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Resumo 

O arquivo reúne documentos a respeito do Movimento Nacional 

Pró-Constituinte: informações sobre debates a respeito da 

Constituinte de 1988 e o processo de sua elaboração. Contém 

também documentos sobre a violência contra diversos grupos na 

Baixada Fluminense, bem como a respeito da atuação INESC 

durante o processo de elaboração da Constituição de 1988 e 

documentos sobre o processo de constituição do bairro de 

Jardim Dimas Filho, em Nova Iguaçu. 

Palavras-Chave 
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Notas explicativas 

A documentação está em bom estado de conservação e foi 

doada pela Cúria Diocesana de Nova Iguaçu para compor o 

acervo do Centro de Documentação e Imagem do Instituto 

Multidisciplinar.  



A BATALHA 00 CAIM) E SUAS OOJLTAS 1RINGreIRAS 

Salvador Pires 

Para que se possa compreender a importância e a dimensão das eleições para 

a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São.Paulo, é preciso 

conhecer algunas de suas características. Somos o maior sindicato de trabalhado 

res do Brasil e da América Latina. em tamanho e importância. dada a sua abran -

gência no parque industrial brasileiro. O sindicato deveria representar os in

teresses de aproximadamente quatrocentos mil trabalhadores. de treze mil empre

sas metalúrgicas na cidade de São Paulo, onde trabalham de quatro a seis mil e 

quinhentos operários por fábrica; o seu colégio eleitoral é de oitenta mil vo

tantes. Seu patrimônio é canposto de una sede e outra em construção. Possui un 

grande ambulatório médico, can fannácia própria. e uma das maiores e melhores 

colônias de férias no litoral paulista, além e un clube de campo em Moji das 

Cruzes. A receita financeira é superio� a de vários Estados brasileiros; conta 

ca:n mais de quàtrocentos funcionários. 

Dispensa comentários, portanto. o zelo can que o patronato e o aoverno tr!_ 

tam essa "preciosa máquina". no sentido de impedir que caia nas llios de una.di

reção verdadeirmnente canpranetida com os interesses fundamentais da categoria 

metalúrgica paulistana. Segurar essa máquina sindical é em grande parte segurar 

o movimento sindical brasileiro. e para impedir o seu avanço são preparadas •

constantemente, "trincheiras" pouco visíveis, na sua maioria ocultas principal-

mente aos olhos da grande massa dos trabalha.dores, metalúrgicos ou llio.

A história desse sindicato foi construída cem lutas muito �tes no 

mvimento sindiql brasileiro, até 1964, tendo ã sua frente diretorias compr<:ln! 

tidas com os interesses dos trabalhadores.Cano golpe militar de 64. o patroJl! 

to e o governo garantiram a direção desse sindicato nas mãos de seus aliados.As 

lutas mais abrangentes que os metalúrgicos de São Paulo travaram, 4e 64 para cá. 

ocorreram em ftmção do trabalho desempenhado pelo conjunto da OpMi.çio Sindical 



Netal.Ürgica de São Paulo. que teve origem em 1966. can lll\8 proposta de enfrenta 

aento à polÍtica sindical sustentada a partir dos interesses patronais e compr� 

aetidas can direções pelegas. cuja maior representação é o pelego Joaqu11n dos 

Santos AJdrade. hoje presidente da CGT - Central Geral dos Trabalhadores, e 

que ao sair da direção do sindicato. conseguiu ainda constituir verdadeiro her

deiro político. Luiz Antonio Medeiros, virtual presidente eleito do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo para o período 87-90. 

Para analisar e caapreender as contradições enfrencadas no campo da arr -

Central tkrica dos Trabalhadores. no processo das eleições para a diretoria do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo em 1987. é preciso ter clara qual a p� 

posta de sindicalismo que estamos defendendo. Coroo disse acima, a Oposição Sin

dical Metalúrgica de São Paulo existe desde 1966. Sua proposta sempre foi de 

l'Ollpimento cana política corporativista do Sindicalismo Brasileiro, e concre� 

aente, através da sua luta histórica. no decorrer desses vinte ano� acunulando 

valiosas experiências. hoje reconhecidas nacionalmente. Foi essa força sindical 

a responsável pela implantação da arr dentro da categoria metalúrgicA em <;ao 

Paulo, coa \IDa visão classista. A princi�l força dessa oposição atual.Jlente é o 

M:>vimento de �sição Sindical Metalúrgica de São Paulo - t-mtSP. ,·apaz de fa

zer taa ampla articulação no cmtp? cutista para formar \Da chapa de oposição 

aa amdições dê confrontar e verlcer a chapa da situação. l*.ID enfrenta.ento .de 

tais dimensões. o ideal seria que não houvesse divisão no CémlpO rutista. A rea

lidade demonstrou o cmtrário. e precisairos enfrentá-la de certa fonM com na� 

ralidade. firmeza e caapetência para administrá-la politicamente, s• opornmi_! 

m de qvalquer espécie 

De foma antraditóri.a. não foi assim que agiu a maioria dos niewbros das

direções estadna 1-SP e nacional da arr. principalmente as suas executi ff.S. De -

fendea>s.a liberdade e autonania sindical. sanos contra qualquer intervenção de 

cima para baixo ;ãra solucionar qualquer problema existente nas bases, porem de

fendenoc; a competência. sensibilidade polÍtica e criatividade para IM>tivaT a 

existência de \D espaço para o livre debate, na busca de soluções pAn resolver 

os conflitos internos. As direções citadas anitiram-se o tempo todo não demons 

traram visão polÍtica e a.ri.to menos interesse em conquistar a direção desse s� 



dica to para o campo da arr. Alguns desses companheiros fingiram que não estavam 

entendendo o que se passava na categoria metalúrgica de São Paulo no campo da 

a.rr, e na prática se posicionaram unilateralmente, ao lado de wn dos grupos cu-

"'tistas, defendendo a.composição de uma chapa com um grupo de membros da atual di 

reteria do sindicato, grupo que não é eomposto de cutistas. 

Esses companheiros se posicionaram ao lado da Alternativa �indical, compos

ta por wn grupo de metalúrgicos que, em 1984, já defendiam uma composição com 

parte da diretoria de Joaquim dos Santos Andrade, a exemplo do que fizeram os 

partidos comunistas, hoje em grande parte dissidentes. Esse pessoal se dizia, na 

época, metalúrgicos do Partido dos Trabalhadores que, tenninadas as eleições d& 

84, fortaleceram-se dentro do partido e conseguiram ganhar para suas fileiras a 

figura controvertida de Lúcio Bellantani, presidente da Comissão de Fábrica dos 

Trabalha.dores da Forti-São Paulo. Com Lúcio, foram fonnando, a partir de uma am

pla articulação, segundo o próprio Lúcio, com o incentivo dos dirigentes nacio

nais da aJT e do PT. Lúcio não foi desmentido por ninguém. 

0 M)�P procu�u as direções da cur desde janeiro deste ano, para discu -

tir a fonnação de urna chapa única de oposição no campo da cur, a partir de llll

processo que tivesse como prioridade ftmdamental a representatividade dos tr�b! 

lhadores organizados nas fábricas; uma chapa tirada de uma grande convénção c:u

tista, antecedida por uma pré-convenção e por convenções de fábrica, com ampla 

discussão do programa para a chapa de oposição. A maioria dos companheiros pro

curados pelo MO�P se posicionaram abertamente ao lado da Alternativa Sindical, 

e foram empurrando com a barriga as principais questões, O M::>SMSP, para manter 

a sua coerência e garantir unidade no campo da cur, foi abrindo mão de suas pr.2., 

·postas, nµm processo politicamente desgastante e contraditório. A Alternativa

Sindical,. tendo Lúcio Bellantani ã frente, como cabeça de chapa, defendeu uma

convençào aberta �·todos os metalúrgicos - cutistas ou,não, tentantiva clara

de forçar a composição com setores da diretoria atual.



Bellantani sempre fugiu de disputar a cabeça de chapa numa convenção da CUT. 

e numa jogada conveniente, rompe com a Alternativa Sindical e com parte dela com 
, �

põe com onze diretores do Sindicato, jtmtos fonnando a Chapa 2. A partir desse 

momento foi possível uma discussão mais direta com o restante da Alternativa Sin 
. 

-

dical. e com parte dos membros das executivas regional. estadual e nacional da

arr. Nessas ocasiões pudemos contar com a presença de Jair Meneguelli. enquanto 

presidente da CtJf Nacional, que se sentiu no dever de nos apoiar, frente ã irres

ponsável postura da Alternativa Sindical e diante do que o MlSMSP já havia cedi

do politicamente. 

Finalmente, em 10 de maio, foi realizada a convenção da cur, cuja votação 

teve como resultado: 54\ M:lSMSP, 35\ Alternativa Sindical e 11\ C.Onver2ência So

cialista. No manento em que Jair Mene�elli subiu ao palanque para proclamar a 

Olapa 3 ·como a 0-IAPA DA ClIT, a Alternativa Sindical lhe antecede, dizendo que 

"estamos nos retirando da convenção, iremos chamar tuna reunião ampliada do nosso 

gnipo para amanhã, quando decidiremos de que maneira vamos atuar na chapa duran

te a campanha". 

Finalmente saiu a Chapa 3, chapa única de oposição no campo da arr. para en,

frentar uma campanha de apenas 25 dias, tendo o tempo todo que disputar com LÚ

cio Bellantani qual das duas chapas era da CtJf. Importante lembrar que !1 todo rrl2. 

menta Bellantani sustentou a sua condição de direção nacional da arr, o que de 

fato é ll1l.a verdade. Numa articulação feita em Brasília, a maioria dos Constitui_a 

tes �etistas se maqueou como estando em cima do muro, dizendo-se simpatizante da 

Chapa 2 mas garantindo que não faria sua campanha. Lula negou-se todo o tempo a 

dar qualquer apoio ã Chapa 3, sequer liberou tuna fotografia tirada junto a Carlú 
. 

-

cio Castanha, encabeçador da Chapa 3. A campanha da Chapa 3, contudo, estava CO!!_

tando can o apoio de vários sindicalistas cutistas e de dirigentes da ClJf regio

nal, estadual e ruto-ional - can destaque a Meneguelli pela Nacional e Jorge Coe

lho para ClJf estadual. Dois dias antes das eleições, em São Bernardo do Campo, 

foi realizado uma Plenária da ClIT Nacional e a questão foi levada a cliscussão.L.Í 



estava Lúcio Bellantani, desde seu início, enquanto delegado nato e foi preciso 

que a chapa 3 fizesse uma articulação para garantir a presença de Carlúcio nessa 

Plenária, eJ'V:luanto encabeçador da Chapa 3 -- chapa oficial da cur. (X)N'fRADIÇôES 

IX)$ TINPOS. Essa Plenária decidiu por ampla maioria apoiar a Chapa 3, can a con

dição de que aquela que obtivesse menos votos no primeiro escrutíneo deveria re

tirar-se do pleito. 

Realizado o p-r,imeiro escrutíneo, a sua apuração deu como res�tado a Chapa 

1 em primeiro lugar, a Chapa 2 em segtmdo e a Olapa 3 em terceiro lugar. Acatan

do a recanendação da Plenária Nacional da ClIT e diante de uma série de questões, 

inclusive financeiras, a Chapa 3 retirou-se do pleito, não disputando o segundo 

escrutfneo e não apo�ando a ahapa 2. A Chapa 2 precisa agora reverter em seu fa

vor mais de onze mil votos, o que dificilmente conseguirá. 

O M)SMSP sai duramente golpeado desse processo, mesmo recebendo quase 15 

mil votos, fortemente qualificados. pela sua posição classista. A arr, com a de!. 

rota da Chapa 2, será derrotada, o que em muito irá pesar para o seu avanço a n! 

vel nacional. A CGT. via Chapa 1, sai fortalecida, mesmo tendo que bancar una d!_ 

reção que não tem representatividade de enfrentamento dentro da categoria. A ca-

tegoria metalúrgicâ sai perdendo, à medida em que, somados os votos das chapas 2 

e 3- votos da oposição, a diapa 1 saiu com uma inferioridade de quatro �1 votoilll . 

Da apuração dô primeiro escrutíneo ao começo do segtmdo, podemos constatar 

a quantidade de figuras da arre do PT, que durante todo o processo maquearam-s• 

como estando em cima do muro, mas que de fato estavam com a Chapa 2. Para que se 

tenha uma idéia, três dias após a primeira apuração, Lula aparece na primeira pf 

gina do jornal Notícias Populares, abraçado can Lúcio Bellantani, em apoio à ch!, 

pa 2. O próprio Meneguelli foi forçado a fazer o mesmo. Ambos foram às portas d 

fábricas. 

Frente a tudo �&so, constatamos: 

a) uma conj'l.D'ltura preparada e imposta pelo patronato e seu governo à classe

trabalhadora, cujo movimento sindical não c9nseguiu correlação de forças para S\l

perâ-la. Exemplo: a portaria 5031/86, de Almir Pazzianotto, que nos impõe 1..lllB.



can1>anha de menos de um mês numa eleição qessa dimensão, favorecendo abertamente 

aos setores da situação. 

'b) un ano Constituinte congressional totalmente divorciado da classe traba

lhadora e de seus interesses fundamentais. Abertamente loteada pelos grandes in

teresses econômicos nacionais e principalmente multinacionais. 

e) \.UllB. política econômica contrária aos interesses dos trabalhadores, com 

custo de vida insuportável e a imposição de um arrocho salarial igual oupior do 

que nos tempos anteriores à "Nova República". 

d) Grande instabilidade, que está levando parcela considerável das massas

trabalhadoras a uma posição de recuo, fortemente conservadora e reformista. 

Da parte do M)SMSP, constatamos que seu erro foi forçar uma situação, a

brindo mão de suas principais posições políticas, para garantir uma chapa que 

se convencionou,x:omo da cur, principalmente da fonna como foi trabalhado. O 

K)g.{SP não conseguiu também fazer uma leitura mais realista da conjuntura e do 

canportamento polttico da categoria. Diante de tudo isso, fica uma grande ques

tão: de fato a ClJf tinha grande interesse em conquista o Sindicato dos MetalÚ!, 

gicos de São Paulo para o seu campo? Como dêcorrência, o seu comportamente pol! 

tico de?oonstrou m. prática e de fopna coerente esse interesse? 

Do ponto de vista dos interesses do patronato e do seu governo, num enf�en, 

tamente classista dessa dimensão, demonstraram competência e fôlego para usar.� 

ma máquina sindical cano essa, al'IJIBJld.o trincheiras vis{veis e invisíveis, para 

garantir a sustentação no poder. 

De nossa parte, que defendemos enquanto posição, enquanto proposta sindi -

cal a liberdade e autonomia sindical, cabe•nos profunda avaliação crítica de� 

do o desentolar desse processo, no centexto de uma visão mais ampla, para cont! 

nuar a luta pela consolidação da Central Onica dos Trabalhadores. e com essa v!, 

,ão que acreditamos·na potencialidade da ct.rr, enquanto \.D'l\a ferramenta de luta 
-... 

da classe trabalhadora brasileira e por ela sustentada, em condições de cons -



truir todas as trincheiras necessárias para enfrentar todas as "Ruas do Canno" 

por e$Se Brasil afora. 

Este trabalho é uma modesta contribuição para sustentar o debate tão necei 

sirio a partir de lm'ta experiência tão importante como a eleição do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo. 

P.S. O presente trabalho foi escrito em·zs de junho de 1987. Posterionnente, os 

resultados do segundo escrutíneo, dando vitória à Chapa 1 - encabeçada por Luiz 

Antonio Medeiros. apenas confinnaram as avaliações aqui expostas. 

SALVAOOR PIRES - operário metalúrgico e Secretârio Geral da Frente Nacional dos 
Trabalhadores - F.N.T. 
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Centro 

Direitos 

Humanos 
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A�UA FO�E 
DA VIDA 

Água limpa: um direito a conquistar na Baixada 

Queridos irmãos, queridas irmãs, 

Neste sábado 28 de fevereiro, celebramos a Missa de 
abertura da Campanha da Fraternidade 2004 dentro do maior bico 
de água da Baixada, a estação de tratamento de água da CEDAE 
no Guandu, em Nova Iguaçu (Km 32). Celebramos esta Eucaristia, 
dentro do espírito da Assembléia Diocesana "Comunhão e Missão'� 
desejando que esta água seja uma água de vida em abundancia 
para todos e todas. Mas, sabemos que não é assim na realidade, 
porque não todo o nosso povo sofrido e querido da Baixada tem 
acesso a esta água, hoje uma mercadoria cara, invadida pelo lixo, 

prejudicada pela industria do lixo e que, mesmo não sendo tão 
bem tratada, é objeto. de disputas políticas de todos os nossos 
governos. 

Mas, como quer ou não, dependemos desta água, temos 
que enfrentar os desafios de uma educação ambiental para todos, 
de uma ação cidadã para exigir saneamento básico nas 
comunidades e periferias, de um enfrentamento político para que 
a água seja um bem acessível a todos ( ricos e pobres) e um direito 
que não se compra nem no valor das contas de água. O que 
transforma a luta pela água em uma decisão política inevitável 
que vai desagradar a uns e trazer alianças e união de muitos outros. 
É o desafio que está na nossa frente a partir desta missa que, 

conscientemente, a Diocese de Nova Iguaçu está convidando a 
todos os cristãos para encarar em cada uma das 10 regiões, em 
cada um dos 7 municípios da diocese. 

Pe. Pierre 7: Roy 
C:fC!Yl 

Dom Luciano GeA<f,Wiim 
f3ispo DiousGnO 
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DIREITO À Á�UA: DIREITO À VIDA 
Água que lava, água que da vida, água que alimenta, água que liberta, 

água que batiza. Este é um recurso natural indispensável à vida e que 
devemos zelar para não acabar. Se pararmos alguns minutos para pensar 
como seria a vida sem esse bem, com certeza chegaríamos a conclusão 
que a água é um bem precioso e indispensável à vida. E a cada dia se 
toma mais raro. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) 40% 
da população terá problemas com a água em 2005 . 

É preciso buscar uma educação ambiental para ter uma consciência 
ecológica em nosso dia a dia, pois a água não é mais abundante. O Brasil 
é um país privilegiado, temos 12% do total da água doce do planeta. Mas 
de um outro lado contamos com uma grande inimiga, a poluição, que 
compromete quase 2/3 dos rios. 

Uma quantidade significativa da população mundial, 1 ,2 bilhões não 
tem acesso a água potável, 2 ,4 bilhões não tem acesso a saneamento 
básico. Breve em 2050 , 40% da população não terá água potável. Alguns 
especialistas acreditam que isso acontecerá mais cedo, em 2025 . O quadro 
torna-se ainda mais preocupante quando se verifica que grande parte das 
doenças decorre do uso de água imprópria para o consumo humano. 

O objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano, Água fonte de 
Vida, é conscientizar a sociedade de que a água é uma neces.sidade para 
todos os seres vivos e um direfto da pessoa humana, e mobilizá-la para 
que este direito à água com qualidade seja efetivado para as gerações 
futuras. Para isso temos que dar alguns passos: 

· Apoiar e valorizar as iniciativas já existentes no tocante ao cuidado
com a água. 

· Provocar e alimentar a solidariedade, pois no futuro muitos povos não
terão acesso a água. 

· Defender a participação popular na elaboração de uma política hídrica
e nas questões ambientais para que a água seja de fato de domí io público, 
gerenciado pelo poder público com a participação da sociedade civil e da 
comunidade local. 

· Aprender a reutilizar a água e aproveitar as águas da chuva para
trabalhos que não necessitem de um grau de pureza tão elevado, como as 
lavagens de chão, calçadas, carros, nas fábricas ... 

O, Cristo, Vós que também tiveste sede, ensinai-nos a dar de beber a 
quem tiver sede. (Trecho da Oração da Campanha da Fraternidade 2004 ) 
É necessário cuidar, zelar e amar as riquezas que nos são dadas para que 
toda geração futura desfrute desse recurso precioso. 

Os desafios da Diocese de Nova 
Iguaçu ante o problema da água: 

Nos sete municípios em que 
está localizada a nos.sa Diocese de Nova 
Iguaçu temos alguns desafios frente à 
água: 

Nilópolis: por ser o município de 
maior densidade demográfica da 
Baixada Fluminense, enfrenta por 
motivos de má gestão, um problema grave de distribuição e 
racionamento de água. Mesmo pagando esta água que jâ é cara, a 
população se acostumou a não ter sempre água. 

Belford Roxo: Continua poluindo um grande lixão todo ao redor de 
uma Usina de tratamento de lixo no Bairro Babí, que está inacabada 
por motivos de disputa política. Com isso a população sofre pelo 
problema da falta de destinação final do lixo doméstico. 

Mesquita: Cachoeira Gleba Modesto Leal, há uma briga entre a área 
ecológica entre o Município de Mesquita e a Odade de Nova Iguaçu. 

Nova Iguaçu: Temos a reserva biológica de T inguá que sofre com a 
ação de caçadores, palmiteiros e exploração das águas que nascem 
dentro da área por um turismo predatório e a Serra de Madureira 
sendo destruída pelas pedreiras, o Rio Guandú onde é a CEDAE, o 
lixão abandonado de Marambaía que ainda contamina. O talvez, 
melhor projeto de tratamento de lixo, o Aterro Sanitário de 
Adrianópolis, está plantado no lugar errado, exatamente na área de 
preservação ambiental de Tinguá onde as pessoas usam ainda poço 
artesiano por não ter saneamento básico. 

Queimados: Depósito de lixo recebe de tudo inclusive de químico a 
resíduos do Parque Industrial. 

Japeri: Destinação do lixo é o problema maior. 

Paracambi: Llxão sem tratamento, a pesar de um bom projeto de 
cooperativas de catadores iniciando algo alternativo. 

Em todos estes nossos municípios, o lixo é uma industria 
milionária-que nem é sistematicamente recolhido nas periferias, 
exatamente onde mais fàz falta o saneamento básico e sobram 
os valões a céu aberto. 

, 

Você, cidadão, abre os olhos. Porque, a Agua: 
É ECOLOGIA, e tem a ver com: Floresta -Reflorestamento -Áreas de Preservação ambiental / 
reservas ecológicas - Água Potável / Proteção dos Rios, Nascentes, Bacias, lençóis freáticos. 

É SERVIÇOS, e tem a ver com: Distribuição, Privati2ação e Comercialização da água - É usada 
para agricultura, eletricidade - Até o uso domestico da água já foi transformada em mercadoria 
cujo preço muito alto só é accessível aos que tem dinheiro. Para os pobres sobra o transporte da água em bacias ou as conexões clandestinas. 

É NEGÓCIOS, e tem a ver com: lixo industrial/ orgânico/ químico/ hospitalar -Coleta -Reciclagem -O fixo é na Baixada uma industria milionária 
controlada por algumas famílias e políticos - Tratamento, estocagem e aterro sanitário são também negócios lucrativos. 

É VIDA, e tem a ver com: Participação popular: Controle Cidadã-A sociedade deve defender a água e o eco-sistema como Direitos Humanos para 
todos e todas, para ricos e para pobres, nas grandes cidades e no campo. 

CICLO DE 

PALESTRAS 
(João Henrique dos S. Oliveira - Advogado) 

O Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova 
I.9uaçu inicia suas atividades de 2004 com várias
preocupações, dentre elas a prestação de informações à
população como meio de defesa.

Assim, o Departamento Jurídico sensibilizado com a 
situação das pessoas menos favorecidas, resolveu, através 
de seus profissionais, ministrar diversas palestras no decorrer 
deste ano com a principal finalidade de esclarecer os direitos 
do cidadão junto à família, ao comércio, ao Estado e, 
sobretudo, nas relações com os seus semelhantes. 

É certo que aquele que tem conhecimento daro de seus 
próprios direitos sabe se defender das armadilhas dos 
espertos e desonestos e evitar pequenos aborrecimentos 
do cotidiano. 

Diante disso, cumpre-nos, através de uma atividade 
preventíVa, realizar um bate-papo informal com a população, 
em dia e hora a ser designada pela Administração do C.D.H., 
para prestar todos os esclarecimentos possíveis e pertinentes 
a matéria previamente divulgada para a população leiga na 
matéria. 

Sem uma preocupação com uma ordem cronológica, 
serão abordados de forma clara e informal e dirigidos 
exclusivamente para os leigos, temas relativos a UNIÃO 
ESTÁVEL (companheiros), DEFESA DO CONSUMIDOR, 
ESTATUTO DO IDOSO, ESTATUTO DA CRIANÇA E. DO 
ADOLESCENTE, POSSE, dentre outros assunto.s que 
despertam interesse a todos que vivem em sociedade. 

Desta forma, acredito que estaremos exercendo uma 
atividade de prevenção com a finalidade de �vitar pequenos 
conflitos que quase sempre deságuam em medidas judiciais 
de enormes proporções. 

Quadro das palestrasno 

Centro de Direitos Humanos: 

Acontecerá no mês de AbriJ, sempre às 3ª

feiras, a partir das 17h. Início 6 de abril de 

2004 

1. Direito da Mulher - União Estável

2. Direito do Consumidor - Defesa do

Consumidor

3. Direito do Idoso - Estatuto do Idoso

4. Direito da Criança - Estatuto da Criança

e Adolescente

5. Direito a Moradia - Posse

Amigos para Sempre 
No início do mês de fevereiro o Centro de Direitos 
Humanos da Diocese de Nova Iguaçu recebeu um grupo 
da Aktionskreis Pater Beda, 11 pessoas que ajudam 
projetos em todo o Brasil, dentre eles os trabalhos 
realizados pelo Centro de Direitos Humanos. Frei Beda 
se emocionou muito ao visitar os mutirões de terra. A 
sua equipe, através de Udo, secretário Executivo da 
Entidade Alemã, organizou uma palestra para todos as 
lideranças dos mutirões. Foi uma tarde de festa, na 
qual destacamos a presença de Padre Bruno. 
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Mutirão Terra e Paz 
''Generosidade" 

Depois da chuva vem a Generosidade. Acompanhamos no último 
boletim de dezembro que os moradores do mutirão Terra e Paz sofreram 
muito com as águas de dezembro. A maior parte das famílias perdeu 
tudo, pois das 84 famílias apenas 17 possuem casas de alvenaria. E 
com muita colaboração de amigos estão conseguindo repor os pertences 
perdidos. A comunidade, também, enfrenta a crise do desemprego e 
muitas das famílias estão passando por dificuldades. A direção do 
mutirão, em reunião em dezembro, decidiu fazer algo para ajudar a 
comunidade. Fizeram contatos e a cada 15 dias recebem cerca de 80 a 
100kg de peixe que é distribuído entre os 270 moradores e toda 6ª 
feira é distribuído um Sopão, às 14 h, que conta com.a colaboração de 
amigos do comércio vizinho. 

Segurança Alimentar 
A Federação dos Mutírões participou da Conferência de Segurança 

Alimentar e Nutricional da Baixada Fluminense representada pela Sr. 
Néia, do mutirão da Rua E, no dia 13 de janeiro, no qual participou da 
comissão organizadora e foi eleita por uma das vagas de conselheira e 
delegada estadual. 

Diz Néia: "Companheiros essa luta é uma luta gratificante e tem 
tudo a ver com nós que somos de mutirão, porque nas conferências 
discutimos sobre_ saúde, geração de renda, cooperativismo, moradia 
decente para todos, dentre outras propostas importantes que estão 
indo para a Conferência Nacional, em Pernambuco". 

No próximo dia 2 de março de 2004
1 ás 14 h, na UNIG, o Centro de 

Direitos Humanos e a Federação dos Mutirões, representada por uma 

Bairro Amaral 
Os moradores do Bairro Amaral já não sabem o que fazer! São 

aproximadamente 1500 pessoas que depende do transporte para ir as 
escolas e ao trabalho. A maioria das pessoas tem que sair de casa 
muito cedo, pois correm o risco de perderem aulas e o dia de trabalho. 
Os intervalos dos ônibus são de uma hora e vinte minutos e começa a 
rodar às quatro horas da manhã, horário que nunca tem ônibus, que 
só vai passar após trínta minutos. Terrível mesmo é a noite que ônibus 
param de rodar as dez horas da noite, deixando os moradores a pé. 
Há mais de três anos os moradores procuram um diálogo com a empresa 
que ali presta o serviço de transporte, mas até agora são promessas 
que não são cumpridas. A comunidade formou uma comissão e está 
indo a secretaria de transporte para exigir providências. 

Mutirão do Bairro Botafogo 
Atitude consciente 

O Mutirão do Bairro Botafogo -Exponig, área de terra ocupada 
dentro do DETRAN, tomou a decisão correta depois de suportar vários 
abusos por parte da prefeitura e da Defesa Civil. Seguindo a orientação 
do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, resolveu 
partir para sua defesa dentro dos limites da legalidade através do 
ajuizamento de uma Ação Possessória, onde não se discutirá a 
propriedade, mas sim o direito à melhor posse, e neste caso, 
indiscutivelmente, a melhor posse é daqueles que está há mais de 30 
anos ocupando uma área, que era repouso de cadáveres e local de 
prática de crimes. 

A situação de violência e ameaça não pode mais continuar. Na 
certeza de que o Judiciário, atento à situação vivida pelos ocupantes, 
que transformaram aquela área, até então abandonada, em suas 
residências, possa restabelecer a paz social, impedindo o autoritarismo 
do Município ou de qualquer outra pessoa que, ainda que titular do 

comissão, estarão participando de uma reunião onde o tema abordado direito de propriedade, venha por mãos próprias fazer valer um direito 
será a dragagem dos rios. de que se aehe titular. 

Departamento Jurídico 
Centro Direitos Humanos 

Há dois anos atrás aconteceu o Fórum de Mulheres da Baixada, na Secretaria da 
Baixada,· onde foi colocada a necessidade a existência de uma Casa Abrigo para mulheres 
vítimas de violências. Foi encaminhado um abaixo assinado a Câmara de Vereadores, pedindo 
a elaboração da Lei para a implantação da Casa Abrigo. Agora em 2004 começamos ater 
resultados. Iniciou, em Nilópolis, um Centro de Atendimento a Mulheres Vítimas de Maus 
Tratos, com atendimento Jurídico e Psicológico. Iguaçu funciona todas as 3ª, Sª e 6ª feiras, no horário das 9 às. 

As pessoas acima de 60 anos têm prioridade 'ntt,_HIIIIII Local: Rua Moraes Cardoso, 1604 - Nilópolis - Rl / Tel. 3760-1996 

O Boletim Informativo do Centro de Direitos Humanos da 

Diocese de Nova Iguaçu está a serviço de todos os grupos do 

Movimento Popular. Inclui: Federação dos Mutirões de Nova 

Iguaçu P4ovimento Nacional de Direitos Humanos. 

Tiragem: 2.000 Distribuição dirigida Colaboração: Lideranças dos Mutirões Editoração e Diagramação: Adriano Dias 

Equipe: Hercília Jnacío de Menezes, Aparecida Maria Santos Pontes, Jose Philo (Irmã filó), João Henrique dos Santos Oliveira, 

Marlete Veria Eusebio, Monique de Oliveira, Adna Alves Monteiro Marinho, Pierre Toussaint Roy, Joacyr Santos Coelho 

Rua Antônio Wllman, 230 - Moquetá - Nova Iguaçu- RJ I Te/. 2768-3822 Fax. 2767-1572 E•mail:cdh.nl@ig.com.br

Centro 

Direitos 

Humanos 

do Diorese d11 
--:-.:ow lg11am 
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Direito do Idoso 
A Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003 trata do Estatuto do Idoso no qual destina a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
Durante o ano de 2004, o Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu estará divulgando informações contidas 

no Estatuto do Idoso em seu boletim. 

Algumas Informações: 

Saúde . Medicamentos, especialmente os de uso contínuo, devem ser fornecidos gratuitamente pelo poder público.; 
. Nos novos contratos dos planos de saúde, ficaram proibidos reaJuste em razão de idade a partir de 60 

anos; nos contratos antigos, vale o que tiver sido estabelecido. 

Cultura e Lazer . Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 
como acesso preferencial aos locais de realização desses eventos. 

Trabalho, Emprego e Renda . Em caso de admissão, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para os cursos, a não ser nos casos em que "a natureza do cargo exigir"; 

Justiça 

. Em concursos, o primeiro critério de desempate será a idade (dá-se preferência ao mais velho); 

. Aos idosos a partir de 65 anos que não tenham meios para prover sua subsistência, é assegurado 
o benefício mensal de um salário mínimo.

. Em questões judiciais, quem tiver mais de 60 anos passa a ter prioridade na tramitação de processos e 
procedimentos 

Habitação . Os idosos têm prioridades na aquisição de imóvel para moradia própria em programas habitacionais, 
públicos ou subsidiados com recursos públicos; 

Transporte 

. Devem ser reservadas 3% das unidades residenciais para os idosos, e os critérios de financiamento 
precisam ser "compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão". 

. Transporte coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos gratuitos ao maiores de 65 anos, bastando apr€Sentar 
documento pessoal; 

. Devem ser reservados 10% dos assentos para idosos, cc,m placa identificando a condição. Para quem 
tem entre 60 e 65 anos, a gratuidade fica a critério da legislação local; 

. Nos estacionamentos, fica assegurada a reserva, para os idosos, de 5% das vagas. 

Cursos de Geração de Renda no Centro Direitos 
Humanos da Diocese de Nova Iguaçu 

O Centro de Direitos Humanos está iniciando o ano de 2004 com vários 
cursos que contribui para renda familiar. São Eles: 

Curso de Manicura Curso de Bijuteria 

Início, 22 de março Início, 23 de março de 2003 
• Dias: 2ª, 4ª e 6ª feiras • Dias da semana: 3ª e 6ª feiras
• Horário: 14 às 17h • Horário: 14 às 17h

• Duração de 2 meses • Duração de 2 meses

1 
Os Cursos acontecerão no Centro de Direitos Humanos - Rua Antônio Wil�an, 230 Moquetá - (Atrás do Cemitério) 
Faça sua Inscrição! Telefone: 2768-3822 2767-1572 - Valor R$10,00 (mensalidade) 

l_ -- - - - - - - -- - - - - - - -

. Reunião do Fórum de Defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescência • 6 de março de 2004, às 9h 

- Local: Centro de Direítos Humanos da Diocese de Nova

Iguaçu - Rua Antônio Wilman, 230 Moquetá - Nova

Iguaçu.

. Palestra com tema: Dia Internacional da Mulher 

- O grupo Organização Olhara da Maioria com o apoio

do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova

Iguaçu promoverá uma solenidade de homenagem a 20

mulheres que na Baixada Fluminense tornou-se destaque

na Luta pelos Direitos da Mulher. Dia 8 de março de

2004, às 17h - Local: Salão Paroquial da Igreja

N.Sra.Aparecida em Nilópolis - Av.Mirandela, 773 -

Centro - Nilópolis.

. Assembléia da Federação dos Mutirões de Nova 

Iguaçu e Adjacência- Dia 20 de março de 2004, ás 9h 

no Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova 

Iguaçu. 

. Encontro Estadual do Movimento Nacional de 

Direitos Humanos - Dia 11 de Março de 2004, às 14h 

- Local: IV Tribunal do Júri - Rua Erasmo Braga, 115 -

Centro - Rio de Janeiro / RJ .

. Encontro Regional Leste do Movimento Nacional 

de Direitos Humanos - Tema: Sistema Nacional de 

Proteção aos Direitos Humanos e sua aplicação em 

Relação aos DESCA e Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos com estratégias de Ações. Dias 19 à 21 de 

março de 2004, em Vitória - Espírito Santo . 

. Encontro Nacional do Movimento Nacional de 

Direitos Humanos - Tema: Sistema Nacional de 

Proteção dos Direitos Humanos. De 1 ° a 4 de abril de 

2004, em Goiânia. 



Algumas idéias a respeito do Curso de Política do 2° Projeto de Formação 

As idéias a seguir apresentadas referem-se, inicialmente, aos conteúdos do Curso (Tópicos a serem 
abordados) e, logo após, a alguns aspectos de sua organização. 

L Tópicos a serem abordados 

Bloco A: Poder e Política 

1 - Introdução - a importância da política 

a política dos movimentos reivindicatórios específicos (associações, sindicatos, ... ) 

o poder político na sociedade

2 - A estrutura oficial do poder na sociedade, os papéis de cada poder e seus mecanismos de 
funcionamento. 

os 3 poderes: executivo / legislativo / judiciário 

os três níveis de governo: federal/ estadual/ municipal 

os partidos políticos 

3 - Como deveria funcionar a estrutura de poder: o bem comum / as eleições. 

4 - Os outros poderes: 

os empresários 

os meios de comunicação 

os movimentos sociais (sindicatos, associações de moradores, ... ) 

outras instituições importantes (as igrejas, ... ) 

5 - Como funciona o poder na realidade: o poder do dinheiro, o tráfico de influências, a corrupção, a 
compra de votos. 

6 - Como funciona o poder em cada município da Baixada? História da dominação política em 
cada município. 

Bloco B: Participação na Política 

1- Por que não há participação ? Conseqüências da omissão.

2- O cristão e a política, a responsabilidade individual e a responsabilidade das comunidades: a visão
da Igreja, a Bíblia.

3 - As formas de participação: 

nos movimentos reivindicatórios específicos 

no poder político: 

a- como eleitor



b- como militante partidário

c- como integrante de uma campanha / mandato

d- como liderança política

e- como fiscalizador da ação dos políticos: fiscalização do legislativo e fiscalização
do executivo

4 - A participação política nas comunidades: objetivos a alcançar, como alcançá-los. 

a- conscientização

b- organização e mobilização

Il. Organização. 

1. Turmas: a idéia é que o curso tenha um caráter mais massivo que os cursos dados até aqui no 22 

Projeto, com turmas grandes, em tomo de 40 pessoas (com, talvez, um máximo de 50 pessoas).

2. Nesse sentido, a forma dos encontros deverá estar mais próxima de uma palestra do que de aulas
oficina. Mesmo assim deve-se prever a realização de trabalhos de grupo (no espaço do encontro e/ou
nas comunidades), por exemplo nos pontos 6 do Bloco A e 1,2 e 4 do Bloco B.

3. Como carga horária, uma idéia para iniciar a discussão é que o Curso se desenvolva ao longo de 1 O
encontros de 3 horas cada um, num total de 30 horas, com a seguinte divisão, como possibilidade:

Encontro 1 - Bloco A, Ponto 1 e começo do Ponto 2 
" 

2-
" , conclusão do Ponto 2 e Ponto3 

"· 
3- '·' , Pontos 4 e 5 (} L(JI( 

" 

4-
" , Ponto 6 /

c-)
f

" 

5-
" , Ponto 6 

? :-"'" 

6 - Bloco B, Ponto 1 
e 

" 

7-
" , Ponto 2 

" 8- " , Ponto 3 
" 9- " Ponto 4 (início) 
" 

10-
" Ponto 4 (conclusão) 

4 - Penso que após a decisão da Comissão de Formação a respeito de como deverá ser o Curso, o 
mesmo poderá ainda sofrer algumasmõctiftcâçõêsãpai=fírdas opiniões dos assessores que vierem a ser 
contratados para ministrá-lo. Nesse sentido, os recursos pedagógicos e seu formato final deverão ser 
definidos pelos mesmos, cabendo aqui levantar uma importante questão associada a essa definição: 

- seria de todo interessante que o Curso, levando em conta sua metodologia e seus recursos pedagógicos
(cartilhas, apostilas, vídeos) pudesse ser multiplicado pelos próprios cursistas. Dessa maneira haveria
que se pensar na possibilidade de ser "bolada" uma versão mais condensada ou simplificada, que
permitisse sua multiplicação com facilidade nas comunidades.
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Katholische Zentralstelle für Entwicklung5hllfe e. V. 
Posúach 10 1.5 45, D-52015 Aachen 

Diocese de Nova Iguaçu 
ex. Pos�l 77 .28S
R. capttão Chaves, 60

Katholische Zentralstelle 
für Entwicklungshilfe e.V. 

Posúach 10 15 45 
D-52015 Aachen

MozarlStraBe 9 
D-52064 Aachen

Telefon +49 (0)241/+12-0 
Telefax +49 (0)241/-H 21 88 26.0CU-970 Nova Iguaçu / Rio de Janeiro

(RJ) 
BR.ÀSIUEN 

E-�lail: postm:L,ter0 miscn:or.de
hup://\l,\\W.misercor.di:

·,

Ve/per 

i. . 11 -� •••• • , 

Aviso de aprovação 
do projeto n°: 233-148-1003 ZG 

Apoio ao Programa de Metodologia e de Formaçãc> Sociopollítica de Leigos Comunitários, 
Agentes Diocesanos de Pastoral e de Lideranças IPolítiCpS em 7 Municípios da Diocese de 
Nova Jguaçu · · 

· 

em favor diil entidade Juríd.lca a_balxo mencloraada: 

DIOCESE DE NOVA IGUAçU 
. 

. . 

Prezadas Senho!"�S, Prezados Senhores, 
Temos muito prazer em poder comunicar-lhes que1 para o projeto a.m. foi aprovada uma
doação · · · · 

até ao valor de EUR 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros)

A Kathollsche Zentralstelle für Entwicklungshllfe e .. V. deseja cooperar como parceiro na 
.,realização deste.projeto, Esta cooperação regula-s;e pelos documentos anexos. Para que a 

. ·1')
LlJ:" 

cooperação se possa tornar válida, pedimos que a:sslnem o acordo específico e nos 
. devolvam uma.cópia devidamente assinada. Caso desejem solicitar uma primeira parcela

j \..1/ 
'para o projeto, é favor preencherem e devolveremtambém o formulário "solicitação de � 
pagamento". 

Desejando-lhe muito .êxito e fazendo votos para q1ue Deus os �companhe no seu trabalho, 
ficamos 
Atenciosamente 
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshi 

��! L L-
Anexos 



• Anexo 1 à carta de 
KatfJolJsçbe zeotralstelle toe EntwJcJdynqshilfe e,Y, 

Posttach io 15 45, 52015 Aachen, República federal da Alemanha,· Tui.: 0241/4420, Fax: 0241/4:42Í88 

ACORDO GEB4U.:· 

e n t r e  

Zentralstelle fOr Entwlcklungshilfe e.V. (em segulêla denominada a •zentralstelle") 
e a �tldad� jurídica responsáve,I pelo projeto (em segLllda denominada a "entidade jurídica") 

1. Para realizar o objetivo do projeto, as partes contratantes acon:lam uma cooperação de parceiros. os pormenores
dtsta cooperação regular-se--ão pelos seguintes documentos: · · 
- o presente Acordo geral;
• o Acordo espedfico com a definição do objetivo do projeto,
- a previsão dos custos, caso anexada; . 
- o planejam�to de construção aprovado, caso no projeto estejam previstas medidas de construção.

2. A cooperação entrará em vigor quando ambas as partes ·se decl;ararem de acordo com o conteúdo dos documentos
a.m. � uma cópia do acordo espedfla> assinada de fonna juridicamente vállda se encontrar na posse da Zentralstelle.

3. Os ·'cloaJmentos mencionados na primeira alíne.l s!o vinculativos tanto para a Zentralstelle como para a entidade
juridica. Qualquer alteração dos acordos requer a fonna esaita. ,Acordos verbais são inválidos. Se alguma disposição 
do Acordo geral divergir com as do Acordo especifico, preval8':erá o Acordo específico. Não existem e.stipulações 
acessórias. · .

Pagamentos. relatóàos financeiros e de atlyldades: 

4. A entidade jurídica compromete-se a utilizar os recursos concedlclos somente para a realização do objetivo do projeto
e de forma econômica. No caso de o projeto compreender medidas de construção, a entidade jurídica compromete-se 
a respeitar a versão aprovada dos planos de construção. Ourante a execução do projeto pode surgir a necessidade de 
proceder a alterações no·projeto. Em casos justificados e com base num requerimento escrito, a Zentralstelle pode 
autorizar alterações do projeto. 

S. A Zentra"lstelle promoverá o proje� em termos financeiros ou ma terials.
6. Os recursos financeiros aprovados serão pagos em parcelas. O valor de cada parcela basear-se-á nos custos

contabilizados e· reconhecidos pela Zentralstelle, na moeda aco,rdada (moeda nacional, US$, etc.). A Zentralstelle 
converterá os valores a.m. em EURO, através de um determinado, .método. 
Existe a possibilidade de serem efetuados pagcmentos antecipados para garantir a solvabilidade a curto prazo (d.
solicitação de pagamento). Pagamentos antecipados devem ser justificados. Porém só poderá ser pago um montante 
que atenda às necessidades de no máximo 6 meses. 

7 • . 9 valor da contribuição financeira da ,Zentralstelle é fixado em l:URO. O valor dos pagamentos pode não alcançar o
7 valor da contribuição aprovada (cf. o Plano de Financiamento,: contribuição � valor de ..... ), nomeadamente 

quando os gastos do projeto forem Inferiores ao previsto ou quando as prestações ou contribuições próprias ou de
terceiros· forem superiores ao previsto. Decisivo é também a quota-parte da Zentralstelle no financiamento do 
projeto, conforme fixada no Plano· de Financiamento do Acordo Especifico. Um aumento posterior desta quota-parte
só é possível em casos de exceção, devidamente esclarecidos e justificados pela entidade jurídica, e após aprovação 
da Zentralstelle. 

8. A reserva prevista no orçamento é bloqueada. No caso de haver gastos adicionais, a Zentralstelle poderá aprovar a
liberação Integral ou pardal da reserva.

9. A entidade jurídica abrirá uma conta bancária em seu nome, através da qual se realizarão todas as receitas e
despesas do projeto. Antes de ser efetuado o primeiro pagamento ao projeto, a entidade jurídica comunicará à 
Zentralstelle quem é autorizado a dispor. da conta bancária. A conta Qancárla tem que ser aberta no país em que o 
projeto será realizado. Contas mantidas no exterior requerem a aprovação prévia da Zentralstelle. Para cada
pagamento recebido da Zentralstelle, a entidade Jurídica apresentará o respetivo contrato de câmbio, do qual consta 
o valor ootldo em moeda nacional. A entidade jundlca acusará os: juros e a correção monetária qµe os pagamentos da 
Zentralstelle eventualmente produziram. A Zentralstelle decidirá da aplicação destas receitas no projeto;
eventualmente serão compensados ?)m os próximos pagamentoi;., 

10. Relatórios financeiros e de atividades: . 
Pelo menos duas vezes por ano, por Via de regra semestralmen1te e Imediatamente depois de concluído o proJeto, a 
entidade jurídica enviará um relatório financeiro e de atividades .. Relatórios atrasados poderão retardar o pagamento 
dos recursos aprovados. 
o relatório financeiro deve estender-se spbre todos os recursos financeiros Investidos no projeto (d. Plano de 
Ananclamento), quer dizer, os recursos financeiros pagos pela Zentralstelle, contribuição própria, recursos financeiros
disponibilizados por outras agências, fundos públicos, etc. e o,s juros produzidos na conta bancária do projeto. O 
relatório financeiro deverá Incluir todas as receitas e despesas de, projeto. 
Relatório financeiro relativo ao Fundo de Crédito (Fundo Rotativo)
Somente os créditos financiados com os recursos do projeto (Fundei de Crédito) deverão ser contabilizados como 

. gasto no relatório financeiro do projeto. Os reembolsos serão depositados numa con� bancária separad�-. . 
'Os créditos financiados com os reembolsos e juros deverão ser contabilizados a parte, num reiatono financeiro 

específico do Fundo Rotativo.
(cf. Informação sobre a admlnl�ção de Fundos de ?édltç>s: e Fundos Rotativos) .. Com a aprovação prévia da 
Zentralstelle, os reembolsos poderao ser utilizados também para outras medidas do proJeto. 

ZE01�1101 B 
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O Relatório financeiro relativo a medidas de construção deverá lndulr adicionalmente: 
Os resultados da conco_rrência, fotog�flas dos edifícios, certificado do arquiteto ou perito independent�, apresentação 
de alvarás de construçao, eventualmente os contra� passados por tabelião, em caso de compra (para mais detalhes 
_veja-se as lnfonnações da Zentralstelle relativas a projetos.d� construção). . 
Os Relatórios financeiros, e de atMdades deverão transmitir de forma-expressiva em que medida o objetivo do projeto 
foi alcanc;ado. · · 
A contabilidade e a organização das faturas/comprovantes deverão atender aos princípios de uma escrituração 
regular. Os comprovantes original� devem ser guardados na sede do projeto, por um período de pelo menos s anos. 
Custos que não constituem gastos (por ex.: amortização, reser'Vas) não serão reconhecidos como gastos. Caso sejam 
constituídas reservas para o cumprimento de pretensões.de terceiros, estas deverão ser contabilizadas à parte. o 
reconhecimento de tais gastos requer a aprovação prévia da Zentralstelie. 

11.Em mútuo acordo com a Ze.ntralstelle, _a entidade jurídlcá contratará os serviços ·de um auditor independente. A
natureza e a extensão da auditoria sobre a utilização. dos meios financeiros transferidos pela. Zentralstelle serão
fixadas num contrato especifico entre a entidade jurídica e o auditor. (Pedimos de utilizar o contrato-modelo de 
auditoria que a Zentralstelle lhes enviou.) No caso de não ser contratado um. auditor Independente, o Relatório
financeiro deverá Incluir também os redbçs/notas fiscais (fotocópias) de� as receitas e despesas.

'T 
. O:ssão (je direitos de oosse e vinculação à fioaHdade-acordada 

12. Todos os bens financiados Integral ou parçialmente com recursos financeiros da Zentralstelle traspassam à 
propriedade da entidade jurídica, contanto que seja observado o seguinte: 
A �utorização da Zentralstelle é necessária quando a entidade jurídica pretende desvincular um-bem duradouro ou um 
fundo rotativo da sua �nalídade acordada, hipotecar ou aliená-lo, se a alienação ou· desvinculação ocorrer no prazo 
de: . . 
- 10 anos para Imóveis que englobam uma contribuição da Zentralstelle superior a EUR 50.000;
- 5 anos para lmóvéis que englobam uma contribuição da Zentralstelle de até EUR 50.000;
- 5 anos para bens móveis e equipamentos, cujo valor é superior a EUR soo;
- S anos para fundos rotativos
co6tados a partir da-data de aquisição ou de acabamento da construção.
Todos os bens cujo valor excede a EUR SOO devem ser Inventariados.

13.Se dentro dos prazos mencionádos na alínea 12 os bens ou o fundo rotativo não são utilizados de acordo com a sua 
destinação acordada, sem que a Zentralstelle o·autorize, a entidade jurídica pagará uma compensação de valor à
Zentralstelle, de acordo com a partid�ção efetiva da Zentralstelle no financiamento do projeto.
Se, em e.aso de alienação involuntária, p. ex. desapropriação, a entidade jurídica receber uma indenização, ela 
restituirá à Zentralstelle .a parte proporcional à contribuição da Zentralstelle no financiamento do projeto.

14.Se depois dos prazos mencionados oa alínea 12 os bens respetivamente o fundo rotativo não forem mais utilizados de 
acordo com ;9 sua finalidade prevista, a entidade jurídica aplicará a respetiva percentagem do eventual produto da 
venda o.u dissolução em outras medidas de desenvolvimento. O mesmo será feito com eventuais indenizações no caso
de alienação Involuntária. Nos casos referidos nesta alínea, a entidade jurídica buscará a autorização prévia da 
Zentralstelle. ,,

Pir::ejto de resdsãg e ressalva 

15.A Zentralstelle pode suspender a promoção ou r,esdndlr o acordo, respectivamente reivindicar a devolução dos 
pagamentos efetuados, no caso de a entidade jurídica não cumprir as suas obrigações constantes no acordo geral e
espeáfico, ou no caso de os dados fomecldos pela entidade jurídica, que servlr:am de base para a promoção, se 
rev"C!larem como Incompletos resp. Incorretos, ou se por força maior ou circunstâncias adversas a execução do projeto
for gravemente dificultada ou Impossibilitada. O-mesmo vale, se as medidas previstas no projeto não forem iniciadas
dentro de 2 anos. Nos casos acima referidos, a entidade jurídica tem Igualmente o direita de rescindir o acordo. A
entidade jurídica e a Zentralstelle decidirão em devida altura acerca da aplicação dos fundos já pagos pela
Zentra�le ou dos Investimentos já realizados.

16.caso os doadores exijam da Zentralstelle uma reparação de danos e perdas ou o pagamento de juros, por motivo de 
não-cumprimento dos acordos, a Zentralstelie reservar-:.e-á o direito de fazer valer �tas exigências junto à entidade
jurídica. ·A· Zentralstelie pode reclamar juros de 6% por ano .a partir da data em que originou o direito à restituição,
que .se reportará ao valor em ·EURO.

�r,ão efetiva cor um terceiro 

17.A entidade ºjurídica pode encarregar' um terceiro - seja esta uma pessoa jurídica o ffsica - com a execução do projeto,
respetivamente entregar-lhe a sua realização. Neste caso a entidade jurídica deverá auferir os-devidos poderes a este
terceiro," que se deverá comprometer por esaito a aplicar os recursos financeir.os transferidos pela Zentralstelle para
a finalidade aprovadâ, nos termos dos acordos. Em caso de necessidade será anexada uma procuração e declaração
de compromi.sso correspondente, caso contrário está poderá ser requerida junto da Zentralstelle.

p;versos 

18.À Zentralstelle e os seus enca�ados têm o direito de vistoriar o projeto promovido, sempre que a Zentralstelle o
achar oportuno e, após ajuste prevlo com a entidade jurídica respetivamente o destinatário da doação, examinar os 
livros de contabilidade e verificar os documentos apresentados. A entidade jurídica fornecerá todas as infonnaçõe.s

· · necessárias para a avaliação do projeto e a verificação da regularidade da aplicação dos fundos da Zentralstelle.
19.Antes de celebrar .qualquer contrato definitivo de construção, a entidade jurídica, caso possível, recolherá e

comparará as ofertas de vários fornecedores. caso não seja posslvel recolher várias ofertas, pedimos que o
comuniquem e justifiquem diante da Zentralstelle. O mesmo vale para contratos de compra relativos a equipamentos
e outros bens de Investimento.

20.A ·,:?ntldade jurídiqi é Informada de que a doação da Zentralstelle é constituída p�r fundos públicos 9ue o Governo �a 

República Federal da Alemanha pôs à disposição do projeto. O acordo espeafico compreendera uma d1sposiçao
correspondente, caso a origem dos recursos não de.va ser divulgada junto de terceiros.
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Anexo 2 

Acordo específico 

conduído entre a Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. e DIOCESE DE NOVA 
IGUAçU (ver Aviso de Aprovação) sobre uma doa1;ão a favor do 

projeto n.0: 233-148-1003 ZG 

Apoio ao Programa de Metodologia e de Formação Sociopolítica de Leigos 
Comunitários, Agentes Diocesanos de Pastoral e de Lideranças Políticas em 7 
Municípios da Diocese de Nova Iguaçu 

1. Objetivo
O objetivo geral do presente projeto é contribuir para um fortalecimento da atuação e
representação política de grupos carentes da população nos sete municípios Paracambi,
Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Elelford Roxo e Nilópolis e melhorar a sua
capacidade de intervenção nas polfticas públicas a nível municipal e regional.

2. Medidas
Para tal efeito serão realizadas, no âmbit1:> de um programa trienal, medidas nas
seguintes áreas, respectivamente alcançadas: as seguintes metas:

1. Atividades no Centro Sociopolítico, visand1:> potencializar o Centro Sociopolítico como
referência regional no debate político:

I 

1.1. Formação política sistemática para presidentes de associações de bairros, 
membros dos conselhos municipais, msponsáveis diretos por ONGs etc. (50 
participantes por curso em duas turmas (Abril a Novembro de 2003 e Março a Junho 
de 2004 e de Abril a Novembro de 2005 e Março a Junho de 2006). 

1.2. Encontros mensais de formação polí:tica, mantendo um fórum diocesano de 
discussão política, com temas variados, para agentes de pastoral, lideranças 
sociopolíticas e outros interessados (um encontro em cada um dos meses, de Março 
a Novembro de 2003, 2004 e 2005) (por. ex.: a Área de Comércio Livre das 
Américas - ALCA, a situação do Idoso no Elrasil, Campanha da CNBB, etc.); 

1.3. Seminários Semestrais de Política paira lideranças de movimentos populares, 
partidos políticos, associação de morad<>res, ONGs, escolas etc. para levantar e 
aprofundar as grandes questões relevantE�s para a organização, mobilização e ações 
dos movimentos e organizações sociais {dle Maio°YOutubro de 2003, 2004, 2005), a 
fim de identificar problemas, realizar pro,1nósticos e, finalmente, facilitar programas 
sociais a nível local e regional. 

1.4. Curso de Metodologia na Educação Popular: capacitação teórica e prática de 100 
lideranças das comunidades e movimentos sociais (em cada sábado dos meses de 
Abril e Setembro de 2003, 2004, 2005), ai fim de que estes possam ter uma atuação 
mais eficaz e eficiente como líder em suas; diversas atuações. 

1.5. Formação de uma Equipe de Pesquisadores Populares para o levantamento de 
dados de relevância social como indice�s de mortalidade .infantil, indicativos de 
desnutrição, violência contra a mulhe!r, perfil dos vereadores das Câmaras 
Municipais da Baixada Fluminense etc. 
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projeto n° : 233-148-1003 ZG 

1.6. Grupo de Saúde: capacitação sociopolítica de 40 agentes de medicina alternativa, 
para que desenvolvam uma. perspectiva mais crítica e fundamentada do quadro da 
saúde no Brasil e na Baixada Fluminense. 

2. Nos sete muniópios Nova Iguaçu, Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis,
Paracambi e Queimados existem Grupos de Fé e Compromisso, formados por
pessoas que já se beneficiaram dos cursos promovidos pelo Centro Sociopolítico.
Cada um destes sete grupos é articulado e motivado pelo Animador Municipal. Estes,
em diálogo constante com o Centro Sociopolítico, fazem a ponte entre as demandas
e questões locais e o planejamento do Centro Sociopolítico, interferindo neste.

Objetivo: articular todo o trabalho de formação e ação sociopolítica, envolvendo as
comunidades, paróquias e instituições locais, bem como manter as lideranças
entrosadas entre si e assim fortalecer o trabalho quotidiano.

Medidas: cursos durante o ano inteiro, seminários de formação política, Café da
Cidadania como fórum de discussão política, Semana da Cidadania para reflexão
crítica em relação aos problemas políticos e desafios atuais;

Os conteúdos e a agenda dos cursos, palestras e seminários são determinados num
processo participativo, adequado aos problemas principais percebidos em cada
região. Nisto, a orientação para a prática está em primeiro plano. Em especial visa
se identificar e conquistar espaços concretos de participação política a nível
municipal. Os temas serão desenvolvidos no decorrer do projeto, respectivamente
ajustados aos novos desafios. A metodologia articula elementos de capacitação de
agentes, lideranças e coordenadores das comunidades e organizações sociais com
momentos de intervenção direta nas políticas públicas municipais.

O•presente projeto financiará os custos de pessoal (incl. Encargos sociais) para 1 
coordenador executivo, 1 coordenadora executiva e animadora municipal em Belford 
Roxo, 5 animadores municipais en, Japeri, Nilópolis, Queimados, Nova Iguaçu e 
Mesquita e 1 secretária (todos a tempo parcial com uma carga horária semanal de 5 a 
22 horas), bem como um fundo de honorários para assessores externos. Além disso, o 
projeto financiará a compra de computadores com acessórios e software assim como 
uma soma global para a administração e para os cursos, seminários, material didático 
e auditoria externa. 

Orçamento (calculado para 36 meses) 

EUR 

Investimentos 1.700,00 

Pessoal 80.000,00 

Outros custos correntes 49.400,00 

Reserva* 3.900,00 

TOTAL 135.000,00 

* Este valor foi incluído no financiamento concedido e só será liberado para o financiamento de custos adicionais
devidamente comprovados que não podem ser financiados através de recursos próprios ou por fundos de
terceiros. A liberação deste valor requer a autortzaçao prévia da Kathollsche Zentralstelle für Entwicklungshllfe
e.V.
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projeto n°: 233-148-1003 ZG 

4. Plano de Financiamento

EUR 

1 Doação da Kathollsche Zentralstelle f0r Entwlcklungshilfe e.V. (100%) 
até 135.000,00 
TOTAL 135.000,00 

(1 EUR = 3,000 BRL) 

., s. Observações 

·,

A Diocese de Nova Iguàçu, como entidade jurídica responsável pelo projeto, 
compromete-se a: 
- financiar todos os eventuais custos adicionais com fundos próprios ou com a ajuda

de terceiros; 
- levantar sistematicamente dados diferenciados em função da questão do gênero,

durante o acompanhamento das atividades planejadas, e a considerar os diferentes
interesses e necessidades específicos de mulheres e homens na realização e
avaliação;

- realizar anualmente uma auto-avaliação participativa e informar Misereor sobre os
resultados destas avaliações;

Para a realização do projeto a.m., ambas as partes contratantes acordam cooperar 
solidariamente. Os detalhes desta coopera�o regulam-se pelo: 

- acordo geral
- acordo específico anexo
- orçamento pormenorizado anexo

Os acordos entram em vigor assim que a Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe
e.V. tenha recebido uma cópia do acordo específico devidamente assinada. Com a
assinatura do acordo especifico por parte da pessoa autorizada pela Entidade Jurídica serão
reconhecidos e aceites todos os outros documentos a.m.

Aachen, ; , J� '; :. t 
·, local/data Katholísche Zentralstelle für Entwicklun · shilfe e.V. 

Aachen,
local/data DIOCESE DE NOVA IGUAçU 

·, re/Per/Sn 
�:01-2003 
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,W,oio ao Programa de Metodologia e de Formação Sociopoliítica de Leigos 
Comunitários, Agentes Diocesanos de Pastoral e de Lideranças Políticas em 7

Mun_icípios da Diocese de Nova Iguaçu 

Orçamento (calculado à base de 36 meses) 

I Investimentos 

1. computadores com acessórios

Soma Inv.estim�ntos 

II Pessoal 

·,

·,

1. b) fundo de honorários para assessores
externos

2. a) para 8 colab. fixos a tempo parcial
(incl. encargos sociais)

Soma .Pessoal 

III . Outros custos correntes. 

1. a) material didático, de escritório e
manutenção do escritório

2. b) cursos e seminários·

3. e) soma global para ·a adminlstraçao
4. , d) auditoria externa

Soma Outros custos correntes 

Soma 

Re�rva 

1.700,00 EUR 

18.000,00 EUR 

62.000,00 EUR 

17.600,00 EUR 

20.500,00 EUR 
8.700,00 EUR 
2.600,00 EUR 

· r A reserva $6 poderá ser liberada em caso de necessidade justificada e após 
aprovaçao prévia e por escrito da Kathollsche Z�ntralstelle �r 
Entwlck.lungshilfe e.V. 

Total 

Ouotacão : 1 EUR = 3,ooo BRL 

Aachen, 26.11.0t 

• r 

1. 700,00 EUR

80.000,00 EUR 

49.400,00 EUR 

131.100,00 EUR 

3.900,00 EUR 

135.000,00 EUR 
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ASSEMBLÉIA DA ADUFF APROVA ADESÃO Á GREVE NACIONAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

A construção da greve 

O retorno às aulas neste segundo semestre letivo deu-se em meio a um desdobramento das lutas 
sindicais iniciadas no pnmeiro semestre, raz.ão pela qual vale a pena resgatar alguns elementos de nossa 
memória recente. Os Servidores Públicos Federais - os docentes universitários aí inseridos - buscaram, ao 
longo de todo o l º. semestre deste ano, construir condições de mob1lização para a efetivação de um 
enfrentamento com o governo que permitisse colocar em pauta nossas demandas. As negociações 
prometidas ao fim da greve passada não existiram. passamos mais um ano sem reajuste salarial, a reforma 
do Estado canunhava para urna. nova etapa com a implantação do regame do emprego público 
(contratação de servidores pela CLT, sem estabilidade ou aposentaria integral), direitos previdenciários 
dos scl'Vldores estavam mais uma vez amcaÇ3dos e o livre exercício da representação sindical continuava 
sendo desrespeitado. 

A conJuntura de agravan,ento da crise de legitimidade do governo Fernando Henrique, face às 
denúncias de corrupção e a crise energética colocava, para além da necessidade, a oportunidade de lutas 
mais conseqüentes dos servidores. Porem, além da necessidade do enfrentamento, da oportunidade da 
conjuntura e da Justiça de nossa pauta, era necessária uma real disposição de lutas das categorias para que 
se pudesse efcnvar uma greve geral unificada dos servidores. 

Frente a esse quadro de necessidade de luta, mas dificuldade de mobihzação, chegamos a propor 
em maio, aqui na Assembléia Geral dos docentes da UFF (o que foi r�fcrcndado pelo setor das federais do 
A.'fDES-SN), que os Servidores Públicos Federais promovessem uma paralisação de cinco dias, com 
atividades concentradas capazes de chamar a atenção para nossa pauta e abrir algum canal de negociação. 
Esta posição não foi aprovada na Plenaria dos Serv1dorcs. naquele momento O indicativo de greve dos 
servidores permaneceu no ar, sem uma data próxima no horizonte, dadas as dificuldades de mobilização. 
Naquele momento (Junho), apenas a F ASUBRA (entidade que reúne os sindicatos de servidores técnico
adrrunistrativos das uruvcrs1dades) apresentava a possibilidade de entrar em greve. Em julho, o Conselho 
das Seções Sindicais do ANDES-SN (CO AD), precedido de uma reunião do setor das federais indicou 
uma paralisação de cinco dias na segunda semana de setembro. 

Na reunião do Setor das Federais realizada no último dia 03, os delegados presentes avaliaram 
que hav1a condições de indicar uma greve com início em 22 de agosto. O mesmo aconteceu na Plenária 
dos Servidores do dia 04. De lã para cá, mais de 30 seções sindicais já aprovaram o indicativo de greve e 
apenas 2 votaram contra .. ossa Assembléia Geral, em 16 de agosto, com 156 professores presentes, 
também aprovou este indicativo. A reunião do Setor das Federais do ANDES-SN, realizada em 17 e 
18/08 aprovou ��flagração da greve no dia 22, com a expectativa de que 34 Seções Sindicais (das 
56 filiadas ao ANDES-SN no setor) iniciem o movimento já nesta data. Na Assembléia Geral, dia 
21/08, em votação unânime, foi deflagrada a greve a partir do dia 22. 

O que mudou para que os docentes e o conjunto dos Servidores indicassem uma greve que parecia 
ser de tão d.ificil construção no primcuo semestre? 

Novas faces da conjuntura 
. ... 

Alguns elementos novos tiveram forte impacto sobre a disposição da categoria docente e dos 
servidores em geral. De forma sintética, pQdemos citar: 

1) A crise econômica internacional, com a sua manifestação na Argentina e seu rebatimento no
Brasil, o que gerou um novo "acordo" com o FMI. Ao visualizar-se a crise Argentina,
explicável por uma inserção subordinada na "nova ordem" globalizada e pelas políticas
neoliberais Já executadas - ou seja, pelos mesmos fatores explicativos da realidade brasileira - é
inegável que vislumbramos um cenário possível para o futuro próximo do Brasil, respeitadas
nuances várias. O próprio governo brasileiro, incapaz de conter a especulação com a moeda,
voltou a recorrer ao FMI� acertando um acordo cujas bases comprometem seriamente qualquer
resquício de política econômica· ou social que porventura se pudesse planejar e apontam
novamente suas armas par_a o funcionalismo, alvo permanente das metas de redução dos gastos
públicos;

Em.Defesa do Ensino.Público, Gratuito e de QuaJ,idade 



2) A greve da FASUBRA e suas consequenc1as. Os servidores técnico-administrativos
efetivamente ingressaram cm greve nacional nas IFES cm julho, contra a anunciada gratificação
de produtividade (GEDAE), que substituiu a GAE, atrelou a maior fatia dos vencimentos a uma
avaliação de produtividade. discriminou os aposentados e lançou a possibilidade de redução
salarial. Enxergamos oa GEDAE um modelo que pode ser estendido aos docentes pela fusão
GED-GAE. Além disso, a greve dos técnico-administrativos impediu efetivamente o
funcionamento de uma série de IFES, com a paralisia dos sistemas de computadores, a não
efetivação de matriculas, etc.

3) Disposição de greve de outros servidores. Ameaçados de redução de salârios (pelo fim de uma

gratificação, os servidores da previdência paralisaram suas atividades a partir do dia 08 último e
vârias outras categorias de servidores demonstraram a mesma intenção, o que se materializou na
decisão da Plenária do dia 04, que indicou a greve unificada a partir do dia 22. Assim, não se
coloca a possibilidade de uma greve isolada, mas de um movimento do conjunto do
funcionalismo.

4) Permanece a ameaça de envio do projeto do emprego público ao Congresso. Na audiência
com a Comissão de Educação da Câmara na última semana, Paulo Renato reforçou o mfonne de
que em-iara brevemente ao Congresso o projeto de Lei do Emprego Publico, instituindo o regime
celet1sta e a carreira atrelada à gratificação de produtividade a ele associada;

5) O conflito entre o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Executivo em torno do
reajuste dos servidores. Em fase de baixa de popularidade, o governo não conseguJU evitar que a
polêmica com o Presidente do órgão mâ.ximo do Judic1ano sobre a necessidade legal de reajuste
dos funcionanos. Sabemos que o STF não expressa cm suas votações a posição de seu presidente
e não estamos reivindicando inclusão de previsão de rcaJuste no orçamento, mas sim reajuste já.
Porem. o bate-boca público cnou. obviamente. um clima mais permeável na opiruão pública para
a idéia da injustiça dos sete anos sem reaJuste dos funcionanos;

6) Ameaça de redução do salário. Além da ameaça de nenhum reajuste, sofremos a ameaça de
redução salarial, pelo corte de ganhos judiciais, pela redução dos vencimentos através de
gratificações \ariadas e pela recolocação em discussão do desconto prev1denciârio dos
aposentados, Já discriminados nas gratJficações diferenciadas,

7) Por fim, o posicionamento da ANDIFES. Houve grande impacto cm algumas IFES do
documento da ANDIFES denunciando a falta de r cursoc; de quadros docentes e técnicos e a
ameaça efetiva de mvtabthzar-sc o reinício das aulas Sabemos que reitores não fazem greve e
que a posição da ANDIFES pode mudar rapidamente, porém, enquanto MEC e reitores
apresentam-se cm campos opostos, há condições diferentes para a discussão nos fóruns
instttuc1onaJs mtcmos de diversas IFES, o que também jogou água no moinho da greve.

Tais condições nos permitem falar de urna greve cuja necessidade e oportunidade já estavam 
colocadas, mas que agora se recolocam cm novas bases, associadas a uma disposição de luta renovada e 
um sentimento generalizado de que este é o momento. 

Aprovação da greve e a pauta 

A Assembléia Geral de 21/08 /O 1 que contou com a participação de mais de 300 pessoas entre 
professores (187 assmaram o Livro de Presença) e estudantes, APROVOU POR UNANIMIDADE E

POR POR TEMPO INDETERMINADO a adesão à greve nacional dos servidores públicos federais, a 
partir de 22/08/01. 

A Assembléia reafirmou, ainda, a avaliação de que nada disso pode ser entendido como 
facilidades para um movimento ou para a sua vitória. Todas as reflexões oriundas da greve passada e das 
avaliações do semestre passado continuam de pé e o desafio é não apenas decretar a greve, mas construí
la com mobilização, ocupação dos campi e paralisação do conjunto da Universidade. Só com ocupação, 
mobilização e participação, nas atividades internas e nas manifestações de rua, teremos sucesso. 

Além disso, temos de reafirmar a nossa pauta: 
1. reposição das perdas salariais: pela reposição de 75,48%
2. pela realização de concurso público, contra os projetos de lei de

emprego público
3. incorporação das gratificações
4. direitos de aposentadoria, defesa da Previdência Pública, combate à

PEC-136 e ao PL-9/99
5. defesa dos direitos sindicais.,

PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL DIA 30/08, ÀS 10h, NO 
AUDITÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
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Avaliação 2001 e Planejatnento 2002 

9h - Resgate da História do Projeto de Formação Social (Bruno e Agostinho). 

9h30min. - Avaliação 
• Como avaliamos o Centro Sociopolítico na Diocese?
• Como tomar o Centro Sociopolítico uma realidade diocesana?

10h10min. -A Natureza do Centro Sociopolítico 
• O que está sendo feito?

• O que queremos ser/ onde queremos chegar?

1 lh - Estrutura e Funcionamento do Centro 
• Coordenação.
• Secretaria.
• Assesso1ia.

• Animadores Municipais.

• Política Econômica.
• Comunicação.
• Banco de Dados.

12h -Almoço. 

13h - Planejamento 2002 
• Quais as linhas de força que queremos priorizar?

l. Encontros de Formação Política: encontros abertos, (sem necessidade de inscrição)
realizados no salão da Cáritas, às 4M quai1as-feiras, de 14 às 17 horas, sobre questões
relacionadas ao mundo da política.

• 27 de março: "C.F. 2002: Os Povos Indígenas''.
• 24 de abril: "Páscoa: Um Novo Homem e Uma Nova Mulher".
• 22 de maio: "Trabalho Pai·a Quê e Para Quem?"
• 26 de junho: "Globalização e Exclusão Social".
• 24 de julho: "Análise da Economia Brasileira''.
• 28 de agosto: A Vocação pai·a o Bem-comum
• 25 de setembro: Atos dos Apóstolos: Um Retomo à Vida em Comunidade''.
• 23 de outubro: "Política e Cultura''.
• 27 de novembro: "O Que Esperar do Novo Quadro Político?''.

2. Curso de Saúde: Fevereiro e março.
3. Curso de Formação de Pesquisadores: Fevereiro a julho.
4. Encontros de Política nos Municípios: Março, abril e maio.
5. Curso de Metodologia no Trabalho Popular: Abril.
6. Trabalho com a Cartilha de Formação Política: Abril e Maio.
7. Seminário das Entidades Populares na Baixada Fluminense: Julho.
8. Grupos de Fé e Compromisso: Encontros mensais nos 07 municípios.
9. Boletim bimestral do Centro Sociopolítico: Março, maio, julho, setembro e novembro.
J O.Grupo de Política: Reuniões agendadas pelo próprio grupo.

C:\CDFSP\Coordenaçao Executiva\Planejamento 2002\Avaliaçao 2001 e Planejamento 2002.doc 



uff Universidade Federal Fluminense - Faculdade de Educação 
Núcleo de ·Filosofia, política e Educação" 

Diocese de Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico 
Projeto de extensão: ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA - 2004 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Tendo como referência os objetivos da Escola de Formação Política - geral: "oferecer, a pessoas 
politicamente engajadas na área da diocese de Nova Iguaçu, uma formação social e política atualizada e comprometida 
com a construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária" e específicos: •preparar pessoas para intervirem 
em atividades de políticas públicas; criar condições para viabilizar candidaturas que representem os anseios populares 
nas esferas do poder público; formar os que queiram atuar na administração pública municipal/estadual; oferecer 
informações e conhecimentos para os que atuam nos movimentos sociais, nos sindicatos e nas organizações da 
sociedade civil para melhor Intervir nas políticas públicas" - responda em grupo, por escrito: 

1. os objetivos do Curso foram atingidos? (justifique a resposta)
G2: Foi atingido. 
G3: Os objetivos foram atingidos, pois através dos conhecimentos adquiridos fundamentaremos nossas ações 
sociais e políticas em prol da comunidade; 
G4: sim, porque nosso objetivo era entender o ·processo das Políticas Públicas e através da Escola tivemos um 
visão das mesmas, desde a esfera federal até chegar aos Municípios; 
G5: Sim. As informações e os debates vividos ao longo do ct,Jrso propiciaram, mesmo aos mais resistentes, 
reflexões profundas e responsabilidade quanto à produção de uma sociedade mais justa; 
G6: Sim, pode-se avaliar este quesito pelo número daqueles que permaneceram até o final do curso; 
'G9: Sim, pois ampliou nossos horizontes; 

2. qual foi a maior dificuldade enfrentada durante o curso? (destaque apenas uma)
G2: A maior dificuldade encontrada foi o pouco espaço de tempo para realizar os trabalhos; 
G3: A maior dificuldade enfrentada durante o curso foi compatibilizar a questão do horário com as tarefas 
diárias; 
G4: o horário do inicio do curso; 
G5: Intervenções dos alunos longas , às vezes, fora do contexto; 
G6: o tempo foi muito curto em relação às questões abordadas; 
G9: Falta um pouco de dinâmica; 

3. qual foi o maior benefício trazido pelo curso? (destaque apenas um)
G2: As informações que nos foram passadas, o aprendizado levando-nos à prática e reflexão das políticas 
públicas; 
G 3:· O maior beneficio trazido pelo curso foi a experiência de novos conhecimentos que nos beneficiarão, não 
só na caminhada política como em nossos ideais; 
G4: maior entendimento sobre política: ética, poder, partidos, igreja (religião) e movimentos sociais. Temos 
plena convicção de que precisamos lutar para que realmente possamos nos sentir cidadãos brasileiros; 
GS: A troca de experiências e conseqüente aumento de conhecimento político-econômico-social. Houve 
interação e respeito; 
G6: A troca de conhecimento entre os assessores (muito bons) e os participantes; 
G9: a oportunidade de adquirir tantas informações de um grupo tão seleto e comprometido com a formação 
popular; 

4. que sugestões dariamas para repetir o novo curso em 2005?
G2: explorar os assuntos de análise de conjuntura logo na primeira aula,como uma introdução, uma visão geral 
de todo o conteúdo programático do curso, porque verificamos no decorrer do curso que o programa foi muito 
interrompido, fazendo com seu conteúdo não fosse bem refletido; 
G3: Abonar as faltas mediante motivos relevantes; maior divulgação para abranger o público em geral. 

Obs.: G3: Parabéns aos organizadores, pois a estrutura do Curso foi completa em função de nossos objetivos. 
G4: Que o início do curso seja às 9 horas; 
G5: Beger um sábado com tema livre, onde os grupos teriam meia hora para expor um tema e meia hora para 
debate; disponibilizar no início do curso a lista dos inscritos e palestrantes para contatos; 
G9: Mais discussões em grupo, mais dinamismo; 
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Avaliação da EFP, da parte dos cursistas convidados: 
Duração: 

Não sendo ano de eleição, manter os curso por nove meses, com uma folga por mês. 
Público-alvo: 

Enviar um projeto ao TSE, solicitando que aprovem uma lei, para que todos os candidatos possam fazer essa escola, pois os 
mesmos são despreparados. 

Conteúdo - temas: 
Muito bom, extenso e proveitoso; 
Faltou tempo para aprofundar determinados conteúdos; 
Foi muito bom ter iniciado com a história, pois assim o pessoal pode se situar. De março a junho houve uma base para o 
restante dos CO!']teúdos; 
Disposição coerente dos temas; 
Muito importante a diferença entre marketing e propaganda política; 
Embora sejamos católicos, não enfocamos a religião, mas sim as políticas públicas. 

Metodologia: 
devemos garantir trabalhos de grupo em aula sobre o tema, no período após o café. Evitar as intervenções individuais, pois 
dão margem aos casuísmos e atrapalham a intervenção do assessor; 
Os trabalhos realizados em aula deverão ser feitos por grupos com pessoas diferentes, pois isso favorece o entrosamento da 
turma. 

Assessoria: 
Embora reconhecendo o esforço do Paiva, a aula sobre meio ambiente ficou prejudicada, pois faltou a prática sobre o tema; 
José Cláudio foi primoroso; 
Artur não conseguiu ir bem, pois estava resfriado. Não aprofundou o Poder Legislativo; 
Chico Alencar não teve condições de se manter no tema da aula, que foi história dos partidos políticos, porque o pessoal 
queria saber o que estava acontecendo em Brasília; 
A aula da Tatiana, sobre políticas de assistência, foi muito esclarecedora. Principalmente quando diferenciou assistência e 
assistencial ismo. 
Os assessores davam continuidade ao tema do assessor que o precedeu, sem mesmo saber o que o outro tinha dado. Os 
conteúdos se complementaram. 

Coordenação: 
Tem uma postura ética e profissional; 

� 

Manteve a imparcialidade política partidária. 
Relação Uff, lfiteps: 

- A valorização do certificado.
Modificações pessoais: 

Ajudou Gracia a superar a depressão pela morte da mãe; 
Mostrou a José Egídio que é possível a sua eleição; 
Incentivou Glória Outra a fazer uma carta aberta à população com as atribuições de um vereador. 
Motivação para o trabalho do dia-a-dia; 
Aprendizado a nível das coisas da vida e do profissional. 

Sugestões: 
o curso deveria ser ministrado em outros municípios;
Que o projeto perdure para que outras pessoas possam participar;
Sábados específicos para os trabalhos de grupo;
Ensinar como fazer análise de conjuntura no início do curso;
Os assessores evitarem de estar falando sobre seus partidos;
Solicitar o trabalho sobre a realidade política dos municípios para todos os cursistas e não somente para aqueles que tiverem
faltas, pois ele é muito esclarecedor;
Incluir nos temas as companhias, fundações, autarquias (Cedae, Light, etc.) e o Tribunal de Contas (qual a relação deste Tribunal com os
municípios? Como se estrutura este Tribunal?};
Fazer o curso em um local que tenha cadeiras soltas;
Convidar alguém para explicar com o se estrutura uma prefeitura;
Fazer atividades extra-classe, como por exemplo: visita ao aterro sanitário, Cedae, Câmaras Municipais, Ale�, etc ..
Continuar com as avaliações dos módulos, mas que fossem apresentadas as realidades dos municípios, através de um seminário, na úl
tima aula antes do encerramento;
Convidar os cursistas que terminaram esta escola para assistir as aulas que porventura, no próximo ano, forem acrescentadas ao pro
grama. Convidá-los também para as visitas pedagógicas;
Escolher relatores para secretariarem as aulas. A síntese das mesmas deverão ser disponibilizadas para a tumia;
Expor o conteúdo passado e o que ainda está por ser realizado.

Continuidade com o grupo: Convidar a turma deste ano e do ano passado, para um encontro no dia 06 de novembro de 2004, às 9 horas,
no salão da Cáritas, para dar continuidade a uma ação que deverá ser traçada pelo grupo. 
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fil) Como serd a escolha da Equipe e do(a) Coordetiador(a) das pastorais sociais? 
A futura Equipe de Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais (ECDPS) será composta a partir de 5 setores de 

atuação: assistência social, saúde, trabalho, criança e adolescente, política e cidadania. Desta forma, os dois representantes 
de cada pastoral, movimento ou grupo .presentes na Assembléia serão agrupados de acordo com o principal engajamento 
da astoral, moviinento ou ru o, distribuídos da se uinte forma: 

Pastoral Carcerária. - s,. - �
Sociedade São Vicente de Paulo. - 9-A 

• Grupos de Distribuição de alimentos, roupas cobertores, remédios, etc.
Casa da Solidariedade

Pastoral Social. 
Pastoral da Cidadania. 
Pastoral dos Negros. 
Gru·· õs âê Fé ê Cõm·· fõm1ssõ ê âê Fé é Põiltieã. 

Princi ai Setor de Atua -o 

1. Assistência Social

Cada setor de atuação (assistência social, saúde, trab�lho ... ) indicará um membro para.a ECDPS e um suplente, de 
acordo com os critérios de composição mencionados anteriormente e levando em consideração as atribuições da Equipe. 
Os dois nomes indicados em cada setor de atuação comporão a ECDPS. Desta equipe indicada é que sairá o coordenador 
ou. a coordenadora diocesana das pastorais sociais. 'A definição do coordenador ou coordenadora será realizada em con
junto com o Bispo D. Luciano, o coordenador de pastoral, Pe. Davenir Andrade; o vigário geral, Pe. Costanzo Bruno e o 
assessor diocesano das pastorais sociais, Pe. Agostinho Pretto. 

Esta equipe e o coordenador contarão ainda com a assessoria de três organismos diocesanos: o Centro Soqiopolí
tico, o Centro Diocesano de Direitos Humanos e a Cáritas Diocesana, bem como com o assessor diocesano das pastorais 
sociais, Pe. Agostinho Pretto. 

I JVJ Diretrizes de Açao 2005 para a futura Coordenaçao Diocesa11a das Pastorais Sociais . 
1. Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação das equipes e parcerias entre nós

e com os outros, particularmente com os grupos (intercâmbio, articulação e comunicação).
2. Novo Pacto Social do Trabalho. A· Diocese deve investir, valorizar e articular as iniciativas de trabalho e geração de

ornnT'O('t-1'"\ o '"'º""riº OV;("lt-.ot"\f.OC" .... ,, ... º" .. A,..,.:,,s º r,,.....,, .... ,n;A,,rloC" n .. nml"\,,o.nrlr. o "'O'"t·r;hu1,,Af"\ "O OC"f"'r\tlft'"IOn-tn An� n ... ,,rl,-.tnr 
\,,;U.Jp.1v5v \,,; 1\IUUO., Vl\.1,)1.,\,,;JU.\,,,.., ua.:, .l (UV\{Ulã. '-' VV111Ull1UQU\,,,,>' fJIVIUVV\.IUUU \,; \,; IJLJJU 111UV l1 V.:Jl\o,UQ.UJ\,,;JJLV uv.:, t,JlVUUL.V.:>, 

integrando as Regiões pastorais. Oferecer uma atenção especial na qualificação profissional e mobilização para a rea
lização da economia solidária.

3. A necessidade de participação ativa da Diocese na questão das Políticas Públicas, em termos de intervenção, capaci
tação, formação e participação dos conselhos municipais (saúde, educação, criança e adolescente, assistência soci
al..).

4. Formação: investir em capacitação 1
· e.no despertar de novas lideranças que possam ser multiplicadores nas paróquias

e regionais.
5. Valorizar a perspectiva das mulheres e da juventude.

V) Datas do Fórum Diocesano das Pastorais Sociais

�)½ 

18 de junho e 17 de setembro, (sábado) de 9 às 12 horas, no salão da Cáritas. O tema do próximo Fórum poderia ser a 4a 
Semana Social Brasileira. 

1 Tom-:ltir,-:.o rv.::,.-"!) 11m Orr\nr-:>m".l No C'nrm">f"';n nor� nc n110 -,+11-:,m n-:,c ,v:,cfn,.oic c-nl"'i-:>ic• 11("\ r1110 ó Oocfl'\r">, �l'\t'Í"!II" UC:c-t,,rln rfn n.rv,11montn 71 ri".) 
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CNBB". "Espiritualidade e Mistica•, "Análise da realidade socioeconômica da Baixada a partir de situações de pobreza vividas pelas pessoas com 
· as quais trabalhamos". "Capacitação para atuação nos Conselhos Municipais e nas políticas públicas", "Discussão sobre atuação social e assisten

cialismo•. "Papel da Igreja e do Poder Público".
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or gue?: 
e tomá la decisión de re�lizar Barricada Internacional (organo de la FSLN, 

para el trabajo en el exterior) en portugues,teniendo en cuenta los siguientec 
hechos: 
1) Las noticias aue llegan a Brasil, sobre lücaragua, son originadas en las
agencias internacionales de noticias,orientadas, basicamente a desinformar,
sobre el proceso nicaraguense, la agresión a que está sometido por los EUA
hace 7 aõos,las dific�ltades de reconstrucción del país etc.
2) Por lo anterior, y por las diticultades del idioma, adumás de una política
de aislamiento informativo, impuesta,sobre las luchas de liberación en América
Latina, hacen que al c1udadano brasilero, desconozca casi todo lo que ocurre
en /mérica, no sintiéndose parte integral de e te continente.
3) Hace falta un organo en portugues, guedes istifique, algunos conceptos,
que existen, sobre todo dentro de la · ita eia de mov1mientos populares,
soLre los origines, lucha etc del k. S ·ende a idealizar todo, creando
asi la imagen de"super revolueión nicaraguense". BIP con un gran contenido
autocritico del proceso nevolucionario �ntenta poner las cosas en su husta
medida: el proceso nicara ue se s asi&amente producto de la conjunción de
ejes fundarnentãles q e lo co
a) Cristianismo
b) Sectores nacionalistas
cJ Sectores marxistas.-----r·
Todo el proceso político nicaraguense se basa en otros 3 factores cardinales
de arlicación:
a) Pluralisno político
bJ Lconomia raxta
e) No alineamiento en el plano internacional
Todo esto sumado a las dificultades p impuestas por la guerra, sumadas a erra
res cometidos 1or el gobiero, reconocidos e intentados de cooregir, es lo
que Blr quiere reflejar, intentando mostrar la revolución nicaraguense como
realmente es.



B 1 /2. 5/4/88. 

4) Hace falta dentro de BIP dedicar un amplio espacio (estamos caminando para
que rean 8 pagfnas sobre un total de 24) a la realidad de los movirnientos
populares de Brasil.
5) BIP intenta ser un canal de discusión y de fortalecimiento para las organiz
aciones de solidaridad.

Como?; 
asta el rr�mento se han impreso 5 números de BIP con la siguiente secuencia: 

('Ql: 25/11/87 .. 24 pa inas. 20 .. 000 ejemplares. 
f 22: 31/12/87. 24 paginas. 25.000 ejen lares. 
r º3: 31/01/88. 2� paginas. 50.000 eje plares. 

Q especial que engloba ediciones vº 4 y 5, de 32 paginas, con 50.000 ejempla
res (está hoy 5/4/88) siendo i preso. 
BIP es distribuído de la siguiente forma: (dat s correspondientes al r 23)

nviados a I icaragua: 1.00 eje pla es 
Enviados a ngola y oza bique 10. 

partidos 
o nu nos, asociaciones de moradores,iglesias
r onalidades, militantes en general :
26�0 O ejer plares 

uistribuidos en r direct a: Sindicatos, parlamentares, medias de difusión 
partidos olfticos, Jv· ientos opulares etc de RJ, SP y DF: 

11.500 ejernplares. 
EL periodico Bf P no es vendido en bancas, ni se venden números sueltos, la 
política es de hacer suscripciones anuales (12 números) a un precio reducido: 
los números 1 y 2 la suscripción costaba 400 cruzados, y en los nú, lros 3,4/5 
la suscripción cuesta 600 cruzados. lmple entamos una polftica de participació 
n de entidades y militantes en la colecta de suscripciones, por la cual, estas 
entidades retienen el 25% del valor de lõs suscripc1ones, para ayudarse a sus 
tareas. 
Con el l�-3 empezamos una ofensiva en Africa, de distribución de BIP con las 
mismas características que en Brasil, intentando llegar a los mismos objetivos 
en los países africanos de Iengua. portuguesa.



Cl,/3. 5/4/88. 
ituación �ctual: 

1) Se a creado un hecho político de importancia con la presencia de BIP en
Brasil, esto es innegable, y lo demuestran las re ercusiones de prensa y
cartas permanentemente recibidas.
2) BI es muy bien aceptado en la mayoria de los medios a que es destinado.
3) La campana de suscripciones lleva ·un buen nivel, aunque dista mucho de
ser una soluci6n al problema de autosustentaci6n de BIP.

4) Se realizaron 3 lanzamiontos de BIP (Nova lguaçú (RJJ Osasco SP, Floriano
polis(SC), que al menos en 2 de los casos se han revertido en la creación de
comités de solidarid (Osasco, Florianopolis)�
5) Se han obtenido todo tipo de respuestas positivas, desde los lugares mis
re otos de Brasil. Lo que parece indicar que la penetracipn buscar�, se está
loorando.

� 

6) Se reciben colaboraciones escritas y pedi�os de trabajo concreto de varios
lugares.

7) Todo esto sin e bargo, choca con u a realida insoslayable, el proyecto de
BIP no es autofinanciable con suscripcio es y/o anuncias.
Por ello entra�os en esta étap co un er.ie de dificultades fin2ncieras, ya
que el perfodico sufre las· t rao·o nes de costa permanente que reinan sobre
la economía brasile a.
Todo esto nos obliga, r currir las entidades interesadas en preservar el
proyecto y participar de él n forma activa, para solicitarles ayuda de finan
ciamiento del mis.o.
Cgstos:
En la actualidad, los costas finales de BIP son (expresados en dolares para
tener un punto de referencia estableJ:
lnfraestructura (alquiler de sala, alquiler de telefono, cuentas de telefono,
funcionarias, tramites legales etc)......................... u 900
Traducción, corrección, díagramación, armado y impresi6n.... u$ 3600 
Correo, transportadoras, envios diversos .•.........•. u 2700

total castos BIP ..•.•.••• u$ 7200
Retorno por assinaturas............ u$ 850 
.,etorno por anuncias............... u$ 1380 

Total de retornos.................. u$ 2150 



BOLETIM DE ANÁLISE DE CONJUNTUltA1

OUTUBRO-NOVEMBRO DE 2000 

Nota explicativa inicial 

Este serviço que vem sendo realizado desde setembro de 1996 evoluiu e amadu
receu no próprio processo de sua elaboração. A constante preocupação de ver a reali
dade e seus desafios definiu o caminho e as opções de análise. 

O horizo1'1. maior à luz do qual os acontecimentos vêm sendo analisados diz 
respeito aos excluido.ft e suas necessidades face à avalanche de concentração de riqueza 
e beneftcios nas m/JOl1 de poucos, o que é conseqüência do projeto econômico hegemô
nico, capitaneado pefo fenlmeno da globaliuzção fmanceira. 

A avaliação feita pelo comitê de discussão e de redação, em recente reunido, 
abriu-nos um novo horizonte para esse serviço. Este também se identifica com objetivos 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP) na sua "defesa e a promoção da pes
soa humana, a prática da justiça e edificação da paz". 

Por isso mesmo a CBJP chama agora para si a continuidade e a regular perio
dicidade deste trabalho, mantendo a originalidade do serviço de análise, que sempre 
visou provocar a rej(erJJ;o e a prática de novas atitudes, não só para a Igreja Católica e 
entre os cristãos em gfral, mas também jtmto às pessoas e grupos sociais, organizados 
ou não, sensíveis à atual evolução dos desafios da conjtmtura nacional e internacional. 

Os instrumentos de informação e análise hoje disponiveis são muitos e variados 
e não se pretende repeti-los. O que se fará então é escolher fatos cuja compreensão fica 
obscurecida pelo pensamento hegemônico e procurar enxergar e entender o que está 
por detrás das aparências e do discurso dominante, aprofundando as razões subjacen
tes ao fato escolhido. Este será o tom e o tipo das análises daqui para frente Elas bus
carão também identificar co"e/ações do fato temático abordado com temas maiores, 
tanto nacionais quanto internacionais. O que se pretende é entender o que não está 

1 Boletim de Anállle de Conjwrtura - lob os auspícios da Comiulo Brasileira de Justiça e Paz -
CBJP: SF/Sul, Quadra 801, � "B", 70401-900-Brasflia DF, fone (61) 323 8713; fax (61) 322 
2648; e-mail: cbjp@cbjp.org.bi. Comitê de Redação: Pe. Alberto Antoniazzi (Pontifícia Universidade 
Católica - PUC - Minas), Pe. Alfredo José Gonçalves (Pastoral Social - Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB), Pe. Antônio Abreu (Instituto BTaSileiro de Desenvolvimento - IBRADES), 
Aurélio VíamJa (INESC), Pe. Bernard Lestienne (JBRADES), Francisco Whitaker Ferreira (CBJP), 
Gerson Gomes, Guilherme da Costa Delgado (CBJP), lvônio Barros (INfELECTO) Pe. José Emanne 
Pinheiro (Centro Cultural Mis.gonário - CCM), Pe. Manoel José de Godoy (M]LÊNÍO - CNBB), Ma
ria José Jaime (INESC), Marcos Llns, Pedro Rfüeiro de Oliveira (CEBS -CNBB), Irmã Rosita Milesi 
(Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH), Pe. Thieny Linard de Guertecbin (IBRADES}, Pe. 
Virgilio Leite Uchôa (CBJP) Revisão: Jôsé Sílvio de Lana Marques, Jair P. Baibosa Jr.- Diagrama· 
ção: Ivone Melo - Impressão: Ivan B. da Silveira - Publicaçlo e divulgação: Instituto de Estudos 
Socioeconômicos - ses - Qd. 08 - Bl. so - Salas 431/441- \ftl!Ancio 2000 • CEP 70333-970 - Brasí
lia-DF - Brasil Fone: (61) 226-8093 - Fax: (61) 226-:8042 e. mail: inesc@tba.com.br - Site: 
www.inesc.org.br. 



explicito nas informações que nos são dadas e o que existe de fato para além das análi
ses que são feitas. 

Espera-se que este tipo de abordagem analítica permita às pessoas e grupos so
ciais que dela fizerem uso escolher os melhores caminhos para transformar a realida
dei 

a partir de uma melhor e mais profunda compreensão do que está acontecendo. 

O presente texto ainda é de transição entre uma forma e outra de trabalho. Na 
próxima análise serão aprofundados dois temas: a Lei de Responsabilidade Fiscal e o 
porquê da constante criminalização do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 
(MST). 

A divu/gaç{io das reflexões continua aberta e livre a todas entidades e pessoas 
que se interessarem. Entre muitas que, ultimamente, vêm prestando-nos seu apoio, re
gistrem-se os nomes do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento IBRADES, do Instituto 
de Estudos Sócio-Econômicos (INESC), do Conselho Nacional dos Leigos (CNL), da 
Universidade Católica de Goiânia e do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade 
de Petrópolis, RJ. 

SUMARIO 

Complica-se o quadro internacional em virtude do acirrado conflíto entre 
israelenses e palestinos. O desgaste político, em particular da liderança pales
tina, tende a exac_e.rbar os radicalismos de parte a parte. Grave, ainda, é a 
questão internacional do petróleo. 

Os constantes alertas das autoridades financeiras internacionais não 

têm sido suficientes para reverter o quadro de expectativas negativas ocorrido

recentemente nas bolsas de valores internacionais. O "pouso suave"2 da aco
modação da economia norte-americana a essa nova realidade e as expectati
vas de mudança política com as eleições presidenciais nos Estados Unidos 
podem transformar-se num turbulento momento de imprevisíveis conseqüênci
as. 

No Brasil as eleições municipais estiveram em destaque. Importa ·verifi
car o real significado do avanço dos votos dados aos partidos de oposição. 
Tudo indica que o eleitor está mais crítico em relação ao atual sistema de go
vernar o país. 

Há real satisfação com o bom êxito dos gestores locais que foram ree
leitos, bem como boas expectativas é confiança naqueles que se elegeram em 
cima de propostas em beneficio do bem comum, vindas ao encontro das aspi
rações populares. 

Nota-se uma grande independência em relação a programas partidários 
irreais e ideológicos. O voto foi dado muito mais em função do desejo de trans-

2 Expressão cunhada por Alan Greenspan, presidente do Banco Central (FED) dos Estados Unidos. 



parência e ética no trato da coisa pública, tc:!ma dominante na opinião pública 
nestes últimos tempos. 

Percebe-se também uma certa euforic1 - positiva ou negativa - por parte 
dos parciais ganhadores. Hé um risco de su caminhar em direção a uma mu
dança de poder sem mudar a fundo o projeto político do país. A verdadeira 
oposição pode se perder nesta busca de um novo caminho ao fazer tantas 
concessões para se proteger politicamente oomo alternativa de poder. 

Ao que tudo indica, faltam ainda à op<>sição audácia e coragem para dar 
um salto de qualidade em plano nacional. Trrata-se de crescer captando o pro
testo do povo e, ao mesmo tempo, a sua IE�gítima aspiração. Em outras pala
vras, "como aproveitar a bênção sem atrair a, desgraça'

13
• 

A campanha do segundo turno marcc,u uma oerta reviravolta. Ressusci
taram-se os velhos fantasmas contra as opo:sições, numa clara atitude de terro
rismo ameaçador, o que interrompe o sucesso do primeiro turno. Espalhou-se 
que a esquerda é sempre a mesma e está lílgada com tudo aquilo que de abo
minável possa existir nos movimentos sociais, numa orquestrada campanha de 
contra-informação, típica dos tempos da ditadura militar. 

Ê sempre inquietante o constante e 1Progressivo aumento da pobreza e 
concentração da riqueza, em particular no Brrasil4. 

PANORAMA INTERNACIONAL 

Judeus e Palestinos 

Dois pesos, duas medidas. O que toma crítico o relacionamento entre judeus e 
palestinos remonta ao pós-guerra, onde ficou esitabelecido o direito "de Israel de ter o 
seu estado e a negativa de que os palestinos pudessem usufruir do mesmo direito "

5
• É 

esta a questão central do conflito. 

O processo de entendimento entre palestiinos e judeus tinha tudo para dar certo. 
Foram quase dez6 anos de intensas negociações t!, de repente, as relações se deterioram. 
Há de se buscar uma explicação mais plausível para o fracasso. Está claro que o radica
lismo vem crescendo em ambas as partes. As facções intolerantes de Israel tudo fazem 
para estancar o processo de paz. Os radicais pallestinos, em contrapartida, criam o Co
mitê de Forças Nacionalistas e Islâmicas, uma medição do Comando Unificado da Inti
fada, começando a se impacientar como as suas lideranças. 

3 Clóvis Rossi, "Benção e Desgraça", Folha de São Paulo, 17/10/00, pág. A 2. 
4 Jânio de Freitas, "O Desafio da Vida", Folha de São Paulo, 22/10/00, pág. A 5. Cf. tmlbém Luís Nassif, 
"A Culpa é de FHC", Folha de São Paulo, 20/10/00, pág. B 3. 
s Emir Sader, "Duas Nacionalidades, dois Estados", Com:io da Cidadania. semana de 21 a 28/10/00 pág. 
5. 
6 "Dez anos de 'Processo de Paz'", Le Monde Diplomatiqiue, novembro de 2000, pág.11. 



É bem verdades que as autoridades israelenses têm sido pródigas em romper os 
tratados celebrados em Oslo em 1993. O pomo dia discórdia situa-se nas constantes ocu
pações das áreas palestinas por colonos judeus e na questão da parte leste de Jerusalém, 
pretendida pelos palestinos como adequada para estabelecimento da capital do seu futu
ro estado. Há a resolução 2427 das Nações Unidas "que constrange Israel a se retirar
rumo às suas fronteiras antes da guerra de 1967 e, portanto, a restituir a parte leste de 
Jemsalém, conquistada por ocasião daquele conflito, que inclui o conjunto da Cidade 
Velha onde se encontram os lugares santos das três religiões monoteístas: judaísmo, 
cristianismo e islamismo "8

. Ocorre que Israel ,que manter a unidade da sua "capital
eterna". 

Um dos pontos de equilíbrio nas negocia�;ões seria também manter o livre acesso 
a Jerusalém para todos os fiéis das três religiões, monoteístas, bem como para todos os 
povos que o desejassem. Seria uma forma de tirar do conflito o componente religioso. 

Arafat, líder palestino, sente-se investid,o da qualidade de zelador dos lugares 
santos das nações islâmicas e não concorda com essa unidade eterna. Compreende-se 
melhor, à luz dessa dupla dificuldade política com forte componente religioso, o porquê 
do fracasso das negociações. 

A crescente violência9 dos conflitos, permeada pelos compromissos políticos 
internos tanto de Barak quanto de Arafat, expõe as estratégias de ambos. Enquanto Ba
rak perde apoio e se isola entre os seus partidários, Arafat consegue "reativar o apoio 
do mundo árabe e islâmico à causa palestina"'. Esse apoio e a recente realiza�ão da
cimeira árabe no Cairo podem tornar cada vez mais difíceis as relações de Israel O com
o esse imenso mundo vizinho. A radicalização dos conflitos11

, assim, é quase inevitável
e o futuro delineia-se sombrio12 para toda a regiHo.

1 "Depois de mais de trinta anos, portanto, os palestinos e a OLP empreenderam uma longa caminhada 
em direção à aceitaçao de uma soluçao baseada sobre a coexistlncia de dois estados. Sua esperança de 
uma paz justa e de uma solução de compromisso, baseada na resolução 242 do Conselho de segurança, é 
quebrada pela intransig�ncia israelense, pela parcialidacM dos Estados Unidos e indiferença da comuni
dade intemacional". A mesma parcialidade se observa entre os formadores de opinião nos Estados Uni
dos. Nesse sentido, confira o artigo, bastante parcial, de Tho!1J8S Friedmann, "Arafat Perdeu a Superiori
dade Moral", Folha de São Paulo, 14/10//00, pág. A-9. Of. Eric Rouleau, "A Esperança assassinada dos 
Palestinos", Le Monde Diplomatique, novembro de 2000, J?ág. 1. 
8 Ignácio Ramonet, "Espiral", Le Monde Diplomatique, n.ovembro de 2000, pág. 1. Segundo o autor, os 
palestinos até "aceitam entregar, com plena soberania, a Israel o quarteirão judeu da Cidade Velha e o 
muro das Lamentações". 
9 Sérgio Malbergier, "Violência Expõe Estratégias de Barak e Arafat", Folha de São Paulo, 21/10/.2000. 
10 Redação com AFP, "A Dificil Convivência com Israel", Correio Braziliense, 22/10/2000, pág. 25. 
11 Cf. Newton Carlos, "Guerra sem Fim", Correio da Cida�lania. 11 a 18/11/00, pág. 5. 
12 Éric Rouleau, "A Esperança Assassinada dos Palestinos", Le Monde Diplomatique, novembro de 2000, 
pág. 1. O autor enfatiza que as ações de combate de Israel coincidem com ajudas militares por parte dos 
Estados Unidos. Assim, "a decisão, no mesmo momento, ,da administraçlJo americana de conceder uma 
ajuda militar de muitas centenas de milhões de dólares a .lsrael confirma que os &lados Unidos sempre 
foi um intermedi(lrio de posiçlJo tomada nas negociações a� paz". 



MOMENTO NACIONAL 

Ainda as Eleições 

É evidente o amplo espaço conseguido pelas oposições13
, em especial o Partido 

dos Trabalhadores14 (PT), nas últimas eleições municipais. As boas administrações lo
cais, em particular nas grandes cidades 15, funcio1naram como alavanca dos votos popula
res. Importante também foi a generalizada indignação contra a corrupção na administra
ção pública. É uma nova onda que atinge o Brnsil "formada pelo profundo desconten
tamento com o estado de coisas em nosso pais "16•

Entre as muitas análises, destaca-se a rap,idez com que o sistema econômico, po
lítico e cultural hegemônico procurou desfigurair o avanço da conquista política das es
querdas e das oposições. 

Há sempre um dilema latente em quem inão acredita na possibilidade real de se 
buscar alternativa para o país. Para esses, fora dos atuais caminhos não há chances para 
outras opções. Parte-se do princípio de que é in1possível pensar algo diferente do atual 
modelo econômico submisso à globalização fimmceira e aos ditames do capital volátil, 
sem pátria, ávido de lucros fáceis. Desdenha-se a possibilidade de se construir um sis
tema que não perpetue a desigualdade na distribuição da riqueza que, entre nós, é uma 
das maiores do mundo. 

É cedo ainda para verificar os efeitos práticos desse novo espaço político con
quistado pelas esquerdas e oposições. É inevitável a sua repercussão sobre os rumos do 
país nesses próximos anos na medida em que as alianças mantenedoras do atual esque
ma de poder forem se desgastando ou se definindo por outros espaços. 

13 Jânio de Freitas, "Um Sopro de Mudança", Folha de São Paulo, 3/10/00, pág. AS. Cf. idem, "Vencedo
res e Derrotados, Folha de São Pauto, 8/10/00. pág. A 5.
14 Clóvis Rossi, "A Cor que Importa", Folha de São Paulo, 31/10/00, pág. A 2. O autor esclarece o ver
dadeiro ângulo pelo qual a vitória do PT deve ser analisatda, não pela tentativa de querer domesticar o 
partido. Diz o autor que "o Brasil tem, sabidamente, probtemas radicais; logo é necessário e até inevitá
vel que alguém apresente yropostas radicais para combatê-los. A questilo não é o radicalismo (e, por
tanto, a cor do partido). E a qualidade das propostas nilo pela ótica llberallconservadora, mas pelo dn
gulo das necessidades do pais. É por ai que o PT será julgado, niJo pelos agrados que fizer ou deixar de 
fazer a liberais e conservadores. " 
is Rudolfo Lago e Olímpio Cruz Neto, "Dono das Grandes Cidades", Correio Braziliense, S/10/00, pág.
21. 
16 Cristovam Buarque, "A Onda Brasil", O Globo, 6/11/00, pág. 6. O autor enfatiz.a que este estado de 
coisas é tipificado pela "corrupçilo desmesurada. a violência assombrosa, a desigualdade vergonhosa, a 
pobreza aviltante e a desnaciona/izaçilo humilhante.Ela deseja uma reorientaçiJo de rumo, que traga 
auto-estima no presente, confiança no faturo, qualidade de· vida e decência. Sobretudo, deseja a uni.fica
çllo de um pais dividido pela apartaçiJo. O povo votou no .PT em parte por suas propostas, mas sobretu
do porque aparecemos como os menos comprometidos com a realidade atual. " 



Uma das maneiras mais comuns de obscUJ.recer tal debate é enfatizar que a atual 
política econômica 17 não foi julgada nas últimas eleições. Na verdade essa posição é 
meramente defensiva e foge da questão central d:a voz oriunda das umas. 

A voz do povo foi muito clara: quer participar, aprova aquilo que está sendo 
feito localmente para recuperar o bem comum do cidadão e já não tolera o esbanjamento 
e a corrupção às custas do dinheiro público. 

A questão central para aqueles que defe111dem o não julgamento da atual econo
mia do país é a de como enquadrar as futuras administrações a partir dos atuais hori
zontes de decisões políticas. Estas definem o se:rviço ao bem comum cada vez menos 
como direito do cidadão e dever do estado. Na verdade, na lógica da atual maneira de 
gerir a coisa pública conta mais o lucro e a pseudo-eficiência da iniciativa privada do 
que os resultados em bens e serviços transferidlos aos cidadãos. E mais ainda, com a 
grande transferência patrimonial ocorrida nos últimos anos, onde o dinheiro público 
passa às mãos da iniciativa privada, tomou ainda mais dificil priorizar beneficios sociais 
em ordem ao bem comum. 

A mesma lógica coloca importantes decisões políticas do país à mercê das cor
porações transnacionais, seja de organismos reguladores e controladores do capital fi
nanceiro como o Fundo Monetário Intemacionail (FMI), seja dos novos controladores 
multinacionais adquirentes dos grandes complexos estatais privatizados. É claro que, 
neste contexto, as decisões políticas priorizam o lucro das corporações e a eficiência da 
tributação pública. 

A qualidade de vida das pessoas e, conseqüentemente, o desenvolvimento do 
país, contudo, não se medem apenas por ganhos econômicos imediatos. Há investimen
tos cujos resultados em termos de valor humano somente se medem por critérios políti
cos de outra ordem. 

O espaço político criado pelas recentes eleições municipais precisa ser ocupado 
com uma nova ótica, diferente daquela que é h,egemônica hoje no país. As principais 
lideranças percebem a importância de definir irumos novos18 e não apenas aparecer 
como "palatável ao regime "19.As novas administrações majoritárias saídas das umas 
não podem sucumbir diante de análises tipo camisa de força20 ou versões enfraquecidas 
de um passado combativo, militante e de programas definidos a partir dos grandes ex
cluídos dos beneficios da sociedade. Há espaços: para alianças de governabilidade sem 
perder o horizonte maior: um projeto popular dce erradicação das desigualdades, apro
fundando os princípios da participação cidadã dois próprios excluídos. 

17 "Economía não foi julgada nas umas, diz Ma1an", Estado de São Paulo, 12/11/00, pág. A 4 .. Entrevista
concedida pelo ministro Ma1an onde ele minimiza a vitória do PI' e a restringe a questões locais. 
18 Cf. entrevista de Ciro Gomes. "Nosso Projeto é mais Consistente", Jornal do Brasil, 12/11/00, pág. 3-4. 
19 Vera Rosa e Wilson Tosta, "Lula: 'Não Quero Ser :Palatável ao Regime'. Estado de São Paulo,
12/11/00, pág. A 13. Os autores entrevistam o presidente de honra do PT e "Lula afinna que o PT não 
tem nada de moderado nem caminha para a social demooracia". Diz ele que "o PSDB deveria ter ver
gonha de dizer que é social-democrata num país onde há 54 milhiJes de pessoas J)QSSando fome". Com 
esse argumento Lula quis enfatizar "que o PT continua tendo um 'conteúdo socialista"'. 
20 Cf, a propósito, a matéria de Luiz Carlos Mendonça de Barros, "Com a Palavra, o PT', Folha de São
Paulo, 3/1 I/00, pág. B 2. Todo o artigo é uma tentativa d,e mostrar como fora de uma adesão ao que aí 
está será quase imposslvel ao PT alçar vôos maiores. Seráí' 



Qual o alcance do projeto "Combatenà'o a Co"upçilo Eleitoral',:z1 nesta pri
meira avaliação do resultado das eleições? 

Que propostas apresentar aos movimentos populares e entidades da sociedade 
civil organkada para a continuidade da luta cmw-a a co"upção eleitoral? 

Como despertar as igrejas, seus movimentos pastorais, sua espiritualidade, 
para estarem em conexão com a consciência tU! cidadania e participação na vida pú
blica, como exigência de coereme açllo transformadora e prof ética? 

No tocante ao futuro, tendo em vista as eleições majoritárias de 2002, mesmo 
que se possam tirar algumas lições22 das urnas, importa estar atento ao quadro político e 
social. Há incertezas quanto aos exatos rumos do país em decorrência do quadro mundi
al e latino-americano: a crise financeira mundial que insiste em privilegiar o capital em 
detrimento de direitos e conquistas sociais, os !limites ao crescimento econômico im
postos pelo desejo dos países produtores de petróleo de serem novos protagonistas, o 
crescimento da pobreza e concentração da riqueza, a posição do Brasil como articulador 
de um projeto de nação independente de países mais pobres e carentes, o pretexto da 
luta contra o narcotráfico e a ocupação dos espaç,os amazônicos. 

A propósito, sob esse último aspecto, a 4ª Conferência Ministerial das Américas, 
há pouco realizada em Manaus, AM, terminou melancolicamente e mostrou com clare
za2 a tentativa norte-americana de envolver os outros países naquilo que era o seu prin
cipal objetivo: a questão colombiana e o narcotráJíco. 

Poucos prestaram atenção aos recentes debates, pesquisas e estudos deste pro
blema levados a efeito pelo Banco Mundial24

,, pelo Instituto de Pesquisa Aplicada 
(IPEA) e pela Comissão Econômica para Amériica Latina (CEPAL), órgão das Nações 
Unidas (ONU). Fala-se com desenvoltura sobrn a pobreza, mudam-se as estratégias, 
mas as políticas decisórias continuam a cultuar "O Mercado como Deus"25

, onipotente, 
onisciente, onipresente. Nada escapa à sua força avassaladora. 

Quando será que se descobrirá a contiradição absoluta entre a loucura do 
crescimento ilimitado, propugnado pelo mercad'o absoluto, e politicas de manutenção 
da vida, em especial dos mais pobres e excluídos:? 

O projeto de uma nação diferente precisa conectar-se também com a onda de in
dignação mundial que começa articular-se em tomo do Fórum Social Mundial a reali
zar-se em janeiro de 2001 em Porto Alegre, fórum esse que já começa a ser conhecido 

21 Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), "Voto não, tem preço, tem conseqüências - Vamos Aca
bar com a Corrupção Eleitoral - Roteiro para fiscalizar a ;!lplicação da Lei n. º 9.840'', Edições Paulinas 
2000. 
zi David Fleischer, "Lições das Umas entre 2000 e 2002", Correio Braziliense, 8/10/00, pág. 15. 
23 Jânio de Freitas, "Tudo às Claras", Folha de São Paulo, 20/10/00, pág. A 5. 
24 Realizou seminário "O Ataque à Pobreza" em Brasília de: 16 a 18 de outubro de 2000.
25 Rubens Ricupero, "O Mercado como Deus", Folha de Sã,o Paulo, 2i/10/00, pág. B 2.



como o anti Davos26
. A realização desse conclave significa que as reações à desenfreada 

globalização da economia iniciam uma fase analítica e propositiva; ela também "já de

monstra que o movimento mantém a sua visão de contestçlção, mas se propõe, ao mes
mo tempo, a elaborar visões e proposições alternativas"27

•

26 Davos, cidade da Suíça que anualmente reúne em fins de janeiro e começo de fevereiro a fina flor do
capitalismo corporativista íntemacional. 
n Emir Sader, "Globalização: da Resistência à Alternativa", Correio da Cidadania, 18 a 25 /11/00, pág.4. 
O autor lembra que há wna ponto convergente que articula "o conjunto das manifestações de protesto, 
expresso em vários cartazes em Praga: 'O mundo niio está à venda: isto é, contra a mercantilizaçiio do 
mundo e, portanto, a favor da afirmação dos direitos de todos e de cada um. É nessa direção que se rea
lizará o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no qual os brasileiros t�m a obrigação de contribuir 
qualitativa e maciçamente, para demonstrar que o melhor do Brasil e o melhor da humanidade estiio do 
lado de uma reorganização do mundo na direçiio do humanismo.da solidariedade, da liberdade e da 
fraternidade. " 
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CONVOCATORIA 

,,. 
oquemos los caracoles de los originales 
habitantes dei Continente, escúchense 

las trompetas dei Antiguo Testamento, 

ac6jase e/ 1/amamiento de Jesús, resue
ne el clamor de los Pobres, rec6jase la 
sangre de los mártires, disfpese el po

der de los opresores. 

HERMANO$ SOLIDARIOS DE LAS DIFERENTES REO:IONES 
RELACIONADOS CON EL SECRETARIADO INTERNACIONAL 

CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA, 
"OSCAR A. ROMERO" 

Los convocamos a nuestro VII Encuentro de Solidaridad Cristiana. 
Don Mauro Morelli, obispo de Duque de Caixias, nos acoge como patrocinador y Don 

Andriano Hipólito nos ofrece acogida fraternal en Nova lguazú, Río de Janeiro, dei 12 ai 
19 de julio de 1987.

Ouisiéramos tener noticias suyas, cuanto antes, para lograr una ídoa rercana a la 
realidad dei número de participantes, antes de finales de abril. 

Derm ( Azevedo es el coordinador dei Encuentro apoyado por CristaOl; Pelos Dereitos 
Humanos na América Latina (CDHAL) 

América Latina es un Continente Cristiano. Las responsabilidades de los cristianos en 
la solidaridad son ineludibles. las expresiones son múltipl� y variadas. Unidos haremos 
más potentes nuestras voces y más eficaces nuestras acciones. lntercambios, el dar y el reci
bir. Presentemos la ofrenda pura ai Seõor de la Vida de nuestras demandas y de nuestras 
respuestas. 

Nuestro lema es: 
"LA PRACTICA DE LA SOLIDARIDAD EN LOS PROCESOS 

DE LIBERACION" 

SERGIO MENDEZ ARCEO 

Presidente 

Antiguo VII ob/spo de Cuernavaca 

TEMAS 

A TRABAJAR 

"La Política Norteamericana Frente a 
América latina" 

"La Situación Eclesial y la Solidaridad 
Cristiana en América Latina" 

"Grandes Ejes de la Coyuntura Latino
americana que Afectan la Solidarídad" 

"Indígenas en América Latina y la 
Solidaridad" 

"Centroamérica y la Solidaridad (Dar 
y Recibir" 

"Reflexión Teológica sobre las Prâctl
cas de la Solidaridad" 
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EI Salvador 

EL TERREMOTO Y LA SOLIDA

R IDAD 

La solidaridad con e! pueblo salvadoreno 
se refo176 durante el terremoto de octu
bre pasado EI Secretariado promovió, de 
manera especial, la solidaridad con nues
tros hermanos salvadorenos doblemente 
golpeados por la violencia humana y 
ecológica. la ayuda recibida, principal
mente de Congregaciones. Religiosas, fue 
canalizada a través de Mons. Arturo Ri
vera y Damas, Arzobispo de San Salvador. 

Ante la situación creada por el terre
moto, la lglesia salvadorena formó el Co 
mité Cristiano de Emergencia que atend(a 
en noviembl'e pasado a 160 mil familias 
t.le damnificados , Mons. Rivera v Damas 
ha llamado reiteradamente nara que se 
solucione el mayor terremoto oue sutre el 
pa (s desde hace varias anos, el terremoto 
de la guerra. 

En un comunicado difund,c!o 11or las 
comunidades cristianas de base en EI Sal
vador. haciendo referencia ai terremoto, 
afirman ". . hacemos esfuerzos porque 
nuestra patria se llegue a una pai con jus-

REGlON NORT!. 

Mêxico 

APORTACIONES PARA 

LA PAZ 

La campana internacional "Ante los dóla
res para la gueua. aportaciones para la 
paz", continúa con roda su v1gencia. La 
campana, lanzada a fines dei ano pasado, 
ha rendido ya sus frutos., pero requiere uri 
impulso decisivo. Ante el boícot econômi
co y el asedio norteamericano, la solidari
dad econômica se vuelve un imperativo de 
pnmera urgencia. 
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24 DE MARZO
VII ANIVERSARIO DEL 

NACIMIENTO A LA GLORIA 
DE MONSENOfl ROMERO

DON MAURO MORELLI 
ACOGE PARA EL VII ENCUENTRO

Duque de Caxias, 15 de janeiro de 1987 

Caro irmâo Sérgio, 
Graca e Paz no senhor Jesusl 

A través do dermi e do José Oscar 
tenhas recebido a mantfestaçaô positt· 
va do desejo de me encontrar contigo e 
de acolher os irmaos e companheriros 
que virão para o 7o. Encontro promo
vido pelo Centro Oscar Romero sobre 
"A solidariedade nas l)ráticas de liber
raçao da América Latina". 

Para que possas enteder o que me

anima no pastoreio estou enviando um 
exwmplar da Novena de Natal-1986. 
Da mesma forma, uma cópia de carta 
dirigida ás Comunidades Eclesiais de 
Base. a propósito de escolha de minha 
Igreja para sede do 7o Encontro lnte
reclesral das CEBs, em 1989. Para teu 
conhecimento. seguem cambén exem
plares das diretrizes pastorais sobre o 
"batismo na vida e na m1ssao da Igreja'' 

ticia. sobre todo ahora que el pueblo está 
sufriendo ta010. Creemas que es tiempo 
de buscar esta solución tan anhelada y 
tiempo de convertirnos. No existe otra 
s.ilida. pero la negativa ele Duarte y s11 90 
biemo a respetar la voluntad popular rna-

La movilización de los pueblos solida
rios dei mundo para exigir ,espeto ai pue,. 
blo de Nicar�11a, adquíere rnás refevancia, 
hoy que se conocen los maneJos de los 
c{rculos militares de los Fstados Unidos 
que desv(an fondos para los "contras". 

LA SOLIDARIDAD CRISTIANA 
MEXICANA EN EL CORTE DEL CAF.E 

En diciembre pesado 26 mexicanos inte
graron la brigada "Rubén Jaramillo'' que 
fue a colaborar en el corte dei café en Ni
cara()ua. Este tipo de solidaridad concre
ta, lo realizaron 15 hombres y 11 mujeres 

F1car,a muito feliz se antes ou de
Pois do 7o. Encontro. pudessas reser 
var algum tempo para uma visita pas
toral às comunidades de minha lgreJa 
animando a caminhada de nosso povo 
nos tempos de tribulação que atravessa
mos. Des de já, postaria de tê-lo pre
sente na ordenaçcao do terceiro pres
bítero desta Igreja. no dia 12 de julho 
às 15 hs na Catedral 

Servo e irmão em Cristo, 
Mauro Morelll 

1 o Bispo de Igreja Católica Apostôlica
Rornana em Duque de Caxias e São

Jooo de Merlti-AJ 

Para mscrrpcíones y asuntos estrrcta
mente 1elacionados con el Vlt Llncuon
tro dirigirse a 
OERMI ACEVEOO (con copia a la se
dedel Secretariado en México) 
Praca da Sé 158 
7o. andar, conjunto 701 
01000Sao Paulo, S.P.

Brasil 
Te! {9011) 36-95-71 

ntfestada más cruelmente en la falta de in-
lerés por la problemática de los daminifi
cados. anuncia un nuevo terremoto cuyo 
epicentro está en cl pueblo, esta ve2 para._.,. ... ,, 
derrumbar ai sistema in1usto". 

nario 
EI caM es el segundo productp princ1 

pai de la cconç,mfa nicaraguense y la rna 
n9 d obra nicaragüense a la hora clcl cor 
t� dei éafé es in�ficiente La insufic1en
cia rrovicno de qu�'eS nemsario hacr>r el 
corte durantP ,m periodo corto de iicin
po y de QUe muchos co1 tadores tienen 
qlle estar cui ando las fronteras de la 
agres1ón contrarrevolucronaria. 

EI P. Gahrial Garcfa. integrante de la 
brigada y miembro dei Secretariado re 
sume la experienc,a. "Nicaragua es un 
puebJo con 11ocaci6n da P.az. Las armas no 
son para matar sino nara la defensa. Nica
rarJua es un pueblo con capacidad de res,s
tencia, acostumbrado a la dlsplina y a la 
organ1zací6n". En próxirno invierno, en la 
temporada dei corte, se oroani,ará 01ra 
brigada mexicana, a fin de refor2ar la soli
daridad concreta. 

EVALUACION Y EMPUJE A LA 

SOLIDARIDAD CON AMERICA 

LATINA 

EI 17 de enero, el Grupo Motor de Orga
nismos Cristianos Solidarias de México, 
convocó a personas y grupos solidados 
con los pueblos de América Latina para 

una reunión de revisión, evaluaclôn y son
deo de la solidarldad en México. 

Además, dlcha reunión buscaba como 
objetivo eJ motivar a los grupos, intercam 
biar experiencias, ampliar la solfdarldad, 
lograr una mayor coordinación dei traba
jo de solldaridad y convivir entre los que 
nos vemos frecuentemente en sesiones de 
trabajo, pero nunca tenemos tiempo de 
compartir nuestras experlencias. 

JORNADA DE ORACION POR LA PAZ EN NICARAGUA 

Para acompaf'iar a los cristianos nicaragüenses que convocaron a una semana 
de oración dei 16 ai 22 de febrero para encontrar aquéllo que haga que el gri
to de pa:z se olga en el mundo, el Grupo Cristiano 'de Solidaridad con Nica
ragua, oelebrô una jornada de oración en la Parroqula de la Candelaria, el 18
de frebrero por la noche. 

REUNION DE PREPARACION DEL VII ENCUENTRO DEL 

SECRETARIADO 

Según lo acordado en la reunlón dei Equipo Permanente y Representantes 
Regior'lales dei Secretariado, celebrada en Cuernavaca, Mor .• el pasado mes de 
septiembre; los días 24 y 25 de enero se reunieron con Don Sergio los repre
sentantes de Brasil, Europa y Centroamérica para preparar el Programa dei 
VII Encuentro dei Secretariado en Brasil. 

SICSAL "OSCAR A. ROMERO" 
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Don Sergio Méndez Arceo. nuestro 
obispo de la solidaridad, inició el d(a y 
dio la bienvenida a los 80 participantes. 

Lo secundô el Pastor César Pérez, qu ien 
también nos animó a la reflexión dei dia. 

EI P. Arnaldo Zenteno. de las CEB's 
de Nicaragua nos ayudó a reflexionar so
bre el sentido de la solidaridad hoy y la 
urgencia de· la misma en varios países de 
A.L.

fueron muchos aportes que el Grupo
Motor tendrá que retomar, analizar y 
proponer de nue110 a los diferentes gru
pos. 

Cabe senalar que el aporte de las 
CEB's fue muy importante, para. que la 
solidaridad llegue a las bases y no sea sim
plemente un pedir. sino un verdadero in
tercambio entre las diferentes comunida
des. 

Ese d(a también se nos hizo tomar 
conciencia que la solidaridad en México 
no estâ dormida, sino dispuesta a conti
nuar, aunque las formas y modos sean di
ferentes, y los procesos de nuestros pue
blos sean largos y difíciles. Por eso se ne
cesita que la solidaridad sea más fuerte 
y permanente. 

La reunión fue exitosa y se reali:zô en un ambiente cordial y fraterno. EI 
Equipo Permanente dei Secretariado se ha reunido después para concretizar Terminô el dfa con un acto de oración 
alyunos puntos dei programa y elaborar la convocatoria oficial dei encuentro. muy participado Y canciones de cada país 

---:---------------
,.
-_ -_ -_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-___ ____ ________________ -- -- ---_, r--

q_u_e_1_1e_v _a _ro_n _do_s_J_· õ_ve_n_es_ e_s _ru_s _ia _s_ta _s _, --, 
Estados Unidos 

MOVIMIENTO SANTUARIO: 

PAZ EN EL CORAZON DEL 

IMPERIO 

C:n representaciôn dei Secretariado y 
de las CEB's de México, el P Gabriel 
Garcra asistió a una celebración de la 
nastoral de santuarios en Washington, 
D.C. Mãs de 1,000 personas se congre
garon a reflexionar sobre los proble
mas de los pueblos cen1,roamericanos
que luchan por su liberación y organi
iaron una manlfestaciôn que pasó
frente a la Casa Bianca.

En la reunión reali1ada en septiem
bre pasado, se definieron las tareas dei 
movimiento de SANTUARIO para dar 
protección y albergue a los refugiados 
que llegan a Estados Unidos y para 
ayudarles a que reoresen a sus pueblos, 
luchar desde los Estados Unidos por 
poner fin a la guerra y acompai'íar a 
los pueblos centroamericanos con una

solidarldad continua 
En la zona metropolitanadeWashinn

ton, D.C . corazón del imperio nortea
mericano viven 130 rnil refuntados, de 

Canadá 

IMPULSO A LA SOUDARIDAD 

Las tareas de solidaridad dei Secretariado recibirán un nuevo impulso en Ca
nadá. En enero de este ano, la Hermana Clotilde Lemay partió para Montreal 
y desde ah( colaborará en la promoción dei VII Encuentro de Solidaridad 
Cristiana que se realizará el próximo julio en Brasil. 

La Hermana Clotilde tratará de hacer contacto con los grupos canadienses 
de solidaridad con el fin de unificar y fortalecer la solidaridad con América 
latina. 

Esperamos noticias de ustedes hermanos solidaríos dei Canadá. 

los cuales el 80 por ciente son salvado
rei'ios. Después de los Angeles, la ciu
dad donde vive Reagan, Washington. 
o.e es la segunda ciudad de los Esta
dos Unidos que recibe más refugiados 
cen troarnericanos. 

EI P. Garc(a Ponce testimonia que 
los promotores dei movimlento de 
SANTUARIO son gente a quienes no 
les sobre el dinero y que tienen trato 
directo con el pueblo hispano. Una vez 
más se confirma que la solidaridad la 
brindan, fundamentalmente los más 
robres de los pueblos 

r 

" 

CELEBRACION EN TUCXON, ARIZ .. 
EN HONOR DE GARY MAC EOIN 

Gary Mec Eoin, co-fundador dei Movl
miento "Santuario". cefebró 50 anos 
como periodista con la presentación de 
su último libro titulado ''Memoirs and 
Memories". 

Don Sergio estuvo presente en Tuc
xon, Ariz.., en octubre pesado para 
acompaiiar a Gary en este gozoso an i
versario. fcnhbra buenal 

3 



4 

EVALUACION DE LA ACCION SOLIDARIA 

Los días 15 y 16 de noviembre pasado, la coordinación europea dnl Secreta
riado se reunió en Parfs, para evaluar el trabajo y elaborar nuevas líneas de 
acción para 1987

Asistieron 26 representantes de seis pa(ses Alemania Espaiia, Francia. 
Bélgica, Holanda, Suiza y Estados Unidos. EI comité de Madrid recibiô el apa
-yo para que continue coordinando la región europea debido a que su labor ha 
sido constructíva y eficaz. 

La asamblea disignó a Patrícia Massard dei Secretariado de Sui a para que

asistiera a la reuniôn de preparaciôn dei VII Encuentro lntl:rnac onal a reali
,arse en Brasil. Los asistentes se comprometieron a invitar a personalidades de 
las lglesias europeas para que visiten personatmente EI Salvador. 

En la ceremonia Ecuménica de clausura St: recordó la participaciôn y espf
ritu de nuestros hermanos Araceli e lgnacio a quienes el �nor llamó en oc
tubre pasado. 

IGNACIO 
(voz de los pequenos) 

Et 11 de octubrE. pasado, cuando se di· 
rig(a a Cartagena "'l un acto de su fun
ciôn ele animación cnst,ana, lgnacio 
Armada, S,J, fallcció en un accidente 
de carretera. en Espana, deJando un 
nran vado en el Comité tJe SolicJaridad 
Monseiior Oscar A. Roinero, dei que 
era presidente. 

lgnacio naciô en Madrid el 23 dll 
septiembre de 1934. Entró en la Com
pan(a de Jesus en 1952 EI 2 de abril 
de 1965 es ordenado sacerdote, 

EI Seõor lo llamó siempre a vivir 
en fuerte solidaridad con los pobres; es 
así como, junto con otros compaiieros, 
forma un qrupo de sacerdotes obreros, 
qu enes trabajan en tall�res, minas, 
construcc1ones, etc. En su oficio de es
tibador se lastimô 2 vértebras, lo que 
no le impidiô continuar como asalaria
do 

En 1972 comíenza a colaborar en la 
organ·zación católica oe Vanguardia 
Obrera. cuyo fin es luchar por una au
tentica democratización social. Tam
bién colabora, a partir de 1974 en el 
movimiento de Comunidades Cristia
nas Populares. dei que fue secretario 

La tercera probaciôn lo confirma 
en su vocaciôn de "Misiôn Obrera" en 
la CompaiHa de Jesús. 

Es de hacerse notar que con una sa
lud precaria lgnacio llevaba a cabo una 
muy intensa labor aoostóhca. 

En la década de los 80 la atenciôn 
de l9nacio Armada se centra en la s1 
tuaciôn de América latma y en parti· 
cu lar en Centro América. Se establece 
en Madrid un "Comité de Sohdaridad 
Monseiior Oscar Romero" ai que de
dica sus mejores energ(as y dei que es 
elegido presidente. Está convencido de 
que en Nicaragua se está v1viendo un 
misterio de gracia y de iniquidad. y no 
precisamente de iniquidad sandinista, 
Crêe firrnernente que la verdad está

con 1" caraqua. lgnacio acentúa su apo
yo. sin canonizar ai sandinismo, pero 
ayudándolo con todas sus fuerzas. 

Para lgnac10 Armada el "tuve ham
bre y me diste de comer" dei Evançr,
lio de San Mateo era una norma con
dicionante. Se entrego a la llamada dei 
Evangelio, tal como le llegaba en la li
bertad de su llmoia conciencia. 

Consideramos un deber de lealtad 
dejar clara la constancía de las I fneas 
maestras que confiquraron su existen
cia 

ENTREGA DE LA "ORDEN DE 

LA SOLIDARIDAO" A 

MONSENOR 

SERGIO MENDEZ ARCEO 

9 de enero de 1987

Monsenor Sergio Mendez Arceo, en 
presencia dei Doctor Jose Fehpe Carnea
do, Miembro dei Com,té Central dei Par· 
udo Comunista de Cuba, y 1efe d•i su 
Oficina de Atenc,6n dt Asuntos Relig10-
sos, y de los distinguidos 1nv11ados que 
nos acompanan, cumplo hoy con profun 
da sat1sfacc16n, el honroso y expreso en
cargo de m1 Gob,erno de hacerle entrega 
e 1mponerle la insígnia de la "Orden ele la 
Solidandad • que le ha sido concedida 
por el Consejo de Estado de la Repút1hca 
de Cuba. 

En el Acuerdo correspond1ente dei ai· 
to 6rgano estatal de m, País se exp(csa 
que esta disunc16n se otorgd en rcconoci
m �nto a los e><traord,narios méritos al
canzados por Usted a través de anos de 
consecuente sohdar.dad con Cuba, de lú
c1d, y constant c1Cttv1dad en favor dl? la 
Paz y contra toda fo,ma de opresi6n e 
in1ustlc1a social. 

AI optar Ustcd por la causa de los po, 
bres, por el derccho de las nac,ones a la 
libre autodete,m1nac1ón y a ed1í1car sm 
in1erenc1as o pres1ones extranas una sode
dad verdadcramente humana ha vencido 
Usted y vence, con valentia y d1gnadad, 
las incompren�oncs y los obstáculos, no 
pequenos. de las fuerzas hostiles ai pro
greso v a la liberac,ón nacional v social de 
los puebtos. 

Su ejemplar conducta, ,nvariab emer,1te 
fiel a los más sagrados y nobles p11ncrp1os 
en que se asi!!nta su fe, le han g nado cl 
prestigio y autoridad que ustamente le 
reconocen cuantos, en todas las latitudos, 
particularmente cn su P.atrta y cn este 
Continente, asp1ran a un mundo me1cir 

Perm ítame, Monseiior. trasladarle ,en 
esta ocas16n, el más sentido y cordi I saiu 
do, así como la congratulac16n dei Pres · 
de'Jte de los Consr:-10s dei Estado y de Mi
nistros de Cuba, Cmdte. Dr. F dei Castro 
Ruz, y re,terarle el mayor aprec o. con•s1-
deración y respeto de nuestro pueblo. 

José F.:ernándP.Z d Goss(o 
Embajador de Cuha en Môx1co 

RESPUESTA OE DON SERGIO 

Seilor Embajador : 

Hay fórmulas insust,tuibles, v1e1on, 
preciosos recipientes dei significado; !il 
éste no existe, s, es falsificado, la fórmula 
se vacía, suena a moneda falsa. 

Ouiero asegurarle, Senor Emba1ado1. 
que ai 1rasmitir Usted m1 Fórmula de ac 

,, 

ción de grac,as ai Comandante Fidel Cas 
iro Ruz. Presidente dei Consejo de Estado 
de la Republica de Cuba, por haberme 
otorgado la Orden "De la Solida, idad", 
cuya insignia acabo de imponerme, no 
trasmite una fórmula vacla o falsa. Desde 
el momento en que me fue anunciada la 
decistón me senti inclinado d aceptarla, 
no por cons1derarme digno de tal honor, 
sino por ver en ella una valiosa colabora
ción a la tarea de la solidaridad de in
nombrables companeros y companeras. 
Ht. sido sol,dario con EI Pueblo Cubano 
y 1-> qu1ero ser con todos los pueblos opri· 
midos y explotados por honrarme y forta
leet?rme con la compan1a de mis herma
nos los m1cmbros de las organizaciones 
solidarias, más aun con todos los hombres 
y mu1eres de buena voluntad, anón,mos 
mantenedores de las luchas por la libera· 
c1ón, 

Como c,isuano v Obispo católico creo 
en la solidaridad como expres16n actual 
y concreta dei mandamiento dei amor, 
como colaborac16n con el Dios de Jesu 
cristo, 

Mi soltdaridad con el pueblo cubano 
rec1bi6 su conf1rmac1ón el primer dia en 
que visité la hei mosa C,udad de La Haba 
na invitado por su Gobicrno en 1972 Ha 
11en1do acrecent1111d, y ahora recibo este 
tes11monio publico de que es aceptada. 

Ha ten,do mi sohdaridad el intento de 
contribuir a la cons uoc16n dei soc,ahs· 
mo dcmocrã ,co y panic1pativo en 1ust1· 
eia y libeitad 1oualitaria, Nació de un tn• 
têoso desco du que el crist,an,smo v el 
soe, lismo no marcharan disoc,ados. He 
S1Clo oenef1c1ario de la obra humanitarla 
de la Revolución Cubana en una cama de 
hospital, he parucfpado en sus gozosas ce
lebrac,ones dei triunfo de la Revoluci6n y 
su generosa iniciac16n, he sido invitado a 
sus festivales; sobre todo he recib1do la 
co11f1anza de los dirigentes y dei mismo 
puPblo revoluc,onarto. 

La aceptac,ón de m, solidandad me ha 
permitido acerca, me a mis hermanos e, 1s
tianos católicos y no romanos, en especial 
a m1s hermdnos Ob1spos católicos y gozar 
de la maduración dei encuentro entre sí y 
con la Revolución. 

S11iior Emba1ador: puede Usted asegu
rar Seõor Presidente dei Conse10 de Esta• 
do que los deberos y obligaciones de los 
condecorados con la Orden de la Solida•, 
dad v confío !levaria siempre con d1gn1dad. 
Procuraré que el Gobierno de m1 País me 
conceda el perm1so de usaria. Permítame, 
Senor Emba1ador. agradecer a Usted per 
sonarmente el cumplimiento de la misi6n 
recabida A todos los participantes, por 
cuanto a m, toca, les man,fiesto m1 agra 
dec,miento. Particularmente quiero mani
festar ante todos ustedes la alegria por la 
amistosa presencia dei Doctor José Felipe 
Carneado, Miembro dei Comité dei Parti· 
do Comunista Cubano y Encargado de las 
Relac,ones entre la lgles1a y el Estado en 
Cuba. No puedo nomb,ar a todos los 
compaiieros cubanos que han hecho posi· 
ble y han facilitado mi solidaridad, aqui 

de Coufo tmponiendo la tnsignla de
México José Hernández • Arceo 

EI embaled<>r do 111 Re���tE�� e� souÓARIDAU"" a Don Sergio Méncez 

están representados por Patricia. Desearía 
ver es1a condecoración en el pecho de ca
da uno de los companeros v companeras 
en la solidandad aquí presentes. A no ser 
por mi talante rehacio a promoverme y 
por el carácter propio de la ceremonia, 

deber(amos haber reunido aqu( a todos 
los compai'ieros solidarios. a los amigos, 
para una gran fiesta de la solidaridad. Lo 
es ya por su significado. 

iGraciasl 

ARACELI 

Querida Araceli: 

E 
I Comité Mons. Oscar Romero desea que escribamos unas lfneas para 
el boletfn, intentando hacer semblanza de tu vida. 
Un grupo de amigos tuyos, hemos considerado ta propuesta v prefe
rimos escribirte una carta. 
Lo primero que debemos decirte Araceli, es que continl'.las entre 
nosotros. No podemos olvidarte, pues tus ventanas, se encuentran 

situadas de tal forma en el barrio que es una llamada de atenciôn, es decir, de 
tu presencia. 

lCuántas horas dedicaste a la vivienda y ai nuevo barrio? 
También seguimos utilizando el material que juntos hicimos para las clases 

de adultos, seguiremos acompaiiando a las personas que descubren que con 
sus manos pueden hacer cosas bellas y con su cabeza, pensar, aunque sea en 
ocasiones utópicamente, en una ciudad más justa. 

Precisamente este curso en la programaciôn de algunos niveles tenemos 
como tema central América Latina. lTe das cuenta que tu siembra fue buena? 

[ l tema de las cárceles, que tantas ho
ras le dedicamos, siempre nuevo, antiguo, 
difícil, contradictorio, pero debemos se
guir -estando-. Los niiíos de las madres 
de Yeserfas dando mucho traba10. pero 
vale la pena que conozcan un mundo que 
no sca exclusivamente el de las rejas. 

Seguiremos intentando que el trata
micnto educativo en las cárceles sca una 
realidad. 

Para ser fiel a la Causa de Jesús de Na
zaret, que para nosotros se identifica con 
la Causa dei Pueblo oprimido y trabaja
dor, es neccsario que como en tantas 
ocasiones hemos hablado, que nuestra 
fe la cuidemos. 

ARACELI 
FERRANDIZ 
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DON SERGIO EXIGE RESPETO 
HACIA NICARAGUA ANTE LA 

EMBAJADA DE ESTADOS 
UNIDOS EN MEXICO, O.F 

nvitado a participar en esta ma-
nifestación popular contra · el 
apoyo de Honduras a los "con
tras". no sólo por el territorio 

dido a etlos y por la campana 
esinformativa, sino también por 

el apoyo aún con bombardeos y por la 
pretensión de imponerle formas políticas 
a su vecino, ha accedido a participar entre 
los c:ristianos solidarias con los demás gru

pos seculares y con los partidos políticos. 
La manifestación se hace ante la Em

bajada norteamericana, porque la ad minis
traelón Reagan es la causante de esta .gue-
rra, que nos es una guerra civil apoyada por 
un vecino, como lo pudo ser la guerra de 
la liberación contra Somoza, sino que es 
una guerra expansionista como la invasiôn 
a México dei 47. o a las variadas invacio
nes a Cuba, Guatemala. a Nicaragua mis
ma, a Granada. bajo el pretexto ahora de 
la St?gUridad nacional de los EE.UU. 

Es una guerra imperialista de baja in
tensidad en que se aprovechan las debili 
dades de los vecinos que según ellos mis· 
mos, por ser pobres, r.o pueden aspirar a 
la dignidad. 

Es una guerra absurda. imposible de 
ser Justificada y ni siquiera explicada ra
cionalmente ante su propio pueblo. Por 
esto ha recurrido la administación Reagan 
a la desinformaciôn desmantelada una vez 
tras otra. 

Por esto ha sufrido descalabros inter
nacionales. EI más sonado, ridículo v 
afrentoso, la sentencia de la Corte de la 
Hava. los más trecuentes en la ONU y en 
la OEA. 

Por esto ha recurrido a lo religioso se
gún se lo recomendaron los proyectistas 
de su gobiemo en Santa Fe desde 1981. 
Ha favorecido la movililización neocon
servadora católica. Ha luchado contra la 
teolog(a de la liberaclón, ha puesto emba
Jador en e\ Vaticano y ha utilizado a la 
Jerarqu(a nicaragüense. 

Así ha logrado crea�. la imagen de un 
gobierno sandinísta perseguidor de la lgle
sia v ateo. 

La cumbre de sus acusaciones, el arma 
más usada es el anticomunismo. Por esta 
estamos aqu( los cristianos solidarias. Pa
ra decirle que es falso, que lo religioso es 
para Reagan sólo un pretexto. 

EI Papa y muchos obispos le dicen que 
apoye a Contadora, que emprenda o acep
te. La Jerarquía nicaragüense está en diá
lorio con el gobíerno sandinista y recibe 
indicaciones dei nuevo nuncio (es decir de 
Roma) de que respete ai gobierno para 
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23 de enero de 1987 

Companeros chilenos: 

Un paso más en el doloroso rescate de 
la libertad dei pueblo chileno. 

Con este pensamiento tos hubiera 
acompafiado en la celebración de ani
versario. 

Me uno a ustedes. los miembros de 
todos los partidos opuestos a la san

·grienta dictadura. en ta gran esperanza
de que finalmente se den tas condicio
nes para el restablecimieoto o creación
de instituciones au1ênticamente demo
cráticas

La dictadura militar chilena ha po
dido sobrevivir. sólo con el apoyo dei
imperialismo norteamericano que la
empolló.

Cultivar la unidad en la variedad de
las opciones politicas hasta convertirla
en irresistible expresi6n dei pueblo ma·
yoritario, en la conqu1sla dei µoder e

indestructible realizaciôn de las asplra
ciones populares en la reconstrucciôn 
nacional, es el ideal la utop(a dei mo
mento chileno y de todos sus herma 
nos solidarias. 

La dictadura militar ha enganado, 
ha deshonrado, ha burlado, ha utiliza
do, ha desofdo. ha humilledo, ha en
sangrentado a las lglesias cristianas, es
pecialmente a la lglesia mayoritarla, a 
la lglesia Católica en todos sus graclos. 
socio-poHtica y cristianamente consl 
derada. 

No es µosible que la próxima vi1sita 
dei Papa, por s1 sola, convierta la feroz 
dlctadura en servidora dei pueblo. Po 
dr(a contribuir a fortalecer los anhulos 
hbertarios. o ser manoseada por q1uíe 
nes se pretenden defensores de la c:ivi
h,aci(>n cr istiana 

Los cristianos y yo en especial, co 
mo obispo católico, pedimos ai Padre 
de Jesus abundancia de luz v fortaloza. 
a fin de que la visita dei Papa cornu i-

19 de febrero de 1987 

Daniel Ortega Saavedra 

Presidente de la RepGblica Libre de Nicaragua 

Miembro de la Direcciõn Nacional 

Casa Presidencial 

Managua, Nicaragua 

Reunidos algunos miembros·de este Secretariado Internacional 
Cristiano de Solidaridad con América Latina, para preparar el VII Eocuentro 
bianual de solidaridad que se celebrará en Brasil; queremos felicitar a Usted 
por la entrega ai pueblo nicaragüense de su Nueva Constitución. 

La elaboraciôn por los representantes dei pueblo y por el pueblo mismo en 
los cabildos abiertos de normas concretas de vida conformes a la utopía revo
lucionaria sandinista. durante una guerra despiadada y el acoso económico y 
político dei tradicional enemigo de la soberan(a de nuestros pueblos, es algo 
asombroso y ejemplar. 

Comandante Daniel Ortega, miembro de la Dirección Nacional y primer 
Presidente de Nicaragua Libre, lo felicitamos y le ofrec:emos nuestra perma
nente solidaridad cristiana y latinoarnericana 

-tsEAGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuernavaca 

que con autoridad moral pretenda respeto 
dei gobierno. 

Los cristianos solidarias esperamos que 
los obispos visitantes a Nicaragua, veci
nos. o los miembros todos de la Conferen
cia Episcopal Latinoamericana, ai pedir 
apertura ai gobierno hacia la lglesia, la pi
dan o la exijan también a la Conferencia 
nicaragüense. 

Respetemos a Nicaragua en su recons
trucc16n nacional. Signos cumbres de esa 
reconstrucClón son la Reforma Agraria, la 
Campana Aliabeti,c:adora, el sistema carc:e
lario, la nueva Constituc1ôn 

A la administraciôn Reagan le exigi
mos que repete a la Conferencia Episco
pal de los EE.UU cuando se manifieste 
contraria a la ayuda a los "contras" y en 
general a su agresión brutal contra ese pe
queno David. 

Nicaragua, frontera hoy en dfa de la 

soberanfa latinoamericana. 

ldebe sobrevivirl 

+sERGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo V 11 o bispo de Cuernavaca 

... 

Dic1embre de 19136 

buya eficazmente ai proceso de libera
ciôn de Chile. 

Que el P.C. chileno, ai celebrar jun
to a los partidos comprometidos con 
él en la causa común, en ai anlvers,rio 
de su fundaciôn, haga el díscarnimien
to adecuado para que más pronto que 
tarde, recorramos las alamedas de la 
libertad 

+se AGIO MEND[Z ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuernavaca 

19 de febmro de 1987 

A su Excelencia 

Dr. Bernardo Sep0lveda Amor 

Canciller de México 

Secretada de Relaciones Exteriores 

México, D.F. 

Reunidos, algunos miembros de este 

Secretariado Interna 

Reunidos, al9unos rnier-ibros de oste 
Secretanado lntornac,ô'nal Cristiano ele 

&>lidandaú con América Latina, "Os
ca� A. Rornaro", deseamos manifestar 
lo nuestro respaldo a Contadora y ai 
Grupo de Aµoyo. por la reciente visi
ta a los pa(ses centroamericanos, en 
búsqucda de la paz y dei fin de las hos
tilidades en la región. 

Por su interrnedio, agradecemos la 
iniciativa de los cancilleres de Perú, 
Brasil y Argentina para garantizar el 
aµoyo de sus gobiernos y pueblos a 
una iniciativa tan importante. cuanto 
es el Grur,o Contadora que favorece 
la unidad y la integración de Centroa
méríca y, en general. de latinoamérica. 

-Confiamos en que ustedes puedan
continuar este esfuerzo latinoameri
canista, favoreciendo la justlcia, la paz 
y la tratern idad entre nuestros pueblos, 
que vienen siendo agredidos desde fue 
ra por quienes tradicionalmente 
han mantenido un sistema de domina
ciôn y de explotación sobre el conti· 
nente, en particular sobre Centroamé 
rica. 

-fsERGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuernavar.a 

19 de febrero de 1987 

José Pérez de Cuéllar 

Secretario General de 

Las Nacione, Unidas 

42 S1reet y 2a. Avenida 
New York, N.Y. 10017 

AQradecemos y felicitamos a Ud. por 
su autorizado acompai'íamiento y apo
yo a Contadora en la búsqueda dei es
tableclmien to de una paz justa y dura
dera en Centroamérica, a.sr como de 
la contención de los intemos perma-

19 de febrero de 1987 

Joao Baena Soarez 

Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos 

Washington, D.C. 

Grande recoci10 ha producido y muchas 
esperanzas ha despertado en América 
Latina. la iniciativa de Usted ai acom
pafiar en la gira por América Central a 
los miembros de Contadora y dei Gru
po de Apoyo. 

Ha logrado de esta manera, compro
bar los obstáculos promovidos por los 
Estados Unidos en los ánimos de los 
gobernantes vecinos a Nicaragua en 
conua de la paz. 

Sr. Presidente 

Oscar Arias Sãnchez 

Palacio Presidencial 

San José, Com Rica 

SICSAL "OSCAR A. ROMERO" 

nentes e insensatos de los Estados Uni
dos de impeqir la reconstrucción libre 
Y soberana de Nicaragua, enfrentando 
unos contra otros a los países de la 
región. 

Nos enorgullesemos de que un 
hombre latlnoamericano comprenda 
asr las exigencias de su alta encomien
da y recorra ejemplarmente los cami
nos dei servido a la humanidad. 

-tsERG 10 MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuernavaca 

Sólo contando con el apoyo de la 
mayoría, puede la üEA sacudirse el 
yugo dei poder militar y econômico 
más grande dei mundo, miembro de

ese organismo. 
Le agradecemos y lo felicitamos 

por su valerosa decisión de hombre la
tinoamericano, digno y libre. 

fsEAGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuemavaca. 

TELEGRAMA ORDINARIO 

México. D.F .• 14 de oct. de 1985 

19 de febrero de 1987 

Confiamos en la posibilidad de que en Usted lleguen a prevalecer los valores 
dei autêntico pluralismo político, de la buena vecindad y de la independencia 
y dignid!3d latinoamericana. 

Sus temores de que Nicaragua. ai ser respetada por los Estados Unidos. lo

gre su roconstrucción nacional conforme a un proyecto diferente. aunque in
ternacional y prácticamente democrático, lo convierten a Usted en aliado in
voluntario dei injusto dominador y agresor histórico, los Estados Unidos. 

Invocamos luz y fortaleza, para Usted, dei Dios de Jesucristo, Dios de la 
vida, de la libertad y de la paz. 

Por las regiones de este Secretariado. reunidas en preparación dei 
VII Encuentro de Solidaridad en Brasil. 

7'SERGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente 

Antiguo VII obispo de Cuemavaca 

PRESIDENTE ECUADOR 

León Febres Cordero 

Palacio Presidencial 

QUITO, Ecuador 

Deploro ítllta de solidaridad latinoame
ricana r,rovocaciôn inicial seguida res-

puesta ruptura relaciones contra Nica 
ragua favoreciendo presidente Reagan, 

fSERGIO MENDEZ ARCEO 
Presidente Secretariado Internacional 

Cristiano con América Latina 
"Osacar A. Romero" 
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CRISNIANISMO y corJSTITU

CION EN NICARAGUA 

EI 9 de enoro de este ano, ba10 e1 lema 
"1987. Aqui no se rinde r,a(lie", la GACE
TA, diario oftc,al de Nlcaragua, r,ublioó 
la nue119 ConstitudOn Política de e9l rafs. 

Esta publicaciOn es oi acontecirniento 
político más importante desde las eleccio
nes de noviemb<e de 1984. Es un docu
mento novecfoso e insólito, resultado de 
ur, proceso no,iedoso e insólito. 

La CONSTITUCION es el i!roducto de 
dos ailos de trabajo, consta de 202 art leu
los v esiableoe un estado de d!!recho basa
do en los princípios dei olurallsmo polliti· 
oo, la economia mhcta y el no-alineamien
to. 

En cuanto ai prime, punto. "EI plura
lismo político asegura la existencla y 
participaciOn de tOdas las organizaciones 
políticas en los asuntos eoonómicos, po
Hticos y sociates dei pais, sin restricciones 
JdeolOgicas. exoepto aquéllas que preten
dao el retomo ai pasado o propugnen por 
establecer un sl5lema polltioo similar" 
Cse trata dei somocismo). 

En wanto ai segundo pu11to "La Eco
nomfa Mixra asegura la Pistencia de dl5-
tintaS formas de propiedad púhlica. Pri
vada, asociatlva. c.oopera11va y comunita 
na; !Odas deben estar en íunciôn de los 
intere93S su�io,es de la naci6n y contri 
buír a la creacíOn de ríqueias para satisfa
oer las necesidades dei pafs y sus habltan-
tesº. 

Cuando describe el "no ahneamlento" 
dice qUP. Nicaraoua " se or100e a cual· 
qulCf forma de d1scríminat.:10n, cs an11co
loníalista, ant,-imperialisia, amiracista y 
rechaza to<fa subo1dinaciOn de un Estado 
a oiro Estado" 

El camino para lli,gar a ena Const,IU 
ci6n no tJene prccedenies Por un lado se 
sígulO la ruia aoostumbrada p0r cua 
democracia formal reprf!S'lntatlva 
Asamblea Nacional nombra 1ma com1s1on 
redactora con reorescnuintes de todoc os 
partidos (salvo los 2 wpreseni..nt� 
f'arttdo Liberal llld®<,ndiimui. que se re 
1iraron 'IOlunlõl'iaml:nUl de ese procesol, 
larga, d1scuslones en la mlsma asambll'-<1 'I 
votaci6n. 

Pero. por oiro 13do, los sa11d1nlst&s 
1>romov1eron un tipO de partlcipaci6n qur• 

tlene que ver mcis con la democracia di· 
roeta los Cabildos abiertos, Esta lnstfto
dOn Jurldlco ya Sll usaba en ese pais. on 
principio, en lo que alla llaman los "De 
Cara ai Pueblo", es decir: reuniones am
plias de toda la población con tas autori
dades y los responsables para discutir los 
problemas Una especle de "Agora ate 
n1ense". pero no sólo de los "nobles" sino 
de todo e-1 pueblo O algo parecido ai Ca
blldo espailol (Fuemeovejuna, senor) o a 
la democracia comunal indígena. Es decir 
que hubo m� de 100 mil ciudadanos que 
discu11eron democnltica y directamente el 
anteproyecto de Constltución " hlcir.ron 
sus propuestas. En ese par de anos hubo 
73 Cabildos Abiertos donde ta gente ex
presó sus deseos. Hubo gruDOS de 1raba, 
jadores. de eml)(esarios. de combatien tes. 
de campesinos, de madres •• Entre esos 
Cabildos habrfa que destacar el de las 
mujeres y el de los cristianos por la 1nten, 
sidad de su pamcipac,6n Cuando deci
mos "criníanos" hablamos de catOlicos, 
evangélicos, penwcostales, etc. 

En lo que se refiere a religiOn, la nueva 
constituc,On no limita para nada la educa
ciOn rellgiosa. reconoce la llbertad de cul 
to privado y públlco, no como una conce 
siOn smo como un derecho "Todas las 
personas. md1v,dual o colecti11Bmen , 1,c 
nen derec:ho a manifestar S1Js creencias 
reh91osas en privado o en pübl)�. mo, 
diante el culto, las pr�11cas v su erucilan
za" Ar. 69 También se ablec:a fllJe na 
dic puede ser discriminado 11or un motivo 
de rehgiOn AR. 27 E fculo 29 garai:ttl 
za amplias libertadas "TQda per$0na ue 
ne derf!Cho a la l,bortadjlfl Cone! nda. ci. 

m cnto v ele pr9fesar o no una , 1-
g On Nad e p e ser ol>ieto d,: �Idas 
coorc1� �ue puedart menoscanar estos 
der os n, 9Cr<0bhgado a detjerar su cre 
do. 1doologra o a Pof'otro lado el 
An 1� es1ablec:P. " 1 ·.stado no IIP.nrt 
religlOn of,cial", 

s 1ntere2nt.: 
elabotaclón do l, const tuc'lon hubo ,n 
qulctud êleffluéhos grupos trlstíanos. pnn. 
c;ipalmente prol!!Stan . de quP el nom 

de D1os estuvic;o pre:vmtc Oulzéls ai, 
go asf como en la constltuclón norteamo
r1canu. o en los cicn m1llonos d11 dOlores 
11< ese pafs para l.11 ITlllsactes de la pobla,
c,on civil n,car&JUP.nll!, que tloocn el lema 

"ln God we troun" (conflamos en Diosl. 
o en la de Franco en e/ puebto croyentB ... 

la Constitución se proclama en nombre 

dei pueblo, de los partidos, hombres v 
muJP.1es, obreros. campesinos, iôvenes. 
lntelectuales v 11roducto1cs. Y también 
en nombre de los ct/ttianos que de&cle su 

fe en Dios se han comprometido e inscna
do cn la lucha por la liberaclón de los 
oPrimldos•· lla palabra D!os va· con capl
rales en el texto m1S1no). Es clara, pues, 
la diferencia de esa presencia de 01os y la 
conflen2a que 18 uena en EI y qud se bus
ca ai confesarla unos para masachar v 
dominar. otros para luchar por la libera
c16n., 

Otros puntos muy intercsantes en la 
ConstituciOn son No hay �nade muc11e. 
la pena mêl,s ma son 30 a/los de pris16n. 
Los Idiomas incllgenas también pucden 
ser oflc1ales. nadic puede wr detenído por 
''deudas", "el Sistema penhenciarío es hu
man,tario y ttene como objetivo funda
mental la traosformaclOn dei interno para 
reintegrarlo a la socledad", los menores 
no f.Jueden ser d tenidos. Un capftulo es-

peclal sobre los md(gen8$ les reconcre �" 
autonomia; protección especlal a la mu
jer, hacen de esta Constitución algo com
pletamente novedoso el haber estudiado 
18 Constttuciones de ouos tantos países 
Centre las cuales estvvo la mexicana) los 
esquemas de particlpaclOn democrática 
ian peculiares ... Se ve con sorpresa Que 
la pn!ctica de los sandlnlstas que rompe 
todos los esquemas y lo ConstituciOn dei 
9 de eoero nos astán dando lecciones de 

crvillzacion. de nueva e inesperada civili
zación, 

Todo eso lo hacsn los nicaragüenses fl11 
medio de una agresíOn externa Ilegal e in
moral, que Jes ha producldo 32,000 vfcti
mas que en p1oporclOn oon nuestra 
poblaciOn equlvaldría a 800,000 eluda
danos muertos y con la poblacíOn de 
Estados Unidos a 2 millones de afectados. 

"EI ladrón viene solamente para rober 
matar v destruir pero yo he venido para 
que tengan vida, Y para Que la tengan en 
abundanc,a'' (Jn.10,10) 

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA PRESUNTA PERSECUCION 
RELIGIOSA 

LA IGLESIA CATOLICA TENIA. 

167 Pam,qulas 
293 Sacwdotos 
54 Col'l!l(('98Clonet rellgloAs 
549 Rollglodcn 
2Somlnarlo 

OESPlJESDEL TRIUNFO 

178 
430 

82 
858 
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LAS IGLESIAS PROTESTANTES TENIAN 

ANTES DEL TRIUNFO 

46 OO!IOmlnoclones 
1500P11t0ft1J 

OESPUES DEL TRIUNFO 

85 
2000 

Dental Oneoa, Presldonte du la Rlll)6bllc:a doolar0 en oi 25 onllleuarlO do la fundaclõn 
dol FSLN: 

"$cromo, alcmp,e ,._tuoao, pera c:on IU waonclas rallglOsas dol puoblO cn a,1 dl· 
veuas manlfut11Clones". 

"lnvltomos o todos los croventu • perliclper en la dofenta do osta olQantMCS obre 
mor,I qud l)C'ocura lo llblncl6n lntogral dol hombni, 1llmcntando la lede QUlentll c:onsl• 
d.,,omos qu11 entre crbtlanlirno v re,ioluck>n no hay aontradlcck>n" 

Eneni do 1887 



'BBlETiM PAZ E JI/BTÍCA 
80LETIH INFORHATIVO - KARÇO - N�Ol/87 

Neste próxino 24 de rrarço celebrarains o 79 ani
versário da norte de um grande líder latioo-americano-Dan Oscar 
Fare.ro. Un rone recccllecido cat0 rrártir do povo e da Anérica La
tina. 
tle na5ceu em 1917 e foi ordenado sacerdote aos 25 arns ,e,acs 53 
ancs ocmeado BisEX) Auxiliar de San Salvador .Dia 24 de man;c ae

1980 foi assassinado,ao celebrar missa.Tiros oovardes e in:punes 
calaram a bôca daquele que falava �los J.Xbres e deserdaàJs de 
El Salvador. 
1qui,no Brasil,an qualquer p::mto da américa latina,que significa 
perdas cono esta? DeEX)is destes aros,cx::m:> venos uma tragédia 
ql.E se repete em vários EX)ntos do nosso continente ? 
A luta cootinuada por D.Ratero não será esquecida.Unarros,p;:>vcs la 
tino-arrericancs ,as nessas fôrças,e digancs não à tirania da; 
Chefes autoritárics e desumancs que assola nosso Continente! 

QlE pcssanos esperar ,desejar e ter dias justa; e de paz para o 
nosso povo. 

DIA 24 DE MARÇO, 

"Como cristão não crek> na morte sem 
ressurreição: se me matam, ressuscitarei no 
povo salvadorenho ... Se chegarem a matar
me perdõo e bendigo a quem o faça. Um bispo 
morrera, mas a veja. que é o IXM>, não 
morrerá jamais." (D. Romero) 

ANMRSÁRIO DO MARTÍRIO DE D. OSCAR ROMERO, 
ASSASSINADO PELOS INIMIGOS DO POVO. 



DOM OSCAR ROMERO: A IGREJA 

AO LADO DO POVO E>CPl.OftADO 

Ymte e qatro de maiço de 1980. Ao er
g,.ter o QJ.ice dwante a celebtaçfo da .Eucaristia, 
D. Cncar Romero foi met.ralbado. Seu sangue
misturava. com o sangue do Cristo e vingava a
sua aliança com o povo martirizado dt FJ Sal
vador.

D. Oscar Romero, arcebttpo dt: El Salva
i-x, nuceu no d:ia 15 de acosto dt' 1917. Or
Jenou� em 1942 e reubeu o arcebi.spa_do em 
l 'ln. Nesta ocasüo foi saudado como advo
pdo de miJwd de salvadmenhos q-tJe VIviml
em �ria extrema nas ion.u rurais. 

Viveu inteasamente seus últimos dias. Em 
17 de fewreiro de 1980 envtou uma carta ao 
presidente Carter ooJe denunciava que "o 
podet político� em mfol de militares sem 
escrúpul.:>s, que nlo sabem fa:r.er outra coisa que 
repnmir o p0\IO e f_a\lOrccer os int� da oü
gar qui a salndo_renha". Denunciava também 
nesta mcsm. carta que cidadsos oorte-ameri
canos teriam llltroduzido no pais pande quanti
ckde de material para uao da rep.resdo. 

Todos m domingos a catedral ficava re
)..;, .. tA de pessoas pua ouvir a lista de mortos e 
desapaiecidos e as palavras drwsombrad.as do 
��bispo. No dia 24 de fevereiro anunciara que 
recebeI3 um aviso de que estava na lia.ta dos que 
seriam eliminados. E afumava: "Mas conste que 
ji ninpu'm pode matar a voz da justiça••. 

?,este mls recebeu da Uni1'1ersidade de 
l.ouyania um doutorado honor�o peloe sew 
crabalhos no campo dos diteitos humanos. F.m 
<l de março a A?<> .Ecummica � lhe con
feriu o prêmio PAZ 1980 e havía sido mdicado 
pda lpja da 4lema:oba pua o Prfmio Nobel 
daPu.. 

É a zepresdo foi aumentando. No sermao 
� dia 23 de março lançou um pito de angús
��- kEm �de.O.., em nome drste povo
,ofndo CUJOS lamentos sobem ao c� cada dia 
�º�' ordeno-lhes. parem com a repIUllo" � 

J 

Sua IOl'tl Clllaft telada. No dl.e tepdnte 
foi enminld'>. Eataft oa lógica das fotÇ,M re
pteuitaa que sua \10& dneria aer calada. u... ao 
mamo tempo. foi um ato suicida destas mes
ma força pois essa \IOZ nlo se calou, ela esd 
ainda mais piaente no coraçfo, nas vidas e na 
prática de luta do povo de E1 Salvador. 

Após� anos de seu assassinato, a p,aença 
de Mooseohor Romero, como pastor compro
metido com seu povo, segue mwto mais visivd 
do que antes. EsteJlde-se a todos os povos da 
Amúica Latina. Hí um intenso e radical envol
vimento de muit01 home.os e mulheres de ou
b'c$ paiçes com as lutas p<ll)Ulares. I! grande o 
número de pes.50&$, inclusive entre os reJ.iaiOIOS, 
que perderam suas vidas oestas lutas. 

A palavra e a � de D. Romero, sem 
dúvida. co.nvergem à luta heróica das organi
zações �. seja em E1 Salvador. no Bruil 
ou a:n qualquer canto da sofrida �rica La
tina.. Isto precisamente porque esta pabvra e 
açlo cooperaram inteiuameote na consciência 
,do p0\IO salvadorenho sobre si mesmo, sobre 
sua identidade sofredora e sobre seu direito 
i.naliená.el, nfo $00lmte à vida, à saúde e i edu
�. mas acima de tudo de determinar o seu 
futuro aenclo aajato de sua própia história. 

BRASIL e NICARÃGUA: Novos Rumos 

O lllOmento constituinte con 
tagia Brasil e Nicarãgua, paí
ses de processos politicos, his 
tõricos,sociais e econômicos cooi 
poucos pontos em comllll. Desejam 
o povo destes dois paises que
as Constituições sejam a Salva
ção e a segurança das conquis
tas efetuadas nos últimos anos.
E tentarão com unhas e dentes
quebrar a tradição latino-ameri
cana de constituições extensai-;
detalhadas e fora da realidade.

Entre as diferenças dos an 
tecedentes das duas Constitui::
ções. podemos situar o que le
vou a convocação das Constituin 
tes: -
No Brasil - foi convocada por 

ser um compromisso 
assumido pelos lide 
res po H ti cos áa 
transição ditadura 
militar/governo ci
vil. Colocaram a 
Constituição como 
instrumento insubs
tituível para a con 
solidação da Demo7

craci a. 
Na Nicarãgua - foi convocada p� 

ra regulamentar a 
realidade do pais 
ou seja garantir o 
que o povo conquis
tou com a Revolução. 

Este quadro nos levarã cer 
tamente a Cartas com questões e
problemas regulados de fonnas 
ambi9uas. Vejamos então as dis
cussoes do caso brasileiro e ll1l

reslJllo do produto nicaraguense. 
Brasil: A necessidade de refefi 

. .. n, r o pa, s 
Segundo Raimundo Faoro desde o 
Ato Institucional nQ 1 (em 1964), 
o Brasil deixou de ter lllla cons
titui ção para ter un "estatuto
de forças" que deu poder absolu
to aos governos militares. Logo
criar uma nova Constituição de
sempenharã um alto grau de im
portância para a redescoberta
do Estado.

Infelizmente a base inici 
ou-se de forma incorreta. O go� 
verno brasileiro e as forças 
conservadoras conseguiram convo 
car um Congresso Constituinte: 
onde os deputados e Senadores e 
leitos concentrariam as funções 
Constituintes e as atribuiçoe.s 
ordinãrias do Legislativo. Con
seguiram tambem que a eleição 
dos membros da II Assent> 1 êi a II coi n 
cidisse com a eleição de gover-=

nadores de Estado, concentrando 
o deb te nestes ultimas e dei
xando subentendido que Constitu
inte ê para grandes intelectuaís.

Antecedendo a todos estes 
pe9uenos cravo�, tivemos a nom! 
açao da Comi.ssao de Estudos Con� 
titucionais com o objetivo de 
escrever ll1l anteprojeto que de
veria ajudar a "Assembleia". A 
forma de nomeação desta comissão 

3 
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criou vãrias polêmicas. pois nao Atenção a estes pontos na dis
teve indicação de partidos e rnuj_ cussao do Congresso Constituin
to menos t1na consulta a popula- te· 
ç
1
ã�._Con

f
tu?º• pouco

t
a
d
ntes das e

t
- l.e1çoes 01 apresen a o o an e 

projeto ond� o principal ite� se
�ia a div1sao da Adninistraçao T 

Pública entre "1l chefe de estado 2.
e um chefe de governo, dando mais 
poderes ao Congresso. 

O Papel dos Militares - rede 
fini r o que e soberania nac

T

ona l. 
Questão Sindical - liberdade 
e autonania a operãrios e 
sindica tos. 

Devemos ressaltar que o pon 
to positivo do processo e a mobT 
lização popular. De associaçoes 
canunitãrias a Igrejas, acontece 
debates, seminãrios e palestras 4.
transparecendo a preocupação do 
povo com os seus direitos, deve-

3. Propriedade da Terra - Refor
ma Agrãria e canpranisso pro
dutivo.

res e apresentando propostas. In 
do contra esta movimentação do -

5
· 

povo aparece aqueles gue querem 
assegurar seus privilegias. Te-
mos cano exemplo o financiamento 6.
estúpido que a U.D.R. (União De
mocrãtica Ruralista) gastou para 
eleger candidatos a constituinte 7•
que consagrarão o 'carãter into
cãve l da terra II ou melhor irão 8.
contra a uma Reforma Agrãria jus 

Empresa brasileira - Definir
e fortalecer a empresa para
entender o nosso operãrio.
Modelo Social-Politico - Par
lamentarismo ou Presídencía=

lismo.
Dívida Externa - Juros. mora
tõria e Revisão da Divida.
Questão da Informa�ão - Como
acabar can o monopolio.
Empresas Transnacionais - Ga
pi tal estrangeiro e Soberaníã.
Descentralização do Poder ao
Estado.

ta. A própria Canissão de Estu-=

dos Constitucionais foi alvo do 9·
ataque das Empresas de Comunica-

[ fãcil de ver que COO! as
forças conserva oras eleitas de 
forma majoritãria, a mobiliza
ção do povo deverã estar pronta 
estrategicamente ou pontos como 
os acima serão ignorados. 

ção de Massa. ao pr2ibir em seu 
anteprojeto o monopo 1 i o dos Meios 
de Canunicação Social, conside
rando os serviços de utilidade' 
pública devendo ser administrid>s 
e orientados pelos brasileiros 
em gral. 

Nicarãgua: Un povo edita suas 
Leis 

Foi necessãrio então um se
gundo ante projeto, contendo as 
formulações populare2, que pg�e 
ser entao sul:Jnetido a Assemble1a 
Nacional em setembro de 1986 

Hã 300 anos atrás os espa
nhÕis gritavam: "O feitiço vi
rou contra o feiticeiro� 11 Os ca 
bildos abiertos, que foram orga Aspectos importantes da 
nizados pela colônia para serem Constituição Revolucionãria de 
conselhos colon1ais de discus Nicarãgua: 
são dos problemas reg:!_onais, ,. - Estabelece o direito e o dever
transformaram-se em nucleos da do povo de defender a pãtria,can 
luta pela independencia. armas; 

Hoje, cem mil nicaraguenses - Acinite o pluripartidarismo po
lotaram os 73 cabildos dividi- litico e ideológico, desde que 
dos em categorias trabalhistas não se pretenda a volta do Sano
ou setores sociais, durante qua zismo ou sistema similares; 
tro meses para discutirem a 5uã - Economia Mixta - Hã vãrias for
Consti içao. mas de propriedade, desde que 

Esta mobilização 1n,c10u- trabalhem para os interesses da 
-s em novembro de 1984 com a nação: criação de riquezas e sa
ele1�ão de Daniel Or!ega, Sérgio tisfação das necessidades do 
�m:irez e da Assembleia Nacional. pais e seus habitantes; 

A Assembleia tinha dois anos pa - Não-Alinhamento - A Nicarãgua 
a elaborar e aprovar a primei7 luta por una ordem mundial justa 

ra Constituição Revolucionãria e coloca-se contra toda a forma 
da Nicarãgua. de daninação ou discriminação_s� 

Para o primeiro ante-proje ja ela política. social, econoon 
to foram ouvidos todos os partT ca ou racial. 

-

dos dispostos a colaborar e de, - Estado independente, livre, u
xaram o pais vãrias subcanis-=- nitãrio, can povo de natureza 1 

sões atras de experiências cons multietnica; 
tituicionais que acrescentasse- - Forma de governo - Republica
os ideais nicaraguenses. Depois Democrãtica, participativa, re
de elaborado o ante-projeto foi presentati�a e não-alinhada; 
distribuido a oopulação e deba- - Direito a vida, a liberdade, a
tido nos cabildos. com o auxili igualdade diante a lei, a rel!
os dos meios de comunicação so� gião, a expressão. a mobilizaçao; 
cial que prestavam esclarecime_!! - O Estado gara�te Edu:aça�, cul
to popular. A discussão nos ca- �ura, al!mentaçao, hab1taçao e 
bildos alterou quase que total- 1nfonnaçao; _ _ . mente o ante projeto. - O trabalho e 1J11 d1re1to e uma

5 
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responsabilidade social e o Es
tado deve procurar ocupação pl! 
na e produtiva para todos. 
- As populações indigenas e as

c�unidades da Costa Atlântica,
sao parte integrante do povo ni
caraguense, c001 os mesmos direT
tos e deveres dos cidadãos. t õ
primeiro pais que garante tal
direito aos indigenas: o de ser
CIDADÃO;
- A Refonna Agrãria ê colocada
como o fim da propriedade lati
fundiãria, arrendada e improdu
tiva;
- A Organização do Estado serã
submetida a quatro poderes: Le
gislativo, Executivo, Judiciãrio
e Eleitoral, independentes en
tre si mas coordenam suas ativi
dades pelos interesses canuns T 

da nação.

Conclusão: 

Tanto na Ni carãgua quanto 
no Brasil deve se ter em mente 
que por mais progressos que 
tenha lJTia Constituição (vide o 
exemplo das canunidades indíge
nas na Nicarãgua) quem a coloca 
em prãtica ê o povo cem as for
ç�s ampliadas, pois_a organiza
çao assegura o que e conquista
do. 

JANE SANTOS 

(Coord. Geral ADIP) 
V10MAR10 J0N10'R 

(Coord. Comissão de Pes
quisas ADIP) 

, 

NOTICIAS CDHAL 

-a:HAL-VII Erxxlntro do Secre
tariado Internacional de So
lidariedade"Dorn Oscar Rarero11

"A solidan.edade na prática li 
bertacbra da Anérica Latina" 
será o tema pr.inciptl a serre
fletido peles 300 participan
tes do VII E:ncaltro ,que se re
alisará em Nova Iguaçu,na Bai
xada Fluminense,nos dias 12 a
19 de julho de 1 9 8 7 . 
A organização do VII Enoontro 
está sd> a resp:>nsabilidade cb 
CDHAL,que representa o secretã
riaéb Internacional no Brasil
na Presidência de Dan Mauro� 
relli. 
"A �lítica norte-arrericana
para Arrérica -Latina""A Igreja 
oos pcbres e a Solidariedade'', 
"Conjuntura Política latino-a
�1cana"e a "Questão indígena" 
sao algunas da5 preocupações 
centrais na busca de caminnhos 
para que todo o processo de li
bertação tema a dinensão da
solidariedade. 

INSlTTUICÔES PARTlClPAN"fES:

INST, r,ETODISTA BENNETT 

�RPPJ-N.. 
cos� 
C1l-lAL 
EDilt"RJ 
ADlP 
r,oJ 
N"AS 

. A LUTA DO PEQUENO E HEROICO POVO DE EL SALVADOR 

No final da d6cada de 70, o povo de PJ 
Salvador levantou« contra a brutal exploraçt:o, 
a qual estava submetido por parte da oligarquia 
sustentada pelo imperialismo norte-americuo, 
repreaentado por uma ditadura saJliUÍ.DÍrlª· 
Esta foi substituída por uma junta militar de
mocrata-cristã' que, nfo obstante, prosseguiu 
com � assasstnatos em massa de dirigentes e 
me mbros das organizações populaies, desu
cand�, em 1980, o martírio de Monsenhor 
Romero, o massacre realizado no dia de seu 
enterro nas ruas de San Salvador {capital do 
país), e a matança dos membros do Comitê 
Executivo da Frente Democrática Revoluc10-
niria (FOR), a aliança dos opositores ao regime. 

Diante dessa repressão bestial, o povo 
lançou« à luta armada como último recwso 
restante. Sob a direçfo da Frente Farabundo 
Martl de UbertaçlQ Nacional (FMLN) a guerra 
revoluC1omhia começou com a ofensiva geral � 
janeuo de 1981. Em pouco tempo, ficou claro 
que as forças revolucionárias alcançariam rapi· 
damente ,a vitória, o que levou o governo dos 
Esta dos Unidos, ji sob a administraçlo 
REAGAN, a iniciar a escalada da aua i.nterven
çlo. 

A &:alada da lntawnçfo Norte-Americlm 

Os militares norte-amencanos assumiram o 
comando da guerra contra o povo, instaurando 
o rectUtamento mJCiço e forçad" Je milhares
de jowm e enviando i junta mi1baea de dólares 
em armamento am.oçado, tndualw aviOes e � 
licóptero,. Somente gJaças a .ilto as forças ar
madas tfteres puderam manter-se e aumentar 
1eus efeitos de 12 mil em 1980 para cerca de 40 
mil atualmente, apesar de terem sofrido ao 
redor de 20 mil baixia (entre mortos e feridos). 
c-Ausadas pela PMLN desde o início da Luta. 

Ao mesmo tempo em que intervmi mili
tannente, os EUA procuram forjar uma imagem 
.. democ1'tica" para Napoleon Duarte. 1DC1Dbro 
da junta militar democrata-côstf e presidente 
desd e junho de 1984, montando sucessivas 

fana deitcnis, a pdmeira an � de J 982 e 
a última em mmço de 1985. Com esse mesmo 
objeti,o, Duarte fingiu aceitar o cüQogo pro
posto pela FMI.N-FDR em outubro de 1984, 
ma �tou atm diante de mobilizaçt'o popular 
a fawr da solUÇ(o proposta pdaduas Frentes, 
visando uma pu com justiça, democracia e au
todeterminaç*«>. 

lndife.reotes à .manobras des:nlgógicas de 
Reagan e Duarte, o povo salvadorenho ,egue 
crescendo a sua luta. Desde o início de 1984 o 
IDOYimento popular ulbaoo e rural vem se re�r
pnizaodo, realizando greves e manifestações. 
desafiando a violência da polícia e dos esqua· 
d:rões da morte e o estado de sítio.vigente desde 
nwço de 1980. lgualmerle, prossegue o desen
volvimento militar da PMLN, que mantém a 
ofensiva na guena e o controle de um terço do
território do país. 

A única ,:espoata que 01 6UA e DUARTE
sabem dar ao cmcimcnto da luta popular é ín

temi.ficar a i.ntervençlo e a repres.,.To. O mas
sacre à popqlaçlo civil, nos llltimos tempos, 
tomou a forma de bombardei01 pesados sobre 
as woas sob cootrole ela All )f e de operativos 
com batalhões aerotramportadot, sempre cClin a 
parti,cipaçlo de militara norte-americanos. Os 
resultados desta política nos últimos anos são 
OI seguintes: 
- SS.000 assassinatos, o que equivale a mais de

1 % da populaçl'o salvadorenha;
- mais de 20% da populaçlo mi .refugiada de

vido aos ataques amos e aos bombudeios;
- 5 .000 detidos-desaparec:ídos;
-dezenas de comunidades destruídas (somente

no período piesidencial de Duute entre ju
nho de 1984 e maio de 1935 fonm 356 ban
bardeiol);

- mais de 4.000 escolas primú:ias com funcjo
oameoto suspenso;

- 11.UDato a 2 bilhaes de d6wes da dfwda ex

terna.
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• A REFORMA AGRÁRIA não sal___ no Brasil porque, desde que aqui
n

" r"'I chegaram os portugueses, a terra� esteve sempre concentrada nas 
� mlos de uma minoria privilegiada.
;g=t' Os poucos pequenos agricultores � que ainda restam slo pressionados·� pelo latifóndlo e são desfavoreci� dos pela política agrfcola do go-

�

c:::::::::, vemo. Por outra parte, o governo0 o não estj Interessado em fazer umaverdadeira reforma agrária comon r;:::-,,... ficou claro no plano aprovado pelo� U presidente. Quer apenH evitar os4� focos de tensão no campo. Mas� nem isto conseguiu. No ano de 86,
� 

em vez de diminuir os mortos e� tensão no campo, o que fez foi� aumentar os conflitos e o número- de mortos ficou na margem dos300. 

• SEGUNDO RECENTE estudo, dIBGE (Instituto Brasileiro de Ge grafia e Estatística) os negros somam 44,7% da popufação brasilei ra. Nas regiões do Norte e Nordes•te a m6dla da população negra é de7?,S% •. chegando a 84% e 80% no 
d
P,aur e Amazonas. Nas regiões Sueste e Sul os brancos são maioria.O estudo tamb6m aponta a desi.gualdade entre os negros e brancos na ordem econômica e social:menor acesso do negro à escola·remuneração inferior para os ne: gros em todas as ocupações, ingresso prematuro no mercado de• trabalho: 70% dos negros começama trabalhar entre 5 e 14 anos.

Morte de posseir emJauru 
O senador MÁRCIO LACERO� Todos oa polftfcoa estavam cala-o INCRA de Cu� e outros S,O,fticos, dos, nlngu'-n quarta falar do assunto,antes de 15 de novembro do ano paa- r,1a o bispo de C•cere-MT, deacobrtusado, prometeram que oa POueâ'os da e fez• denúnda, atrav'9 da CPT-MT.GLEBA MIRASOLZIN��J�nas redonde- Agora o Coronel Joio Evangelista, zes de Jauru-MT, nio .anam da.,_ em vez de apurar as mort" doa lavra•Passadas as elelçf)es; o juiz de dores, est6 querendo dizer que lato éclrelto deu uma ordem judldat para que colu da Igreja. Que pode não t• sidoa polícia mJlltar despeiasse oa posse!- a polda, que lato é coisa que acontece, ..,., No cumprimento desta otdem, a etc. O INCRA de Culab6 e a FET AGRIpolícia prendeu váioa pouelroa • ne- não estio tomando nenhuma provi·nhum apok> doa piolftlcoa efes tiveram. d6ncia. nem mesmo da FETAGRL Por lato questionamos, mais uma E dias des,o,., já no mês de de- vez, esta reforma agr4rta que acabazembro passado, alguns poasein,s fo• matando oa lavradores e dando a terraram encontrados mortos com a g•- aos grandes latifundiários. Exigimos ganta cortada, COrT" o ventre aberto, e que a Impunidade não seja mantida as mãos amarr. Jas às costas, dentro como de costume, que os assassinos do rio. Até o momento foram encon� sejam punidos, e que os lavradores te-trados dez corpos; suspeita-se de nham paz para trabalharem suas terras. 

-_:__m_•_
i
•_· _______________ ::::::::::--:-::: S5 
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'BBlETiM PAZ E JI/BTÍCA 
80LETIH INFORHATIVO - KARÇO - N�Ol/87 

Neste próxino 24 de rrarço celebrarains o 79 ani
versário da norte de um grande líder latioo-americano-Dan Oscar 
Fare.ro. Un rone recccllecido cat0 rrártir do povo e da Anérica La
tina. 
tle na5ceu em 1917 e foi ordenado sacerdote aos 25 arns ,e,acs 53 
ancs ocmeado BisEX) Auxiliar de San Salvador .Dia 24 de man;c ae

1980 foi assassinado,ao celebrar missa.Tiros oovardes e in:punes 
calaram a bôca daquele que falava �los J.Xbres e deserdaàJs de 
El Salvador. 
1qui,no Brasil,an qualquer p::mto da américa latina,que significa 
perdas cono esta? DeEX)is destes aros,cx::m:> venos uma tragédia 
ql.E se repete em vários EX)ntos do nosso continente ? 
A luta cootinuada por D.Ratero não será esquecida.Unarros,p;:>vcs la 
tino-arrericancs ,as nessas fôrças,e digancs não à tirania da; 
Chefes autoritárics e desumancs que assola nosso Continente! 

QlE pcssanos esperar ,desejar e ter dias justa; e de paz para o 
nosso povo. 

DIA 24 DE MARÇO, 

"Como cristão não crek> na morte sem 
ressurreição: se me matam, ressuscitarei no 
povo salvadorenho ... Se chegarem a matar
me perdõo e bendigo a quem o faça. Um bispo 
morrera, mas a veja. que é o IXM>, não 
morrerá jamais." (D. Romero) 

ANMRSÁRIO DO MARTÍRIO DE D. OSCAR ROMERO, 
ASSASSINADO PELOS INIMIGOS DO POVO. 



DOM OSCAR ROMERO: A IGREJA 

AO LADO DO POVO E>CPl.OftADO 

Ymte e qatro de maiço de 1980. Ao er
g,.ter o QJ.ice dwante a celebtaçfo da .Eucaristia, 
D. Cncar Romero foi met.ralbado. Seu sangue
misturava. com o sangue do Cristo e vingava a
sua aliança com o povo martirizado dt FJ Sal
vador.

D. Oscar Romero, arcebttpo dt: El Salva
i-x, nuceu no d:ia 15 de acosto dt' 1917. Or
Jenou� em 1942 e reubeu o arcebi.spa_do em 
l 'ln. Nesta ocasüo foi saudado como advo
pdo de miJwd de salvadmenhos q-tJe VIviml
em �ria extrema nas ion.u rurais. 

Viveu inteasamente seus últimos dias. Em 
17 de fewreiro de 1980 envtou uma carta ao 
presidente Carter ooJe denunciava que "o 
podet político� em mfol de militares sem 
escrúpul.:>s, que nlo sabem fa:r.er outra coisa que 
repnmir o p0\IO e f_a\lOrccer os int� da oü
gar qui a salndo_renha". Denunciava também 
nesta mcsm. carta que cidadsos oorte-ameri
canos teriam llltroduzido no pais pande quanti
ckde de material para uao da rep.resdo. 

Todos m domingos a catedral ficava re
)..;, .. tA de pessoas pua ouvir a lista de mortos e 
desapaiecidos e as palavras drwsombrad.as do 
��bispo. No dia 24 de fevereiro anunciara que 
recebeI3 um aviso de que estava na lia.ta dos que 
seriam eliminados. E afumava: "Mas conste que 
ji ninpu'm pode matar a voz da justiça••. 

?,este mls recebeu da Uni1'1ersidade de 
l.ouyania um doutorado honor�o peloe sew 
crabalhos no campo dos diteitos humanos. F.m 
<l de março a A?<> .Ecummica � lhe con
feriu o prêmio PAZ 1980 e havía sido mdicado 
pda lpja da 4lema:oba pua o Prfmio Nobel 
daPu.. 

É a zepresdo foi aumentando. No sermao 
� dia 23 de março lançou um pito de angús
��- kEm �de.O.., em nome drste povo
,ofndo CUJOS lamentos sobem ao c� cada dia 
�º�' ordeno-lhes. parem com a repIUllo" � 

J 

Sua IOl'tl Clllaft telada. No dl.e tepdnte 
foi enminld'>. Eataft oa lógica das fotÇ,M re
pteuitaa que sua \10& dneria aer calada. u... ao 
mamo tempo. foi um ato suicida destas mes
ma força pois essa \IOZ nlo se calou, ela esd 
ainda mais piaente no coraçfo, nas vidas e na 
prática de luta do povo de E1 Salvador. 

Após� anos de seu assassinato, a p,aença 
de Mooseohor Romero, como pastor compro
metido com seu povo, segue mwto mais visivd 
do que antes. EsteJlde-se a todos os povos da 
Amúica Latina. Hí um intenso e radical envol
vimento de muit01 home.os e mulheres de ou
b'c$ paiçes com as lutas p<ll)Ulares. I! grande o 
número de pes.50&$, inclusive entre os reJ.iaiOIOS, 
que perderam suas vidas oestas lutas. 

A palavra e a � de D. Romero, sem 
dúvida. co.nvergem à luta heróica das organi
zações �. seja em E1 Salvador. no Bruil 
ou a:n qualquer canto da sofrida �rica La
tina.. Isto precisamente porque esta pabvra e 
açlo cooperaram inteiuameote na consciência 
,do p0\IO salvadorenho sobre si mesmo, sobre 
sua identidade sofredora e sobre seu direito 
i.naliená.el, nfo $00lmte à vida, à saúde e i edu
�. mas acima de tudo de determinar o seu 
futuro aenclo aajato de sua própia história. 

BRASIL e NICARÃGUA: Novos Rumos 

O lllOmento constituinte con 
tagia Brasil e Nicarãgua, paí
ses de processos politicos, his 
tõricos,sociais e econômicos cooi 
poucos pontos em comllll. Desejam 
o povo destes dois paises que
as Constituições sejam a Salva
ção e a segurança das conquis
tas efetuadas nos últimos anos.
E tentarão com unhas e dentes
quebrar a tradição latino-ameri
cana de constituições extensai-;
detalhadas e fora da realidade.

Entre as diferenças dos an 
tecedentes das duas Constitui::
ções. podemos situar o que le
vou a convocação das Constituin 
tes: -
No Brasil - foi convocada por 

ser um compromisso 
assumido pelos lide 
res po H ti cos áa 
transição ditadura 
militar/governo ci
vil. Colocaram a 
Constituição como 
instrumento insubs
tituível para a con 
solidação da Demo7

craci a. 
Na Nicarãgua - foi convocada p� 

ra regulamentar a 
realidade do pais 
ou seja garantir o 
que o povo conquis
tou com a Revolução. 

Este quadro nos levarã cer 
tamente a Cartas com questões e
problemas regulados de fonnas 
ambi9uas. Vejamos então as dis
cussoes do caso brasileiro e ll1l

reslJllo do produto nicaraguense. 
Brasil: A necessidade de refefi 

. .. n, r o pa, s 
Segundo Raimundo Faoro desde o 
Ato Institucional nQ 1 (em 1964), 
o Brasil deixou de ter lllla cons
titui ção para ter un "estatuto
de forças" que deu poder absolu
to aos governos militares. Logo
criar uma nova Constituição de
sempenharã um alto grau de im
portância para a redescoberta
do Estado.

Infelizmente a base inici 
ou-se de forma incorreta. O go� 
verno brasileiro e as forças 
conservadoras conseguiram convo 
car um Congresso Constituinte: 
onde os deputados e Senadores e 
leitos concentrariam as funções 
Constituintes e as atribuiçoe.s 
ordinãrias do Legislativo. Con
seguiram tambem que a eleição 
dos membros da II Assent> 1 êi a II coi n 
cidisse com a eleição de gover-=

nadores de Estado, concentrando 
o deb te nestes ultimas e dei
xando subentendido que Constitu
inte ê para grandes intelectuaís.

Antecedendo a todos estes 
pe9uenos cravo�, tivemos a nom! 
açao da Comi.ssao de Estudos Con� 
titucionais com o objetivo de 
escrever ll1l anteprojeto que de
veria ajudar a "Assembleia". A 
forma de nomeação desta comissão 
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criou vãrias polêmicas. pois nao Atenção a estes pontos na dis
teve indicação de partidos e rnuj_ cussao do Congresso Constituin
to menos t1na consulta a popula- te· 
ç
1
ã�._Con

f
tu?º• pouco

t
a
d
ntes das e

t
- l.e1çoes 01 apresen a o o an e 

projeto ond� o principal ite� se
�ia a div1sao da Adninistraçao T 

Pública entre "1l chefe de estado 2.
e um chefe de governo, dando mais 
poderes ao Congresso. 

O Papel dos Militares - rede 
fini r o que e soberania nac

T

ona l. 
Questão Sindical - liberdade 
e autonania a operãrios e 
sindica tos. 

Devemos ressaltar que o pon 
to positivo do processo e a mobT 
lização popular. De associaçoes 
canunitãrias a Igrejas, acontece 
debates, seminãrios e palestras 4.
transparecendo a preocupação do 
povo com os seus direitos, deve-

3. Propriedade da Terra - Refor
ma Agrãria e canpranisso pro
dutivo.

res e apresentando propostas. In 
do contra esta movimentação do -

5
· 

povo aparece aqueles gue querem 
assegurar seus privilegias. Te-
mos cano exemplo o financiamento 6.
estúpido que a U.D.R. (União De
mocrãtica Ruralista) gastou para 
eleger candidatos a constituinte 7•
que consagrarão o 'carãter into
cãve l da terra II ou melhor irão 8.
contra a uma Reforma Agrãria jus 

Empresa brasileira - Definir
e fortalecer a empresa para
entender o nosso operãrio.
Modelo Social-Politico - Par
lamentarismo ou Presídencía=

lismo.
Dívida Externa - Juros. mora
tõria e Revisão da Divida.
Questão da Informa�ão - Como
acabar can o monopolio.
Empresas Transnacionais - Ga
pi tal estrangeiro e Soberaníã.
Descentralização do Poder ao
Estado.

ta. A própria Canissão de Estu-=

dos Constitucionais foi alvo do 9·
ataque das Empresas de Comunica-

[ fãcil de ver que COO! as
forças conserva oras eleitas de 
forma majoritãria, a mobiliza
ção do povo deverã estar pronta 
estrategicamente ou pontos como 
os acima serão ignorados. 

ção de Massa. ao pr2ibir em seu 
anteprojeto o monopo 1 i o dos Meios 
de Canunicação Social, conside
rando os serviços de utilidade' 
pública devendo ser administrid>s 
e orientados pelos brasileiros 
em gral. 

Nicarãgua: Un povo edita suas 
Leis 

Foi necessãrio então um se
gundo ante projeto, contendo as 
formulações populare2, que pg�e 
ser entao sul:Jnetido a Assemble1a 
Nacional em setembro de 1986 

Hã 300 anos atrás os espa
nhÕis gritavam: "O feitiço vi
rou contra o feiticeiro� 11 Os ca 
bildos abiertos, que foram orga Aspectos importantes da 
nizados pela colônia para serem Constituição Revolucionãria de 
conselhos colon1ais de discus Nicarãgua: 
são dos problemas reg:!_onais, ,. - Estabelece o direito e o dever
transformaram-se em nucleos da do povo de defender a pãtria,can 
luta pela independencia. armas; 

Hoje, cem mil nicaraguenses - Acinite o pluripartidarismo po
lotaram os 73 cabildos dividi- litico e ideológico, desde que 
dos em categorias trabalhistas não se pretenda a volta do Sano
ou setores sociais, durante qua zismo ou sistema similares; 
tro meses para discutirem a 5uã - Economia Mixta - Hã vãrias for
Consti içao. mas de propriedade, desde que 

Esta mobilização 1n,c10u- trabalhem para os interesses da 
-s em novembro de 1984 com a nação: criação de riquezas e sa
ele1�ão de Daniel Or!ega, Sérgio tisfação das necessidades do 
�m:irez e da Assembleia Nacional. pais e seus habitantes; 

A Assembleia tinha dois anos pa - Não-Alinhamento - A Nicarãgua 
a elaborar e aprovar a primei7 luta por una ordem mundial justa 

ra Constituição Revolucionãria e coloca-se contra toda a forma 
da Nicarãgua. de daninação ou discriminação_s� 

Para o primeiro ante-proje ja ela política. social, econoon 
to foram ouvidos todos os partT ca ou racial. 

-

dos dispostos a colaborar e de, - Estado independente, livre, u
xaram o pais vãrias subcanis-=- nitãrio, can povo de natureza 1 

sões atras de experiências cons multietnica; 
tituicionais que acrescentasse- - Forma de governo - Republica
os ideais nicaraguenses. Depois Democrãtica, participativa, re
de elaborado o ante-projeto foi presentati�a e não-alinhada; 
distribuido a oopulação e deba- - Direito a vida, a liberdade, a
tido nos cabildos. com o auxili igualdade diante a lei, a rel!
os dos meios de comunicação so� gião, a expressão. a mobilizaçao; 
cial que prestavam esclarecime_!! - O Estado gara�te Edu:aça�, cul
to popular. A discussão nos ca- �ura, al!mentaçao, hab1taçao e 
bildos alterou quase que total- 1nfonnaçao; _ _ . mente o ante projeto. - O trabalho e 1J11 d1re1to e uma
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responsabilidade social e o Es
tado deve procurar ocupação pl! 
na e produtiva para todos. 
- As populações indigenas e as

c�unidades da Costa Atlântica,
sao parte integrante do povo ni
caraguense, c001 os mesmos direT
tos e deveres dos cidadãos. t õ
primeiro pais que garante tal
direito aos indigenas: o de ser
CIDADÃO;
- A Refonna Agrãria ê colocada
como o fim da propriedade lati
fundiãria, arrendada e improdu
tiva;
- A Organização do Estado serã
submetida a quatro poderes: Le
gislativo, Executivo, Judiciãrio
e Eleitoral, independentes en
tre si mas coordenam suas ativi
dades pelos interesses canuns T 

da nação.

Conclusão: 

Tanto na Ni carãgua quanto 
no Brasil deve se ter em mente 
que por mais progressos que 
tenha lJTia Constituição (vide o 
exemplo das canunidades indíge
nas na Nicarãgua) quem a coloca 
em prãtica ê o povo cem as for
ç�s ampliadas, pois_a organiza
çao assegura o que e conquista
do. 

JANE SANTOS 

(Coord. Geral ADIP) 
V10MAR10 J0N10'R 

(Coord. Comissão de Pes
quisas ADIP) 

, 

NOTICIAS CDHAL 

-a:HAL-VII Erxxlntro do Secre
tariado Internacional de So
lidariedade"Dorn Oscar Rarero11

"A solidan.edade na prática li 
bertacbra da Anérica Latina" 
será o tema pr.inciptl a serre
fletido peles 300 participan
tes do VII E:ncaltro ,que se re
alisará em Nova Iguaçu,na Bai
xada Fluminense,nos dias 12 a
19 de julho de 1 9 8 7 . 
A organização do VII Enoontro 
está sd> a resp:>nsabilidade cb 
CDHAL,que representa o secretã
riaéb Internacional no Brasil
na Presidência de Dan Mauro� 
relli. 
"A �lítica norte-arrericana
para Arrérica -Latina""A Igreja 
oos pcbres e a Solidariedade'', 
"Conjuntura Política latino-a
�1cana"e a "Questão indígena" 
sao algunas da5 preocupações 
centrais na busca de caminnhos 
para que todo o processo de li
bertação tema a dinensão da
solidariedade. 

INSlTTUICÔES PARTlClPAN"fES:

INST, r,ETODISTA BENNETT 

�RPPJ-N.. 
cos� 
C1l-lAL 
EDilt"RJ 
ADlP 
r,oJ 
N"AS 

. A LUTA DO PEQUENO E HEROICO POVO DE EL SALVADOR 

No final da d6cada de 70, o povo de PJ 
Salvador levantou« contra a brutal exploraçt:o, 
a qual estava submetido por parte da oligarquia 
sustentada pelo imperialismo norte-americuo, 
repreaentado por uma ditadura saJliUÍ.DÍrlª· 
Esta foi substituída por uma junta militar de
mocrata-cristã' que, nfo obstante, prosseguiu 
com � assasstnatos em massa de dirigentes e 
me mbros das organizações populaies, desu
cand�, em 1980, o martírio de Monsenhor 
Romero, o massacre realizado no dia de seu 
enterro nas ruas de San Salvador {capital do 
país), e a matança dos membros do Comitê 
Executivo da Frente Democrática Revoluc10-
niria (FOR), a aliança dos opositores ao regime. 

Diante dessa repressão bestial, o povo 
lançou« à luta armada como último recwso 
restante. Sob a direçfo da Frente Farabundo 
Martl de UbertaçlQ Nacional (FMLN) a guerra 
revoluC1omhia começou com a ofensiva geral � 
janeuo de 1981. Em pouco tempo, ficou claro 
que as forças revolucionárias alcançariam rapi· 
damente ,a vitória, o que levou o governo dos 
Esta dos Unidos, ji sob a administraçlo 
REAGAN, a iniciar a escalada da aua i.nterven
çlo. 

A &:alada da lntawnçfo Norte-Americlm 

Os militares norte-amencanos assumiram o 
comando da guerra contra o povo, instaurando 
o rectUtamento mJCiço e forçad" Je milhares
de jowm e enviando i junta mi1baea de dólares 
em armamento am.oçado, tndualw aviOes e � 
licóptero,. Somente gJaças a .ilto as forças ar
madas tfteres puderam manter-se e aumentar 
1eus efeitos de 12 mil em 1980 para cerca de 40 
mil atualmente, apesar de terem sofrido ao 
redor de 20 mil baixia (entre mortos e feridos). 
c-Ausadas pela PMLN desde o início da Luta. 

Ao mesmo tempo em que intervmi mili
tannente, os EUA procuram forjar uma imagem 
.. democ1'tica" para Napoleon Duarte. 1DC1Dbro 
da junta militar democrata-côstf e presidente 
desd e junho de 1984, montando sucessivas 

fana deitcnis, a pdmeira an � de J 982 e 
a última em mmço de 1985. Com esse mesmo 
objeti,o, Duarte fingiu aceitar o cüQogo pro
posto pela FMI.N-FDR em outubro de 1984, 
ma �tou atm diante de mobilizaçt'o popular 
a fawr da solUÇ(o proposta pdaduas Frentes, 
visando uma pu com justiça, democracia e au
todeterminaç*«>. 

lndife.reotes à .manobras des:nlgógicas de 
Reagan e Duarte, o povo salvadorenho ,egue 
crescendo a sua luta. Desde o início de 1984 o 
IDOYimento popular ulbaoo e rural vem se re�r
pnizaodo, realizando greves e manifestações. 
desafiando a violência da polícia e dos esqua· 
d:rões da morte e o estado de sítio.vigente desde 
nwço de 1980. lgualmerle, prossegue o desen
volvimento militar da PMLN, que mantém a 
ofensiva na guena e o controle de um terço do
território do país. 

A única ,:espoata que 01 6UA e DUARTE
sabem dar ao cmcimcnto da luta popular é ín

temi.ficar a i.ntervençlo e a repres.,.To. O mas
sacre à popqlaçlo civil, nos llltimos tempos, 
tomou a forma de bombardei01 pesados sobre 
as woas sob cootrole ela All )f e de operativos 
com batalhões aerotramportadot, sempre cClin a 
parti,cipaçlo de militara norte-americanos. Os 
resultados desta política nos últimos anos são 
OI seguintes: 
- SS.000 assassinatos, o que equivale a mais de

1 % da populaçl'o salvadorenha;
- mais de 20% da populaçlo mi .refugiada de

vido aos ataques amos e aos bombudeios;
- 5 .000 detidos-desaparec:ídos;
-dezenas de comunidades destruídas (somente

no período piesidencial de Duute entre ju
nho de 1984 e maio de 1935 fonm 356 ban
bardeiol);

- mais de 4.000 escolas primú:ias com funcjo
oameoto suspenso;

- 11.UDato a 2 bilhaes de d6wes da dfwda ex

terna.
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• A REFORMA AGRÁRIA não sal___ no Brasil porque, desde que aqui
n

" r"'I chegaram os portugueses, a terra� esteve sempre concentrada nas 
� mlos de uma minoria privilegiada.
;g=t' Os poucos pequenos agricultores � que ainda restam slo pressionados·� pelo latifóndlo e são desfavoreci� dos pela política agrfcola do go-

�

c:::::::::, vemo. Por outra parte, o governo0 o não estj Interessado em fazer umaverdadeira reforma agrária comon r;:::-,,... ficou claro no plano aprovado pelo� U presidente. Quer apenH evitar os4� focos de tensão no campo. Mas� nem isto conseguiu. No ano de 86,
� 

em vez de diminuir os mortos e� tensão no campo, o que fez foi� aumentar os conflitos e o número- de mortos ficou na margem dos300. 

• SEGUNDO RECENTE estudo, dIBGE (Instituto Brasileiro de Ge grafia e Estatística) os negros somam 44,7% da popufação brasilei ra. Nas regiões do Norte e Nordes•te a m6dla da população negra é de7?,S% •. chegando a 84% e 80% no 
d
P,aur e Amazonas. Nas regiões Sueste e Sul os brancos são maioria.O estudo tamb6m aponta a desi.gualdade entre os negros e brancos na ordem econômica e social:menor acesso do negro à escola·remuneração inferior para os ne: gros em todas as ocupações, ingresso prematuro no mercado de• trabalho: 70% dos negros começama trabalhar entre 5 e 14 anos.

Morte de posseir emJauru 
O senador MÁRCIO LACERO� Todos oa polftfcoa estavam cala-o INCRA de Cu� e outros S,O,fticos, dos, nlngu'-n quarta falar do assunto,antes de 15 de novembro do ano paa- r,1a o bispo de C•cere-MT, deacobrtusado, prometeram que oa POueâ'os da e fez• denúnda, atrav'9 da CPT-MT.GLEBA MIRASOLZIN��J�nas redonde- Agora o Coronel Joio Evangelista, zes de Jauru-MT, nio .anam da.,_ em vez de apurar as mort" doa lavra•Passadas as elelçf)es; o juiz de dores, est6 querendo dizer que lato éclrelto deu uma ordem judldat para que colu da Igreja. Que pode não t• sidoa polícia mJlltar despeiasse oa posse!- a polda, que lato é coisa que acontece, ..,., No cumprimento desta otdem, a etc. O INCRA de Culab6 e a FET AGRIpolícia prendeu váioa pouelroa • ne- não estio tomando nenhuma provi·nhum apok> doa piolftlcoa efes tiveram. d6ncia. nem mesmo da FETAGRL Por lato questionamos, mais uma E dias des,o,., já no mês de de- vez, esta reforma agr4rta que acabazembro passado, alguns poasein,s fo• matando oa lavradores e dando a terraram encontrados mortos com a g•- aos grandes latifundiários. Exigimos ganta cortada, COrT" o ventre aberto, e que a Impunidade não seja mantida as mãos amarr. Jas às costas, dentro como de costume, que os assassinos do rio. Até o momento foram encon� sejam punidos, e que os lavradores te-trados dez corpos; suspeita-se de nham paz para trabalharem suas terras. 

-_:__m_•_
i
•_· _______________ ::::::::::--:-::: S5 

.a.braotes, 
Instituto Metodista 
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DATA 

22/08 

05/09 

12/09 

19/09 

26 /09 

26 /09 

10 /10 

17 /10 

24 /10 

24 /10 

31 /10 

07/11 

14 /l l 

14 /11 

21 /11 

21 /1 l 

28 /11 

CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
2° tSEMESTRE DE 1998. - CONCLUSÃO 

CALENDÁRIO DOS ENCONTROS MUNICIPAIS 

HORÁRIO LOCAL GRUPO 
9 às 17h CATEDRAL TODOS 
9 às 17h N. S.APARECIDA NILOPOLIS 
9 às 17h CATEDRAL N. IGUACU
9 às 17h C.F.PARACAMBI PARACAMBI/JAPERI 
9 às 17h N.S.CONCEICÃO BELFORD ROXO 
9 às 17h N.S.CONCEICÃO QUEIMADOS 
9 às 17h CATEDRAL N.IGUACU
9 às 17h C.F.PARACAMBI PARACAMBI/ JAPERI 
9 às 17h N,S.CONCEIÇÃO BELFORD ROXO 
9 às 17h N.S.CONCEICAO QUEIMADOS 
9 às 17h ':::: N.S.APARECIDA NILÓPOUS 
9 às 17h I N.S.APARECIDA NILÓPOUS 
9àsl7h j CATEDRAL N.IGUACU
9 às 17h N.S.CONCEIÇÃO BELFORD ROXO 
9 às 17h C.F.PARACAMBI PARACAMBI /JAPERI 
9 àsl 7h N.S.CONCEIÇÃO QUEIMADOS 
10:00 h CENFOR TODOS 



Cantos para o Encontro do dia 24/06/00 

1. E.STAMOS AQUI SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,/ Viemos de todo lugar/
Trazendo um pouco do que somos/ Pra 11ossa fé
partilhar,/ Trazendo nosso louvor,/ Um canto de
alegria,/ Trazendo a nossa vontade/ De ver raiar um
novo dia.

2. Estamos aqui, Senhor,/ Cercando esta mesa comum,/
Trazendo idéias diferentes,/ Mas em Cristo somos um./
E quando sainnos daqui/ Nós vamos para voltar,/ Na
força da esperança/ e na coragem de lutar.

2. VAI SER TÃO BONITO
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar/ eu vou cantar!/ Quando o povo nas
ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,! cantada de 
no'flo./ No olhar do homem a certeza do irmão:/ 
Reinado do povo. 
2. Quand0 as cercas caírem no chão,/ quando as mesas
se encherem de pão,/ eu vou cantar! Quando os muros
que cercam os jardins,/ destnúdos, então os jasrnins/
vão perfumar.

3. O SENHOR ME CHAMOU
1.0 Senhor me chamou a traballlar, a messe é grande a 
ceifar, a ceifar o Senhor me chamou: Senhor aqui 
estou! 
Vai trabalhar peJo mundo a fora: Eu 
estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor 
me chamou: Senhor aqui estou! 
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida ,:ntregar: chegou a minha
vez.
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu
coração! Teu innão ao teu lado vem sofrer: vai logo
socorrer.
4. Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai
premiar. Cem por um já na terra ele vai dar: no céu vai
premiar.

4. NJNGUÉM PRENDE UM SONHO
Ô! Ô! Ô! LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ (bis) 
1. Ninguém pode prender um sonho, e impedir alguém
de sonhar./ Ninguém pode prender a esperança de um
Povo sofrido a lutar./ Ninguém pode abafar o grito do
oprimido clamando a Javé./ Deus que salva e liberta o
seu Povo, que ergue o caído e alimenta sua fé.

2. Todo sonho alimenta a História e a vitória do Povo a
cheg;ar./ Vamos juntos que, neste caminho, ninguém
sobr.a ou fica para trás./ Para ver este mundo florü1do 

.

,
cnança sorrindo sem fom.e e sem dor, é preciso cuidar
bem da vida,/ que vida sofri.da se eleva em clamor.
3. Ninguém pode prender um sonho, como a luz do sol
que masceu,/ ele brilha inventando caminho, e desvela o
que :a noite escondeu./ Ninguém pode abafar o grito e o
clamor de quem sofre de tanto suor,/ pelo pão, pela
paz t� justiça, e anda à procura de um mundo melhor.

5. M!OMENTO NOVO
1) Deus chama a gente pra um momento novo/ de
cami111har jtmto com seu povo/ É hora de transformar o 
que não dá mais!/ Sozinho isolado, ninguém é capaz./ 
Por isso vem entra na roda com a gente também. 
Vod! é muito importante vem (bis). 
2) É .impossível crer em tudo é fácil,/ Há muita coisa
que conduz à morte/ Gerando dor, tristeza, desolação!
E necessário unir o cordão.
3) A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela
sua graça./ É Deus que nos convida, pra trabalhar, o
amoir repartir, as forças juntar.

6. EIU VIM DE LONGE
1) EILI vim de longe, pra encontrar o meu caminho,/ 
tinha1 um sorriso e o sorriso ainda valia./ Achei difícil a 
viag,�m até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei! 
2) Eiu vim depressa, eu não vim de caminhão, / eu vim
ajak:> neste asfalto e neste chão./ Achei dificil a viagem
até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
3) E1u vim por causa daquilo que não se vê, / vim nu,
desc:alço e sem dinheiro na pior. / Achei dificil a
viag,em até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
4) Eiu tive ajuda de quem você não acredita, tive a
espe.rança de chegar até aqui. / Vim caminhando, aqui
estou me decidi: Eu vou ficar! Eu vou ficar

7. QUÃO GRANDE ÉS TU
1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a
pensar nas obras de tuas mãos./ No céu azul de estrelas
pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
Entiio minh'alma canta a ti Senhor./ Quão grande 
és tur./ Quão grande és tu. (bis). 
2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo
alegire ouço a cantar./ Olhando os montes, vales e
cam]Pinas em tudo vejo o teu poder sem par.



Torino, ÍI-4_85 

Querido/a, 

faz dias que comeoamos o nosso trabalho cm Turim, mas 
o pensamento e sobretudo o co�ção està ainda muitastvezes no Brasil.
Voltamos todos muitos satisfeitos por ter feita esta experiência.
A viagem foi um verdadeiro enriquecimento para cada um de nàs:ote-
stemunho do compromisso, luta e coerência que temos encontrado em
muitas situações, se faz para nos um estunulo precioso para continuar
nosso trabalho aqui em Turim e fazer'com que as nossas diferentes realidades
se conheçam mais pro:f'undamente, fazendo nascer laços de rec1proca so
lidariedade no compromisso comun para \.Ulla sociedade mais justa e fra-
terna.

Queremos agradecer de maneira especial pela ospitalidade com 
que você e os seus amigos receberam o nosso grupo: os encontros e as 
trocas que tivemos na sua realidade foram muito uteis para compreender 
um poquinho a complicada situaçao social, religiosa e sindical do 8ra

sil. 
As vossas testemunhas, o material audiovisual e a documentAção 

que vocês nos ofereçeram serà utilizada para �entar, no sindicato 
e nos movimentos e grupos eclesiais, o conheçimento � a atenção aos 
vossos problemas. 

A nossa maior preocup�çao serã/a. troca de enformaçdbs e noticias 
que possam dar uma continuidade e sentido à nossa viagem e aos encon
tros realizados no Brasil. Por isso o nosso ponto de �eferência serà 
o IBASE de Rio de Janeiro, no qual trabalham dois volontarios do MLAM
(Movimento Leigos América Latina), Luciano e Francesco, disponiveia
para trabalhar na mesma linha. Podemos enviar para eles as noticias
mais significativas das nossas d�as realidades de enteresee reci
proco. Aqui em Turim Lidia Boccardo, chegada faz pouco tempo do Bra
sil ( trabalhov�m Teresina-Pi), nos ajudarà'na seleção e tradução
da ducumentação.

Para continuar o nosso relacionamento, pedimQs de enviar noti-
cias e material a: � 

-)ACRA, via Allioni, 8 10122 TORIN0 tel.5211624 
-)Federazione Metalmeccanici, via Barbaroux, 43 

10122 TORINÓ tel. 553492 / 542676. 
-� ... - ----·· 

Espero receber cedo vossas noticias.
Saudaçoes e abraços para todos os amigos.

( ( 
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Montré 1, le 20 novembre 1984 

Boniour �gostinho, 

De gros becs du uébec. A toi et à 
tous les arais, sans oub ier �urtout ma grande 
amie Angelina ... Eh, que ce serait bon de se 
revoir un beau iour ... 

Je suis all�e ci été en Europe et 
i 'v ai rencontri' Jo ITeb et sa famille à 
Strasbourg. Ils n'ont pas changP, sauf les 
enfants qui ont grandi hfaucoup et leur ainé
Qui est mari� (jean-Marc�. Touiours pareil 
le beau Jo. 

Nous alles en Pologne, 
Tch�coqlovaouic, Hongrl . La Pologne, ce n'est 

ce 

Mot, ;e suis tou 
avec Jacques, même si ma 
vons pas d'enfant. On a 
mais c'es tellement comp 
tion internationale .... 
de rester disponibles a 
et oui ont besoin de nos 
des enfants aui ont beso 
fais nous signe, ie croi 
parents '' 

'y passe et l'on sent 
grand esnoir dans un 
nomtquement c'est tres 
'est pas le Tiers-Monde. 
ont au niveau d'absen-

ours au Québec, heureuse 
heureusement nous n'a
rait aimé en adooter, 
iqué, même pour l'adoo
Nous avons donc décidé 

gens qui nous entourent 
services. S�il y a 
n de parents au Brésil 

qu'on serait de bons 

En passant par 1 Allemagne, j'ai essayP 

de rencontrer Maria Gimb 1 à Bonn, mais elle 



était au travail et ie n'avais oas son numéro 
de téléphone au travail. Je lui ai parlé chez 
elle oar tPlénhone. Cela m'a fait de la pejne, 
Maria a touiours Pté une amie tres nroche. 

Voilà ... 

Un petit honiour à l'occasion de l'envoi 
de notre hulletin de liaison. Toutes mes amitiés 
de moi et de Jacques. 

Joveuses fêtes de Noel. Viens nous voir ... 

Irena Kurzawsr.a-Lemav 
920, Place du Tremblav 
S t-Bruno, Qc. 

J3V 3N5 
Canada 
Têl. 653.1031 (514) 

527.8291 (514) bureau 



Rio de Janeiro, 5 de abril de 1988. 

Estim2do Gompa�ero Padre Agostino: 

Recibí con la presente, un fraternal abrazo, junto con mis disculpas por 
escribirte en espanol, espero que esta, no represente una gran dificultad, 
pero quise hacer este informe personalmente. 
Te envio un detàllado estudio del proyecto de Barricada Internacional en Portu 
gues, con sus objetivos, logras y dificultades. 
Estamos pasando por una situación realmente crítica y necesitamos la ayuda y 
colaboración de nuestros companeros de lucha, para que el proyecto sobreviva. 
Corno sabrás este proyecto, tiene y debera tener más y más, un compromiso de 
vida con las luchas de nuestros pueblos. Para llevarlo adelante, necesitamos 
no sólo la colaboración economica, sinm también, la presencia permanente en él 
, de los sectores más avanzados. 
Creo sinceramente, que es un vehículo importante para la lucha común. 
Te agradezco, todo lo que has hecho hsta ahota, y tepido un esfuerzo más, 
asegurar la construcci6n de esta ''bar�ic ij�' de todos. 
Un gran abrazo. 
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO 

CARTILHA PARA CURSO DE AGENTES SOCIAIS 

APRESENTAÇÃO 

Querido (a) Amigo(a) agente social: 

Com alegria, apresentamos a cartilha de reflexão em preparação aos c�rsos de formação de 
agentes sociais no combate à corrupção, no controle social da adminjstração municipal e na busca de 
transparência das políticas públicas implementadas nas cidades. 

Este material resultou do anseio dos agentes sociais na luta por melhorias das condições de vida 
da população dos municípios da Baixada Fluminense e da necessidade de uma atuação mais consciente no 
combate à corrupção e aos maus serviços públicos. Consiste, runda em um instrumento que pretende 
promover a discussão sobre os temas, através de encontros, cursos palestras e assim, aglutinar forças 
populares, organizando-as em torno do exercício da cidadanja, intensificando o controle social junto aos 
órgàos púbiicos municipais e aqueies privados que guardam estreita relação com a administração púbiica 
local. 

Desejamos que nestes meses de setembro e outubro, às comunidades possam lançar mão deste 
recurso para aprofundar seus conhecimentos e engajamento no controle social sobre as prefeituras e 
câmaras de vereadores. 

Esperamos que todos façap-1 um bom proveito desta cartilha. 

Introdução 

Tópicos importantes do debate político atual são a transparência do setor público, a prestação 
de contas de políticos e administradores e o fortalecjmento da fiscalização e controle sobre esses atores. 
Nesse sentido, agentes sociais, orientados pelo Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu, têm se 
mobilizado para criar espaços e instrumentos que sejam eficazes no combate à corrupção e ao mau uso do 
dinheiro público. Aposta-se no corttrole social, exercido através. de organizações da sociedade civil, da 
imprensa e dos indivíduos em geral. 

Entende-�e que o combate à corrupção requer dos agentes sociais um processo de capacitação e 
de ação cidadã contínuo que consiste em combater os vícios maléficos da política no Brasil, �ntre eles o de 
fazer uso privado dos bens, serviços e verbas púolicas. Tem sido comum, no Brasil, eompreender e 
difundir que as coisas públicas, por serem de todos, não têm responsáveis diretos. Daí, surge o desinteresse 
da maior parte da população pçlo que é da coletividade e abre-se o espaço para que os espertalhões se 
apoderem do espaço, dos bens e do dinheiro público em beneficio de alguns grupos particulares. Muitos 
políticos têm entrado para vida pública com o intuito de "se dar bem", "de se arrumar na vida". A falta de 
espírito público tem levado à participação no espaço público a ser vista como fonte inesgotável de 
beneficias pessoais. É nesse contexto que as práticas de corrupção se reproduzem, em toda sua amplitude: 
pagamento de propinas, compra e venda de votos, nepotismo (favorecimento a parentes e amigos de bens, 
cargos ou dinheiros públicos), sonegação, desvios de verbas, clientelismo, superfaturamentos de preços 
entre outros. Em suma. A corrupção é entendida neste texto como um conjunto de ações que resultam no 
mau uso dos bens e verbas públicas e na apropri�ção privada por alguns poucos grupos de agentes públicos 
rn1 rlP. inrlivírl11n� P.m OP.r:-i 1 rln� hP.n� �P.rvir.()� P. rlinhP.im núhlirm: P.m rlP.tri-mP.ntn rl:-i r.olP.tivirl:-irlP.
-- -- ....... _ . .  ., __ ....,.., ........... º ...... -... , _...,.., "'_ ... ..,, ..,..., ... . .. ..,.....,u - _ ................... - }"_..., . ._ __ ..., ....,,. .. --" ............... ",_ -- "''"' ............ ' ,. ____ _

Sabe-se que a ação cidadã consiste em conhecer os mecanismos e as conjunturas que levam à 
corrupção e romper com tais práticas, através do controle dos diversos segmentos da sociedade sobre o 
Estado, especialmente, aos ligados à população mais pobre, por meios de conselhos municipais, 
associações de moradores, grupos de acompanhamentos às câmaras de vereadores, grupos de fiscalização 
das verbas públicas. Em função disso, no ano de 2004, uma série de iniciativas surgiram para fiscalizar o 
processo das eleições e tentar interferir de modo a eleger representantes compromissados com políticas 
públicas que favorecessem a população mais carente. Após as eleições, nos municípios da Baixada 
Fluminense, muitas das iniciativas se transformaram para observar de perto a atuação dos representantes 



eleitos. Surgiram grupos de acompanhamentos aos trabalhados dos vereadores e conselhos que visam 
fiscalizar setores do executivo municipal, especialmente, a área de saúde. Porém, a atuação dos agentes 
socia·1s esbarra na sua capacidade de definição do objeto, de delimitação dos raios de ação e de escolha dos 
instrumentos eficazes na prevenção da corrupção e no controle social sobre a administração municipal. 

A partir da necessidade colocada pela atuação desses agentes sociais e do intuito de.prosseguir 
na formação política implementada pelo Centro Sóciopolítico da Diocese de Nova Iguaçu, através dos

encontros regionais, elaborou-se esta cartilha que se destina a ser um instrumento de fomento à discussão 
sobre o combate à corrupção e a participação cidadã no controle social nos mpnicípios. Objetiva-se, com 
isso reinaugurar uma atuação política, que seja calcada no poder de fiscalização da sociedade sobre os 
agentes públicos (prefeitos, vereadores e servidores municipais) e assim, organizar e mobilizar os agentes 
sociais para: 

l .  o combate à corrupção;
2. 
3. 

o combate aos maus serviços prestados à população;

"'v 4. 
o controle social dos órgãos públicos municipais;
o controle social dos órgãos privados que mantém estreita relação com a administração
pública local. ,,1 

Esta cartilha está fundamentalmente baseada na expenencia da Associação de Amigos de

Ribeirão Bonito/SP (AMARRIBO). Nesse município paulista se obteve grande sucesso no combate à 
corrupção e no controle social sobre os agentes políticos da administração daquela cidade. Os 
questionamentos e a experiência acumulada e transformada em cartilha pela associação, fazem parte deste 
instrumento destinado à promoção da transparência pública e o exercício da cidadania, nos municípios da 
Baixada Fluminense. 

Entende-se que a atuação relativa aos objetivos acima mencionados dependem do 
fortalecimento da consciência entre os munícipes da necessidade de sua inclusão como agente responsável 
pela esfera pública. Quanto maior for a consciência ·de pertencimento a essa esfera maior será a realização 
de sua participação como agente social, cidadão e, portanto, contendo direitos e deveres sobre o espaço 
público. 

Há que se ter, também, um bom diagnóstico da realrdade, conhecer o município, sabendo o seu 
papel, sua estrutura administrativa, sua geografia e os mecanismos de atuação da administração pública; 
bem como entender a sociedade locaJ como um todo. Suas organizações civis e as relações destas com a 
administração. 

É preciso também compreender a lógica dos grupos políticos que atuam na cidade, quais são os 
poderes estabelecidos, como eles se organizam nos partidos políticos e nos grupos econômic_os da cidade. 
Avaliar a conjuntura política é de fundamental importância para entender as ações dos políticos e seus 
grupos de interesses e como os prefeitos e vereadores se relacionam entre troca de favores e 
governabilidade. Se faz necess�rio compreender as atribuições de cada um dos poderes municipais e o 
quanto eles dependem um do outro. 

Por fim é fundamental ter conhecimento dos direitos e deveres do cidadão, das entidades e 
instrumentos disponíveis e necessários para exercer o controle sobre a administração pública municipal. 

O Município: aspectos jurídicos e estruturas constitutivas 

Objetivo: Levar ao agente social noções básicas sobre a atribuição legal da municipalidade (papeT da 
prefeitura e da câmara), a geografia da cidade, as organizações públicas e privadas existentes, e o
orçamento público do município. 

O que é o município? (comparar as atribuições dos entes federados de modo a esclarecer os papéis 
consütucionais do município, enfatizando a aqueles que estão mais explícitos no texto) 
É a unidade local de governo, integrante da federação e que possui razoável grau de autonomia. A. 
Constituição Federal de 1988 assegurou aos municípios poderes para: (Anexo 1 - capítulo da

constiiuição) 
I - eleger seu governo e representantes legislativos; 



II - policiar administrativamente seu patrimônio e espaços públicos·, 
IIl- legislar sobre assuntos de interesse municipal 
rv - organizar e administrar seus serviços 
V - Decretar, arrecadar e gerenciar recursos financeiros próprios. 
VI - Cabe ao município elaborar- sua Lei orgânica. 

O processo de redemocratização ocorrido no Estado brasileiro, na década de 1980, configurou 
um novo ambiente político no país, do qual resultou a reestruturação da competência política dos entes 
federativos. 

A partir da Constituição de 1988, ampliaram-se os mecanismos de autonomia dos municípios, 
na história republicana. A democratização, nesse período, propiciou que de lá até o ano 2000 fossem 
criados 1438 novos municípios, 25% do total de cidades existentes atualmente no Brasil. Na Baixada 
Fluminense foram criados seis novos municípios no período, cujos movimentos de emancipação foram 
liderados por grupos políticos de diversas matizes conservadoras, criando novos espaços de poderes 
políticos locais. 

Em quantos bairros ou loteamentos esta dividido o seu município? 
(verificar o mapa do município, lista de loteamentos, divisão de distritos e bairros, principais estradas e 
rios) (Anexo 2 - Mapa da cidade - procurar que os participantes visualizem a cidade e o 
posicionamento dos bairros, os acessos) 

Como atua a administração municipal (executivo), quais as suas secretarias? Quais os órgãos 
públicos existentes? 
(verificar a atual estrutura administrativa e os órgãos vinculados - escolas, postos de saúde, biblioteca e 
outros espalhados no município) (Anexo 3 - secretarias e órgãos anexos) 

Qual o orçamento do Município? (Ver orçamento da Fase (2003) para ter uma medida da evolução e 
como ele é composto. Quanto vai para a Câmara e funda.ções. Qual o percentual obrigatório para saúde e 
educação. Quanto se pode gastar com a folha de pagamento. O que resta para investimento? 
(Anexo 4 - orçamento anual - exemplo) exemplificar os gastos com creches, estudantes, salários, 
obras 

Levantar quais as entidades sem fins iucrativos, de utiHdade póbHca e ONGs da cidade"? 
Relação de Ongs, igrejas, sindicatos, associações de moradores - elas são beneficentes, recebem verba 
pública? (Anexo 5 - relação de instituições) - proposta de pendurar esses dados no site do CSP e 
criar um formulário para cadastrar a entidade no centro e fontes de atualizaç.ão semestral (onde 

procurar?) 

Como funciona a Câmara de Vereadores? Quais são as suas atribuições? 
(apresentação do pessoal do curso de formação política) 
Pesquisa para a cartilha (nº de vereadores, de assessores, salários, legislação votada no ano) 

Dados demográficos e sociais e os problemas políticos e administrativos da cidade 

Objetivo: identificar a partir dos indicadores sociais e po!ítie-os quais os principais problemas da cidade, 
como estabelecer uma hierarquia frente aos muitos problemas. Conhecer a trajetória dos grupos políticos 
que disputam a cidade e como isso tem influenciado na sua administração. Identificar os principais pontos 
de corrupção e de maus serviços prestados à população, localizando-os, se possível, geograficamente. 
Analisar os indícios de corrupção na administração pública municipal. 

Quais são indicadores da realidade sócio-econômica municipal? 
(Relacionar o perfil social de cada município) (Anexo 7) 



Quais as áreas que você considern mais carentes do DOS$O município? 

Quais são os partidos? Quais são os políticos e grupo5, que disputam o poder no município? Com 
quem eles estão envolvidos? (pessoal do curso de análise: de conjuntura - dados do TRE) 

Trre.gularidade.s Mais Comuns 
Uma forma de fraudar a prefeitura é por meio, de notas superfaturadas. Para serviço que foi 

realmente prestado e teria um determinado custo, registra-se na nota fiscal um valor maior. Nas licitações, 
o processo de superfaturamento se dá com cotações de pneços dos produtos em valores muito superiores
aos de mercado.

Diferentemente do superfaturamento de preços, que exige uma combinação entre fornecedores, 
o superfaturamento de quantidades só depende do conluio de um fornecedor com o pessoal da prefeitura
que atesta o recebimento. Esses tipos de fraude requerem, invariaveimente, a conivência de funcionários da
prefeitura.

Quando se trata de serviços técnicos, como por exemplo os de eletricidade, construção civil e 
hidráulica, a execução deve ser certificada por funcionári0ts capacitados, normalmente um engenheiro ou 
técnico. Assim, quando há irregularidade, todos são coniv•�ntes, mesmo que por omissão. É praticamente. 
impossível para o prefeito fraudar a prefeitura sozinho. 

Quando há necessidade de licitação, o método :mais usual consiste em forjar a participação de 
três concorrentes, usando documentos falsos de empresas l,egalmente constituídas. Outra maneira é incluir 
na licitação, apenas formalmente, algumas empresas que apresentam preços superiores, combinados de 
antemão, para que uma delas saia vencedora. 

O Tribunal de Contas do �stado tende a verificar somente os aspectos formais das despesas. O 
órgão fiscalizador não entra no mérito se a nota fiscal contabilizada é "fria" ou não, se a empresa é 
"fantasma" ou não, se o valor é compatível com o servi•�o ou não, e se o procedimento licitatório foi 
rnl"lnt�rl('\ p. /"l"lnri1J?irll"I �rlPnn�rl�mP.ntP. 1"111 n�l"I ·n Trih11n�il c;:A P.V�min� ta1·s nuesto-es quando estimuJa..ln
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especificamente. 
Na forma como atuam hoje, os Tribunais de Contas não contribuem para o fim da corrupção. É 

preciso haver uma mudança significativa em sua forma de ação para que se tornem forças contra a 
corrupção. Os tribunais mais atuantes contra os desvios o fazem por força das qualidades pessoais de -seus 
integrantes, e não pelos requerimentos institucionais. 

Sinais de Irregularidades na Administração Municipal 
• histórico comprometedor da autoridade eleita e de seus auxiliares;
• falta de transparência nos atos a�ministrativos do governante; exemplificar
• ausência de controles administrativos e financeiros;
• apoio de grupos suspeitos de práticas de crimes e irmgularidades;
• subserviência do tegislativo e dos Conselhos Municipais;
• baixo nível de capacitação técnica dos colaboradoires e ausência de treinamento de funcionários

públicos;
• aiheamento da comunidade quanto ao processo orçamentado.

Transparência pública e controle social: a definição do campo de atuação dos agentes sociais 

1r Objetivo: a partir dos dados obtidos, da hierarquização dos: problemas e da quantidade de agentes sociais 
/dispostos ao combate à corrupção e à fiscalização dos s,erviços, administradores e políticos, definir o 
campo de atuação do grupo no município, buscar as ferramentas para o controle social e as estratégias de 
atuaç.ão. 

Quantos somos na luta contra a corrupção e os maus serviços públicos? Quais instituições podem 
estar junto conosco? 

O exercício da cidadania pressupõe indivíduos que participem da vida comunitária. 
Orga::úza.dos para alcançar o desenvolvimento da comunidade onde vivem, devem exigir comportamen.tc 

A 
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ético dos poderes constituídos e eficiência nos serviços públicos. Um dos direitos mais importantes do 
cidadão é o de não ser vítima da corrupção. 

As ações anticorrupção são complexas, pois envolvem diferentes aspectos que se entrecruzam 
- políticos, jurídicos, legais, formais, estratégicos; de motivação e mobilização popular. Uma falha ou erro
em qualquer desses procedimentos poderia beneficiar e fortalecer os corruptos. Além disso, os corruptos
nunca desistem, estão sempre buscando oportunidades para colocar em práticas novas maneiras de desviar

recursos. Por essa razão os cidadãos devem estar sempre atentos e nunca devem esmorecer no combate à
corrupção.

Diante da realidade, o que é a prioridade para o controle social no município? A Câmara, as ONGs, 
a prefeitura ou um setor· dela? 

Quais os instrumentos para fiscalizar a prefeitura? 

Como exercer controle sobre os vereadores? 

Como observar a atuação e as relações políticas das ONGs, centros sociais com a prefeitura e a 
f\J�âmara? 

Para muitos, as novas tecnologias de informação e comunicação podem ter um papel decisivo na 
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administrativos. Ao lado desse controle social, muitas vezes denominado corno controle vertical, existe o 
controle horizontal. O termo se refere ao controle exercido entre os próprios poderes políticos. Por 
exemplo, o controle financeiro exercido pelos Tribunais de Contas, o controle jurídico, exercido pelo 
Ministério Público e Tribunais, o controle do Legislativo sobre a Administração que se manifesta por 
exemplo em Comissões Parlamentares de Inquérito. Muitos autores enfatizam as possibilidades de

aumentar a eficiência destàs instituições. O desempenho destas instituições depende em muitos casos da 
independência da instituição, dos recursos humanos e materiais disponíveis para a atuação e da motivação 
dos seus integrantes para exercer a sua função. \.t..w- ( 
Finalmente, temos sistemas de controle interno. Governo e .Adm�a�e estão interessados em 
aumentar o seu desempenho e evitar a exposição a escândalos. Por lste motivo mantém uma série de 
mecanismos para detectar falhas de eficiência. Para estes sistemas de controle interno, mais uma vez as 
novas tecnologias de informação são decisivas. Mas novas instituições corno ouvidorias são importantes 
para aumentar a voz do cidadão dentro da administração. Vale ressaltar, também, o foco _da ação dos 
agentes e a capacidade dos grupos em fiscalizar e implementar ações eficazes de controle social. 

"rpstrumentos e Entidades de Fiscalização 
Prefeituras 

• (Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO (votada até o recesso de meio do ano),
• Lei de Orçamento Anual - LOA - procurar interferir de modo a alocar recursos nas prioridades

definidas pelos moradores - acompanhar a sua execução
• Relatórios e balancetes mensais,
• Editais e portarias Prefeitura - controlar especialmente os concursos públicos;
• Acompanhar os processos licitatórios e contratos - se possível verificando o gasto com cada

serviço� e a qualidade do mesmo - comparando com o preço de mercado para ver se houve
superfaturamento.

• Relação de endereços e atribuições dos órgãos públicos municipais;
• Portal de acesso aos recursos disponibilizados pelo governo federal para o município - Portal

T,-.,,,.,n.,.-Sn"t'., ""'f., OhfaS atº"rlt'montl'\ �v"cia!, medicamentOS e educação na Cidade,·.J.. 1 (.I.J_1.::,pu1 '-' 1\.1 U _ t-'ª U U , '-,,llU Ji\.;JU .. V ..., 

Controladoria Geral da União 
• Procon
•

• 

Juizado de Pequenas Causas
TCE - tribunal de contas do estado

• Ministério Público Estadual
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• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 
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Ministério Público Federal 
/J ' .. nA -1, 7� � . <J ·"1-'\.C.C-o 

Cartilha com direitos do consumidor; __ / 
Estatuto da criança e do adolescente; i. (l.Q.,AJJ � 1--L '""6 

/ Estatuto dos idosos; · _,!_- � 
Legislação de direitos da·mulher; � ,...-j-- � r---:-
Revisão da legislação munici�al;. / � h,,....c..,_ - //
Estatuto da Cidade 0112,c-J-< ,,.,. �r"" _ � Criação de um setor de1mprensa e$o boletim municipal semanal cujos atos legais da prefeitura e 
câmara municipal (portarias, editais, decretos, leis, normas, cartas-convite, etc) serão publicados 
obrigatoriamente, a fim de criar um instrumento de controle social; 
Criação de site do município com informações sobre as finanças públicas; 
Implementar cursos junto$ as comunidades ensinando como fiscalizar e controlar as finanças 
públicas; 
Conseihos Municipais 
Estabelecer um fórum permanente de avaliação da conjuntura política municipal; 

É possível a partir de uma administração honesta, implantar alguns sistemas que impeçam, ou di�inuam as 
chances de fraudes no futuro. 
1. A colocação em site da prefeitura, à disposição da população, todos os pagamentos feitos pela mesma,
individualizados, empenho a empenho, mensalmente, ou em periodicidade acordada. Com isso a população
poderá acompanhar quem está recebendo dinheiro da prefeitura e verificar se os pagamentos são devidos.
2. Publicar no mesmo site, e na imprensa local, extrato de todas as licitações feitas pela prefeitura, e as
condições contratuais impostas aos participantes, e os dados do vencedor, com preços e condições gerais
do contrato.
3. Exigir que todos os cheques emitidos pela prefeitura sejam nominais e cruzados.
A e; ' . 

...1 ...1 &'. • ' • ',I' h 'fí - ...1 
-t. cXigif que touos os processos ue pagamento tettos a pessoa jüíiuica conten am a cert1 1caçao ue 
regularidade da Receita Federal do CNPJ da empr�sa, processo simples feito via !r:Lt�met em �c�-::os
minutos. 

· 
. 

5. Exigir que documentos da prefeitura relacionados com pagamentos, notas fiscais, empenhos. cópias de
cheques, controle de almoxarifado sejam entregues quando solicitados por qualquer cidadão, em curto
espaço de tempo.
6. Exigir dos vereadores, que a Câmara Municipal adote o voto aberto e nominal em todas as votações,
alterando o regimento interno se necessário for, pois nesses casos a população conhecerá como vota cada
vereador nos mais diversos assuntos, inclusive nos casos que exigirem investigação sobre desvio de
recursos.

,. 
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CONFERtNciA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

43ª Assembléia Geral 
Itaici,lndaiatuba-SP, 9 a 17 de agosto de 2005 

CÁRIT AS BRASILEIRA 

52/43ªAG(Com) 

ABERTURA DA CELEBRAÇÃO DO CINQÜENTENÁRIO 

A Cáritas Brasileira está abrindo as celebrações do cinqüentenário de sua 
organização no Brasil, nesta Assembléia da CNBB. 

Ela nasceu a doze de novembro de 1956, e teve nas suas origens a clarividência e a 
perspicácia de D. Hélder Câmara, então Secretário-Geral da CNBB. 

Naquela época, a Cáritas teve um motivo muito prático para rapidamente se 
impJantar em quase todas as dioceses do Brasil: a incumbência recebida da Igreja para 
coordenar o Programa "Alimentos para a Paz", oriundos dos Estados Unidos. 

É importante identificar, de imediato, a motivação que levou o Governo 
Estadunidense a esta opção: ele acreditou mais na Igreja do que nas próprias estruturas do 
governo brasileiro, para executar esta tarefa. 

Assim, a marca da credibilidade nasceu junto com a Cáritas Brasileira. A 
credibilidade é o distintivo que a Cáritas procurou merecer e resguardar durante esses 50 anos 
de sua existência. 

· Essa primeira incumbência da Cáritas Brasileira, mesmo parecendo
assistencialista, encontra sua justificativa em depoimentos que ainda hoje é possível ouvir. 
Como o do policial, que constatando tratar-se de veículo da Cáritas, confessou simplesmente: 
"eu estou vivo porque a mãe nos dava para comer o queijo americano que a Cáritas 
distribuía". Com certeza, ao longo desses 50 anos, a Cáritas ajudou muitas pessoas a viver, e 
isto já seria suflciente para justificar sua existência. 

Terminado o programa dos "alimentos para a paz", terminou também, na maioria 
das dioceses, a razão para a existência da Cáritas. Tanto que ela desapareceu quase por toda a 
parte 

Dois regionais, porém, garantiram a continuidade da Cáritas: o Regional do Rio 
Grande do Sul, e o Regional do Maranhão. 

A partir de 1980, A Cáritas iniciou um processo de retomada de sua organização, 
em novos moldes, a partir de uma nova prática, como presença de apoio a iniciativas de ação 
social diversificada, que valoriza os destinatários como sujeitos dos próprios projetos, 
fortalecendo o espírito de 59lidariedade na busca de solução dos problemas encontrados. 

Essa retomada da Cáritas vai aos poucos se consolidando, e já conta hoje com mais 
de 160 entidades-membros, apoiadas pelo Secretariado Nacional situado em Brasília, e por 
dez Secretariados Regionais espalhados pelo Brasil, sendo o mais recente o de Santa Catarina., 
criado neste ano. ( Os Regionais são os seguintes: Norte II (P A, AP); Maranhão, Piauí, Ceará, 
Nordeste II (PE, PB, AL, RN)� Nordeste m (BA, SE); Minas Gerais, São Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul). 

Entre os objetivos da celebração do cinqüentenário está o fortalecimento da 
organização da Cáritas, que é uma das linhas de ação adotadas em sua última assembléia. 



Ao longo da caminhada destes 50 anos, é fácil identificar rapidamente alguns 
momentos e algumas iniciativas que foram consolidando e fortalecendo a credibilidade da 
Cáritas dentro da Igreja e junto à sociedade. 

As diversas campanhas empreendidas em situações de emergência, seja no Brasil 
ou no mundo. Entre nós, sobretudo por ocasião das secas no Nordeste. Foi memorável, por 
exemplo, a campanha que relacionou os outros Estados da Federação com os Estados do 
Nordeste para canalizar mais rapidamente os alimentos conseguidos, que chegaram a 4.500 
toneladas. 

Como exemplo mais recente, a "Articulação do Semi-árido" - ASA - com o 
projeto da construção de um milhão de cisternas, das quais já foram construídas cem mil, 
mostra bem a importância da presença da Cáritas, como articuladora e como inspiradora de 
confiança junto a outras instâncias da sociedade e do governo. 

A maturidade da Cáritas ficou comprovada pela incumbência recebida da CNBB, 
de organizar e acompanhar a execução dos projetos aprovados para aplicação dos recursos da 
CF, como ficou decidido em 1999.

A Cáritas também recebeu a incumbência do ACNUR - ô Alto Comissariado das 
Nações Unidas em favor dos Refugiados, de administrar o apoio aos refugiados que existem 
no Brasil. 

A credibilidade da Cáritas se comprova igualmente pelos constantes pedidos de 
parceria que recebe, da parte de movimentos sociais, para apoiar seus projetos e refletir sobre 
suas práticas. 

Como organismo da CNBB, a Cáritas procura sempre estar em sintonia com os 
projetos da Igreja, dando a colaboração que está ao seu alcance, como aconteceu, por 
exemplo: na organização inicial da nova "Campanha da Evangelização", à qual apor._tou sua 
experiência nos primeiros anos de sua promoção. 

Ela procura, iguahnente, estar aberta à inserção na sociedade, onde muitas vezes é 
chamada em decorrência de sua vinculação com a Igreja. 

A Cáritas Brasileira está igualmente consciente de suas limitações, que crescem 
diante do empobrecimento do povo, e da rápida diminuição de recursos vindos da 
solidariedade internacional, situação que se constitui num desafio para a continuidade de sua 
ação. 

Apesar desses desafios, a Cáritas Brasileira espera que a celebração do seu jubileu 
seja motivo de consolidação, de progressiva implantação nas dioceses onde ainda não existe, 
para que continue merecendo a confiança da Igreja e da sociedade. 

Dom Demétrio Valentini 

Presidente da Cári'tas Brasileira 
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CONFERÕICI� ��ONJ\1- DOS BISPOS 00 BWlSil. 
43ª Assembléia Geral 
!taici.lndaiatuba-SP. 9 a 17 de agosto de 2005

RESGATAR A DIGNIDADE DA POLÍTICA 

· Declaqção da CNBB sobre a c1rise política do 'Brasi;J

43ªAG(Doc) 

Nós. Bispos da Igreja Católica no Brasil, reunidos na 43ª Assembléia Geral da 
CNBB de 09 a 17 de agosto de 2005, em Itaici, Indaiatuba, SP, nos preocupamos com a 
situaçã� do País. Diante das reiteradas denúi:icias de corrupção nas diferentes instfu-i��s ào 
Poder Público, e face à 1in�°'Ilaçã0 que elas le.v,mtam, conclamamos o povo brasileiro a 
recuperar a esperança, concretizando-a em compromissos de participação política. 

A atual crise 1 está levando o povo ao descrédito da ação política, em contrast� 
com as expectativas de' mudanças que haviam sido suscitadas nos últimos anos. E 
indispensável, por isto, renovar a convicção de que a política é uma forma sublime de 
praticar a caridade, quandb colocada ao serviço �a jiustiça e do bem comum. 

O uso de fontes escusas para o financiaJnento de campanhas eleitorais, o desvio 
de recursos públicos, a rr..anipulação de empresas estatais em beneficio d_e partidos, e tantas 
outras denúncias de corrl1pção que vêm a'Contecendo de longa data, e que nos últimos dias 
emergiram de forma esca;.idalosa. provocam, em todos nós, a indignação ética.

E' preciso buscar as raízes hístóricas da perversa cultura de conupção 
implantada no País. Ela se nutre da impunidade, acobertada pela conivência, que se torna 
cumplicidade, incentivada por corporativismos históricos., hábituados a:·usar em beneficio de 
interesses particulares as estruturas de poder público. 

A indignação ética, que nasce dla consciência da violação de valores 
fundai-nentais, resulta estéril caso não leve a um maior comprometimento pessoal com ações 
concretas, em favor do aprimoramento da ordem política. E' indispensável contribuir para 

uma maior participação popular nas decisões sob1re os rumos do nosso País, fortalecendo a 
prática da democracia, sem omirir-nos ou desistir. 

Para que esse compromisso ético com o Brãsil seja efetivo, é preciso ter presente 
a corrupção pessoal e a estrutural. 

A corrupção pessoal deve ser investigada, puPida inclusive com devolução dos 
recursos desviados, e taip.bém prnvenida por meio c;l.e maior transparência ria administração 
dos bens públicos. Sua erradicação requer um esforço de conversão pessoal e uma sólida 
consciência moral, cultiyada por uma educaçfüo permanente para a cidadania, para a 
renovação do teciào social da Nação. 

A corrupção estrutural convive com o atual sistema político-eleitoral brasileiro, e 
vem associada à estrutura econômica que acentua e legitima às desigualdades. É urgente urna 
radical refonna deste sistema. 

Este é o ciai-nor mais evidente que emerge em meio a esta crise. Não se pode 
desperdiçar este momento para realizar uma profunda reforma poljtica, como oporturúdade 
de assegurar a fidelidade partidária; aprimorar os institutos da democracia representativa e 
favorecer os institutos da democracia direta, participativa e delibe:raíiva, por meio de 
referendos, plebiscitos e conselhos, em todos o:s níveis de decisão, conforme o Art.14 da 

1 



Constituição Federal. Urge assegurar a lisura nas campanhas eleitorais pela· aplicação mais t 1 rápida e severa da lei 9840 contra a corrupção eleitoral. 
Apoiai-nos e incentivai.--nos todo o trabalho de averiguação criteriosa dos fatos, 

quando fundai-nentada no direito e no respeito à dignidade da pessoa, levada adiante pela 
Policia Federal, pelo .M:i.n:istério Público, pela Controladoria Geral da União, e pelas diversas 
Comissões Parlamentares tl_e Inquérito . 
., Reconhecemos a importância da .imprensa para dívulgar os fatos, e colocá-los à 
disposição da cidadania, para aprimorai-nento da consciência política· dos cidadãos. É 
importa..11te, no entanto, manter o disceroimento, a busca inca.TJ.Sável da. verdade, sem 
hipocrisias e sem pré--jl!llgamentos, para formarmos uma opi."1.ião pública esclarecida e 
operante. 

Em sintonia com o povo, devemos ter a lucidez e o senso critico de não somente 
enxergar a corrupção nal administração dos recursos públicos, mas perceber igualmente o 
grande mal do nosso país! qtle é sua enorme desigualdade social. Esta ·desigualdade é mantida 
e acentuada por uma po�tica econômica que aumenta a concentração de renda e da riqueza, 
mediante mecanismos que priv"Jegiam o capital fu'"lanceiro e :frustra:.'11 políticas públicas mais 
eficazes e abrangentes. 

Os pobres são as maiores vítimas ida crise. Ninguém pode roubar-Toes a 
esperança de justiça e de condições dignas de vida. 

A experiência de participação popular na política - por meio de movimentos 
sociais, sindicatos, pastorais sociais, e partidos políticos - é uma conquista e um patrimônio 
histórico do povo brasileiro, que não podem ser 1)€:rdidos pela ação nefasta de políticos que 
buscam.o poder e vantag�ns pessoais a qualquer cus1to. 

Associamo-nos, portanto, aos govemarttes e ao povo brasileiro, para fazer desta 
crise um momento de puruicação· política e de maio1� coIµprometimento na ação concreta pela 
construção de um Brasil justo, solidário, democrático e respeitoso da vida e da ecologia. 

Reafirmamos nossa confiança no povo brasileiro, cuja cultura, apesar de alguns 
aspectos ambíguos, guarda valores de grande significação ética, como a solidariedade, a 
cordiálidade e o senso de justiça O povo já deu, ao longo da história, muitas provas de 
energia e capacidade de superar cri.ses. Alicerçados nos valores do Evangelho, proclama...111.os 
com todo vigor: não vamos desistir do projeto de construir uma Nação justa, pacífica e 
democrática. 

A Palavra de Deus nos cor.iforta e sempre nos assegura que "a Verdade vos 
libertará" (Jo 8,32). Nos momentos dificeis, a gra,;a de Deus se manifesta mais. Podemos 
contar com sua ajuda. Apostai-nos nas convicções éticas e cristãs do povo brasileiro, capazes 
de reanimar a todos, na superação dos impasses que ,a crise ª'.11a1 nos apresenta. 

Reanimando-nos mutuamente, vamos todos nos unir ao mutirão por um novo 
Brasil, conforme a convocação da 4a. Semana Social Brasileira, que neste momento queremos 
encorajar, "dai.do as razões da nossa esperança,, (1 Pd 3, 15) 

Que Deus nos ajude e proteja por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 

ltaici, 12 de agosto de 2005 
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CONFERtNc'JA NAC,IONAL DOS BISPOS 00 llMSIL 
43ª Assembléia Geral 
Jtaici,lndaiatuba-SP, 9 a 17 de agosto de 2005 

. 46/43ªAG(Com) 

MUTIRÃO DE SUPERAÇÃO D•A MISERIA E DA FOME 
Avaliação e Perspectivas (2002-2005) 

1. Visão Estratégica do Mutirão

Em abril de 2005, o Mutirão para a Superação da Miséria e da Fome (S:MF) da 
CNBB completou três anos. Não obstante os esforços e avanços significativos, estamos longe 
de erradicar a fome e a miséria em nosso país. 

A ordem de Jesus "dai-lhes vós mesmos de comer'' (Me 6,37) e o mandamento 
maior do amor ao próximo pedem a continuidade dos esforços, envolvendo nossas 
comunidades católicas, a sociedade civil e órgãos públicos. Não podemos omitir-nos, 
alegando caber ao governo cuidar de pobres e famJntos. O mandamento de Jesus é muito mais 
abrangente do que podem ser ações de governo, necessariamente limitadas. Há dimensões no 
serviço aos pobres, em que nossa ação de cristãos é insubstituível. O mundo tem fome não só 
de pão, mas de amor, justiça e solidariedade. 

A Igreja se sente chamada a prosseguir na sua luta contra miséria e fome, pois é 
um escândalo a existência de populações famintas quando há recursos suficientes para 
propor�ionar alimentação adequada a todos. 

Junto com outras entidades, a Igreja inspirou a criação do Programa Fqme Zero, 
lançado pelo Governo Lula em janeiro de 2003' e que busca implantar um conjunto de 
políticas de combate à fome, alívio da pobreza e buscà. de inclusão social. Como Igreja, somos 
convidados a colaborar com esse programa, tanto através de parcerias, como atuando nos 
diversos Conselhos que exercem o controle social sobre políticas públicas e a realização de 
direitos. 

A ação da Igreja na superação da m.is:éria e da fome volta-se, simultaneamente, a 
duas frentes de ação: a luta contra as causas d�1 e:i.clusão social e o apoio à construção de 
alternativas. Na luta contra as causas� a Igreja convoca todos a uma profunda mudança de 
mentalidade, à conversão, motivada no Evangelho: uma passagem do egoísmo à 
solidariedade, da concentração de riquezas a uma distribuição eqüitativa de bens e 
oportunidades, do desperdício ao uso moderado, da depredação da natureza ao 
desenvolvimento sustentável. Cobramos dos governos a definição e execução de políticas 
públicas eficazes e abrangentes. Na outra frente, de construção de alternativas, trava-se a luta 
pela efetiva implementação dos direitos humanos, pela economia popular solidária, pela 
ecologia e defesa do mejo ambiente, pela responsabilidade social das empresas e, acima de 
tudo, por mudanças nas políticas macro-econôrrrilcas, a redução drástica da taxa de juros, a 
renegociação da dívida e priorização da agenda social. 

Em nível interno da Igreja, há uma <uuestão estratégica fundamental Para que 
nossa ação na superação da miséria e da fome se tome efetiva e nos faça felizes é 
entendermos que servir o irmão faminto não é algo opcional, mas faz parte integrante da 
ação evangelizadora da Igreja, de cada Diocese e paróquia, como o são a catequese e a 
liturgia. O Documento 69 adota essa visão, quando pede que em cada Diocese haja uma 
equipe ocupada especificamente com Mutirão, d,e forma articulada com as demais pastorais 
sociais. Todas as pastorais serão motiva.das a participarem das ações do Mutirão, contribuindo 
com seu enfoque especifico. 



Nossa ação se estende aos pobres do campo e da cidade, sobretudp para as áreas 
deprimidas das grandes metrópoles, o semi-árido nordestino, indo para além das fronteiras de 
nosso país, no empenho comum de erradicar a pobreza extrema e a fome do nosso planeta até 
2.015, como quer o primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio, proclamado pela FAO: 
"erradicar a fome e pobreza ex.trema". 

2. Visão histórica - Etapas percorridas nesses três imos

Ao longo desses três anos (2002-2005), o Mutirão de SMF foi animado pela 
Comissão Episcopal do Mutirão e contou com os serviços de um Secretário Executivo. 

A Comissão realizou onze reuniões (tr1ês por ano), avaliando a caminhada do 
Mutirão nos regionais e oferecendo propostas e orien tações para a ação. 

As linhas estratégias de ação foram ar1ticuladas em um Programa Bienal de 
Atividades, que conta com cinco projetos. Entre e:sses projetos se destaca a realização de 
Seminários Regionais do Mutirão, para o aprofundamento da proposta, cultivo de uma mística 
do serviço e para o intercâmbio de experiências. Outro projeto trata da preparação e 
divulgação de materiais impressos, vídeos e cartilihas, que são enviados aos regionais e 
dioceses. São também divulgados no site da CNBB. 

O Mutirão Nacional procura articular-se com os Secretários Regionais da CNBB e 
participa em AssembJéias dos Regionais. 

O Mutirão participa das reuniões e se articula com a Comissão para o Serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz. Integra grupos de trabalho no campo da alimentação e 
nutrição, participa dos CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional) nacional e 
em CONSEAS Estaduais, na promoção da alimentação adequada e da saúde pública. É

presente também em ações da sociedade civil e em organismos internacionais nessa área. 

� Ano de 2002: lançamento do Mutirão e estudo do Documento 69 

Em abril de 2002, junto com a aprovaçâ[o do Texto-base, foi criada a Comissão 
Episcopal do Mutirão, inicialmente composta de 12 membros, tendo como Presidente Dom 
Luciano Mendes de Almeida, SJ, e como Vice-Presidente Dom Mauro Morelli. 

Duas ações foram realizadas para divulgar o Mutirão em nível nacional: prjmeiro, 
o lançamento do Mutirão de SMF em todo Brasil� no dia de Corpus Christi (30-05-2002),
relacionando o Mutirão com a Eucaristia, o Pão Partilhado. E, segundo, um Seminário
Nacional do Mutirão, em Brasília, de 22 a 24 de julho de 2002, com presença de 48
entidades da sociedade civil relacionados à segurança álimentar. Tirou-se uma declaração
final aos candidatos às eleições daquele ano ("Fome e Miséria Exigem Resposta Politicd').
Realizam-se seminários de estudos do Documento 69. Criou-se uma logomarca do Mutirão e
um espaço no site da CNBB. Em novembro, foi lançado um apelo aos eleitos: "Superação da
Miséria e da Fome, caminho da Paz Sociaf'.

Na agenda internacional, houve, em 2003:, a participação do Secretário Executivo, 
Pe. João Roque Rohr, sr; na Cúpula Mundial d:a Alimentação, em Roma (10 a 15 de 
junho). 

Um vídeo sobre o Mutirão, lançado pelas Paulinas, difundiu o conteúdo e as 
motivações do Documento nº 69. Em dezembro, O Pe. Martinho Lenz, SJ, veio substituir o 
Pe. João Roque, nomeado Provincial dos Jesuítas do Brasil. 

� Ano de 2003: Aprofundamento do estudo �lo Documento e Encontros Regionais 

A Cqmissão Episcopal foi reduzida a move membros (três bispos foram eleitos 
para outras Comissões da CNBB). Realizaram-se Seminários Regionais do Mutirão em 
quatro Regionais e diversas dioceses. 
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O Mutirão marcou presença em eventos nacionais: Mutirão . Nacional da 
Comunicação (em Salvador, julho de 2003), o Encontro Estadual do Mutirão (RS) e Feira 
Regional da Economia Solidãria (S. Maria, RS, em julho de 2003).· 

Em 30 de janeiro de 2003 foi instalado o CONSEA Nacional, do qual participam 
como membros titulares Dom Mauro Morelli, Dr. Zilda Ams (Pastoral da Criança) e o Pe. 
Martinho Lenz, SJ. O Mutirão, naquela fase o Mutirão era por vezes confundido com o 
Programa Fome Zero, mas aós poucos foi sendo reafirmada sua identidade própria.· 

Na Agenda Internacional aparecem dois eventos importantes: participação com 
oficina no 3º Fórum Social Mundial (Porto Alegre, em janeiro); e a nomeação de Dom Mauro 
Morelli como "Promotor Mundial de Nutrição" da ONU junto aos governos e organizações 
internacionais ( em março de 2003, em Chennai, Índia). 

;> Ano de 2004: Realização de Seminários Regionais e trabalho com a mídia 

Realizou-se uma série de Seminários Regionais no Nordeste e Centro Oeste e um 
seminário na Amazônia (Santarém), sempre com a presença dos Bispos referentes na Região e 
do Secretário Executivo Nacional. Por ocasião desses Seminários são criadas Equipes 
Regionais do Mutirão. 

Foi preparado um segundo Vídeo, com experiências bem sucedidas, 
apresentadas por ocasião do Seminário do Mutirão no Centro Oeste (Goiânia), em maio de 
2004. Foram feitas 200 cópias do vídeo, enviadas aos Regionais e a muitas Dioceses. 

Editou-se um fólder institucional do Mutirão de SMF, enviado a todas as 
dioceses do Brasil, junto com um novo apelo aos candidatos às eleições municipais 
( outubro, 2004), enfocando a segurança alimentar e nutricional, bem como outras políticas 
públicas. Esse texto foi preparado em parceria entre o Mutirão de SMF, as Pastorais Sociais e 
a Comissão Brasileira Justiça e Paz. 

Novidade foi a realização de quatro (4) programas de TV, ao vivo, de hora e 
meia de duração cada um, no Programa "Jornadas'� da TV Século 21 (Valinhos, SP). 

Por sugestão da Comissão do Mutirão, as dioceses foram convidadas a destinar 
parte dos recursos arrecadados na CE-04 (sobre a Água) à construção de cisternas no semi
árido do Nordeste. Parceria com o Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - :MOS) possibilitou a construção de 50.000 cisternas de placas no .se.mi
árido do Nordeste. 

Dom Mauro Morelli, Presidente dos CONSEAS de Minas Gerais e S. Paulo, 
mobiliza esses Estados, articula-se com governos e apóia ? .implantação de políticas públicas 
de segurança alimentar e de saúde, especialmente da criança e da mãe gestante. Outros bispos 
da Comissão marcam presença em ações nos seus regionais. 

A agenda internacional registra a participação do Mutirão em duas oficinas no 
Fórum Social Mundial de Mumbai, Índia (janeiro de 2004). 

;> Ano de 2005: Pross�em os Seminários e crescem as Parcerias. 

Em fevereiro, Dom Mauro Morelli assume a Presidência da Comissão Episcopal 
do Mutirão, ficando Dom Luciano Mendes como Vice-Presidente. 

Foram realizados três Seminários Regionais, no NE e Oeste, um quarto está 
programado para 19 a 21.8.05 em Goiânia. O assunto Mutirão é tratado em algumas 
Assembléias Regionais e Diocesanas. 

A proposta, feita pelo Ministro Patrus Ananias, do :MOS, de realizar um Convênio 
Guarda-chuva entre a CNBB e o MOS, enfrentou entraves burocráticos e não prosperou. Há 
cooperação com programas específicos do governo. Houve novo repasse de cursos do MOS 
para a construção de mais 50. 000 cisternas no semi-árido, em parceria com a ASA 
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(Articulação do Semi-árido e a Cáritas Brasileira). O Mutirão busca apoio através do MDS 
para as Escolas-Familia Agricolas, para a remunera�io dos professores e monitores. 

Os quatro Mutirões da CNBB (Fome e Miséria, 4ª Semana Social com um
Mutirão por um Novo Brasil, da Comunicação e da .Amazônia) prepararam um Boletim dos
Mutirões e uma agenda comum para o segundo semestre de 2005 . 
., Em nível internàcional: o Mutirão particiJJtOU de dois Seminários no Fórum Social 

Mundial. em janeiro, em Porto Alegre. Em março, realizou-se em Brasília a 32ª Sessão do
Comitê Permanente de Nutrição da ONU (D. Mauro Morelli foi um dos oradores). Em 
maio, reuniu-se na FAO em Roma a 31ª Sessão do Comitê de Segurança Alimentar. O Pe. 
Martinho Lenz, SJ, participou desse evento, representando também o CONSEA nacional. 

O Mutirão de S.MF está integrando wtna nova Parceria com o Banco do
Nordeste e a Secretaria da Economia Solidária e outras entidades, para o repasse de 
recursos oficiais para projetos de economia solidária nia região do semi-árido brasileiro

> 
com o 

foco na segurança alimentar. Trata-se do Programa de Apo;o a Projetos Produtivos
Solidários nó Nordeste, uma parceria da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(SENAES-MTE) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) com as seguintes entidades: Cáritas 
Brasileira, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), a Articulação do Semi-árido 
Brasileiro (ASA) e o Mutirão de Superação da Miséria e da Fome (SMF) da CNBB. Através 
desse Programa destinam-se recursos públicos para o :financiamento de projetos comunitários 
produtivos (ações produtivas de caráter associativo e síUstentável). 

Exigência do Programa é que as entidades beneficiadas atuem como Fundos
Rotativos, fazendo com que parte dos financiamentos retorne a um Fundo Comunitário em 
forma de produto, dinheiro ou serviços. Por exem1�lo, nos projetos de cabras leiteiras, a 
devolução é feita pela doação das primeiras crias fêmeas, que beneficiam outras familias. Na 
primeira etapa, o BNB disponibilizou um milhão de re:ais, que foram destinados a 11 projetos, 
de um total de 35 projetos apresentados. Os projeto,s vieram de oito Estados do Nordeste. 
Algumas Obras Sociais diocesanas e uma Escola Familia Agrícola foram contempladas com 
recursos. 

Numa parceria da CNBB e do CONIC com as Igrejas Reformadas da Suíça e a 
Conferência de Bispos Católicos daquele país, foi ellaborada uma ''Declaração Ecumênica
da Água como Direito Humano e Bem Público", assinada dia 22 de abril em Fribpurg, 
Suíça. O evento contou com o envolvimento também do Mutirão de SMF.

Para 2006 prevê-se a presença do Mutirão no Congresso Internacional sobre
Reforma Agrária e Desenvolvimento Regional, convocado pela F AO para 27 a.39 de março 
de 2006 em Porto Alegre, RS, com um foco na segurança aÍimentar. 

Evento grande signi&cado também será o Congresso Eucaristico Nacional 
(Florianópolis, SC, maio de 2006), que será ocasião para reafirmar a dimensão eucaristica do 
Mutirão de SMF. 

A Comissão do Mutirão de SMF estuda uma proposta de reformulação interna, 
devido ao pedido oficial de Dom Sérgio Rocha de ser substituído (por estar em diversas outras 
comissões). 

3. Visão Prospectiva: próximos passos

Tanto as Diretrizes da Ação Evangeliza.cü;ra da Igreja no Brasil como o Projeto
Queremos Ver Jesus - Caminho, Verdade e Vida, colocam o Mutirão de Superação da 
Miséria e da Fome como parte integrante da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. 

Cada Diocese, em comunhão com toda .a Igreja no Brasil e com seu Regional, 
encontrará os melhores caminhos para implementar o Mutirão, assumido unanimemente na 
Assembléia Geral de 2002. 
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Apresentamos a seguir algumas propostas de ações, para concretização desse 
objetivo de wna Igreja toda "samaritana", a serviço dos que passam fome e vivem em grande 
pobreza: 

1. Incluir o tema no planejamento do Regional e da propna Diocese,
desdobrando-o nas várias etapas do plano diocesano de pastoral.

2. Criar na Diocese a comissão diocesana do Mutirão. Esse grupo incluirá
pessoas de diversas pastorais, de organiz.ações da sociedade civil e de entidades
públicas. Função da Comissão Diocesana do Mutirão ( cf Doe. 69, números 58
a 65) é identificar necessidades, propor ações, motivar a comunidade, preparar
pessoas, estimular o voluntariado, facilitar articulações, acompanhar a
composição e atuação dos conselhos e outras ações.

3. Adotar como estratégia reforçar ações em andamento e, se necessário, criar

novas iniciativas, sempre em diálogo com as diversas forças atuantes.
4. Promover encontros ou Seminários do Mutirão e buscar outras formas de

animar e articular suas ações. Exemplos: uma missa mensal com o tema do
Mutirão, mobilização em tomo do dia Mundial da Alimentação (16 de
outubro), campanhas de alimentos e roupas, gincanas, programas nos MCS
locais, entre outras ações.

5. Através das Comissões do Mutirão, def'mir prioridades e critérios de
colaboração com outras entidades e com os Governos.

6. Zelar pelo Fundo Diocesano de Solidariedade, articulando-o, na medida do
possível, com projetos animados pelo Mutirão.

7. Definir formas de obtenção de recursos para o Mutirão, no contexto das
Pastorais sociais; buscar o aproveitamento de recursos públicos e de ONGs,
dentro de suas finalidades específicas.

8. Capacitar pessoas das nossas comunidades para participarem com
competência nos diversos Conselhos ..Paritários e de Direítos, como da Criança
e do Adolescente, de Assistência Social, de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA), da Alimentação Escolar, das Políticas para Jovens, para as
Mulheres, para Igualdade Racial, para os povos indígenas, os portadores de
deficiência, os Idosos, entre outros.

9. Monitorar de forma permanente as diversas ações do Mutirão e avaliar

periodicamente as ações, a cada etapa do projeto.
10. Insistir no cultivo de uma espiritualida(Je do Mutirão (de :fundamento

evangélico e ético) e na necessidade de uma mudança profunda de
mentalidade, em nível pessoal e social, junto com mudanças estruturais.

Presidente da Comissão Episcopal: D. Mauro Morelli. Tel.: (11) 7206.4335 
(CONSEA-SP) 

Secretário Executivo: Pe. Martinho Lenz, SJ, na CNBB, em Brasília. 
Tel.: ( 6 I) 2103. 83 00 ou ( 61 )8 I 55 .1254. E-mail: smf@cnbb.org. br. 
Site: www.cnbb.org.br/campanhas e realizações/mutirão de SMF 
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Síntese da avaliação do Mutirão: 

1. EM QUE PÉ ESTAMOS NO MUTIRÃO DE S1W:

1.1 Fundamento: "Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da lvfiséria e da Fome«

(Doe. 69) 
• foi aprovado por unanimidade pela 40'1 AG em 2002;
• reconhece o alimento como um dom de Deus ,� um direito de todos;
• constata que a fume é problema ético e político (há recursos para alimentar ,bem a todos);
• afirma compromisso da Igreja com esse Mutirlão.

1.2 O que foi feito em nível nacional e regional: 
• um Seminário Nacional e nove (9) Sm:rináriosRegiooais (no Nordeste e Ceotro-Oeste);
• onze (11) reuniões da Comissão Ep�scopal do Mutirão (três por ano): avaliação e

orientações;
• produção de dois vídeos, folder, programas de Rádio e TV; parceria com Rede

Solidária (S-2)
• parcerias e colaborações com órgãos públicos (CONCEAS) e governos.

1.3 O Mutirão nas dioceses e paróquias: 
• foi assumido por alguns Regionais e várias Dioceses;
• não chegou ainda a muitas outras Dioceses e paróquias;
• há experiências criativas e parcerias em árnas como inclusão digital, capacitações,

projetos comwútários produtivos, micro-crédito, feiras, hortas, refeitórios e padarias
comunitárias, bancos de alimentos, recidagem, documentação, construção de
cisternas, cursos de alimentação alternativa, intermediação de emprego e apoio a
desempregados e outras.

1. 4 O Documento continua a ser extremamente atual:
• foJJle e exclusão persistem, às vezes se acentuam (no campo e nas cidades)
• a proposta do Mutirão foi inserida nas Diretrizes e no Projeto Nacional de

Evangelização.

2. DIFICULDADES DIAGNOSTICADAS:

2.1 Desconhecimento do Documento 69 ou seu esquecimento; 
22 Confusão entre o Mutirão e o ProgramaFome .zero: t.êm inspiração e dinâmicas difa-emes; 
2.3 O Mutirão de SMF: 

• não é uma pastoral a mais,
• mas é convocação para wna mudança profunda de mentalidade = conversão
• e para ações solidárias com e pelos que passam fome

3. PROPOSTAS DE AÇÃO:

• · retomar os conteúdos essenciais do Documento;
o integrar o "espírito do Mutirão,, em todas as pastorais, setores e ações da Diocese
• atribuir responsabilidade pelo Mutirão na Diocese ( criar uma Comissão Diocesana do

Mutirão, ou encarregar organismo já existent,� );
• articular as pastorais sociais em ações comuns no combate à Fome e à Miséria;
• optar por uma ação "exemplar'', assunúda em toda Diocese;
• zelar pelo Fundo Diocesano de Solidariedade
• buscar recursos através de campanhas e parce:rias ( com fontes oficiais e empresas)
• cobrar políticas públicas; colaborar com progiramas oficiais; integrar conselhos
• preparar materiais e subsídios; em preparo um Vídeo com experiências bem sucedidas
• comemorar a Semana Mundial da Alimentação (de 16 a 22 de outubro de 2005).

Itaici, Indaiatuba/SP, 15-08-2005 
A Comissão Episcopal do Mutirão de SMF. 
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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 00 ll'8A.SIL 

43ª Assembléia Geral 
Itaici,lndaiatuba-SP, 9 a 17 de agosto de 2005 

DIGA SIM À ·vmA

NOTA 
a respeito do Referendo 

43°'AG(Doc) 

sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição 

Notícias de violência e morte invadent1 diariamente nossos lares através dos 
meios de comunicação social. O porte e o u:so indiscriminado de armas de fogo 
transformam, muitas vezes, conflitos banais em tragédias. Conforme dados disponíveis, 
em um ano (2002), foram mortas 38.000 pessoas, em média 104 por dia. A cada 14 
minutos é ceifada uma vida. O Brasil é o país com o maior índice de assassinatos por 
armas de fogo. 

Mtútos pensam que a posse de uma arma é garantia de segurança e proteção. 
As estatísticas, porém, mostram que, numa situação de assalto, pessoas que usam annas 
de fogo têm maior probabilidade de serem assassinadas. 

Jesus proclama "bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
c"hamados filhos de Deus" (Mt 5,9). Ele mesmo não se defendeu ao ser preso e 
condenado à morte, mas disse a Pedro: "Guarda a espada na bainha! Pois todos que 
usam a espada pela espada mon-eriio" (Mt 26,5:2). Os cristãos, imitando o seu Senhor, 
buscam a paz desarmando a mente, o coração e as mãos. 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2005, com o tema Solidariedade 
e Paz, incentivou as Igrejas no Brastl a se unirem na oração e na promoção da cultura de 

paz. 

Um gesto concreto sugerido pela Campanha é a participação no Referendo do 
proXl.Illo dia 23 de outubro, quando o povo é convocado a pronunciar-se sobre a 
proibição do comércio de armas de fogo e muniição em todo o território nacional. 

Com o Referendo, somos chamados a contribuir ativamente na consolidação 
das instituições democráticas. Será uma ocasião histórica para o exercício da soberania 
popular através do voto. 

Como bispos da Igraja Católica e ,cidadãos, posicionamo-nos a favor da 
proibição do comércio de armas de fogo e muniç�io. Conclamamos os cristãos e todas as 
pessoas de boa vontade a votar SIM neste Referendo. 

Proibir o comércio e o uso de armas é um passo decisivo, mas não suficiente. 
Somos contrários a todo e qualquer tipo de viollência. Além da melhoria da Segurança 
Pública, é indispensável educar para a paz e a defesa da vida, através de práticas de não-
violência ativa. 

Itaici, 15 de agosto de 2005. 



Assessor: Pe. Agostinho P retto 
rnn .. rlP.n:4rlnr· 

I Març?ll 
Dias q a 18 -Fórum das Pastorais Sociais. 09h as 12h.- CEl\lFOR. Coordenacão Diocesana das ..,,.-
Pastorais. Sociais , , 
Dia 03 - Ditt Internacional da Mulher, nos Regionais - Equipes Regionais das Pastorais Sociais -. . 

Organizacões locais 
1 

Dia 1 º - Nos Regionais - Coordenações Regionais de Pastoral 
Dia 20 - Encontro oor :,etor: Assistência SociaL 09h as 12h- Coordenacão Diocesana das Pastorais 

' ,, 

Sociais · ...
l11nhA 

.,,,, Dia 1 O - Estudo do Documento de Paulo VI: Evangelli Nuntianti - CENFOR Coordenação Diocesana 
rfa<: P::istnrni<: �nr.i::ii<: =-� ==-

Julho 
• Semana Interdiocesana de Formacão - CENFOR Coordenacão de Pastoral

Agosto 
Dia 09 -Debate com Candidatos ao Governo do Estado. 19h - Mesquita 
Dia 19-Encontro oor setor: Trabalho. 09h as 12h - CENFOR 
�PtPmhrn 

..._/. • ./J S�m�a�a Cidadania - Grito dos Excluídos - Coordenação de Pastoral
NnvP.m'hro 17 1
Dia 18 - Assembléia das Pastorais Sociais. Coordenacão Diocei;ana das Pastorais Sociais - CENFOR 
Organizacão interna: 

• Todos os quatros sábados de cada mês - Reunião da ooordena�aõ diocesana das Pastorais
Sociais. 15h - CENFOR "' 

• Nos meses de: abril, junho e setembro - Reunião am1:>liada da Coordenação Diocesana das
Pastorais Sociais, tendo presente 01 representaste de cada Regional. Reunião no qua1to sábado as
l5h-CENFOR

Há uma preocupação na construção do Ministério da Caridade. neste sentido em caráter de articulação 
esta sendo proposto momentos de encontro para aprofundar e encaminhar esta proposta. O indicativo é 
que em uma sexta-feira do 111ês realize encontros onde contará mm a participação de representantes: 
Cemro Sócio Político, CDH, Coordenação das)>astorais Sociai$, Cáritas e CEB's. 



Comissão Diocesana de Formação Social :Permanente: Fé e Compromisso 

Reunião da Coordenação (Ampliada) 

Nova Iguaçu. Quarta-feira, 18 de agosto de 1999. 

Proposta de Pauta: 

Primeiro Momento: Propostas de Trabalho para o Projeto de Formação para a Cidadania. 

1. Apresentação das Propostas de Trabalho das Professo1ras Odaléia e Fátima V aléria.

2. Discussão das Propostas. Comentários, Dúvidas, Sugestões.

3. Considerações Finai, a respeito das Propostas

4. Confirmação dos locais e datas dos éncontros.

Segundo Momento: Discussão a Respeito do Encontro do Dia 28 de agosto no CENFOR. 

1. Discussão da Proposta de Pauta: Estrutura, Divisão de ,tarefas.

Terceiro Momento: Proposta de Estudo sobre o sentidoi, as expectativas e desdobramentos da 

Formaçlo Polltica para as Reuni6es da Comissão Dioce!lana ___,. ') 

1. Apresentar proposta e ver possíveis desdobramentos. ( a reunião acontecerá na próxima Quarta-feira,

dia 25, às 15:30 na Cáritas)

&f 

Quarto Momento: Outras Quest6es Relativas ao Projet•1> de Formação 

1. Projeto de Memória Histórica do Curso apresentada po;r Percival

2. Preparativos para o Segundo Projeto: Matéria para o Caminhando? Carta às Paróquias? (Não haverá

reunião do Conselho Pastoral em setembro)

3. Os grupos municipais de educação, formação política. ... que, por enquanto não estão contemplados no

segundo projeto: continuidade. Proposta de ir trabalhan1do agora em setembro a construção do

segundo projeto para estes temas junto com os referidos grupos.

4. Acompanhamento Teológico e Celebrativo Para o Proje:to: Como será a articulação com o Marcos?/

A questão da Dimensão Ecumênica e Cidadã do segund.o projeto

5. Possibilidade de se montar um curso de capacitação: fa.�er relatórios, apresentar uma proposta de

trabalho, organiz.ar e coordenar uma reunião, etc. (proposta do Parreiras)



Comissão Diocesana de Formação Social Permanente: Fé e Compromisso 
Segundo Projeto de Formação Social 

AtualizaçHo: 25 de Junho de 1999. 

Paracambi: 

• Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Emprego - Educação.
• Dias: a definir. ( a primeira proposta era de fazer durante a semana à noite).
• Local: Centro de Formação de Paracambi.
• Grupos existentes: Um grupo reunindo dois temas: Emprego e Educação (total de pessoas do curso: 3)
• Animadora: Maria Batista.

Japeri: 

• Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Saúde - Educação.
• Dias: 5/09; 18/09 e 2/10.
• Local: Nosso Senhor do Bonfim.
• Grupos existentes: saúde e educação. (Total de pessoas do curso: 2)
• Animador: Arthur Torres.

Queimados: 

• Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Emprego - Formação Política.
•Dias:, a definir (na próxima reunião: 03 de julho; às 9 horas na Matriz)
• Local: Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
• Grupos existentes: Emprego e Saúde. {Total de pessoas do curso: 6)
• Animadora: Sonia Martins, Dalva.

Nova Iguaçu: 

• Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Emprego - Educação.
• Dias: aos sábados, de 8 às 13:00 horas, durante 4 sábados.
• Local: de preferência Cenfor e Cepal.
• Grupos existentes: emprego, educação, saúde e política. (Total de pessoas do curso: 11. Inicialmente:

38)
• Animadores: Salvador, Ana Regina e Cleonice.

Sefford Roxo 

• Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Saúde com ênfase em Saneamento Básico - Formação
Política.

• Dias: segundo e quarto sábado do mês, de 8 às 16 horas.
• Local: Matriz de Nossa Senhora da Conceição e de Lote XV
• Grupos existentes: saúde, educação, política e emprego. (Total de pessoas do curso: cerca de l O. Inici-

almente: 42).
• Animadores: Hél.io e Sônia.

Nilópo/is 

•Dois primeiros Temas para o Segundo Projeto: Meio Ambiente com Ênfase na Reciclagem de Lixo -
Formação Política.

• Dias: primeiros e terceiros sábados do mês, de 8:30 às 17 horas.
• Local: Matriz de Nossa Senhora Aparecida.
• Grupos existentes: educação, política / meio - ambiente. (Total de pessoas do curso: cerca de 12. Inici

almente: 15 (?) )

• Animadores: Emília, Ercília e Cirilo.



Comissão Diocesana de Formaçlo Social Permanente: Fé e Compromisso 

Proposta de Encontro Para o Dia 28 de agosto de 1999 - CENFOR- Nova Iguaçu 
Café da Manbi e Recepçlo: 8:00 is 8:30 
Primeiro Momento: Apresentaçlo da Comisslo Diocesana de Formação Social e o Oficio Divino 
das Comunidades (Animador Artbur) Tempo do Primeiro Momento: 30 minutos o 
Em circulo com sbnl>o/os ao meio. \,-\ / /'
1 - Cheaada - Oraçlo inicial 

Desde a manhã preparo uma oferenda. E fico Senhor a espera do teu sinal ... (x) 
2-Abertura

Venham ó nações ao Senhor cantar (x) Ao Deus do universo venham festejar (x) 
Seu amor por nós firme para sempre (x) Sua fidelidade dura eternamente (x) 
índios desta terra, índias a cantar (x) Tribos de todo nnmdo venham celebrar (x) 
Venha Ó povo negro dançar (x) Quilombos e terreiros venham festejar (x) 

�� /�/ 
l) � .I' ; . "v,,cP{ e 

Venham ó migrantes, povo sofredor (x) Ao Deus dos que caminham, tragam o louvor (x) 
Povo operário, povo lavrador (x) Ricas mãos criadoras, subam ao Senhor (x) 
Ó innãs mulheres venham em oração (x) Ao Deus ternura e força nossa louvação(x) 
Aleluia irmãos, aleluia irmãs (x) Do povo ero camínbada, a Deus louvação (x) 
Um novo projeto vamos construindo (x) Caminhando juntos, nós queremos ir (x)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito (x) Glória a Trindade santa, Glória ao Deus Bendito (x) 

3 - Recordação da vida e da caminhada : "Somos um povo que tem história. A caminhada desde o Primeiro 
Projeto nos integrou numa grande irmandade de homens e mulheres de fé e compromisso. É sem dúvida uma 
caminhada que compromete e que filz história. Coloquemos neste momento tudo aquilo que nos ajuda a fà7.ermos 
memória desse caminho já percorrido. Quais os fatos, as pessoas, os frutos, os impasses que marcam essa linda 
história ? Que fatos queremos trazer presente (tempo) Antonieta, Severino, Elcy, Matteo, Pesquisa. F.ncontros 
Municipais (dificuldades/ avanços) 

4 - Canto : "Bailo das Comunidades" 
SOMOS GENTE NOVA VIVENDO A UNIÃO, SOMOS ,OVO SEMENTE DA NOVA NAÇÃO Ê 

Ê. SOMOS GENTE NOVA VIVENDO O AMOR SOMOS COMUNIDADE, POVO DO SENHOR Ê i. 
Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos 

vamos celebrar a confianp, nossa luta na esperança de Ter terra, pio e paz ê ê-
Vou convidar os índios que ainda matem, u triboi que ainda insistem no direito de viver. E juntos 

vamos reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai Ter de acontecer ê ê ... 

5 -Acolhida a Palavra : APALAVRA DE DEUS V AI CHEGANDO V AI (X) 
É Jesus que boje vem nos fàlar (x) É a experiência do Povo (x) 
É Palavra de Deus aos pequenos (x) É Palavra de deus aos pequenos (x) 
É Palavra de libertação (x) Como a luz a brilhar no horizonte (x) 

6 - Salmo de Meditação : SI 98 (Vmon) 
O povo todo esü em festa, a vitória aconteceu, a justiça que nio falha, vem dos pobres, vem de Deus, 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluiL 

7 - Evan&elho : Mateus 25, 17-30 (Emília) 
8 - Reflexão = por s&nia Ambrosino, Belford Roxo 
9 - Canto : Povo Novo 

Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e um povo 
novo deu-se as mãos e caminhou. 

LUTAR E CRER, VENCER A DOR, LOUVAR AO CRIADOR. JUSTIÇA E PAZ HÃO DE 
REINAR, E VIVA O AMOR. 

Quando Jesus a terra visitou. a Boa Nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou e os oprimidos 
das correntes libertou. 
10-Pai Nosso 
11 - Benção para o encontro - Livro dos Números 



Segundo Momento: Apresentação da Pesquisa1 e o Segundo Projeto ./ 
Apresentar a Pesquisa em linhas gerais - o que se esperava e o que se obteve 
Agradecer a todos os que contribuíram 
A pesquisa e o segundo projeto: apresentação da mesa

• Políticas Públicas e o Trabalho (Parreiras) Jt!
• Políticas P

ú

blicas e a Saúde (Odaléia) -J,#
• Políticas Públicas e a Educação (?) tf'7 
Coordenador da Mesa: Pe. Bruno. � 

' 

Disoussão: Comentários, Dúvidas. (4
# 

Intervalo: Lanche / 

\� / Fio condutor: As Possibilidades e Desafios 
para a organização popular. Pesquisa como 
ilustração para eventuais questões 

15 min para cada um 

Terceiro Momento: Apresentaçlo do Projeto de Formação Social para a Cidadania (Parreiras) 
• Oque é

• ParaQuem
• Como
Perspectivas

-�

Almoço

... 

1 Inicialmente, foi imagioadn que os resultados da pesquisa deveraim ser desdobrados em três planos: diwlgação escrita�
debate nas comunidades/ paróquias; debate com autoridades públicas. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Comissão Diocesana de Formação Social Permanente: Fé e Compromisso. 

Nova Iguaçu, 19 de Novembro de 1999. 

Sugestão de Pauta para a Reunião Administrativa Especial 
1 . Apresentação das datas, integrantes e objetivos dos encontros relacionados a organização do Curso de 

Formação Social. Ver em especial a questão do Fórum de Formação Política 
{J) Apresentação e Decisão a respeito da situação dos animadores municipais e de suas atribuições. 

3. Apresentação da Proposta de Encontro no dia 11/12 no CENFOR reunindo os cursistas do primeiro e
segundo projeto

4. Informes Gerais a Respeito do término do semestre do Curso de Formação Social. Encaminhamentos.
Dificuldades.

5. Apresentação do andamento em relação ao próximo ano.

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

Datas de Encontros 

Reunião Dia e Horário Inte rantes Ob'etivos 
Reuniã.o 2ª Quarta- feira do Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Discutir Questões Propriamente 
Administrativa do mês, às t!:O@, na Frei Piaia, Irene e Adriano Financeiras Administrativas e de 
Projeto de Formação Cáritas. �(.\:.o o Caráter mais Geral. 
Social 
Reunião da 4

ª Quarta-feira do 
Coordenação da mês, às 15:0() horas 
Comissão Diocesana na Cáritas 
de Fonnação Social 

Pe. Bruno, Pe. Agostinho, 
Frei Piaia, Irene, Adriano 
mais os animadores 
municipais (1 de cada 
município) 

Discutir e Definir Questões Gerais 
e Específicas em relação as 
atividades desenvolvidas pela 
Comissão, como 
• O Curso de Formação Social
• A Formação Política
11 A Organização do curso nos

municípios
• A articulação com as pastorais
• O Fórum de Formação Política.

Fórum de Formação 
Política 

Sem data definida, Reunião Aberta. Grupo • 
acontece, por Fixo: Pe. Bruno, Pe. 

Pensar estratégias de formação
política permanente

enquanto no lugar da Agostinho, Frei Piaia, • 

reunião da Comissão Irene, Adriano mais os 
Diocesana animadores municipais ( 1 

Estimular, através do fórum, um
espaço de melhor compreensão
da realidade social e política.

de cada municí io 

Atribuições dos_.Animadores Municipais: 

1. Pedir para que cada animador organize nos armários adquiridos para a Sala da Comissão de Formação
Social, os materiais a respeito dos municípios, seja recortes de jornais, documentos, vídeos, etc.

2. Sugerir um plantão semanal aos sábados de manhã de atendimento aos cursistas e demais pessoas
interessadas no projeto de formação social. Ser uma referência para empréstimos de subsídios à
formação social como livros, vídeos, etc.

3. Visita às paróquias e articulação com outros cursis,tas para que isso aconteça
4. Organizar a estrutura �o curso no município (Grupos de Fé e Compromisso), seja no plano

propriamente municipal seja no plano dos grupos temáticos (saúde, emprego, educação ... )
5. Chamá-los para ajudar na organização do espaço da sala da Comissão de Formação Social

/• 



Fórum Nacional 
pela Reforma Agrária 
e Justiça no Campo 

Aos párocos e outros responsáveis pelas paróquias e comunidades 

Prezados irmãos e irmãs 

Paz e Bem! 

���� 
Comissão Pastoral da Terra 

No começo deste ano, os meios de comunicação social repercutiram de forma pouco comum a notícia da 

morte de Irmã Dorothy Stang, assassinada por pistoleiros na distante e desconhecida Anapu, PA. A morte desta 

religiosa, simples e sorridente, que apesar de sua idade dedicava sua vida aos pequenos e pobres da terra, atingiu 

profundamente a todos e todas nós. 

Este assassinato é somente mais um, provocado pela injusta distribuição da terra e pelo modelo agrícola 

adotado pelo Brasil. No ano passado tiveram repercussão nacional e internacional os massacres dos fiscais do 

Ministério do Trabalho em Unaí, MG, e o de cinco trabalhadores sem terra, no município de Felisburgo, também em 

Minas. . ..

O latifúndio, hoje travestido de agronegócio, é responsávell por toda esta violência, que vem acompanhada .• · • 

ainda de uso do trabalho escravo, grilagem de terras públicas e por uma crescente agressão ao meio ambiente, tanto 

nas áreas de floresta quanto do Cerrado. 

Frente a esta realidade, o Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no Campo, composto po.r 45 

entidades, do qual a CPT exerce a secretaria, lançou .em março,, dia 14, a Campanha Nacional Internacional 

Reforma Agrária: sustentabilidade ambiental e direitos. O objetivo é discutir com a sociedade a grave realidade 

de violência no campo e pressionar o Governo Federal e o Judiciário brasileiro para a criação de meios que evitem 

novos conflitos por terra, a realização da Reforma Agrária e a puniçã10 dos assassinos de milhares de defensores dos 

direitos dos camponeses e camponesas. 

Por isto, estamos encaminhando para todas as paróquias cartaz desta campanha, junto com outros 

materiais, para que se possa discutir e sensibilizar nossas comunidades a respeito desta realidade e se inicie um 

grande movimento em prol da reforma agrária, tão urgente e nunca concretizada. 

Junto com este material vai também a última edição do jornal Pastoral da Terra, da Comissao Pastoral da 

Terra, com matéria sobre o assassinato de Ir. Dorothy. Este jornal é um instrumento de incentivo ao debate sobre 

reforma agrária, agricultura familiar e Justiça no campo. 

Desejaríamos que o mesmo fosse difundido entre as comunidades de sua paróquia, de modo especial as 

rurais, pois ele serve de um valioso subsídio para a discussão dos temas relacionados à terra e quase sempre traz os 

princípios e fundamentos biblico-teológicos da luta pela conquista e preservação da terra. 

Confiamos no seu comprometimento com esta campanha imprescindível para a mudança da sociedade 

brasileira. 

Abraços fraternos, 

Fórum de Reforma Agrária 

e Justiça no Campo 

Coordenação Nacional 

Comissão Pastoral da Terra 



Comissão Pastmral da Terra 
Rl,a oliveira Botellto,, 172 - CenJro 

28013-530 Campos dM Goytacazes -RJ -Brasil 
Telefax: (U) 7�!2.2404 

Prezado Pe. Agostinho 

e-mail: cptrj@rol.com.br
CGC: 02.375.913/0014-32 

Paz e Bem! 

Campos 09 de fevereiro de2000 

Estamos iniciando o novo milênio, cheios de esperança de que vamos avançar nas 
conquistas, garantido o direito a vida. Mesmo que não seja o que nos aponta o cenário 
Geral da sociedade Brasileira, que vem demostrando através de programas nos meios de 
comunicação e nas industrias sociais, em geral uma hegemonia ideológica das classes 
dominantes, por outro lado há uma crise das orgarúzações de esquerda, que se encontram 
sem clareza de um projeto estratégico, e sem uma organização realmente revolucionária. 

Há uma crise na agricultura brasileira, que afeta o desenvolvimento e as 
expectativas de nossa base social em construir um füturo no meio rural, representadas pelas 
estratégias de FHC: 
• Implantação do banco da terra (mercado)
• Desmantelamento do INCRA(orçamento ,descentralizar .. )
• Novo mundo rural
• Pronaf-( crédito de mercado)

O governo abre mão da desapropriação para pagar a vista. O fazendeiro decide se quer
vender, qual parte vai vender e a que preço. O trabalhador adquire empréstimo do governo, 
sem conhecer de verdade as condições de pagam(mto e a correção monetária(IGP) que 
inviabiliza o pagamento. 

Essas medidas tem como objetivo principal dlerrotar a reforma agrária, derrotar as 
organizações e movimentos sociais (MST ,Sindicatos ... ) 

Com esse ceriário, nos sentimos ainda mais interpelados a continuar incentivando os 
trabalhadores( as) em sua orgarúzação, para que possam contrapor a essas medidas, com 
propostas e experiências concretas, que venham garantir a conquista da terra e da Reforma 
Agraria e da cidadania 
Um dos momentos importantes de mobilização e de renovar as forças- é a 1 lª Romaria da 
Terra do estado do Rio de Janeiro 
Data 2 de julho 
Local: Assentamento Zumbi dos Palmares em Campos. 

A Romaria da Terra é uma manifestação de fé e de compromisso dos trabalhadores e 
trabalhadoras da roça e da cidade na luta por justiça e mais vida. É uma celebração que traz 



presente a fé dos cristãos comprometidos na transformação da sociedade. Portanto é a 
Romaria de grande importância para manter viva a chama da luta pela Reforma Agrária. 
Estamos elaborando a arte de Cartaz que devera ficar pronto até o final de fevereiro. Para 
que aja participação de trabalhadores (as) de estado se faz necessário fazer a divulgação 
com antecedência Gostaríamos de contar com essa contribuição das dioceses. 

Estamos precisamos de apoio em diversos níveis: 
• Para a elaboração do material de divulgação e preparação de evento;
• Para divulgação junto as comunidades, Igrejas, organizações;
• Para a formação de equipes e serviços (animação, saúde, infra-estrutura, celebração etc);
• Financeira para a confecção do material, cartaz texto base, camisetas etc ...

Vamos aguardar contatos. 

Certos de que estamos juntos nessa luta por mais vida, agradecemos! 

ines Fatima Polidoro 
Comissão Pastoral da Terra 

Núcleo Campos 



. . .

Apresentação: 

Comissão Diocesana de Formação Social Permanente 
Proposta de Planejamento para 2001 

Versão 2 
(22 de dezembro de 2000) 

O texto que se segue é uma tentativa preliminar de sistematização das diversas questões e propostas que 
vêm surgindo no âmbito do planejamento 2001. 

Inicialmente são apresentadas as propostas já discutidas e tidas como fundamentais. De qualquer forma, 
ainda sobraram algumas questões a serem resolvidas pela coordenação ampliada. 

Em seguida, apresentamos um calendário 200 l Ganeiro a dezembro) a fim de melhor visualizar os 
espaços de tempo que teremos para alocar as atividades. 

Por fim, no anexo, sistematizamos as datas e os temas propostos para os encontros de formação política 
(às quartas quartas-feiras, de 14 às 17 horas), do curso de metodologia, bem como dos dias fixos dos encontros 
dos grupos de fé e compromisso nos municípios. 

Quais são as iniciativas para 2001 1
:

1. Inauguração do Centro Sociopolítico.
• Objetivo: Oficializar a experiência já acumulada pelo Curso de Formação Social: formando,

articulando, coordenando e documentando, bem como iniciar um novo processo, o de informar, através
de um Boletim bimensal.

}> Definir claramente, frente à conjuntura da Diocese, a identidade do Centro. 

2. Curso de Política Geral
• Objetivo: formar formadores que atuem nas comunidades, através da elaboração de uma cartilha.
• Formato: de curta extensão e voltado para as lideranças das comunidades, em tomo de 30 pessoas (cerca

de 4 por região) (?).
}> Período: a partir do segundo semestre 2001. (?) 
}> Definir o conteúdo, a cargo dos assessores. 

3. Curso Sistemático de Política
' 

• Objetivo: capacitar pessoas que possam atuar nos espaços de disputa de poder político em beneficio de
um projeto comum.

• Público: restrito às "lideranças" políticas cristãs: pessoas que já possuem uma caminhada política
( candidatos de partidos, conselheiros municipais, etc.)

• Formato: de maior duração, em torno de seis meses.
}> Período: ?
}> Definir o conteúdo, a cargo do grupo dos ex-candidatos (reunião em 06/01101). 

4. Curso de Metodologia no Trabalho Popular
• Objetivo: capacitar as pessoas para uma atuação eficaz nos trabalhos pastorais e sociais, enfatizando os

aspectos básicos da organização do trabalho popular. (Ver definição do conteúdo, mais adiante).
• Público: destinado às lideranças e coordenadores das pastorais, grupos e movimentos de cunho social.
• Formato: de caráter geral. Este curso seria realizado em três turmas com 50 pessoas cada, totalizando

150 cursistas.
}> Definição do conteúdo; a cargo dos assessores. O curso deveria contemplar pelo menos três aspectos: � 

( 1) Aspectos relacionados à comunicação, à capacidade de expressão (palestras); (2) aspectos

1 
- Questões discutidas nas reuniões de assessoria, consideradas prioritárias.
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relac�º??dosN à orga,nizaçã_o no trabalho popular (como coordenar uma reunião, preparar relatórios) e (3)
Sens1b1hzaçao para a prática de pesquisas nas comunidades. 

� Discutir a proposta do Núcleo Mulher e Cidadania (CEDAC). 

5. Curso de Metodologia de pesquisa (restrito a umas 10 pessoas) formado a partir do Curso Geral,
• Objetivo: capacitar um grupo de pesquisadores para atuarem na coleta e análise de dados a serviço do

Centro e da Diocese. Formar um núcleo diocesano de pesquisadores para atender a necessidade de
realização de pesquisas próprias.

• Público: em tomo de 1 O pessoas selecionadas a partir do Curso de Metodologia Geral. (?)
• Formato: Serão realizados nove encontros sendo o último dedicado a avaliação do curso. Cada encontro

terá quatro horas de duração, num total de 36 horas, em sábados consecutivos. A abertura acontecerá em
23 de março e o encerramento e avaliação, no dia 9 de junho.

}:> Definir a questão do valor do curso. 
Obs. 1.: Proposta do CERIS: Criação de um Banco de Dados. 
Obs. 2.: Reunião em 21 de fevereiro, às 09:30 horas na Cáritas 

6. Boletim do Centro Sociopolítico (Será emitido de 02 em 02 meses a partir de março). 
� Falta definir se haverá Colaboradores fixos. 
� Oficializar, junto ao projeto, o gasto bimensal com cópias e correio. 

7. Desdobramentos do Curso de Educação.
• Reunião marcada para o dia 17 de março, às 9 horas no Cenfor.� � Frente a participação do Emílio, o que será proposto aos cursistas?

Planejamentd'Pr�liminar para 2001 
Janeiro: 

01° a 31 - Férias. 
06 - Quarto Encontro dos Ex-candidatos, de 9 às 12 horas no Cenfor2

. 

Fevereiro: 

Importante: Produzir o primeiro exemplar do Boletim do Centro, a ser emitido em março. 
03-Reunião excepciotta/-da C()ordenação, às 9 lioras na Cáritas, a fim de fecl,ar o pla11ejamento 2001.
07 -Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
14 -Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 

15 -Reunião com os padres, às 9 horas na Cáritas, a fim de discutir o planejamento. 
• � 21-Reunião com o CERIS, às 9:30 horas na Cáritas, parafechar proposta do curso de metodologia.

21 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h.
27 - Carnaval.
28-Cinzas.

Março: 

03-Abertura da CF 2001, às 14:30 horas, no Centro D. Adriano (Posse).
07 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h.
10-Inauguração do Centro Sociopoütico, às 9 h no CEPAL.
1 ,t -Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
17 - Reencontro do pessoal que fez o Curso de Educação, às 9 li 110 Cenfor.
21 - CÔnvivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 

2• A Quarta Reunião de ''Ex-candidatos" foi marcada para 06 de janeiro de 2001 de 9 às 12 horas no Cenfor, a fim de ser discutida
uma proposta de fonnação politica tida como prioridade do grupo e esboçada nos três encontros anteriores. 
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23 a 25- Abertura do Curso de Metodologia com seminário de sensibilização sobre gênero, i11icia11do às 18 
horas no Ce,ifor. (de 181,oras de Sexta às 13 /,oras de Dom1í11go). 
28 -Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h. 
31 -Conti11uação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 horas 110 Ce,ifor. 

Abril: 

04 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
07 - Conti11uação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 hora31 no Ce,ifor. 
14- Sábado Santo.
11 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h.
18 - Convivência entre os animadores, de 15 às J 7 h.
21- Feriado Nacional (Iiradentes).
25 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h.
28- Continuação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 horas no Cenfor.

Maio: 

02 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
05 - Co11ti11uação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 lwras 110 Ce,ifor. 
09 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
12- Co11tinuação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 !toras no Ce,ifor.
16 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h.
19- Contilluação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 !toras no Ce1ifor.
23 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h.
26- Continuação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 !toras no Ce,ifor.

Junho: 

02- Contil1uação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 horas J'to Ce1ifor.
06 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h.
09 - Encerramento e Avaliação do Curso de Metodologia, de 8 às 12 horas 110 Ce,ifor.
13 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h.
20 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h.
27 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h.

Julho: 

04 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
11 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
18 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 
25 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h. 

Agosto: 
01° - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
08 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
J 5 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 
22 - Encontro de Formação Polltica, de 14 às 17 h. 

Setembro: 

05 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
12 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
J 9 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 
26-Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h.

Outubro: 

03 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
1 O - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
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17 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 
24 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h. 

Novembro: 

07 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
14 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h. 
21 - Convivência entre os animadores, de 15 às 17 h. 
28 - Encontro de Formação Política, de 14 às 17 h. 

Dezembro: 

05 - Reunião de animadores para comentar relatórios, de 15 às 17h. 
08 - Confraternízação geral de final de ano, às 1 Oh 30 min no Cenfor. 
12 - Reunião de Coordenação, de 15 às 17 h e após, confraternização. 
19 - Convivência entre os animadores com avaliação, de 15 às 17 h e após, confraternização. 



Anexos do Planejamento 

1) Proposta dos Encontros de Formação Política (às 4ª5 quartas-feiras de 14 às 17 horas no
salão da Cáritas)

DATA TEMA ASSESSORIA 
28 de março Drogas e Política Pe. Renato Chiara 
25 de abril A Questão Raciâl e a Política Frei Davi ou Mário Maestri (UFP) 
23 de maio A Educação e a Politica Lúcia Neves ou Emílio 
27 de junho Os Conselhos Municipais e a Política Fase (Mauro ou Tatiana) 
25 de julho Religião e Política !ser-Assessoria (Pedro Ribeiro ou Névio

Fiorin)
22 de agosto A Mística do Animador Popular Francisco Orofino
26 de setembro A Bíblia e a Política Alouém do CEBI ou F. Orofino 
24 de outubro A lei 9840 Contra a Corrupção Eleitoral Percival ou Ferreirinha (PT) 
28 de novembro Eleições 2002 - Dificuldades e Possibilidades lser ou José Cláudio 

2) Curso de Metodologia.

DATA HORÁRIO E LOCAL ENCONTRO ASSESSORIA 

23 a 25 de março 18 de Sexta às 13 de Abertura: Seminário de Maria Lúcia (CEDAC) 
Domingo, no Cenfor. Sensibilização de 

Gênero 
31 de março 8 às 12 horas, no Cenfor 2 ° encontro CERIS 
07 de abril li 2 ° encontro " ·  

28 de abril " 2 ° encontro " 

05 de maio " 2° encontro " 
' 

12 de maio " 2 ° encontro " 

19 de maio .. 2° encontro " 

26 de maio " 2 ° encontro " 

02 de junho " 2 ° encontro " 
, 

09 de junho " 
"'"' 2 ° encontro " 

( .:' 

3) Datas Periódicas dos-Enc_ontros dos Grupos de Fé e Compromisso nos Municípios

MUNICÍPIO ANIMADOR TELEFONE DATA DOS HORÁRIO LOCAL 

ENCONTROS 

Nilópolis Beto 667-6900 4 ª quinta-feira 19:00 Nª5 
s

ra Aparecida 
Belford Roxo Sonia 9647 -6070 3 ª sexta-feira 19:00 Nª5 S'ª Conceição 
Nova Iguaçu Salvador 767 -2643 - - Catedral 
Queimados Valentina 9727 -4229 1 u sábado 09:00 Nª5 

s
ra Conceição 

Japeri Anselmo 
(021.XX) 

- -

670 -1366 

Paracambi Maria Batista 
(021.XX) 

4 ° sábado 16:00 
São Pedro e São 

683 -2375 Paulo 

Idéias surgidas recentemente e não suficientemente discutidas: 

1. Cursos de formação mais acessíveis, em maior quantidade de vagas, mais populares e nas comunidades /
paróquias. Este curso aconteceria em cada um dos sete municípios e deveria possuir recursos e didáticas
mais acessíveis aos inscritos. Através deste curso, estaríamos colaborando para aumentar o número de
agentes multiplicadores, fortalecendo o grupo de formação social. Um tema interessante seria o da educação
popular ( questão surgida na reunião de assessoria, a partir da demanda expressada nas cartas lidas na
Assembléia Diocesana).
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2. Encontros (debates, seminários) de formação de l dia sobre temas de interesse do povo (saúde da gestante,
adolescência, etc.) mas sem constituir um curso. (Proposta de F. Piaia). / realização de atividades culturais
promovidas na parte da noite pelo Centro, como filmes, debates, etc. no intuito de permitir a participação de
um número maior de pessoas.

3. Feira da Cidadania para o povo com debates, palestras, arte, dança, aproveitando as festas dos padroeiros
para divulgar o curso (Bruno e Piaia). Momento e espaço de divulgação das atividades desenvolvidas pelos
grupos de medicina alternativa, clube de mães, grupos de artesanato, etc.

Outras Questões: 

1. Até que ponto estamos atingindo o público-alvo?
2. O perfil dos inscritos está bom ou precisamos mudar algo?
3. Como agregar um maior número de padres a fim de fortalecer a base de sustentação do Curso de Formação

Social? (Referências: Geraldo, Davenir, Paulo, Vilcilane, Carlos, Bernardo e Beto ).
4. Será que os conteúdos do cursos estão ajudando às pessoas a terem um maior questionamento em relação à

Diocese e a outros grupos que pertençam?



Memória do Terceiro Encontro de Candidatos
3

Apresentação 

. O terce!t"o Encontro de Candidatos, definido para o primeiro sábado de cada mês, teve o objetivo de
especificar a hnha de atuação para o próximo ano, recuperando as iniciativas propostas nos dois encontros 
anteriores. 

Levantamento das Propostas 

Resgatamos as propostas surgidas na segunda reunião, relatadas a seguir: 
1. Curso de Política, visando uma preparação à longo prazo, articulando fé e política.
2. Elaboração d� projetos de iniciativa popular.
3. Análise de Cónjuntura (econômica, política e eclesial)
4. Trabalho de acompanhamento das atividades nas Câmaras Municipais

Além desses pontos, Giovanni resgatou as propostas surgidas no primeiro encontro (realizado em agosto,
antes das eleições municipais. Eis as questões: 
5. Formação política para o clero ou outra forma de envolvimento e discussão das visões do clero sobre fé e

política.
6. Fonnulação de políticas públicas.
7. Elaboração de um boletim político.
8. Desencadeamento de pesquisas nas comunidades.
9. Promoção de 1 ou 2 seminários, com três ou quatro dias de duração para estudo ou debate de questões

candentes do momento.
1 O. "Com bate" à corrupção 4• 

Discussão 

Após a apresentação das propostas, seguiu-se a discuss:ão. Inicialmente houve a compreensão de que 
algumas atividades eram específicas do Centro (como a pr1eparação de um Boletim) e outras do Curso de 
Formação Social (promoção de 1 ou 2 seminários, com três ou1 quatro dias de duração para estudo ou debate de 
questões candentes do momento). 

Foi dito também que o conteúdo do curso deveria ser para um público mais restrito do que aquele que fez o 
primeiro curso de política. 

Posteriormente, diante das diversas perspectivas surgidas, os ex-candidatos foram convidados a se 
posicionarem diante do exposto. De uma forma geral, pode-se dizer que a oferta de um curso de política seria a
ação primeira a ser desenwlvida pelo Centro Sociopolítico. Isto porque possibilitaria a formação sistemática 
para possíveis candidaturas, bein como para a participação em outros níveis políticos como os Conselhos 
Municipais. 

Além dos pontos levantados foi avaliada a possibilidade de contemplar outros aspectos: 
11. Discutir a questão da representação política (representação e participação na Câmara, no Curso no papel do

leigo)
12. Políticas Públicas e Projetos de Sociedade (Projeto neoliberal)
13. Maior conhecimento sobre as leis
14. Como se faz fiscalização na Câmara
15. O curso deve estar voltado para o agente político direto, não necessariamente candidatos. O curso não pode

perder a referência do cotidiano das pessoas envolvidas.
16. Discutir a origem e o papel e o funcionamento dos Consellhos
17. Discutir a ética na política (movimentos, partidos, Igreja).
18. Discutir estratégias de "macro-política".

3Realizada no Centro de Formação em 02 de dezembro de 2000. 
4 Giovanni também selecionou uma definição de um candidato a respeito do Centro: é aquele que está "entre as comunidades e as

Câmaras Municipais". 
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Encaminhamentos 

Decidimos que o Curso de Política poderia contemplar alguns tópicos aspectos surgidos inicialmente 
enquanto propostas de atividade. Para isso Adriano, Perdval, Antônio Carlos e Lula Rodrigues marcariam um 
encontro a fim de sintetizar as propostas e encaminhá-Ias para os demais para que fosse discutida na próxima 
reunião, confirmada para o dia 6 de janeiro (primeiro Sábado), às 9 horas no Cenfor. 

Os tópicos que foram pensados enquanto fundamentais seriam os seguintes: 
1. Fé e Política
2. Ética na Política
3. Origem dos Conselhos
4. Como se faz análise de conjuntura

Os recursos metodológicos deveriam envolver: 
• Um trabalho de acompanhamento das atividades nas Câmaras Municipais
• Desencadeamento de pesquisas nas Comunidades
• Envolvimento do Clero na reflexão fé e política
• Promoção de 1 ou 2 seminários para estudar ou debater alguma questão importante
• Combate a corrupção



1) Apresentação

Reunião de Coordenação Ampliada 
Avaliação das Atividades 

Realizada em 06 de dezern1bro de 20005 

. As Re�niões An:1P!iadas de Coordenação, embora agend;adas, acabavam por não acontecer. A coordenação
executiva (Adnano e Sorna) percebeu que muitas decisões estavam sendo tomadas nos encontros "especiais" de
assesso�a, sem a participação dos animadores municipais, o que num duplo movimento afastava a coordenação geral e
assessona da realidade dos grupos de fé e compromisso nos municlpios e, ao mesmo tempo, afastava os animadores
municipais do desenvolvimento do processo de pensar os caminhos tomados pelo Curso de Formação Social, tornando-os 
meros executores. 

Vimos que em função de um planejamento coerente com as diferentes situações nos municlpios, seria de vital 
importância compreender o que funcionou ou não, segundo a avalia1;ão dos animadores municipais e dos assessores. 

2) Avaliação dos Animadores

A) Nova Iguaçu (Salvador): Salvador argumentou que os grupos de emprego não funcionaram. Em parte, porque
as assessorias não tinham clareza dos objetivos quanto ao que se queria em relação à geração de emprego e renda ou 
em relação à participação nos Conselhos Municipais. Fazer o qu�!? Já o grupo de saúde não conseguiu se reunir. Os 
outros animadores não conseguiram acompanhar (Ana Regina e Cleonice). Parece que o grupo de política foi o que mais 
andou. Ao mesmo tempo, os cursos deixaram muito a desejar. 

Agostinho questiona o trabalho da Bioenergética, dizendo sm um trabalho sem consequência. A coisa mais séria é 
a questão do emprego. Há a necessidade do Grupo Fé e Compromisso. Pe. Bruno diz ser necessário formar um grupo por 
Região (l, VI e VII). Sonia acha que Pe. Geraldo poderia ajudar o Salvador nessa articulação. 

Em relação ao questionamento feito por Salvador no que se refere aos Conselhos Municipais, Pe. Bruno defendeu 
a necessidade de ajudar aos cursistas envolvidos com a saúde a re!tletir. Até que ponto o trabalho na medicina alternativa 
é transformador? Até que ponto é ideológico? Salvador acha que temos que passar nossos conteúdos, através de Cursos 
Bíblicos que são muito freqüentados. 

B) Queimados (Valetina): Há um Grupo de Fé e Compromisso com coordenação provisória. O Curso de política
foi muito positivo. Todo 1°sábado há reunião do grupo, que está aumentando. Continuam com a cooperativa de macarrão, 
formada por mais ou menos 12 pessoas. Pe. João apoia esta iniciativa. Estão desenvolvendo também a idéia de um grupo 
de fé e política e de um fórum de politica para o próximo semestre. 

C) Japeri (Anselmo): Anselmo ajudava ao Arthur. Há o dlesafio de unir Japeri e Engenheiro Pedreira. Querem
formar um grupo de Fé e Compromisso. Destaques à participação ele Nilza e Sabino. Pe. Porfírio apoia. As pessoas muito 
engajadas na Igreja, têm dificuldadé em participar nas pastorais sociais. 

D) Nilópo/is (Beta): Há uma grande concentração de cursistas na Igreja da Aparecida. A nível de estrutura,
conseguiram manter uma reunião toda quarta 58 feira do ml�s. Escolheram trabalhar Educação, Polltica e Meio 
Ambiente. Conseguiram até então, pôr em andamento o projeto dH Reciclagem de Lixo. Tiveram o cuidado de criar algo 
que desse para ser autogerido. A Comissão de Educação (05 pEissoas), combinou fazer um estudo sobre a LDB. Em 
relação à politica propriamente dita, prepararam um estudo sobn� o Plano Diretor e a Lei Orgânica do Municlpio. Foi 
positiva a participação da Igreja Metodista. Fizeram debates com candidatos a prefeito, onde Frei Piaia assumiu a 
coordenação da mesa. O debate com candidatos a vereador foi reailizado com 15 pessoas. O grupo de Nilópolis participou 
também do Plebiscito da Dívida Externa. Em relação aos cursos de nosso Projeto, Pe. Geraldo Magela acha melhor 
investir na Escola da Fé. Frei João tem boa vontade, mas não se €!mpenha tanto. Neste sentido, Beta argumenta que não 
conseguiu maior aproximação com o clero. Irão levar o Projeto de Heciclagem para o prefeito eleito avaliar. Bet� ressaltou 
que o grupo fica dividido em relação ao Projeto de reciclagem de lixo, no sentido em que alguns acreditam que o grupo 
deva ir mais devagar, para depois não cair em frustração, outros gostariam de ver o processo mais acelerado. Piaia avalia 
que o Curso fica isolado. Deveríamos trazer pessoas de outros movimentos de outras pastorais, das demais pastorais. 

j Estiveram presentes as seguintes pessoas: Pe. Bruno, Pe. Agostinho, frei Piaia, Salvador, Valentina, Anselmo, Adriano, Sonia,

Paiva, Irene, Beto e Pe. Geraldo. 
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E) Belford Roxo: Estão com o Grupo Fé e Compromisso, se reunindo toda 3a sexta feira do mês às 19 horas na
lgrej� de Nossa Senhora da Conceição. Reativaram o Conselho Comunitário de Saúde e já têm assento garantido para o 
próximo ano no Conselho Municipal de Saúde. Reúnem-se mais ou menos 12 pessoas no grupo, representando todas as 
paróquias, embora a de Lote 15 seja bastante atuante. Comentando a questão levantada por Frei Piaia, Sonia 
argumentou que é bastante diflcil chamar pessoas de fora do curso, pois encontram-se bastante envolvidas com as outras 
pastorais. 

3) Avaliação da Coordenação e Assessoria

A) Pe. Agostinho avalia que o curso criou um perfil mais leigo e está alicerçado na base. A entrada da Sonia foi
boa. A assessoria efetiva (Paiva, Percival e Giovanni) é positiva. Por outro lado, perdemos a assessoria do Parreiras. O 
desafio que não superamos é a tríplice liderança nos municípios. Se ficássemos somente na "cúpula" não agüentaríamos. 
A idéia é aproximàr o Pe. Roy de nosso Projeto, como também o Pe. Davenir. O curso tem posição, tem projeto, tem 
programa, sonha alto e isso é bom. É importante não esquecermos que é um verdadeiro milagre mantermos a vontade de 
mudança com o status quo na Diocese. Também é positivo o relacionamento com o CEDAC e agora com o GERIS. O 
Curso de Formação Social mantém o bom nome. 

O que não funcionou foi a tríplice coordenação nos municipios. Também sentimos uma grande ausência do Piaia. 
Nós não conseguimos trabalhar a relação com os demais padres, como o Davenir. 

B) Pe. Bruno diz que o curso está com um perfil efetivamente leigo e isso corresponde aos nossos anseios.
Sugere, nesta linha, que criemos uma rede entre as lideranças leigas que acreditam nessa Igreja mesmo que a estrutura 
eclesial diocesana não dê apoio. Temos atingido progressos, mas ainda temos muito a avançar, apesar da estrutura de 
Igreja que temos, temos que garantir a continuidade. Precisamos fazer parcerias com o CEDAC e o CERIS, que é muito 
bom. Realçou as palavras de Agostinho no sentido de reconhecer a importância e o grande esforço do trabalho 
desenvolvido por Irene. 

C) Piaia ressalta que, como estrutura, o curso é bem montado. Ressaltou também que apesar da distância das
reuniões de coordenação a sintonia com Agostinho e Bruno faz com que não se sinta tão por fora das iniciativas do Curso 
de Formação Social. 

O Curso de Formação é um espaço aberto e democrático e inspira confiança. Neste sentido está de parabéns; 
realmente é um milagre mantermos, mas como tornarmos o curso mais popular? O nosso desafio é tornar o curso mais 
sedutor (festas, linguagem mais popular, jornal, talvez, fazendo um jomalzinho na base de caricaturas) 

D) Paiva "levantan o desafio de sermos "multiplicadores·. A necessidade de sempre estar em diálogo com a base e
a assessoria (reuniões desse tipo - animadores, coordenação e assessoria - são fundamentais). Como criar canais para 
popularizar? A ação precisa ser com outras Igrejas. Lembrando um fato ocorrido em Marapicu, defendeu que a orientação 
médica de cunho popular (quéstões relacionadas à gravidez das meninas e outras do gênero, entusiasmam mais que 
encontros de círculos bíblicos, isto é, alcançam um número maior de pessoas. 

O nosso objetivo, diz Paiva, é a formação política do cidadão. É isso que queremos: organizar para passar à ação 
política. Também defende que a articulação com outras Igrejas é de fundamental importância. Pensa que nós poderíamos 
oferecer encontros para as pessoas sem a pretensão de transformá-las em profundas conhecedoras mas que fossem 
encontros de sensibilização, seja na área da saúde (chamando dois médicos, por exemplo, para falar no assunto) seja na 
área da educação. 

Bruno ressaltou ainda que a realídade vai ser o "termômetro". Sugeriu que fizéssemos nos municípios, palestras, 
"Feira da Cidadania", cada dia falando sobre um assunto, como questão de gênero, ou espaços de divulgação dos 
trabalhos realizados nos movimentos, pastorais, paróquias, etc. Bruno pensa que para cada nova atividade deva-se criar 
departamentos de forma que não sobrecarregue os que já sustentam o projeto de formação social. 

Piaia também defendeu que devemos atuar nas festas dos padroeiros, aproveitando o espaço para divulgar o 
Curso de Formação Social. 

E) Irene diz que passou.cada vez mais a ter um papel de contadora em detrimento da função de secretária. Pediu
para que os assessores que serão contactados saibam da necessidade de apresentarem seus documentos e de passar na 
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Cáritas para receber o pró-labore. Acha que em Nilópolis precisa1mos investir em novas lideranças. Ressalta ainda a 
necessidade de resgatarmos as reuniões administrativas. 

F) Pe. Geraldo ressaltou os trabalhos que realizou durante o este ano, a saber: Semana da Consciência Negra,
Fórum da Cidadania Participativa, Saúde Alternativa, Audiência Pública sobre o Projeto de Lei 9840, Rede da Troca de 
Saberes. 

G) Sonia disse que nesse primeiro ano de curso, obteve um bom aprendizado. Existe muita transparência no
trabalho, em especial na forma de proceder de cada um. Quenamos crescer mas não podemos transformar numa 
burocracia. O curso de Formação está presente em quase tudo em nossa diocese. Temos também um bom 
relacionamento com a Andréa, do Jornal Caminhando e com o Paulo, da Assembléia Diocesana. A Assessoria 
permanente tem se mostrado muito boa. Será de fundamental im1Portância o planejamento 2001. Precisamos ter uma 
agenda. 

H) Adriano levantou as seguintes questões: "perfil dos cursistas. Até que ponto estamos alcançando o público
alvo?" Conteúdo dos cursos: "será que o curso está criando pessoas que "questionem" a diocese e outros lugares de 
atuação?" "Cuidar" da Assessoria. Tivemos a experiência de assessoria com o Parreiras que, num processo de desgaste 
interno e de outras perspectivas de atuação, precisou se retirar. Havia uma certa dependência dele. Precisamos evitar 
isso, ao mesmo tempo que temos que valorizar mais a atuação correta dos assessores. A busca de ápoio de outros 
padres continua sendo um sonho pouco concretizado. Ampliação do curso para atingir a base. Quais são os nossos 
objetivos? Eles estão claros para todos? Parece que falta clareza. Para além das atividades pontuais a serem 
desenvolvidas no decorrer do ano, precisaríamos pensar em "estratégias de sobrevivência" das Pastorais Sociais na 
Diocese. 

4) Informes

Nossa confraternização foi marcada para o dia 14/12, após a1 reunião com o Geris. 



DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DE ASSESSORIA, REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2000
6

1) Apresentação

Esta reunião, marcada em conjunto com o encerramento do curso de educação, pretendeu encaminhar

algumas questões referentes ao planejamento das atividades em 200 l .  Além dessa questão, tínhamos também 
uma conversa agendada com o Emílio 7 a respeito dos desdobramentos do curso de educação. 

Na prática a discussão do dia ficou em tomo 
1- do curso de política geral;
2- da estratégia de aglutinação de forças em tono do Centro, chamando os padres para discutir nossa

proposta de planejamento e 
3- dos desdo�ramentos do curso de educação com a participação do Emílio.

2) Curso de Política Geral e Planejamento 2001

A idéia inicial em relação ao Curso de Política Geral seria a de preparar cerca de 30 "monitores", 
previamente selecionados, em tomo de 4 pessoas por região. Este curso deveria incluir o aspecto da 
metodologia de trabalho nas bases, já que a tônica desse curso seria a de "formar formadores". 

A partir desse curso deveria ser montada uma cartilha que orientasse os monitores no trabalho a ser 
desenvolvido nos grupos. Esse trabalho pós-curso seria fundamental. Para isso, no desenvolvimento deste e dos 
demais cursos ( como o de metodologia, por exemplo), deveríamos criar condições para a montagem das 
equipes durante a realização do próprio curso, com vistas a facilitair o trabalho posterior nos municípios. 

Fitas de vídeo poderiam ser acrescidas como material pedagógico. 
Os critérios para a inscrição deveriam ser discutidos, porém, um elemento importante seria o de já ter 

participado do curso de formação social (continuidade da formação). 

Na perspectiva do planejamento 2001 e com vistas a aglutinar forças, vimos que teremos que realizar

um encontro em 06 de janeiro, no mesmo dia da reunião do grupo de candidatos, no Cenfor e outro em 03 de 
fevereiro às 9 horas na Cáritas a fim de finalizar a discussão e fechar urna proposta de planejamento. Este será 
apresentado aos padres no dia 15 de fevereiro, às 9 horas na Cáritas a fim discutir coletivamente. 

3) Conversa Com o Emílio a respeito dos Desdobramentos do Curso de Educação

Emílio propôs realizar um acompanhamento descentralizado ( em cada município), a partir dos 
conselhos municipais, coletando dados, estudando-os, e socializando esses dados, buscando caminhos de 
intervenção política. Vimos que a proposta esboçada por Emílito não foge dos nossos objetivos. Contudo, 
Giovanni propôs que se fizesse primeiro a coleta de dados para depois chamar o grupão e aí sim, pensar em 
estratégias. Ao mesmo tempo, Giovanni defendeu que não devíamos começar um trabalho simultaneamente nos 
municípios. Começar, talvez, em Nova Iguaçu. 
Emílio defendeu que um a das primeiras etapas do trabalho seria a de achar ao meios para ter acesso à 
elaboração orçamentária. 

Seria interessante sondar entre os seguintes grupos: 
Pessoas da diocese, em especial algumas das quais estão ligadas ao Curso de Formação Social com 
interesses neste assunto. 
Candidatos que estão freqüentando o Centro Sociopolítico. 
Vereadores comprometidos com a educação. 
Pessoas ligadas diretamente ao setor educacional. 

O Centro ofereceria espaço, apoio. A equipe trabalharia S ou 6 meses com essas pessoas, coletando, 
analisando e dando tratamento aos dados, via Sepe e via Centro para daí termos inicativas mais concretas, 
formando um corpo. 

6 Realizado no Centro de Formação dê Lideranças, no dia do encerran1ento do curso de educação. Contou com as presenças de 
Adriano, Pe. Agostinho, Pe. Bruno, Percival, Giovanni, Paiva e Pe. Geraldo (convidado). Sonja estava acompanhando o encerramento 
do curso de educação. 

.7 Diretor do sindicato dos professores em Nova Iguaçu (SEPE) e foi o assessor dlo curso de educação em relação ao funcionamento do 
Fundef . Foi candidato a vereador pelo PT em Nova Iguaçu. 
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Ficou a dúvida de como esse trabalho poderá ser efetivado através do SEPE. Foi lembrado que o 
estabelecimento de parceiras com outras organizações é wn sonho antigo mas· que às vezes esbarra em 
dificuldades próprias das instituições envolvidas (aspectos financeiros, direção do progran1a, por exemplo). 
Percival lembrou que um professor da Uff tem desenvolvido pesquisas sobre orçamentos municipais e estas 
poderiam ser bastante proveitosas nesse trabalho. Pe. Geraldo lembrou que o Fórum da Cidadania também tem 
feito algwnas reflexões a respeito do Orçamento Municipal. 



Proposta de Curso de Política 

Apresentação 

Conforme a última reunião dos ex-candidatos8
, foi definida a elaboração de um curso de política como 

forma atividade prioritária. 
O Curso será um meio de capacitação das lideranças políticas. Esta formação deverá ser continuada, 

garantindo uma mesclagem de formação teórica e de ser um espaço de reflexão do cotidiano político de cada 
um. 

O curso deve ser permeado da relação fé-vida, espiritualidade-política, pois seu público-alvo será 
constituído de lideranças cristãs políticas diretas, isto é, pessoas que atuam como referências em um grupo 
social, preferencialmente agentes partidários, mas também lideranças cristãs nos demais espaços: conselhos 
municipais, sindicatos; associações de bairro, Ong's, e demais espaços. 

Proposta do Curso 

A seguir apresentamos a proposta do curso. A equipe de síntese pensou que a formação deveria ser
organizada em tomo de três eixos: (I) projetos de sociedade; (II) análise de Conjuntura e (III) ética na vida
política9

• Este três eixos seriam organizados em tomo de três abordagens: (A) a de conteúdo, propriamente, (B)
a dos recursos pedagógicos, a fim de atender a necessidade de teoria e prática e finalmente (C) dos seminários
de encerramento, ao término de cada parte, aberto a toda sociedade. Além disso deveria ser pensado ao término
de cada parte um momento de avaliação da prática de cada um e do nível de funcionamento do curso.

Parte 1: Projetos de Sociedade 

A) Conteúdo:
· Compreender quais são os diversos projetos de sociedade, a saber:
1. de Deus revelado pela Bíblia.
2. da Igreja.
3. do neoliberalismo
4. da social-democracia
5. do socialismo

B) Recursos pedagógicos
Deverão ser utilizados· recursos pedagógicos e dinâmicas práticas envolvendo a realidade política dos

participantes a fim de: 
l. Desencadear pesquisas nas comunidades sobre o conhecimento de algum desses projetos de sociedade, ou

como, a partir da prática política da comunidade se aproxima ou se distancia desses projetos.
Acompanhamento dos trabalhos nas Câmaras Municipais a fim de perceber quais são os projetos de
sociedade que permeiam as políticas municipais.
Pesquisar a origem, o papel, e o funcionamento dos Conselhos Municipais, das Associações e Moradores,
das Ong's e dos partidos a fim de contextualizá-los nesses projetos de sociedade.
Ajudar a refletir como a instituição e/ou o grupo que o participante atua se insere nesses projetos de
sociedade.

C) Seminário de Encerra,r,ento da Primeira Parte do Curso
"Igreja no Século XXI: Qual o Projeto de Sociedade?", a ser organizado pelos cursistas, e convidados como
padres, teólogos, sociólogos da religião, etc.

Obs. 1: estas atividades seriam um meio de criar espaço no próprio curso para mesclar a formação e a vida cjos 
participantes nos espaços em que atuam. 
Obs. 2: a primeira parte do curso atenderia a demanda por um curso teórico que discuta a relação fé e vida, ao 
mesmo tempo em que discute os diversos projetos de sociedade. Além disso, no campo dos recursos 
pedagógicos, o curso abre campo J)ara a discussão dos Conselhos Municipais, incentiva um acompanhamento 

8 Realizada em 02 de dezembro de 9 às 12 horas no Cenfor. 
9 Evidentemente, trata-se tão somente de uma proposta que deverá ser plenamente discutida. 
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preliminar, porém crítico, dos trabalhos nas Câmaras Munic:ipais, bem como promove um contato com as bases 
estimulando a pesquisa nas comunjdades. O seminário de conclusão pretende chamar os padres de nossa 
diocese e outros para um discussão do papel da Igreja na questão política. 

Parte li: Fazendo Anális,es de Conjuntura 
A) Conteúdo:
Compreender como se faz análise de conjuntura (critérios a serem considerados) nos campo econom1co, 
político e eclesial levando em consideração a dimensão municipal, estadual, nacional e internacional. 
1. Como se faz análise de Conjuntura Econômica
2. Como se faz análise de Conjuntura Política
3. Como se faz.análise de Conjuntura Eclesial

B) Recursos pedagógicos
Promoção de atividades que exijam a análise de conjuntura dos participantes, levando em consideração o plano 
local e o plano nacional / internacional. 

C) Seminário de Encerramento da Segunda Parte do Curso
Apresentação seguida de debate da análise de conjuntura eclesial, econômica e política da Baixada Fluminense, 
feito pelos cursistas. Poderiam ser convidados alguns pesquisadores para comentar algum ponto específico 
levantado pela análise dos cursistas. Por exemplo: Chamaríamos o professor Frigotto para abordar a influência 
do neoliberalismo no campo da educação e cultura, com seus desdobramentos econômicos e políticos, enquanto 
os cursi�tas abordariam a questão eclesial (?) 

A) Conteúdo:
(Não foi definido) 

B) Recursos Pedagógicos:

Parte Ili: Ética na Vüda Política 

os participantes deveriam trazer situações do cotidiano vivido nos partidos, conselhos e outros espaços e 
analisá-los sob o ponto de vista da ética (?) 

C) Seminário de Encerramento da Primeira Parte do Curso
Debate a respeito da Ética da Vida Política.(?) 



Diocese de Nova Iguaçu 
Comissão iocesana de Formação Social Permanente: Fé e Compromisso. 

Nova Ig11aç11, 13 de novembro de 2000.

Querido Irmão, Querida Irmã. í )mpanheiro e Companheira na Caminhada. 

E com muita alegria que nos dirigimos mais uma vez a vocês. Estamos preparando uma 
confraternização de final de ano e sua presença será indispensável, pois gostariamos de rever a todos e 
todas que em algum momento conviveram conosco em nosso Projeto de Formação Social. Para isso, 
teremos um delicioso churrasco, no dia e local a saber: 

Local: Centro de Formação de Líderes - CENFOR 
Data: 09 de novembro de 2000. 
Horário: 10h30min: Boas - vindas e troca de experiências, para "matarmos" as saudades. 

llh30min: Delicioso churrasco de confraternização. 

Pedimos a você, por gentileza, que confirme sua presença através da ficha abaixo e entregue-nos a 
mesma até o dia 01 ° de dezembro de 2000, no Curso de Formação Social, sito a Rua Capitão Chaves, 60 
(fundos), de segunda a sexta-feira de 14 às 18 horas. Se houver qualquer dúvida, também poderá ligar 
para os seguintes números: 767-7677 e 669-2259, no mesmo horário. 

-----------------------------------------------------X-------------------------------------------------------------------

Paróquia: _____ _.! __ ,!__ ___ ___;_ _ __:__ ____________________ _ 

Em que curso de nosso Projeto de Formação Social, você participou? ____________ _ 



CONFERtNCl4 NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

43ª Assembléia Geral 
ltaic1, Jndazatuba-SP. 9 a 17 de agosto de 2005 

XI INTERECLESIAL DAS CEBs 
MENSAGEM DOS BISPOS AOS PARTICIPANTES 

59/43ªAG(Com) 

Nós, Bispos presentes no XI Intereclesial das CEBs, realizado em Ipatinga, MG, 
de 19 a 23 de julho de 2005, saudamos, calorosa e fraternalmente, todas as comunidades 
eclesiais de base, bem como nossos irmãos no episcopado, testemunhando a importância das 
CEBs na vida da Igreja e da sociedade 

As CEBs foram gesta.das no contexto do Vaticano II, como os movimeotos que o antecederam e 
dele nasceram. Arnadurtx:eram e se muJtiplicaram no Brasil, na América Latina e Canbe, sendo lugar de 
evangelização e promotoras de libertação, segundo as orientações de Medellin (1968), Puehla (1979) e Santo 
Domingo (1992). Entendemos que elas têm hoje grande missão a cumprir a própria nússão da Igreja, 
conforme apresentado no Documento 25 da C'\l8Ja. 

Assim como nos encontros anteriores, o XI Intereclesial das CEBs reafirma que a 
Igreja e o Povo de Deus, incentiva a prática da comunhão e participação; impulsiona a 
evangelização libertadora, com uma visão ecumênica e aberta ao dialogo inter-religioso e faz 
memória dos nossos mártires. 

Sentimos que as CEBs querem caminhar junto como Igreja, tendo a presença e 
apoio de nós bispos e da C1\1BB. Fomos aproximadamente 50 bispos presentes no XI 
Imere�lesial. Sentimo-nos felizes por essa exp,eriência de caminharmos juntos, entre nós 
bispos, como também com todos os delegado e delegadas e os membros de outras Igrejas e 
cknominações religiosas, com os representante!; do povos indígenas e afro-brasilei·ros, os 
jovens do Acampamento da Juventude, e os convidados de outros países. 

Agradecemos os meios de comunicação principalmente a RCR, a imprensa da 
região do Vale do Aço, e outros. 1 amentarno!;, no entanto, a ausência da mídia católica 
televisiva, não dando destaque a esse evento, ato Lmportante para a nossa Igreja Católica. 

Manifestamos nossa gratidão aos milhares de homens e mulheres, padres
l 
religiosas 

e religiosos, agentes leigas e leigos, que pelo Brasil a fora colocam-se a serviço da 
evangelização nas CEBs, doando suas \idas sem medir sacrifícios. 

Nós nos comprometemos a encaminhar para nossas dioceses as aspirações levantadas a 
partir das reflexões em torno da temática do encontro, "espiritualidade libertadora". e do nosso 
apoio a todos e todas que se colocam a servir Jesus Cristo na opção pelos excluídos. 

Pedimos aos irmãos no episcopado que apóiem as CEBs de maneira corajosa; 
orientem os padres, seminaristas e agentes de p:astoral para que assumam sua canúnbada. O 
tema "CEBs: Espiritualidade Libertadora" e o lema "Seguir Jesus no compronússo com os 
excluídos", estão em perfeita sintonia com o Prqjeto de Evangelização "Queremos Ver Jesus, 
Caminho, Verdade e Vida". 

Nossa palavra de agradecimento ao nosso irmão Dom Odilon Guimarães Moreira 
pela acolhida fraterna e, em sua pessoa, a todos e todas da diocese de Itabira-Coronel 
Fabriciano pelo testemunho de hospitalidade e ale:gria. 

Invocando as bênçãos da Santíssima: Trindade, lançamos um olhar de esperança 
sobre as CEBs, para que continuem a inspirar-�,e nessa fonte inesgotável. Ao celebrarmos a 
conclusão do Concílio Vaticano II, almejamos que a Igreja se manifeste, cada vez mais, como 
sinal, sacramento e instrumento de salvação para. todo o gênero humano. Que Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil e da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, seja Mãe e 
Companheira de todas as comunidades. 

lpatinga, 23 de julho de 2005



Collfraterllização de Final de A,w -- Cenfor (09/11/2000) 

Introdução: É com muita alegria, que reunimos vocês aquii para conversar, confraternizar e acima de 
tudo, nos encontrar para "matar as saudades". Esse encontro, também serve, para nos fortalecer diante do 
trabalho de cada dia, sabendo que não estamos sozinhos, mas contamos com vários irmãos e irmãs que 
estão empenhados na luta. 

Canto Inicial: A viagem 
Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho 
Tinha um sorriso e um soITiso ainda valia 
Achei difícil a viagem até aqui 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Eu vim depressa, mas não vim de caminhão 
Eu vim a jato, neste asfalto e neste chão 
Achei difícil a viagem até aqui 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Palavra de Deus: Romanos 12, 9- 18 

Eu vim por causa daquilo que não se vê 
Vim nu, descalço, sem dinheiro e na pior 
Achei difícil a viagem até aqui 
Mas eu cheguei, mas eu cheguei. 

Eu tiive ajuda de quem você não acredita 
Tive a esperança de chegar até aqui 
Vim caminhando, aqui estou me decidi 
Eu vou ficar, eu vou ficar. 

Partilha: Sugere-se que alguns dos participantes, partilhem um pouco de sua vida, como está sua 
caminhada a partir do que vivenciou através do Curso de Formação Social. 

Preces Espontâneas, Oração do Pai Nosso, Ave Maria, Oração da Paz e Abraço da Paz. 

Mensagem Final: Chegamos a mais um final de ano. Em nossos corações arde o desejo de nos 
engajarmos cada vez mais em nosso Projeto Social. O Natal está chegando e nos preparamos para a vinda 
de Jesus, em nossa vida pessoal, comunitária e social. Quanto temos ainda a realizar. 

Vivemos um ano intenso de trabalhos, discussões e elaborações. Agora, olhamos com expectativa 
para o próximo ano que virá. São tantos os desafios ... Mas Jesus vai conosco pra gente acertar. Esse é o 
nosso desejo, sermos Sal, Fermento e Luz em nossa sociedade. 

Um Bom Natal e Feliz Ano Bom a todos e todas, ,que carregam em si o sonho de uma nova 
sociedade e que trabalham pela construção do Reino de Deus. Que no próximo ano, estejamos todos 
juntos novamente, com mais garra, entusiasmo e clareza de nosso serviço em nossa Querida Diocese. 

Canto Final: O Senhor me Chamou a Trabalhar 
O Senhor me chamou a trabalhar 
A messe é grande e vai ceifar 
A ceifar o Senhor me chamou 
Senhor aqui estou (bis). 

Vai trabalhar pelo mundo afora 
Eu estarei até o fim. contigo 
Está na hora o Senhor me chamou 
Senhor aqui estou (bis). 

Dom de amor é a vida entregar 
Falou Jesus e assim o fez 
Dom de amor é a vida entregar 
Chegou a minha vez {bis). 

Seu irmão a tua porta vem bater 
Não vais fechar teu coração 

Seu irmão ao teu lado vem sofrer 
Vais logo socorrer (bis). 

Todo bem que na terra alguém fizer 
Jesus no seu vai premiar 
Cem por um já na terra Ele vai dar 
No céu vai premiar (bis). 

C:\1- CDFSP\Geral\Confraternização de Final de Ano - Cenfor 09-·12-00.doc
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Diocese de Nova Iguaçu 
Fórum Diocesano das Pastorais Sociais 

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2004. 

Carta Convite para o 
Fórum Diocesano das Pastorais Sociafü; em 13 de novembro de 2004. 

Querida irmã, querido irmão. 

No dia 25 de setembro aconteceu o 6° Fórum Diocesano das Pastorais Sociais. O en
contro foi organizado em tomo de dois momentos principais: no primeiro, cada grupo apre
sentou como está organizado, quem é beneficiado e quais são os desafios enfrentados. No 
segundo momento, a partir da compreensão dos desafios de cada grupo, discutimç>s os desa
fios comuns às pastorais sociais para sugerirmos as prioridades para 2005. 

Nesse encontro contamos càm a participação de 30 pessoas. Estiveram presentes os 
representantes das seguintes pastorais, movimentos, organizações e grupos: 
Pastorais: Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, Pastoral Familiar, Pastoral Social, Pasto
ral Operária e a visita da Comissão Pastoral da Tena de Campos (RJ). 
Movimentos e Grupos Diocesanos: Movimento dos Trabalhadores Cristãos, Movimento de 
Cursilho, Clube de Mães, Grupos de Fé e Compromisso. 
Organizações Diocesanas/ Paroquiais: Centro Sociopolítico, Centro Diocesano de Direitos 
Humanos, Cáritas Diocesana, Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava e a Coo
perativa de J acutinga. 
Grupos e Ações Sociais: Bolsa de Carentes. 

Segundo os encaminhamentos da Assembléia Diocesana, há a possibilidade de no 
próximo ano ser criada a Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais, conforme proposta 
do Fórum das Pastorais Sociais. Assim, toma-se fundamental contarmos com sua importan
te presença na próxima reunião do Fórum, no dia 13 de novembro, às 9 horas no Ce

pal (Rua Capitão Chaves, 60 - Centro de Nova Iguaçu) para avançarmos ainda mais na 
construção desta articulação. 

Nesse encontro retomaremos o diálogo sobre as linhas para as pastorais sociais suge
ridas no 6° Fórum, a saber: 
1. A necessidade de participação ativa da Dioce:se na questão das Políticas Públicas, em

termos de formação e participação nos conselhos municipais (saúde, educação, criança e
adolescente, assistência social. .. ).

2. O Novo Pacto Social do Trabalho. A Diocese deve investir, valorizar e articular as inicia
tivas de trabalho e geração de emprego e renda existentes nas paróquias e comunidades,
promovendo e contribuindo no escoamento dos produtos, integrando as Regiões Pasto
rais.

3. Formação: investir em capacitação e no despertar na formação de novas lideranças que
possam ser multiplicadores nas paróquias e regionais.

4. Valorizar (no trabalho e na formação) a perspectiva das mulheres e da juventude.
5. Favorecer a organização e a articulação das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação

das equipes e parcerias entre nós e com os outros, particularmente com Oi gt\ff os de ge
ração de emprego e renda (intercâmbio, articula,ção e comunicação).

Na alegria de contar com sua presença e participaç2io, 

Adriano de Araujo. 
Pela Coordenação Provisória das Pastorais Sociais. 



CONVITE 

At. 

ASSESSOR DAS PASTORAIS SOCWS 
Pe AGOSTINHO PREITO 

Prezado Senhor: 
A Equipe de Organização do Primeiro Congresso Estadual da Pastoral da 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro - Leste I, representada pelas Dioceses de 
Nova Iguaçu, Volta Redonda, Rio de Janeiro e Petrópolis vem convidá-lo para 
participar do Congresso por entender a importância da sua presença no primeiro 
Congresso Estadual apoiando e incentivando a organização desta pastoral no 
Leste I com o objetivo de criar uma referência de articulação da Pastoral da 
Saúde a nível interdiocesano, e ao mesmo tempo aprofundar o eixo 
fundamental que permeia esta pastoral que são as três dimensões: Solidária, 
Comunitária e Político-institucional. 

Aproveitamos ainda a oportunidade de que este convite seja estendido aos 
Padres, Diáconos e Religiosas que apóiam esse trabalho na Diocese. 

O Congresso acontecerá: 
Data: 30 de julho de 2005 
Horário: 09:00bs às 18:30:00bs 
Local: IESA - Instituto de Educação Santo Antonio 
End: Rua Dr Barros Junior nº 1124 - Centro - Nova Iguaçu 
Telefone: 0XX21 2667- 8043 e 0XX21 2767 -1552 
Referência: próximo à Presidente Dutra e ao lado do INSS de Nova Iguaçu. 
Taxa: R$15,00 

"Todo cristão ou agente promotor de vida, tem a missão 
de proporcionar a esperança fundamentada nas 
palavras do próprio Cristo: Eu vim para que todos 
tenham vida e a tenham em abundância.,, 

/ 
Na certeza de podermos contar com a sua presença, apoio e colaboração, 

desde já agradecemos fraternalmente. 

Nova Iguaçu, 16 Maio de 2005. 

Atenciosamente, 

�dxAiJ� 
P/ Equipe de organização°<iõEvento 



• )i-0eesé' de·Nova Iguaçu
:oordenação de Pastoral

Nova iguaçu, 17 de fevereiro de 2005. 

Convocação de Representantes das Pê!astorais Sociais para a 
Ã�embieia das Pastoraii; sociais 

a ser realizada em 16 de abril de 2005,(sábado) no Centro de Formaçãó de Lideranças (Cenfor), 
de 8 às 13 horas .. 

Com a realização dos encontros do Fórum das Pastorais Sociais tivemos a oportunidade de conhecer parte da 
:iiversidade de ações sociais desenvolvidas por pastorais, grupos e movimentos em nossa Diocese. Muitos desa
fios foram discutidos e muitas propostas foram apresentadas. 

E é pensando nas condições necessárias para o encaminhamento de tais propostas que avaliamos a necessidade 
de articulação 
das pastorais sociais de nossa Diocese através da criação de uma Equipe de Coordenação Diocesana das 
Pastorais Sociais (ECDPS). 

Desta forma, objetivo da Assembléia é a de instituir uma referência das pastorais sociais em nossa Diocese, 
através da definição de uma equipe de coordenação e de um conjunto de diretrizes para a atuação desta coorde
nação. 

Para isso estamos pedindo que a sua pastoral, movimento ou grupo envie duas pessoas representativas, prefe
rencialmente que já participem de uma coordenação diocesana, regional, paroquial ou semelhante. 

A futura ECDPS será composta a partir de 6 setores de atuaçião: assistência social, saúde, trabalho, educa
ção, criança e adolescente, política e cidadania, e de três organis1mos diocesanos: Centro Sociopolítico, Centro 
Diocesano de Direitos Humanos e Cáritas. 

A Divisão dos representante se dará da seguinte forma: 
Exemplos de Pastorais, Movimentos, Grupos ou Organismos Diocesanos 

Pastoral Carcerária. 
Sociedade São Vicente de Paulo. 
Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobertores, remédios, Htc. 
Pastoral da Saúde. 
Pastoral Operária. 
Clube de Mães. 
Movimento de Trabaihadores Cristãos (Mi'ê). 
Coo erativas e Gru os de Gera ão de Em re o e Renda. 
Pastoral da Educação. 
Alfabetização de Jovens e Adultos. 
Pré-vestibular. 
Pastoral da Criança. 
Pastoral do Menor. 
Casa do Menor. � >-'-'\... >)Creches Comunitárias. � 1/ // 

• Abri os.
• Pastoral Social.
• Pastoral da Cidadania.

Pastoral dos Negros.
• Gru os de Fé e Com remisso e de Fé e Política.
• Pastoral Familiar.
• Pastoral da Terceira Idade.

Movimento Familiar Cristão MFC .
• Pastoral da Juventude.
• Movimento Juvenil.
• Juventude Franciscana Jufra .

Centro Socio olítico 

Centro Diocesano de Direitos Humanos 

Cáritas Diocesana 

Setor de Atua ão 

1. Assistência Social

2. Saúde

3. Trah;:ilho

4. Educação

5. Criança e adolescente

6. Política e Cidadania

7. Familia

8. Juventude

9. Organismos Diocesanos



• Assim, no dia da Assembléia, os dois representantes de cada pastoral, grupo, movimento e organismos diocesa
nos deverão indicar um representante e um suplente para cada um dos setores e para cada um dos organismos
diocesanos.

Pedimos que seu grupo nos confirme até o dia O 1 ° de abril, através do telefone do Centro Sociopolítico o nome
dos dois representantes de seu grupo.

A fim de facilitar o processo de escolha desses dois representante:s estamos reproduzindo os Critérios de Com
posição da ECDPS, bem como das atribuições desta Equipe.

Critérios de Composição da Equipe Diocesana de Coordenação das Pastorais Sociais.
1. Estar plenamente engajado na pastoral ou movimento e ter um certo tempo de caminhada.
2. Estar vinculado a outros espaços eclesiais e/ou da sociedade civil, facilitaindo uma visão de pastoral de conjunto e de sensibilida-

de para a questão das políticas públicas, como Conselhos Municipais, por exemplo.
3. Poder participar de encontros mensais (a serem posteriormente definidos,).

Atribuições da Equipe de Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais. 
A) Organização e Funcionamento
1. Realizar encontros mensais para acompanhar e coordenar a ação e a formação das pastorais sociais na Diocese.
2. Convocar e organizar Assembléias Diocesanas das Pastorais Sociais {Avaliação / Planejamento, Metas Comuns, Escolha de

componentes para a Coordenação).
3. Estabelecer representatividade junto a Coordenação de Pastoral.

B) Articulação
1. Articular a� pastorais sociais entre si, prom0veY1do o intercâmbio entre fül pastorals atuantes nurna mesma temática. Por exem-

plo, as pastorais que desenvolvem ações junto ao mundo da educação ou da saúde.
2. Estabelecer intercâmbio das Pastorais Sociais Diocesanas com as atividades promovidas pelo Leste 1 e pela CNBB.
3. Incentivar a articulação das pastorais sociais nos regionais e nas paróquias.

C) Formação, Ação e Comunicação
1. Promover programas anuais de formação para todos os qué atuam· nas pastorais sociais, bem como programas específicos para

determinadas temáticas.
2. Planejar e realizar encontros abertos trimestrais (março, junho e setemb1ro) com o objetivo de colaborar na formação e na troca

de experiências (Fórum Diocesano das Pastorais Sociais).
3. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinculados à Caritas Diocesana de Nova Iguaçu.
4. Divulgar as ações das pastorais sociais nos meios diocesanos de comunicação (Rádio, Caminhando e Internet).



'\ 

Anexos 

Breve Histórico do Fórum até a Assembléia das Pastorais Sociais. 

Esta primeira Assembléia das Pastorais Sociais é o resultado de um longo processo de encontros realizados no período 
2003-2004 através dos Fóruns das Pastorais Sociais no contexto da Assembléia Diocesana. 

Foram realizados 5 encontros do Fórum em 2003 (fevereiro, maio, julho, setembro e novembro) e dois em 2004 (setembro e
novembro). O objetivo principal dos encontros foi o de promover a articulação entre as pastorais, movimentos e grupos que desenvol
vem ações sociais em nossa Diocese. Isto foi alcançado na medida em que procuramos conhecer quais são os grupos que existem, 
bem como conhecer quais são seus objetivos, como estão estruturados, quais são as principais dificuldades enfrentadas. 

Nesta caminhada fomos percebendo algumas coisas: 

1. É necessário criarmos uma Equipe Diocesana de Coordenação das Pastorais Sociais, a fim de facilitar a organização, articulação
e formação das pastorais, movimentos e grupos que desenvolvem ações sociais.

2. Ir além do assistencialismo, investindo numa capacitação para as políticas públicas, seja como formação, seja como participação
nos conselhos municipais.

3. Fortalecer a articulação entre a Cáritas, o Centro Sociopolítico e o Centro Diocesano de Direitos Humanos.

4. Investir no conhecimento das realidades municipais (sociais, econômicas, polltlca ... )

5. Desenvolver a articulação das pastorais sociais a nível das regiões. pastorais.

6. Manter o Fórum das Pastorais Sociais como espaço permanente para a troca de experiências e de formação entre as pastorais.

7. Agendar um processo de formação para os que atuam nas pastorais sociais l .

Diretrizes de Ação 2005 

Na última reunião do Fórum, após uma série de discussões, apontamos as seguintes diretrizes de ação (desafios comuns 
para as pastorais sociais) para a atuação da equipe de coordenação das pastorais sociais: 

• A necessidade de participação ativa da Diocese na questão das f:'olíticas Públicas, em termos de intervenção, capacitação, for
mação e participação dos conselhos municipais (saúde, educação, criança e adolescente, assistência social ... ).

• Novo Pacto Social do Trabalho. A Diocese deve investir, valorizar e articular as iniciativas de trabalho e geração de emprego e
renda existentes nas paróquias e comunidades, promovendo e contribuindo no.escoamento dos produtos, integrando as Regiões
Pastorais.

• Formação: investir em capacitação e no despertar na formação de novas lideranças que possam ser multiplicadores nas paró
quias e regionais.

• Valorizar a perspectiva das mulheres e da juventude.

• Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-esfrutura,,ampliação das equipes e parcerias entre nós e com os
outros, particularmente com os grupos de geração de emprego e renda (intercâmbio, articulação e comunicação).

1 Temáticas para um Programa de Formação para 2004 para os que atuam nas pastorais sociais. 
1. O que é a pastoral Social da CNBB.
2. Estudo do Documento 71 da CNBB.
� Cc:,nirit11�lirf,:,rlo o iA1cfif'� 
V, L..�}.tll 1\UQIIUQ.\lli:; 0 l'llt.)U\JQ. 

4. Análise da realidade socioeconômica da Baixada a partir de situações de pobreza vividas pelas pessoas com as quais trabalhamos.
5. Capacitação para atuação nos Conselhos Municipais e nas políticas públicas.
6. Discussão sobre atuação social e assistencialismo.
7. Papel da Igreja e do Poder Público.
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Nome 

Elizabeth 

� Moisés 
Maria de Lourdes // 

Y Ivan 
V Flávio Antônio 

Mille Fa,?�? 

Setor 

Pastoral da Juventude 
Gn1po Espiritualidade 
Terra 
Centro Socio olítico 

Telefone 

3772-7487 / 2667-9579 
3778-7992 / 2667-9579 
2761-0295 / 9179-4485 

2792-8584 
2768-2915 / 9685/3488 
,3769aQ} 91 

2696-1837 
2668-6391 
3763:-1015 
2763-0078 / 9339-3710 

da 3794-7960 / 9756-7920 

2669-2259 



COORDENAÇÃO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS 

Assembléi� �ioc���.�-� d��- f?sfüràit�ocJ��s�. = :-'- í_'� .:. ( 
Aconteceu no dia 18/11/06 na Paróquia de São José Operário, no bairro Califórnia em Nova Iguaçu, a

assembiéia ài.�ces�a �fas J?�storaí� Sociaí�. · Participaran;i .apro�i
nJ:

aàamente. 45 pessQas, repre��z;itanqo. quase
todos os Regio1;uus: O Regional � só veio uma pessoa, o. Reg1qnal 7 - não tev:e representante. Dentre os 
participantes contamos coni ás presençás dos Diáconos Máréio.João e joão Goul'àri, a·Innã Ana'Cl�i �s·Padre;·
Agostinho Premo, Matteo Vivalde, Àmalâo ·Rossi; Geraldo Lima� o \i'igárfo.:.Gerál ·pe'.' Cosfunzo Bruno; o Bispo
Dom Luciano Bergamin e o Assessor Izaias Bezerra. Os principais pontos da assembléia foram à avaliação do · 
ano de 2006 e.o·:planejamento para 2001·. No momento da avaliação três perguntls.foram respondidas ein forma 
de cartaz pelos regionais e .a, equipe de coorde�ação dioces;m�:. l) O qu� a�onte��u· d�-.posit.iv9 em -relação. as 
pastorais sociais? 2) Aponte duas dificuldades dessa caminhada? 3) Quais as propostas para. melhorar? . .As

apr�sentações :(oram muito �i�as. � p�rceb�u-s� ;como ª".'anço:u m�s. em algtps region�� e __ i:µeµ()s . em '.outros, 
assim corpo na coorden�ção dio�e�·ana. _Na apre�t::ntaç&q feita 'pela eqtÍÍpe da éoôtdenação qiocesana das
Pastorais· Soc'iaís, . foi apresentado o· eixo 

. 
principal de trabalho formado· ·peio·

. 
tj-ipé: · Orgánização . e

Funcionamento; 'Articulação; Formação,: Ação e Comunicação.· Dom Luciano 'muito· ·propriamente ·chamou a 
atenção:pela falta de um componente·'fundamental que·é a Espiritualidade e,·a·Mística. Após as apresentações 
pelos regionais, -o- �s�essor Isa.ias ajudqu a reflefü.�elhoi: sQbre Q significado das ,Fastorajs So�\�t Disse, que. é 
preciso. re�uperar o. sentid9, µi�o;r .d9 ,P.r:oj�to .Ev8:Ilgel�zad9r, 11ão dividiIJ.�o., . qias ,unidps, e. integrados. As sejs
1· 1' 1' • 1'' "' .-, " ' • • ' ., 'f '1 • r 1 

• • 1' ' "r' 1 1 •• ,.... 't,,. , • � ... - "' llll9as ae tr_cWamo er� pro�.ovyr: 1) .uma sempre .. maior .uruaaçie. v�sive1_ 110 s.e1? O!:J: 1gr�Ja. c�tou�a; l-) a �Ç�<;> 
missionária; 3) a ação, catequética, o aprofundamento qoutrinal e a reflexão ieológiéa;º 4),a ação litúrgica; 5) a' 
ação ecumênica, 6) ·a melhor inserção do Povo de· De'Ús · como feimerito rui construçãÔ. tle. úm múndo ·segundo os
desígnios ·de Deus. (Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 1999-2002�, doe: CNBB). 
Através ·dessa reflexão comentou que nosso: planejamento precisa ter outro sentido.� pois o·.Projetó de. Jesus· é. 
diferente do projeto de. nossos · governantes.-· Para· isso iluminou-nos com al�as pis;tas. Exi�tem t:tê� proje�os , 
difei;entes, C_ida�aaja .(�idad� ), C9munidaqania. ( CRm�dade-�o.tpuni�árip) �. Flort?stal?-ia (pçryos, da& florestas) .. A 
reflexão é, quais os critérios de cada um para uma sociedade melhor? . O p{ojeto da cidade está contaminado 
peio día�o (leis mj�tas),' � pecado soei�]� � todas as' pastorais· e môvim�n�s precisam combatê:.}as ,e mudá�í�:. 
É preciso constn:iir . uma democracia ràdical, · mudando . às 'estruturas injustas, alterando âs regras dó jogo. Os

projetos da Cotnunidadania e··Floréstánia são ·os melhóres, pois são projetos' que _.vem da· sabedoria ,do povd de: 
Deus, iluminado pelo evangelho; onde-os princípios são a· partilha, a solidariedade,. a•fraternidade, a.Qomunhão, 
o respeito, a gratuidade, a diversidade e 'tantos outros valOFes. Por-isso precisamos construir. o. Projeto Popular.,
p.::ir.::i. pro.mover ..::i vi,fa e: vid.::i e:m ::thn�ci:'.ind.::i. M::ts ::t l�Iton-no�? qn_e: é prP.çj�o ouvir ,as- com1,mi,facle::,, St;r:\ qne: 9;.::
ag�ntes das _Pastqrais So�iais . estão ouvii:ido? Tem-se qu� Jer o disçe�eJ?,t�.' .. entre, a com�da�e. e a
participação nas políticas públicas. A éomunidadê sabe a�nde que chegàr, se organizar. ºAgora màis do ºque·
nunca é _preciso estar integrado no dia a dia das comuri.idád.es> fortalecendo ·o trábalho de base: ·Por· isso as
Pastora.is· Sociais-podem ·ser a voz das· comunidades·nas políticas ºpúblicas dó povo. ·Finalizanao decidimos em
ter algumas. liiJ·has comuns para o ano "de 2007: :a) Continuar-a ORGANIZAÇ.ÃO das. Pastorais Sociais
naiS Paróquias, Regionais. Na Diocese, com. pelo menos 01 represeutante. de· cada Regiopal_ na .equipe ��
Co�rdenação; b) .FORMAÇ�O: proJ,nover no.Prf.n,teir� .. s�mestr�.�� c1:1rso_ �e Met�_dologia �a EducaçãQ 
Popular e um sobre a Doutrina Social da Igreja; c) ARTICULAÇAO: das Pastorais Soc���s .na Paróquia, 
Regional e Diocese. Principalmepte as Pastprais. Sociais,. Çebs� G��pos de_ )!é '·e ·comºp'r_oniisso�·
Conselheiros Municipais, Centro de'Dirêitos Humanos, Cáritas· e Centro Sociopolítíco. Foi _pr�p�sto que 
os municípios de Belford-Roxo e Nova Igúaçu façam unia attic

º

ulação por·município, em vez :?e Regional. 
d) ESPffiITUALIDADE E MÍSTICA: fortalecer e· dinamizar em nossos encontros; e) AÇAO: assumir
como prioridade o 6 Encontro NaciQnal de·Fé e P.olíti�a em.,

NoY,a ,gµ?çu. Agradecemos a toq� � .pessoas
que contribuíram na Rifa das Pastorais Sociais e os números sorteados foram: 1) 7939; 2) 9464 ; 3) 5334; 4)
4669. Aaradecemos t.a.mhém a todos- nelo sucesso d� 1!,Ssembl�iª. � çim� D�us çontLT!U� nos- <l11ncto forcª narª
· - -- � --e,·----------- ------ ... � ·----- r--- __ ,. _____ -- - - ·, 1· 1 r 

realizarmos aquilo que ele quer. Um Feliz Natal para todos/ as e que em 2007 ajudemos a construir um mundo 
Melhor. ·.:·� · Nova l�açu, 22 de novembro de 2006. 



ll POLÍTICA CORREIO RIOGRANDENSE 

O PERFIL DOS 

CANDIDATOS O BRASIL QUE VAI ÀS URNAS 
Brasil 

Prefeito 

Homens 
14.289 

90,5% 

9,4% 

Mulheres 
76.773 

22,1% 

/ 

Não Informado 
31 

0,009% 

Rio Grande do Sul 

Homens 
16.869 

78,3% 

120 milhões de 
eleitores elegem 67 .606 
prefeitos e vereadores 

]�L próximo dia 3 de outu-
bro, 119.880.922 brasileiros es
tarão aptos a votar nas 406 mil 
urnas eletrônicas espalhadas 
pelo país. Esse número foi atu
alizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) no último dia 16 
e não inclui os 1.510.709 elei
tores do Distrito Federal, onde 
não haverá eleição. Eles vão es
colher 5.562 prefeitos, 5.562 vi
ces e 51.818 vereadores, cargos 
que estão sendo disputados por 
378.340 candidatos - 15.788 a 
prefeito, igual número a vice e 
346.765 a vereador. São con
correntes distribuídos pelos 27 
partidos com registro no TSE 
- 66% com inscrição deferida a

PERFIL DO 

Brasil 
121.391.631 pessoas 

aptas a votar 

partir de 1990. 
No Rio Grande do Sul, 

7.543.188 eleitores vão decidir 
entre 1.255 candidatos quem 
serão os chefes do Executivo de 
496 municípios. E entre 21.524 
candidatos, aqueles que ocupa
rão as 4.584 vagas nos Legis
lativos municipais. Em apenas 
quatro cidades haverá segundo 
turno se nenhum candidato ob
tiver a metade dos votos válidos 
mais um: Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Canoas e Pelotas. 

A radiografia da disputa que 
mudará o destino das cidades 
brasileiras revela que a maioria 
dos candidatos a prefeito é mas
culina (90,5%) e, quanto à faixa 
etária, predominam os que pos
suem de 45 a 59 anos, com qua
se 50%. Entre os que buscam as 
vagas nos Legislativos munici
pais, 77 ,8% são do sexo mascu
lino e possuem praticamente o 
mesmo índice, um pouco abai-

�lo r:: ranfJ� rf 
7.543.188 pessoas 

aptas a votar 

Nao informado 
193.461 

/ 
Homens 

59.033.938 

Mulheres 
62.164.232 

Agricultor busca espaço na política 
Dos 346.765 candidatos a 

vereador no país, 44.978. ou 
12,97%, são agricultores. Entre 
os 15.788 concorrentes a pre
feito o percentual ainda atinge 
expressivos 8,6%. A partici
pação de agricultores entre os 
candidatos a vereador no Rio 
Grande do Sul é maior ainda: 
3.878 entre 21.524, ou 18,2%. 
Em seguida vêm comerciante 
(1.839), servidor público muni
cipal (1.580) e professor de 1 ° e 
2° graus (1.052). Entre os 1.255 
concorrentes a prefeito no RS, 
11,2% (141) são agricultores.
Em segundo lugar vem comer
ciante (128) e em terceiro, ad-

Proflsslo % 

114 

8 6  

7 1  

62 

952 60 

Professor 737 4 6  

Ministro, governador 
e refeito 

509 3,2 

Servidor estadual 506 3 2

Servidor municipal 504 3,1 

Pecuarista 499 3 1  

vogado (93). 
A presença de candidatos 

agricultores é, em parte pelo me
nos, reflexo da orientação para 
que eles se envolvessem poli
ticamente em seus municípios, 
dada por entidades da categoria, 
em especial a Confederação Na
cional do Trabalhador na Agri
cultura (Contag). O objetivo, 
segundo afirmou ao CR o pre
sidente da Contag, Manoel José 
dos Santos, é "construir uma 
base parlamentar da agricultura 
familiar que seja contraponto à 
bancada ruralista". Na sua ava
liação, "não adianta :ficar apenas 
no movimento sindical". 

A ricultor 12 9 

Comerciante 36.967 10 6 

Servidor munici ai 24.055 69 

Professor 19.567 5 6  

Motorista 12.896 3 7  

Dona de casa 9.397 2 7  

Servidor estadual 8.378 2,4 

A osentado 8.159 2 3  

Senador, deputado 
7.968 2,2 

e vereador 

Adv ado 5.520 1 6 
"TSE classificou 78 profissões entre os candidatos a prefeito e 217 a vereador 1 1 

xo de 28%, os concorrentes com 
35 a 44 anos e 45 a 59 anos. O 
grau de instrução que predomi
na entre os candidatos a prefeito 
é o superior completo e entre os 
pretendentes a vereador, o ensi
no médio completo. 

Embora com uma reduzida 
representação entre os candi
datos, as mulheres formam a 
maioria dos eleitores brasileiros 
- 62 milhões contra 59 milhões,
em números redondos. No Rio
Grande do Sul elas também su
peram os homens - 3 ,8 milhões
contra 3,6 milhões.

São Paulo tem o maior e o 
menor colégio eleitoral: na ca
pital votarão 7,771 milhões de 
eleitores, 228 mil a mais que em 
todo o Rio Grande do Sul; no 
município de Bora, apenas 834. 
O menor colégio eleitoral brasi
leiro fora do país fica em Argel, 
capital da Argélia, com apenas 
dois eleitores. 
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Idade NO eleitores
16 anos 1.496.288 
17 anos 2.162.977· 
18 a 20 anos 9.327.696 
21 a 24 anos 13.835.226 
25 a 34 anos 28.940.299 
35 a 44 anos 24.845.279 
45 a 59 anos 24.983.569 

60 a 69 anos 9.113.100 
70 a 79 anos 5.181.403 
Acima de 1.498.142 79 anos 
Inválida 7.652 
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COMO VOTAR 

a Digite o número de seu 
candidato (1º a vereador). 
Aparecerão na tela a foto, o 
número, o nome e a sigla do 
partido. Se as informações 
estiverem corretas, aperte 
a tecla WJlda CONFIRMA. 
A cada voto confirmado, a 
urna emitirá um rápido sinal 
sonoro. Após os dois votos, 
o sinal será mais prolongado
e aparecerá a palavra FIM.
Cl Para corrigir o voto, aper
te a tecla klmn}tl (CORRI
GE) e repita o procedimento 
anterior. 
U Para votar na legenda 
(partido) digite o número do 
partido e aperte CONFIR
MA. O voto na legenda só é 
posslvel para vereador. 
Q Caso a intenção seja vo
tar em branco, aperte a te
cla BRANCO e, em segui
da, CONFIRMA 
Q O voto será anulado se o 
eleitor digitar um número de 
candidato ou partido inexis
tente e apertar CONFIRMA. 
O Fonte: TSE 

Quem é cliente Unimed Nordeste.ffS 
tem tudo em saúde. E agora tem ainda 
mais: UNIMEDicamentos, um programa 
que dá descontos em medicamentos•. 
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LEONARDO BOFF 

Teófogo e escritor, autor de 'Ecologia: grito da Terra, 
grito dos pobres•. 

uando são confrontados
com a suprema iniqüidade,

<-. quando se ultrapassa aquele 

ponto de perversidade face

ao qual até a razão cessa e o sentido
de humanidade some totalmente, os
cristãos recon-em a duas expressões
bíblicas: a "abominação da desola
ção'' e a "parúsia do Anticristo". É o
que sentimos face ao massacre dos
inocentes em Beslan. 

"Abominação da desolação" tra
duz uma situação onde o mal irrom
pe com tal virulência que deixa os
olhos esbugalhados, secas as lágri
mas e mortas as palavras na gargan
ta. Pois assim foi com as pessoas
em Beslan. Depois, ao se enterrarem
as vítimas, pareceu-nos ouvir as pa
lavras de São Mateus por ocasião da
matança dos inocentes por Herodes:
''Em Ramá (Beslan) se ouviu uma
voz, muito choro e grande gemido:
são as mães que choram seus filhos
e suas filhas e não querem ser con
soladas porque os perçleram e. eJes
nunca mais voltarão". E a dor infini
ta e o luto sem fim. 

"Anticristo" configura outra situ-

FREI BETTO 

Escritor. autor de 'Gosto de Uva• (Garamond), entre 
outro5 livros. 
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\.? a campanha eleitoral de
�\i 2002, Lula instituiu o
l '\J CDES (Conselho de Desen-

volvimento Econômico e
Social), integrado por empresários,
dirigentes sindicais e personalida
des da sociedade civil. Instalado o
novo governo, foi criada a Secreta
ria Especial do CDES, diretamen
te vinculada à Presidência de Re
púb}jca, com status de ministério.
Coordenada em 2003 pelo ministro
Tarso Genro, hoje tem à sua frente 

o ministro Jaques Wagner. 
O CDES, que se reúne periodi

camente em Brasília, conta com um

Grupo de Trabalho de Fundamen
tos Estratégicos, que colabora na
produção dos resultados do proj eto
"Brasil em Três Tempos". Seu obje
tivo é visualizar como será o nosso
país em 2007, quando se inicia o
próximo governo; em 2015, quando
o Brasil deverá ter cumprido as Me
tas do Milênio propostas pela ONU;
e em 2022, quando completaremos
200 anos de nossa Independência. 

Pesquisa efetuada este ano entre
os membros do CDES, a maioria
empresários, revelou o Brasil que 

eles querem. O obj etivo é obter
consenso quanto aos fundamentos e 

as diretrizes de uma Agenda Nacio
nal de Desenvolvimento. A imagem
ideal é de um país que tenha sanado
as carências básicas da economia e
da sociedade brasileiras. 

Quais são, na opinião dessas li-

EONARD 

Tempos de Anticristo 
ação de extrema maldade, situação
que pode ganhar corpo em pessoas e
movimentos. Ele é o reverso do Cris
to. Cristo não é originalmente uma
pessoa, no caso Jesus de Nazaré.
Cristo é uma 

forma suprema� em Jesus de Nazaré.
Por isso começou a ser chamado de

Jesus, o Cristo. Mas bem entendi
do: ele não detém o monopólio do
"Cristo" que se realiza também em

outras figuras históricas. 
d i m e n s ã o ,
wn modo de 

ser e um títu
lo para desig
nar a história
do amor, da
bondade, da
doação, da 
c o m p a i x ã o
e do perdão 
no mundo
desde o jus
to Abel até o
último eleito.
Esta dimen
s ã o - C r i s t o
se encontra 
presente em 

Há momentos 

em que a 

dimensão-Anticristo 

parece triunfar. 

Irrompe de 

forma tão 

aterradora que 

quase rouba 

a esperança 

dos justos 

A dimensão-Anticristo
se opõe à dimensão-Cris
to. Ela representa a histó
ria do ódio, da perversida
de, da desumanidade, da
destrutividade em supre
mo grau. Pode expressar
se em estruturas de grande 

injustiça, em ideologias
que se propõem eliminar
etnias e em políticas que 

optam pela truculência
como única forma de re
solver problemas. E pode
também ganhar corpo em
figuras perversas, das quais
o século XX nos forneceu
exemplares aterradores. 

cada ser humano. Em figuras semi
nais como Buda, Kiishna, Mi riam de
Nazaré, Gandhi, Dom Helder e Irmã
Dulce se densificou de forma sin
gular. Para os cristãos, apareceu de

O Anticristo faz uso de duas ar
mas: da política e da religião. Pela
poUtica arrogante, bestial e tirânica
se impõe a todos e sacrifica os opo
sitores. Pela religião utiliza os sím-

REI 

Agenda para o desenvolvimento social 
porém assumida pelo conjunto da
sociedade . Para chegar a ela é pre
ciso abrir um amplo debate em que

todos os atores sociais tenham voz
e vez. Não se trata de tirá-la da car
tola de um grupo 

bolos sagrados e o nome de Deus
para seduzir à sua causa e conferir
legitimidade última à sua política
perversa. Sua blasfêmia maior re
side, segundo São Paulo, no fato
de "erguer-se acima de tudo que se 

chama Deus". 
A dimensão-Cristo e a dimensão

Anticristo se pe1meiam nos envol
vendo a todos etn enfrentamentos
dramáticos. Há momentos em que a
dimensão-Anticristo parece triunfar
como agora. Irrompe de forma tão
aterradora que nos paralisa e quase

rouba a esperança dos justos. Em cir
cunstâncias assim consola�nos o Mes
tre : "O Cristo aniquilará o Anticristo
com um simples sopro de sua boca".
Mas quando, Senhor, quando? 

A categoria Anticristo foi esgri
mida na história com o fim de al
guém satanizar o outro. Devemos
precaver-nos contra identificações
fáceis. Mas há momentos como o
atual em que a perversidade é tanta
que devemos usá-la como denún
cia e profecia. O Anticristo está,
sim, entre nós, agindo em ambos os
lados. Eles têm em comum o des
prezo pela vida e a falta de piedade 

para com os inocentes. E são assas
sinos frios. 

mos com movimentos separatistas,
nossa economia não se encontra
mergulhada no caos e a sociedade,
malgrado a miséria e a violência.
não está desagregada em seus va
lores e ainda acredita que a saída
se encontra em medidas institucio
nais. 

Se o Governo Federal

deranças de nossa sociedade, os
maiores problemas a serem enfren
tados? Os principais são a concén
tração de renda, a desigualdade 

social, a pobreza e a miséria, so
rpados às deficiências de educação.
E interessante constatar, primeiro,
que não figura entre eles a falta de
investiment-0 externo ou o baixo ín
dice de nossas exportações. 

de conselheiros.
A meta é, no de
bate com eles e
com outros seto
res da sociedade,
criar as condições
para que a nação
possa pensar o
país e encontrar
soluções que nos
arranquem do
subd es envolv i 
mento, da injus
tiça, da violência
e da dependência
externa. 

Qual o Brasil 
estivesse convencido de
que só ele conhece o ca
min bo das pedras, restan
do à sociedade seguir as
vias que ele aponta, esse
debate não estaria sendo
proposto. Se o faz é por
que tem consciência de
que o Brasil do futuro tem
que ser obra de todos os
brasileiros(as). Mas para
isso é preciso detectar os
problemas e suas causas,
estabelecer uma agenda de
como enfrentá-los, convo
car todas as forças sociais
e levantar quais os recur
sos de que dispomos para
alcançar os objetivos al
mejados. 

De certo modo, as prioridades
estão todas enfeixadas numa úni
ca: redução da desigualdade social
através de meJhor distribuição da
renda. O que teria impacto imediato
no refluxo da miséria e da pobreza
e, por sua vez, no desemprego e na
estagnação econômica, apontados
em segundo lugar e secundados pe-
1.as dividas interna e externa e a de
pendência do capital estrangeiro. 

Como combater esses proble
mas e alcançar os objetivos propos
tos? O CDES acredita que, entre
as potencialidades favoráveis ao
desenvolvimento socioeconômico
do Brasil figuram, pela ordem: os
recursos naturais, o turismo, a bio
diversidade e o agronegóeio, segui
dos da criatividade de nosso povo e 

de sua diversidade cultural e étnica,
bem como a geração de ciência e
tecnologia em eentros de pesquisas
e universidades. 

O Brasil acredita no Brasil. O
que nos falta é uma agenda que de
fina a estratégia de desenvolvimen
to a ser monitorada pelo governo,

que quere os? 

Eis o tema que 

para q e em 

2022 n ssa 

Há qqe ser re
alista. Somos uma
nação desigual,
eivada de precon
ceitos, com uma 

independ eia

seja meno 

retórica e 

mais real 

elite desacostumada ao diálogo, um
grande contingente da populaçã.o
sem suficiente educação e infor
mação, e utn Estado desprovido de
recursos para bancar, por si só, o
crescimento econômico e o desen
volvin'iento SQcial. 

Há, por outro lado, aspectos po
sitivos. Não fomos devastados por
guerras, não estamos cindidos em
ideologias antagônicas> não conta-

Qual o Brasil que nós
queremos? Eis o tema que deve ser
intensamente debatido por todos
os setores de nossa sociedade : sin
dicatos e Igrejas, ONGs e escolas,
empresas e centros de pesquisa,
grupos artísticos e equipes .de es
porte, trabalhadores, donas de casa,
profissionais liberais e empregado
res. Esse é o caminho para que, em 
2022, a nossa Independência seja
menos retórica e mais real. 

CORR EIO RIOG R A NDENSE Caxias do Sul. 22/09/2004 · 9

Amamentação garante melhor desenvolvimento dos bebês 
Leite materno protege 

até contra doencas 
da idade adulta, �orno 
hipertensão e diabetes 

§egundo os pediatras, o

aleitamento matemo exclusivo
dos bebês nos primeiros seis
meses de vida, sem acréscimo
de água, chás ou qualquer ou
tro líquido ou alimento, é es
sencial para fortalecer as defe
sas do organismo e garantir um

adequado crescimento e desen
volvimento. Nesse período, o

leite matemo atende todas as 
necessidades nutricionais da
criança. 

Diante dos beneflcios já
comprovados, desde a déca
da de 80, instituições ligadas
à área da saúde começaram a
incentivar a amamentação no
país.· As campanhas deram re
sultado e continuam até hoje
- de 12 a 18 de setembro re
alizou a Semana Mundial da
Amamentação e 1 ° de outubro 
é Dia Nacional de Incentivo à
Doação de Leite Humano. 

O Brasil é modelo para ou
tros países em relação ao alei-

tamento matemo. De acordo
com pesquisa realizada em
1986, ape�as 3,6% das crian
ças brasileiras com menos de
quatro meses mamavam ex
clusivamente no peito. Com as
ações de incentivo, houve um
crescimento de 40% nos índi
ces de aleitamento matemo ex
clusivo no período de 1986 a
1999. O país foi um dos únicos
a alcançar esse avanço. 

"Muitas mães acabam in
troduzindo água e chá na dieta
dos bebês por achar que seu fi
lho está sentindo sede. Fazem
isso por não saberem que mais

At:é os seis meses de vida, o aleitamento materno exclusivo atende todas as necessidades nutricionais da criança 

Sol ajuda na cicatrização das mamas 
Não é preciso nenhum pre

paro especial para amamentar,
mas determinados cuidados
podem ajudar. Alguns especia
listas recomendam, no período
pré-natal, fazer uma massagem
nos seios com bucha vegetal,
para engrossar a pele da região
e deixá-la mais resistente. 

Não deve-se lavar as mamas
antes da amamentação para não
remover os óleos naturais e al
terar o odor que o bebê identi-

Alimentação variada 
e líquidos abundantes 

Durante a amamentação, re
comenda-se dieta o mais com
pleta e variada possível. Os li
quidos devem ser abmidantes.
Não há alimentos proibidos, ex
ceto em casos específicos. 

A ingestão de cafeína deve
ser controlada para não provocar
desconforto na lactente. O fumo
diminui a produção de leite e as 
substâncias tóxicas são passadas
para o bebê. A ingestão de álco
ol deve ser evitada, pois muda o
odor do leite matemo, levando a
sua recusa pelo bebê e a um me
nor poder de sucção, diminuindo
os reflexos fisiológicos da lacta
ção. Para produzir um litro de
leite gasta-se 500 calorias. 

' . ' 

fica como sendo de sua mãe. Se
os mamilos ficarem doloridos
e com rachaduras, aplicar uma
pequena porção do próprio leite
matemo sobre os mesmos, após
a mamada, deixando as mamas
tomarem um pouco de ar e sol,
para estimular o processo de
cicatrização. Também é mais
apropriado usar um sutiã con
fortável de algodão, não aperta
do demais, evitando bloquear os
duetos lactíferos. 

Amamentação ajuda 
evitar nova gravidez 

Segundo o Ministério da Saú
de, o aleitamento materno exclu
sivo até os seis meses, praticado
dia e noite, com intervalos que
não ultrapassem quatro horas,
protege a mulher de uma nova
gravidez nos seis primeiros me
ses após o parto. A amamenta
ção pode ser usada como contra
ceptivo com segurança total nos
primeiros dois meses e com efi
cácia de aproximadamente 98%
dos dois aos seis meses. Mesmo
assim, recomenda-se que as mu
lheres, logo após o parto, procu
rem aconselhamento médico ou
nos programas de pl�ejamento
familiar para adotar o método
contraceptivo mais adequado. 
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Mito do leite fraco 
não é verdadeiro 

Tanto o bebê quanto a mãe
precisam estar com roupas con
fortáveis e em posições adequa
das para o ato de amamentar.
O ambiente também deve ser
tranqüilo. É preciso que a crian
ça esteja bem apoiada e com o
corpo virado para o da mãe,
com a bauiga encostada nela. A
face do bebê também deve es
tar próxima da mama, de modo
que o queixo possa tocar nela.
A criança deve colocar grande
parte da aréola na bóca para
retirar o leite eficientemente e
evitar fissuras. A cabeça deve
estar alinhada com a coluna, o
pescoço não pode ficar virado
para um dos lados. 

Se esses cuidados não forem
garantidos, o bebê pode sugar
pouco leite sem que isso signi
fique baixa produção. Os bicos
artificiais podem confundir a
sucção do bebê. "Os mitos do
pouco leite e do leite fraco são
comuns, porém, não verdadei
ros. O que acontece nesses ca
sos, quando a mãe é saudável,

rdeseja amamentar e não sofreu
alterações anatômicas impor
tantes na mama, é amamenta
ção errada", afirma a pediatra
Sônia Salviano. 
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ou menos 80% do leite humano são
constituídos por água", explica a
pediatra Sônia Salviano, coordena
dora da Política Nacional de Alei
tamento Matemo do Ministério da
Saúde. "Se o bebê que mama só no
peito sentir sede, ele vai mamar, e,
com isso, além de matar a sede ele
se beneficia com todos os nutrientes
e as defesas específicas do leite hu
mano, fato que jamais acontecerá se
receber apenas água", acrescenta. 

Os especialistas recomendam a
introdução de outro tipo de eomida
só quando o bebê já tiver comple
tado seis meses. Ao mesmo tempo
em que oferecem outros alimentos,
o leite matemo pode continuar fa
zendo parte da dieta da criança até
os dois anos. 

As vantagens do aleitamento
matemo são inúmera$. Nas crian
ças, evita a ocorrência de diarréia,
pneumonia, infecções urinárias,
doenças do ouvido, má oclusão dos
dentes e muitas outras situações
( quadro ao lado), além de propor
cionar elevação no qüociente de
inteligência. Os beneficies vão até
a idade adulta. "O bebê que é ama
mentado conforme o recomendado
terá menos chance de desenvolver
doenças comuns da idade adulta,
como diabetes, hipertensão, males
cardiovasculares e, em mulheres,
ajuda no combate à osteoporose",
reforça Sônia Salviano. 

Já em relação às mães, a ama
mentação proporciona redução do
sangramento após o parto e diminui
ção da incidência de anemia, câncer
de mama e ovário, entre outras van
tagens. Além disso, o leite matemo
é prático e econômico. 

BENEFÍCIOS 

Para o bebê 

./ Melhor desenvolvi
mento 
./ Menor Incidência de
infecções gastrointes
tinais e respiratórias 
./ O leite de cada mãe
possui anticorpos que
protegem o bebê de
doenças às quais ela
tenha sido exposta 
./ Proteção contra a
lergias 
./ Melhor resposta a
vacinas 
./ Capacidade de com
bater doenças mais
rapidamente 
./ Menor incidência de
morte súbita 
./ Menos problemas
ortodônticos e dentais 
./ Melhor desenvol
vimento psicomotor,
emocional e social,
associado a um qüo
ciente de inteligência
mais elevado 

Para a mãe 

./ Redução da hemor
ragia pós-parto. 
./ Menor risco de ane
mia e de câncer ma

mário e ovariano.
./ Menor incidência de
depressão pós-parto 
./ Recuperação física
pós-parto mais rápida 

CI DAD AN IA ITALIANA 
Buscas de Certidões de Nascimento, Casamento 

e Batismo diretamente da Itália 

Fernando: E-maíl: vi.cavazzoni@libero.it

Tel/fax: 00 21 390 424.539161 
Te/: 00 21 390 424.536770 

FALO PORTUGUÊS E NÃO PEÇO PAGAMENTO ADIANTADO PARA INICIAR PESQUISAS 

SINDICATO DAS INDÚST RIAS DE FIAÇÃO, TECELAGEM 
E MALHARIASDA REGIÃO NORDESTE DO RS 

Carta Sindical de 17 de dezembro de 1956. CNPJ nº 87 815 452/0001-00 
Rua !talo Victor Bersani,1134 - Fone: (54) 228 4722 - 95050-520 - CAXIAS DO SUL-RS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Convocamos os Senhores Associados deste Sindicato, quites com a Tesoµraria, bem 
como os integrantes da Categoria Econômica ora represel;).tada, para, .na fonna esta
tutária e legal, participarem de uma Assembléia Geral Exti:aordinária a ser realizada 
na sede social da Entidade, sito à Rua Italo Victor Bersani, 1134 em Caxias do Sul, 
estado do Rio Grande do Sul, no dia 04 de outubro de 2004, às 17 horas em primeira 
e única convoGação, na foana estatutária e legal, para apreciação e deliberação sobre a 
seguinte 

ORDEMDODIA 
1. Deliberar sobre eventuais reivindicações da Categoria Econômica.

2. Delegação de poderes ao Senhor Presidente- para p�opor, negociar, contestar ou acor
dar em procedimentos coletivos de qualquer natureza, administrativos e/ou judiciais,
origjnânos ou revisionais.

3. Deliberar sobre a conveniência, ou não, de instituir Comissões de Conciliação Pré
via Intersindicais.

4. Fixar o valor da Contribuição Assistencial devida pelos integrantes da Categoria,
associados ou não, bem como a época de seu cecalhimento em favor do Sindicato da 
Categoria Econômica nos casos de procedimentos coletivos.

Caxias do Sul, 22 de setembro de 2004. 

• a • 

Nelso Giacomin 
Presidente 

- - - --------------�---------------

.. 



D ENTREVISTA 

(Correio Riograndense -

Como herdeiro da ttadição cris
tã, como o senhor vê este momen
to do pe11samento ecológico? 

Leonardo Bojf - O cristianismo 
tem uma função amb[gua no pen
samento ecológico. Por um lado, 
ele reforçou o antropocentrismo, 
que é a primeira página do Gêne
sis: dominai a terra, submetei os 
animais - é a posição do ser huma
no como rei e rainha da criação. 
Essa visão reforçou uma atitu
de adâmica, de estar por cima das 
coisas, dominá-las, fazê-las pro
priedades suas, tratar a natureza 
a seu bel prazer. Mas, essa é uma 
página da Bíblia, A segunda pági
na, que é o capítulo segundo do 
Gênesis, coloca o ser hlllllano no 
Jardim do Éden com a missão de 
cuidar, de ser o jardineiro. Como 
todo jardineiro, ele sabe tratar as 
coisas, limpar as ervas daninhas, 
incentivar o crescimento e a bele
za da natureza. Ele tem uma res
ponsabilidade ética. 

Essa tradição não foi desen
volvida na nossa cultura. Hoje, 
devido à crise ecológica, resgata
mos essa dimensão, fazemos uma 
autocrítica ao cristianismo: ele foi 
cúmplice da degradação. E deve
mos nos perguntar: que coisas er
radas o cristianismo fez- na sua 
catequese, na formação das cons
ciências, que não ajudou as pes
soas a preservarem as plantas, os 
animais, as águas. 
CR - E como o crístianisnto pode 
contribuir para superar a crise 
ecológica? 

Bojf - O cristianismo é uma das 
muitas fontes que têm recursos 
para ajudar o resgate da nature
za. Mas tem que, primeiro, se pe
nitenciar e depois oferecer a sua 

A função do cristianismo é 
alimentar a chama sagrada 
dentro de cada ser humano 

colaboração. Isso está se dando 
até junto às Comunidades Ecle
siais de Base, que estão sendo in
terpretadas como Cebs - Comu
nidades Ecológicas de Base. Ali, 
junto com a fé, a leitura dos tex
tos sagrados. as pessoas apren
dem a justiça social, mas também 
a justiça ecológica, respeitar as 
águas, não maltratar os animais. 
Essa combinação de valores faz 
com que, lá na base da sociedade, 
haja cristãos que utilizam o capi
tal simbólico do cristianismo para 
ajudar a superar a crise ecológica. 

CR - Que tipo de mudanças o se
nhor espera com a cltegada ao 
poder de um grupo político mui
to ügado à organização da base 
cristã no Brasil? 

Bo.ff - A Teologia da Libertação, 
que nasceu no final dos anos 60 
e se consolidou nos anos 70, 80 
e até hoje, criou lideranças muito 
grandes na sociedade. São cristãos 
que, a partir da fé, militam contra 
a pobreza, a favor da justiça, co
munidades de base - que são mais 
de um milhão -, círculos bíblicos 
- que são mais de dois milhões.
Ajudaram a criar sindicatos, é uma
das pilastras que criaram o PT.

Muitas lideranças hoje no go
verno são crias da Igreja. Acho 
que cinco ministros vêm dessa 
fennentação da Igreja da Liber
tação. O governador Zeca (MS) 
também. O governador Jorge Via
na foi aluno meu, amigo quando 
eu trabalhava no Acre. O ianão 
dele, Tião, e a Marina Silva são 
fruto dessa Igreja da Libertação, 
que hoje chegou ao poder e carre
ga junto o sonho dos cristãos, não 
só o de criar uma sociedade boa, 
mas uma antecipação do reino de 
Deus, o reino da fraternidade, da 
justiça, do resgate da criação. 

CR - Como se fosse a realização 
de um s01iho ... 

Bojf - É um sonho generoso e de 
uma densidade ética poderosa, de 
transparência, de evitar toda men
tira, todo engodo, to9a manipula
ção do bem público. E uma contri
buição que a Libertação trouxe à 
sociedade brasileira e que se espe
rava do cristianismo durante 500 
anos. Ele foi cúmplice da coloni
zação como invasão, foi cúmplice 
da escravidão. Hoje há wn cristia
nismo de libertação, que resgata o 
sonho de Jesus, que é uma força 
de mudança. Ela está ajudando a 
melhorar o pais, junto com outras 
forças politicas sindicais, de ou
tras religiões cristãs ou afro-bra
sileiras que também assumiram a 
causa dos pobres. Essa força ga
rante que alguma coisa vai mudar 
nesse país. 

CR - Te11do vivido o movimen
to que resuúou 11essa nova rea
lidade, como o senhor assisti.u 
ao rejlux.o dessas disc11ssões que 
aconteceu na Igreja Católica nos 
últimos anos? 

Bojf- Nos anos 80, cardeais como 
Dom Paulo Evaristo, DomAloísio 
Lorscbeider, uma gama de arce
bispos, muitos bispos, padres, te
ólogos, religiosos, milhares de lei
gos, esse bloco chamado de igreja 
da libertação recebeu repressão do 
Vaticano. Eu mesmo tive que sen
tar na cadeirinha onde sentaram 
Galileu G.alilei. Giordano Bruno, 
para defender meu livro "Igreja: 
Carisma e Poder'', em que apli
cava a Teologia da Libertação e 
dizia que a Igreja não é uma ins
tãncia de libertação. Para ela ser 
realmente uma Igreja de liberta
ção, tem que dar mais liberdade 
aos leigos, participação às mu
lheres, respeitar melhor os direi
tos humanos internamente. Essa 
mensagem não agradou ao Vatica
no. Eu enfrentei um processo judi
cial e fui punido, silenciado, per
di a cátedra, meus escritos foram 
proibidos etc. 

CR - Qual foi a conseqüência 
desse processo? 

Bo.ff- Foi um retrocesso da dimen
são eclesiástica da Teologia da Li
bertação, mas ela caiu na socieda
de, foi levada adiante pelos leigos, 
pelos políticos, pelos sindicatos, 
que são o caminho mais verda
deiro da libertação. Todas as dio
ceses que fazem uma opção pelos 
pobres, em favor da justiça têm 
como referência a Teologia da Li
bertação. Ela ganhou foi uma cer
ta invisibiUdade institucfona� pelo 
controle a que o Vaticano a sub
metia Na sociedade ela cresceu. 
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EM su·scA DA 

ECOLÓGCA 
Teólogo, filósofo, antropólogo, místico 

e ... ecologista. Leonardo Boff, 64, autor de 
mais de 60 livros, responde, rápido, quando 
lhe perguntam o que tem religião a ver com 
ecologia: "Deus é aquele elo que faz com 
que o meio ambiente seja um ambiente in
teiro". Ecologia ambiental, social e mental, 
que evolui para a "ecologia integral", con
forme um de seus escritos, porque estamos 
todos no mesmo barco. 

Neto de imigrantes italianos, nascido em 
Concórdia (SC) de pai professor e mãe "ro-

ceira", tornou-se doutor em teologia e filo
sofia pela Universidade de Munique. Depois 
de 33 anos de ordenação, Boff desligou-se 
da ordem franciscana em 1992, mas não 
abandonou o trabalho de divulgação da 
"Igreja da Libertação". Hoje, com velhos 
amigos como o presidente Lula no governo1 
Boff considera que a Libertação chegou ao 
poder. Nesta entrevista, concedida a Spensy 
Pimentel (ABr), ele fala, entre outros temas, 
da responsabilidade ética desse grupo e da 
condução atual da Igreja Católica. 

CR - 011de ela está presente? 

Bojf - O movimento dos sem-ter
ra veio da Teologia da Libertação. O 
dos sem-teto, o dos negros, dos meni
nos e meninas de rua, a CUT, foi tudo 
criação da Igreja da Libertação. En
tão, ela está viva boje na sociedade e 
é patrimônio da cultura de esquerda, 
da cultura mudancista. Isso é melhor 
do que ela ser um patrimônio da Igre
ja. Por isso essa teologia continua, ela 
é viva hoje, e é a primeira grande te
ologia que nasceu na periferia do Im
pério Cristão, que fala para o centro. 
Talvez seja a teologia mais viva, a 
que mais tem a dizer. É a mais lida 
na Alemanha, na França, na Itália, na 
África, na Coréia, naÍpdia, nos EUA, 
na Europa mesmo. E uma teologia 
que dialoga permanentemente com a 
crônica do dia-a-dia, da violência, da 
opressão, da exclusão social, da cri
tica ao mercado, a crítica à Alca - a 
esse, tipo de Alca que querem criar. 

E uma teologia que faz sentido, 
que ajuda a criar uma visão das coi
sas, não necessariamente cristã, por-

que nós não estamos interessados em 
que haja mais cristãos, estamos inte
ressados em que haja mais cidadãos 
participativos, sensíveis, justos, luta
dores pela libertação dos seres huma
nos, e o cristianismo como uma fon
te geradora de pessoas assim. Jesus 
não quis fundar uma nova religião, 
ele quis criar um homem novo, uma 
mulher nova. Esse é o propósito dos 
cristãos, e as Igrejas existem é para 
que surja algo bom dentro da criação 
e da sociedade. 
CR - Que perspectiva o senhor vê 
para essa estrutura de poder em que 
se constitui a Igreja Católica ltoje? 

Boff-A tendência, boje, é o cristianis
mo conhecer o seu limite interno. Ele 
é um pedaço do ocidente, que, cada 
vez mais, é um acidente na história 
global da humanidade. A chance do 
cristianismo, na perspectiva global, é 
ele entrar na teia das relações comu
nitárias, dos grupos que assimilam a 
mensagem cristã como uma das fon
tes que dão sentido à vida junto com 

o taoísmo, o hinduísmo, as religiões
africanas, outras visões que a socie
dade produz, que humanizam o ser
humano. Que o cristianismo renuncie
à arrogâ.ncia de ser a única que carre
ga a verdade revelada. Deus não cabt'
na cabeça cristã, Ele é muito maior,
está em todas as pessoas. A função
do cristianismo, junto com outras re,
ligiões, é alimentar a chama sagrada
dentro de cada ser humanQ, aquele
impulso de espiritualidade.

Essa civilização beligerante e 
violenta com a qual o cristianismo se 
associou, não apresenta uma agen
da positiva para o futuro da huma
nidade, não desenha um cenário es
perançador. O cristianismo tem que 
se distanciar, fazer a crítica e beber 
da fonte originária, o movimento de 
Jesus, antes de ele ser Igreja, insti
tuição. Jesus não fundou uma Igre
ja, ele criou o sonho de um reino de 
Deus, uma humanidade mais inte
grada na fraternidade, na iguàldade, 
no amor, na capacid�de de convivên
cia dos diferentes. 



CR - Na s11a avaliação, então, o 
cristianismo está ameaçado. 

Boff- Ou o cristianismo bebe des
sa fonte e se recria junto, em di
álogo com outras fontes, ou ele, 
então, fica irrelevante no mundo, 
fica uma seita do ocidente. Isso 
seria a pior coisa que aconteceria 
ao cristianismo. Lamentavelmen
te, sob esse pontificado de João 
Paulo Il se reforçou enonnemen
te a ocidentalização e a romani
zação da lgreja. O Papa confunde 
Cracóvia e Roma, duas dimensões 
da cultura ocidental, com o mun
do. Ele ocidentalizou mais do que 
tudo o cristianismo, n�o permi
tiu um diálogo inter-religioso, não 
abriu o cristianismo para a ousa
dia de inovar, levantar grandes so
nhos, mas reforçou a instituição 
ao redor da figura do papa, do bis
po, do clérigo, mediocrizou os lei
gos, marginalizou as mulheres. 

.4.Br - Recerúemente, llltif undi
ários divulgaram mn documen
to acusando o PT e a Igreja de 
montarem algo como uma fren
te progressista de desestabüi1,a
ção do campo. Como o se11ltor 
analisa o posicio11ame11to cristão 
diante desse tipo de ([llestão? 

Boff - A Igreja no Brasil, desde os 
anos 30, teve uma posição unís
sona e coerente, sempre apoiou a 
reforma agrária, ajudou a fundar 
sindicatos, apoiou os sem-terra 
e su$tenta a bandeira da reforma 
agrária, apesar de grupos também 
cristãos e católicos, como a TFP 
- Tradição, Familia e Proprieda
de -� 1UC defendem o latifúndio.
Quase 90% do clero têm ex.tração
do campo, são filhos de colonos.
Meu pai era professor, mas a mi
nha mãe era uma roceira.

Nós sentimos na pele o que 
signinca a defesa de justiça na ter
ra. Os latifundistas não erram em 
acusar a Igreja, mas acusam a Igre
ja no melhor que ela tem, que é 
defender a justiça no campo. Não 
é possível que 27 mil grandes la
tifundistas possuam 80% das ter
ras no Brasil e 25 milhões de sem
terra perambulem como abraãos,
buscando terra como se no Brasil 
não houvesse terra. Há um dado 
objetivo, injusto, que fez com 
que a Constituição assimilasse na 
sua letra que a reforma agrária é 
um preceito constitucional. Não 
é uma proposta da Igreja, hoje é 
uma proposta oficial de governo,
de estado. Discutimos as estraté
gias de como é feito isso, mas ela 
tem que ser feita. A Igreja, nisso, 
nunca se dividiu, e ela é uma força 
poderosa para sustentar isso. 

CR - O senhor é contra o direito 
à propriedade privada? 

Bojf - Esse papa, contraditoria
mente com a visão conservadora 
dele, quando fala do Brasil, sem
pre repete: "Sobre a propriedade 
privada no Brasil pesa uma hipo
teca social". A propriedade é para 
o beneficio social e não só priva
do. Deus não vendeu a escritura
a ninguém da terra, a terra é um
bemda humanidade, nós a dividi
mos mtre nós por interesses escu
sos. Quando alguém pega um pe-
daciroo de terra porque não tem
ondemorar, viver e comer, não é
invaso, é um direito dele como
habitàte da terra. É um direito

de grau zero de todas as culturas 
mundiais que a cultura capitalis
ta esqueceu porque estabeleceu 
a propriedade privada como va
lor supremo - e não é: o supremo 
é a utilização social, comum dos 
bens. Podemos dividi-los, mas 
sem esquecer que, em caso de ne-

Temos que chamar o poder 
para as bases, para que ele 

fique mais na planície do 
que no planalto 

cessidade, esse privado está aber
to a ajudar os outros. 

ABr - Os cristãos também têm se 
posicio11ado nesse debate sobre a 
diminuição da maioridade penal 

Bojf - Aí, a Igreja teve uma posi
ção sapiencial. Primeiro, um me
nino de 16 ou 15 anos que comete 
um crime, isso tem que ser reco
nhecido como crime. Ele não fez 
por incúria, fez por todo um pro
cesso de desgarramento social e 
familiar, que deve ser considera
do, mas é um crime. 

Pessoalmente, acho que, em 
vez de mandá-los de vez para as 
prisões, devia haver instituições 
adequadas onde eles não ficassem 
apenas três anos, mas que passas
sem realmente aquilo que a lei 
manda, penas mais longas. Claro 
que eles têm direito de ser acom
panhados pedagogicamente e não 
ser jogados junto com o crimino
so comum, porque aí seria a me
lhor escola para fazê-lo um crimi
noso consumado. 

ABr - Como o sr. vê a proximi
dade de figuras como Frei Betto, 
Gilberto Carvalho, gente tão pró
xima dessa tradição cristã, ali no 
núcleo de poder? 

Boff- Nós nos sentimos, pela pri
meira vez, como pessoas da casa. 
Até hoje o governo era nosso con
traditório, era alvo da nossa críti
ca, não era de cunho popular, nem 
fazia políticas sociais que nós 
queríamos. De repente, os nos
sos companheiros estão lá. Lula 
é amigo de caminhada há trinta 
anos. A Marina (ministra do Meio 
Ambiente), eu e o meu irmão aju
damos a alfabetizá-la, a criar a ca
beça da Teologia da Libertação 
nela. Frei Betto (assessor especial 
da Presidência) é um irmão. Gil
berto Carvalho ( chefe de gabinete 
de Lula) é urna pessoa de grande 
espiritualidade e senso ético. 

De repente, nós nos sentimos 
colocados em uma conjuntura de 
grande responsabilidade. É dado a 
nós poder ajudar a nação a fazer 
mudanças fundamentais, e temos 
quadros de competência para isso. 
Cometem equívocos aqui e acolá, 
mas a linha de fundo é verdadei
ra, o caminho é correto: orlar po
líticas sociais, dar centralidade ao 
povo brasileiro, fazer que a socie
dade se crie de baix.o para cima e 
de dentro para fora, contra a ló
gica comum que era de fora para 
dentro, de cima para baix.o. Isso 
nos dá esperança de que podemos 
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para as bases, para que ele fique 
mais na pl1mície do que no planal
to. O poder incluí uma tentação 
fantástica, porque ele é o arquéti
po mais poderoso da alma huma
na, nos dá a percepção da onipo
tência, de poder mudar, de poder 
trazer vida, eventualmente, morte. 
Esse arquétipo tem que ser tratado 
com muita sabedoria, para não se 
substantivar. O poder tem que ser 
sempre meio, em função da justi
ça, das mudanças. 

A nossa função é, primeiro, de 
colaboração. Eles são nossos com
panheiros e estão realizando, pela 
política, o nosso sonho. Só que o 
nosso sonho é mais do que o PT, é 
mais que esse governo, nós quere
mos um Brasil de outros quinhen
tos, uma sociedade brasileira mui
to mais rica. A mediação agora é o 
PT. Queremos que tudo dê certo, 
mas, se não der certo, nosso so
nho não morre, continua avante, e 
vamos tentar reconquistar os nos
so companheiros para esse sonho 
maior, de um povo brasileiro inte
grado e de uma humanidade mais 
reconciliada consigo mesma. 
Nós, no nosso experimento civi
lizatório tão extraordinário, temos 
muito a dar a uma futura socieda
de mundial. 
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VISieCLÍNICA 
U JICA CIAllRGlf 01:'0LHOS I ENTES OE cem Af

• Cirurgia de catarata .em ponto,
· La1er para Diabete e doençu da retina
• Vltrectomta e cirurgia para de.a,Jamento de retina
• Correção da Miopia e do Attlgmatltmo com laNr
· Lentes de contato
· Exames complementarei e dlagnóttioot

'Atendiment� a9s sábados: 
das.8:00,às, 12:00hs 

. . . •.. " 

Dr. l.udnno Tonletto 

Dr. D.ráuslo Mnchado 

Dr. Paulo Santos 

Dr. Walter Bocchese 
Dra. Blblana Santos 
Dr. Mauro Chies 
Dr. Marcelo Dartora 
Ora. Clarisse Machado 
Dr. Jairo PiJger 

O Sonac Caxf as do Sul está Inaugurando suas novas instalações. Agora, 
com uma lnfra-estrutura mal moderna, vooê terá oportunidades de 
aoeaso a cursos de eduoaçllo proff slonal, oferecidos por uma das mala 
qualificadas instituições de educação do Pafe Aproveite esta oponunídadê 
para dar um nova perspectiva à sua vida Venha para o Senac. 

Av. Júlio de Caatllhoa, 3638 Fone/Fax (54) 225.1666 
Hnaocax1ae@Nn1cr1.com,br 

ajudar na mudança do nosso país. , --------- -----------��--�-----�.-----

CR- Cotno seria essa ajuda? 

Bojf - Nós temos a função de re
forçar as bases. Temos que ficar 
continuamente chamando o podei; 
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Vaticano facilita acesso a documentos 
Digitalização das 

obras e textos auxilia na 
conservação e consulta 

(O) Vaticano vai disponi
bilizar, para consulta pública 
via digital, 1 50 mil manuscri
tos de todos os tipos e 8,3 mil 
volumes manuscritos de várias 
épocas da História, inclusive 
em pergaminho. Essa alterna
tiva de conhecimento dos do
cumentos pontifícios toma-se 
possível graças à ampliação de 
um acordo com a empresa de 
informática Hewlett-Packard, 
que está levando adiante õ 
projeto de digitalizar o imenso 
acervo preservado nas biblio
tecas e museus do Vaticano. 

O ambicioso projeto de pre
servar os conteúdos desses do
cumentos da ação do tempo e 
de ampliar o acesso aos textos 
históricos, iniciado há alguns 
anos, enfrenta dificuldades 
para microfilmagem devido 
ao grande número de textos 
oficiais. Segundo o porta-voz 
da Santa Sé, Joaquin Navarro 
Valls, o acúmulo apenas de do
cumentos ocupa 20 quilôme
tros de galerias no Vaticano. 

Também serão digitaliza
dos 1 ,5 milhão de volumes impressos, antigos e modernos 100 mil documentos e proto: 
colos oficiais e 300 mil meda
lhas e moedas. Navarro Valls 
destacou que, graças às novas 
tecnologias que auxiliam na 
conservação dos textos oficiais 
e facilitam o acesso de estu
diosos, será possível consul
tar com precisão documentos 
desde o século vm. O porta
voz ressalta, entretanto, que há

documentos, "como os que se 
referem à Doutrina da Fé ou 
Salette leva romeiros 

a Marcelino Ramos 
Nos dias 25 e 26 de setem

bro, milhares de devotos do 
Rio Grande do Sul e de San
ta Catarina participam da 69ª 

Romaria de Nossa Senhora da 
Salette, em Marcelino Ramos 
(RS), em busca de consolo, es
perança e bênçãos. A romaria 
é motivada pelo tema 1'Água, 
Vida e Bênção" e pelo lema 
"Salette: fonte de Deus para a 
vida da humanidade". 

No dia 25, estão previstas 
várias missas a partir das 8h30, 
com atendimento de confissões 
e bênçãos e, às 1 9  horas. missa 
na paróquia São João Batista, 
seguida de procissão luminosa 
até o santuário, com recepção 
da imagem de Maria e encena
ção da Salette. No domingo, 26, 
missa campal às 1 O horas, missa 
da saúde ao meio-dia, terço me
ditado às 14 horas e em seguida 
bênção da saúde, dos objetos 
religiosos e dos romeiros com o 
Santíssimo e encerramento . 

Biblioteca Apostólica ocupa prédios localizados à direita da Basílica de São Pedro 

temas de consciência, que não 
foram difundidos em seu mo
mento� que ainda não têm con
sulta pública". 

Secreto - A Biblioteca e o
Arquivo Secreto do Vaticano 
- de secreto apenas o nome, já
que a palavra vem de "segre
gare", colocar à parte, "porque
no passado o velho arquivo
ficava junto à biblioteca, e de
cidiu-se deixar uma parte para
consultas do papa", explica o
caTdeal argentino Jorge Maria Mejía, responsável pelas 
duas dependências - guardam 
manuscritos, mapas, dossiês, 
pergaminhos, códices e cartas 
dispostos em estantes que ocu: 
pam uma extensão de 90 qui
lômetros. 

Os arquivos preservam 
obras raras que incluem desde 
uma cópia inteira da Bíblia gre
ga, em quatro tomos, datada do 
ano 330 - "é possível que seja 
uma das cópias encomendadas 

pelo imperador Constantino", 
explica Mejía - até antigos 
processos da Inquisição, como 
o que condenou Galileu Gali
lei, e documentos da 2ª Guerra 
Mundial. O material preser
vado no Vaticano começou a 
ser coletado sistematicamente 
a partir do Papa Inocêncio III 
( 1 1 61-12 1 6) até nossos dias. 
A organização iniciou com o 
Papa Paulo V (1 552- 1621). 
que era bibliotecário e grande 
aficionado pela ordem. 

Poucos têm acesso ao arqui
vo (cerca de 1 .500 pessoas por 
ano), devidamente credencia
dos. Desde que foi franqueado 
a pesquisadores, em 1 88 1 ,  por 
Leão XIII, João Paulo II tem 
se mostrado o mais generoso 
dos papas no que diz respeito a 
abrir o acesso ao arquivo. Cer
ca de 80 pessoas trabalham na 
biblioteca e 50 no arquivo. Por 
uma questão de segurança, os 
dois territórios são constante
mente vigiados e controlados. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Sindi�to dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecei.agem de
G_aJópolis_ convoca todos os empregados e prestadores de serviços nas indús
� _de Fiação,_ Tecelagem e Malharias, instaladas na Base Territorial deste 
Smd1cato, ou seJa, nas localidades do 3° Distrito de Galópolis se.ndo elas· São
Marcos da Linha Feijó, Maternidade da 5ª Légua. São Paulo' da 3• Légu� N 
Senho� da Saúde, S�to �tão,. S�grados Corações, São Pedro da 3ª Légua: 
São Lwz, Nova Palmira, Vila Cnstma, N. Senhora do Rosário São José Viva 
Mariá, S. Braz, Barros_Pimentel, Sã? João da 4• Légua, São Pa�o da 4• Légua,
�ã? Victor, São Ve�o, São Franc1scç,, Santa Isabel e B. Galópolis para par
ttc1�arem da S�SSAO de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 25 de setembro de 2004, na Sede Social desta Entidade Sindi
ca� si!3 na Av. Presidente Vargas, 901, em Galópolis, Caxias do Sul - RS, com 
pnm�ira chamada � 9 horas e em segunda e última chamada às 9h30min, para 
aprectação da segwnte Ordem do Dia: 
1) D�libera.r sobre a co�veniênci� ou não de� Sindicato iniciar negociações
coletivas com a categona econôIDJCa; para revisão das cop.dições estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho em vigor e bases do pedido; 
2)_ Outorgar p�eres ao Pre�idente �este Sindicato para proceder todos os trâ
mrtes_n�cessãrios a esta revisão, seJa constituir procuradores, negociar, aceitar 
ou reJettar propostas da categoria econômica, inclusive fumar Acordos Con
venção Coletiva ou, em caso de malogro, Ajuizar Ação de Revisão de Dissfdio 
Coletivo, ou opção pelo arbitramento; 
3) Autorização para o Sindicato atuar como súbstituto processual dos integran
� � ca_tegoria, coletiva ou individualmente, nos termos estatutários e cons
tttuc1ona1s; 
4) Fixar �alor ou percentua� e autorizar o desconto em folha dos emprega
dos, associados ?ª �ão asso�ados, e dos trabalhadores prestadores de serviços,
a favor deste Sm_d1cato, ª. titulo de "Taxa de Manutenção" para Revisão da 
Convenção Colenva em vigor e para "8 reestruturação desta Entidade ncando 
estabelecido o pr� de l O dias, a contar da realização da Assembléi� para os 
empregados, que discordarem, manifestarem-se individualmente e por escrito 
perante a Entidade Sindical Profissional. 
Caxias do Sul, 1 7  de setembro de 2004. 

1 • •

l?\DRE .ZE.ZIN 

Jesus �udou de opinião 
Os_ q�e acham_que Jesus nunca mudou de opinião não le

ram ?u:e1to a Bíblia. Ele não era nem teimoso, nem turrão. Se 
al��� �e desse um bom argumento, Ele cedia. Mudou de 
oplnlao diante do centurião romano que lhe disse para não ir a
sua casa e curar dali mesmo seu empregado. 
. Mudou �e opinião diante ele Maria que em Caná pediu sua 
mterf�rência e Ele achou que não deyia. Fez o milagre porque 
ela [01 em frente e mandou os empregados da casa até Ele. Ela 
sabia o tamanho do coração do filho. 
E dai, se falta vinho num festa não é 

p caso para milagre? Maria sentiu que erdoar, em 

os noivos precisavam de ajuda e co- muitos casos 
locou o filho numa situação de dizer , • '
sim ou não. Apostou e acertou. e voltar atras. 

Dian_te da mU!her de Canaan, que E perdoar é�e pedia 1un mtlagre, em princípio 
disse não, mas depois mudou de idéia sempre bom
e até a elogiou. Alguém dirá que Jesus 
fez �quilo ape_nas por pedagogia. E se fosse? Mesmo assim, os 
e�cntores registram a mudança de atitude em Jesus. Que isso 
sirva para nós que, teimosos, nunca voltamos atrás. 

�e o Fi�? de Deus voltou algumas vezes; se Deus não 
c�stigou Nlillve em�ora tivesse dito que o faria, por que nós 
n�o podemos re:ons1derar al�as decisões? Daí a importân
cia de a gente �alogar e ouvu os outros. Jesus fez isso. Que 
nós, que o s�guunos, aprendamos com Ele. Se tiver que voltar 
atrás, e se amda for possível, volte. Já ouviu falar na palavra 
perdão? Perdoar, em muitos casos, é voltar atrás. Se Deus fez 
tsso, por que não o fazemos? Por acaso somos mais santos e 
infalíveis do que Ele? 
PwRE ZuNlO. scj. e.s�ijnr. compo.vitor e i11térp,.,,, de: IIIÚ.<ll"<lS "'1/gios<J.• 
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O PRIMEIRO INSCRITO NA JORNADA DA JUVENTUDE 1 
O

_ 
Papa João P�ulo II

_ 
fo1 de 2005. O gesto simbólico 

o pnmelfo peregnno a ms- ocorreu no início de setem
crever-se no site da Jornada bro em Castel Gandolfo 
�undial da Juventude, a re- qua'ndo o Papa recebeu � 
abzar-se em Colônia (Ale- audiência uma delegação de 
manha), de I 6 a 2 1  de agosto jovens europeus. 

Q RECONCILIAÇÃO 
O Patriarca ortodoxo de 

Moscou, Alexis II, agrade
ceu ao Papa João Paulo II 
a entrega do ícone da Mãe 
de Deus de Kazan, ocorri
da no dia 28 de agosto, e 
considerou que o gesto é 
um importante passo para a 
reconciliação entre ortodo
xos � católicos. A imagem, 
considerada uma das mais 
preciosas pelos ortodoxos 
russos estava em poder do 
Papa desde 1993. 

Q PAIXÃO DE CRISTO 
Numa semana, o filme 

"A Paixão de Cristo" ven
deu nove milhões de cópias 
em formato DVD e VHS. 
convertendo-se na fita mais 
vendida de todos os tempos, 
excluídas as de des�os 
animados. O filme supe
rou a trilogia de •lo Senhor 
dos Anéis", que detinha até 
agora o recorde como filme
de não-animação mais ven
dido nesses fonnatos, du
rante a primeira semana. 

Q IGREJA AO AR LIVRE PARA UM BEATO CIGANO _., 
O beato cigano Zeferi- gano comemora sua peregri

no Giménez Malla terá uma nação a Roma para encon
igreja em Roma. O templo trar o então Papa Paulo Vl
será ao ar livre, em forma em 1965. Zeferino, chamado 
de tenda cigana, e a conclu- "El Pelé", foi fuzilado na Es
são está prevista para 26 de panha em 1936. Foi beatifi
setembro, dia que o povo ci- cado há sete anos. 

D OBRA PRESERVA MEMÓRIA DA PERSEGUIÇÃO 
Um volume com 5.220

páginas� apresentado pela 
Santa Sé, recolhe os testemu
nhos de martírio de numero
sos católicos de rito oriental 
durante os regimes comunis
tas do leste europeu. São bis
pos, padres, consagrados e 

' 1  ., .. 1 ' 

leigos que não passaram pe
los processos canônicos nor
mais por9.u� suas Igrejas fo

ram supnn:udas pelo regi.me. 
Como elas ressurgiram n�s 
últimos anos, a obra pretende 
pres�r::ar a memória da per
segu1çao. 

. ' 

·-
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São Frei Pio, um santo para o mundo 
Caxiense mantém viva 

a lembrança do encontro 
com o frade capuchinho 

TO) esde 2002, a festa litúrgi
ca do dia 23 de setembro passou 
a contar com um novo santo 
-São Frei Pio de Pietrelcina, o
capuchinho dos estigmas cano
nizado no dia 16 de junho da
quele ano pelo Papa João Paulo 
II. São Frei Pio (1 887- 1 968) é
um santo dos tempos moder
nos, cujos gestos, palavras, so
frimentos e magnetismo ainda 
permanecem vivos na memória 
de milhares de pessoas que o 
conheceram. 

O confessionádo, o aten
dimento espiritual e o cuidado 
com as pessoas que sofrem fo
cam seu campo de apostolado. 
Dotado de profunda sensibilida
de, percebia os verdadeiros in
tentos dos que o procuravam e 
invocavam sua ajuda espiritual. 
Merina Viero, uma caxiense de 
86 anos, guarda viva a lembran
ça de seu encontro com Frei 
Pio. No final da década de 50
- não recorda a data - esteve em
San Giovanni Rotondo, acom
panhada pelo marido, Augusto 
Oscar Vtero, já falecido. 

Queria confessar-se, mas .,.,,....., '°" pi:>dirlos eram tant{)S.. que oorigavam os penitentes 
a marcar dia e hora para isso, 
não conseguiu. Porém, por uma 
amiga italiana de San Giovanni, 
Anunziata, a quem tinha pres
tado auxílio enviando roupas 
no final da 211 Guerra Mundial 
através de outra caxiense, Dina 
Braghirolli, pediu que soubesse 
de Frei Pio se ele via algo de 
ruim nela. O venerado capuchi
nho respondeu-lhe que não, mas 
que seria muito tentada pelo de
mônio e aconselhou que tivesse 
sempre o mesmo confessor. 

A recomendação de Frei Pio 
impressionou dona Merina que 
a levou ao pé da letra. "Duran
te 30 anos confessei-me com o 
padre Tronca e hoje meu con
fessor é o padre Joacir (Della 
Giustina)". As tentações real-
Mãe de Deus promove 
encontro no Pedancino 

Atendendo proposta missio
nária de ajudar outras pessoas 
a terem um encontro profundo 
e vivo com Jesus Cristo, defi
nida pelo Projeto de Evange
lização da CNBB 1'Queremos 
ver Jesus, caminho, verdade 
e vida'', a Fundação Mãe de 
Deus promove, de 24 a 26 de 
setembro, no Pavilhão Ado
rai a Deus (bairro Pedancino, 
em Caxias do Sul), o encon
tro "Queremos ver Jesus". Será 
pregador padre José Augusto, 
da comunidade Canção Nova 
de Cachoeira Pat1lista (SP). O 
ingresso é um quilo de alimento 
não perecível, que será doado 
às paroquias de Gax.ias do Sul. 

mente ocorreram e ainda ocor
reqi, salienta dona Merina, que 
diz entender bem a orientação 
do santo capuchinho. "Um con
fessor permanente é como o 
médico da familia. Ele conhece 
os nossos problemas melhor do 
que ninguém". 

Merina conta que 
no dia seguin
te, às 6 horas, 
ao assistir a 
missa de Frei 
Pio, teve a cer
teza de estar 
diante de um 
santo. "O as
pecto dele era 
sereno, calmo, 
bonito. Perce
bia-se seu so
frimento - as 
mãos desco
bertas revela
vam grandes 
chagas - e para 
amenizar a dor 

dela custodia, porta.teme il pa
dre Pio" (Santo anjo da guar
da, traga-me o padre Pio). "Eu 
a rezo todos os dias e tenho a 
impressão que São Frei Pio está 
sempre na minha casa". Merina 
recorda que esse poder de perce
ber as necessidades das pessoas 

era real. A amiga 
Anunziata con
tou-lhe que pe
diu a intercessão 
do frade por um
filho que pas
sou muito mal 
à noite. No dia 
seguinte, quando 
foi à missa, Frei 
Pio sussurrou
lhe: "Como você 
me incomodou 
essa noite!" 

durante toda a São Frei Pio de Pietrelcina

Dona Me
rina, que já re
cebeu o Troféu 
Caxias por seu 
trabalho de as
sistência social, 

missa ele batia 
o pé". As pessoas ficavam ex�
tasiadas e se empurravam para
ficar mais próximas do capuchi
nho, recorda a senhora caxieo
se. Depois da missa Augusto foi
à sacristia e beijou as mãos de
Frei Pio, mas Merioa não, por
que mulheres não tinham aces
so ao local.
FreiPi��co�e�d��à i;�kfigfa 
ca:xiense que sempre que pre
cisasse dele o invocasse atra
vés desta oração : "Santo angelo 

é, desde os 14 
anos, devota de Santa Teresinha 
e, agora, também de São Frei 
Pio. Há cerca de 40 anos, Me
rina perdeu uma perna, mesmo 
assim, dedica-se até hoje a ser
viços de assistência. ''Na minha 
vida, não recordo de ter passado 
um dia sem fazer alguma obra 
de caridade. Não é mérito meu, 
�n9�Jrm re me aji.idou". 
amor aos mais necessitados foi 
inspirado no exemplo do santo 
capuchinho. 

Merina Vie;:; "Ao vê-lo tive a certeza de que estava diante de um santo"

Pérola do Oeste, celeiro de vocações
O devotamento do primei

ro bispo de Palmas (PR), dom 
Carlos Sabóia Bandeira de 
Mello, de grande espírito mis
sionário e vocacional, é a base 
de sustentação de muitas vo
cações sacerdotais e religiosas 
de Pérola do Oeste. O primeiro 
sacerdote da região - padre Al

vino Milani, da capela de San
tos Anjos - foi ordenado em 
1 960. Aoos depois, foi sagrado 
padre Leonildo Brustolin, dio
cesano. 

Em 1 986, dom Agostinho
Sartori ordenou dois padres do 
Instituto Cavanis - Irani. Luiz 
Tonet e Antônio Paulo Sagri
lo - e 110 ano seguinte, Vandir 
Sant0- FréQ, da mesma con
gregação . Em 1 998, Pérola do 

Oeste assistiu à ordenação de 
mais um padre Cavanis - Ade
rnar de Souza. Em 2004, no dia 
27 de março, tomou-se padre, 
também do Instituto Cavanis, 
o diácono Antônio Ganser, da
capela de Santos Anjos e em 
2005, será ordenado padre 
Edson Canci, agostiniano des
calço. Ele é sobrinho do capu
chinho frei Bernardo Canci, já
falecido. 

A Paróquia de Pérola do 
Oeste também deu à Igreja seis 
,religiosas. A última delas. irmã

Cleonice da Rosa, da congre
gação Cavanis. professou ern 
fevereiro passado. (Silvino

Wernet; agente do CR em Pé

rola do Oeste) 

OlHAPDIFEREN E 
ALDO COLOMBO 

O pior resultado 
Em a lgumas modalidades esportivas, disputadas 

numa série de jogos, as normas permitem descartar um 
dos resultados. Logicamente, cada competidor ou equi
pe descarta o pior resultado e isso beneficia a contagem 
final de pontos. Na s,oma geral da competição, o pior re
sultado desaparece. E como se nunca tivesse existido. 

A vida pode ser comparada a uma longa competição, 
porém nenhum resultado pode ser descartado. Tudo o 
que é nosso permanece. É muito fácil assumir os êxitos e 
até aumentá-los. Existe, porém, uma tendência de igno
rar os maus resultados, inventar uma série de desculpas 
para justificar o fracasso ou, simplesmente, acusar os 
outros. Nem por isso, esses maus resultados desapare
cem. Podemos varrer a sujeira para debaixo do tapete, 
mas ela permanece. Não apenas permanece, mas conti
nua nos afetando. 

A atitude mais inteligente e sadia não é ignorar o pior 
resultado, mas assinar um tratado de paz com ele. Isso 
se chama integrar. A pessoa madura é aquela que sabe 
integrar em si todas as situações, os bons ou maus resul
tados. Quando privilegiamos os bons resultados, somos 
tentados pelo orgulho, quando concentramos nos insu
cessos, acabamos nos deprimindo. 

Tudo o que aconteceu em nossa vida é nosso. É de
finitivo. Não podemos apagar qualquer gesto de nossa 
biografia. Podemos, isto sim, 
dar-lhe um colorido diferente. 
Um erro faz sentido quando nos 
ensina alguma coisa. A partir 
dele, podemos reagrupar as for
ças e partir para a desejada con-

·sta. Só o que é admitido 

Pessoa madura 

é aquela que 

sabe integrar 

em si todas as 

ons e os maus 

momentos 
A vida dos santos e heróis 

está marcada por muitos fatos, 
alguns deles francamente ne
gativos. Giuseppe Verdi teve o 
desprazer de seJ reprovado num exame de música em 
Milão; Pelé não foi aprovado em testes para jogar no 
Corinthians; Abraham Lincoln, só após uma série de
fracassos familiares, profissionais e políticos, tomou-se 
Presidente dos Estados Unidos; Thomas Edison fracas
sou em quase duas mil tentativas, antes de inventar a 
lâmpada elétrica. 

Eles não descartaram o pior resultado. Fizeram dele 
um ponto de partida Aprenderam com seus erros, pre
pararam-se melhor e venceram. E ninguém mais lembra
seus fracassos, mas seu triunfo final. 

Nossa vida pode também ser comparada a um livro.
Cada dia escrevemos uma página e não podemos apagar
nenhum erro, rasurar uma página, muito menos rasgá-la.
No final da vida, Deus vai olhar apenas uma página: a
última. Ele não nos perguntará sobre os piores resulta
dos, mas quererá saber se-- apesar de tudo - continuamos
a lutar. E, com alegria, diremos a Ele: felizmente, eu ten-
tei de novo. 

autotravi
'" 

autctravi 

Rua Itália Tra vi, 1 066 • Caüra Postal 72
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Maioria dos apóstolos sofreu o martírio. NOVClEITOv1vER 
WILSON XJÃO 

João Evangelista foi o único sepidor de Jesus que teve morte natural 

Ao ler o Novo Testamento, especialmente neste mês de setembro, dedicado à Bíblia, os Evangelhos e as cartas falam, com :freqüência, dos apóstolos que seguiram Jesus e foram os responsáveis pela expansão das suas mensagens e da Igreja. Sabe-se alguma coisa das 
suas vidas, mas pouco de como eles morreram. Pedro, Uder dos apóstolos e o primeiro papa da Igreja, morreu em Roma, no ano de 67,junto com São Paulo. Em sinalde humildade, pediu para sercrucificado de cabeça para baixo. Sua festa litúrgica é comemorada no dia 29 de junho. Tiago Maior, irmão de João, foi oprimeiro apóstolo martirizado,por volta do ano 42. Seu corpofoi levado para a Espanha, paisque o adotou como padroeiro,dando origem ao caminho.e aosantuário de Compostela. E venerado no dia 25 de julho.João, autor do quarto evangelho, foi o único apóstolo que assistiu Jesus ao pé da cruz e o único que não sofi;eu o martú:in.. �.KR}no dia 27 de dezembro. André,irmão de Pedro, padroeiro dospescadores, morreu crucificadoem Patras, na Acaia. A ele estárelacionada a cruz de SantoAndré, em forma de X. É venerado no dia 30 de novembro.Felipe morreu mártir, aos 87 anos, após ter pregado o evangelho na Ásia Menor. Sua festa é celebrada no dia 3 de maio . ,Junto com a de Tiago, denomi-nado o Menor, para distinguilo do irmão de João. Tiago foi apedrejado por volta do ano 62, em Jerusalém, da qual era bispo. Bartolomeu, de Caná da Galiléia, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Pouco se sabe desse apóstolo, que tam-
D FALECIMENTOS 

Porto Velho - RO
João Batista Zibetti (Jomba), 

filho de Vtrgfnio e Carmelina Zibet
tí, nasceu em Nova Bréscia (RS) no 
dia 22 de julho de 1950 e faleceu 
no dia 3 de setembro de 2004, aos 
54 anos, vítima de 
acidente automo-

� 
1 

bilístico em Porto u 
Velho. Deixa a 

esposa Cleonilde 
Apontes e os filhos 
Rodrigo, GustílVO 
e Roberta. Integra- ____ j 
va a Fundação Na-
cio�aJ �e Saúde, como engenheiro 
sanitarista e era professor. Apaíico
nado pela família, curtia saudades 
de Nova Bréscia e do RS. Era ad
mirado por seu otimismo, pela fé e 
fáçil r�l�cionª1Pentp. _ _ 

bém é chamado de Natanael. Teria sido esfolado vivo na Pérsia. É celebrado no dia 24 de agosto. Mateus, um dos quatro evangelistas, era cobrador de impostos quando foi convidado por Jesus a segui-lo. Pregou o evangelho na Palestina e, com a dispersão dos apóstolos, foi à Etiópia, onde morreu mártir. A Igreja copta o considera seu fundador. É venerado no dia 21 de setembro. Tomé, conhecido por sua incredulidade diante da Ressurreição, pregou no O r i e n t e  até a índia, onde morreu mártir. C u n h o u  uma exp r e s s ã o  que é profissão de fé até hoje: "Meu Senhor e meu Deus". É celebrado no dia 3 de julho. Judas ,  chamado  Tadeu para distingui
l!àrr8te1§7 m o r r e u  mártir em E d e s s a .  

evangelho na Síria, na Mesopotâmia e na Armênia. Suas relíquias estão na Basflica de São Pedro. É venerado no dia 
28 de outubro, junto com São Simão. Chamado o "zelote" por ter provavelmente pertencido a esse partido radical judeu, Simão morreu crucificado. Matias foi o apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes depois da traição. Evangelizou na Palestina e na Ásia Menor. Apedrejado pelos judeus, é celebrado no dia 14 de maio. 

Pregou O Crucificação do apóstolo Santo André, em Patras, na Acaia

CONVITE PARA MISSA 1° ANO DE FALECIMENTO 

_"Cada um que passa em nossa vida, não vai 
sozmho, nem nos deixa só. Leva um ,POUCO de nós e

deixa um pouco de si. 
Os familiares do sempre querido 

ANDRÉ LORI BALICO 

convidam parentes e amigos para a missa em 
sua homenagem, que será celebrada no dia 
25 de setembro de 2004, às 18 horas, na 
Comunidade São Pedro do bairro Garbin, 
Caxias do Sul - RS. 

Antecipam agradecimentos. 
Caxias do Sul, 22 de setembro de 2004.

Bento Gonçalves - RS 
Dilles DaJla Costa Braz nas

ceu no dia 27 de março de 1925 em 
Anta Gorda (RS) e morreu no dia 
31 de maio de 2004, aos 79 anos. 
Era casada com Eno Braz e não ti
nha filhos. Residiu 
em Erexim, onde 
integrou a Ação 
Católica e depois 
transferiu-se para 
Porto Alegre, tra
balhando durante 
30 anos na Santa 
Casa de Miseri
córdia. Ao se aposentar, passou a 
r�sidir em Bento Gonçalves. Há
oito anos estava em cadeira de ro
das, por causa de um derrame. Pes
soa de fé e de muita oração, foi um 
.exer.nplQ aos qu� a coqheceram. _ 

São Lourenço do Sul - RS 
Francisco De BastianJ, filho de 

Giacomo De Bastiani, nasceu em 
Nova Roma do SuJ aos 6/6/1911 
e morreu aos 4/6/2004, às véspe
ras de completar 93 anos. Casado 
com Helga Ziebell 
Nickhorn, faleci
da em 1976, dei
xa os filhos Lígia,
residente na Itália,
Glória, Fátima e

Hugo Rodolfo, no
ve netos e a espo
sa Leony Schuch 
Zíebell, com quem casou em 1977. 
Formado em economia e direito, 
foi advogado em Caxias por mui
tos anos e professor durante 36 
anos. Escreveu o livro "Dos Alpes 
à_Se_qa Gal)qha",. �obre a familia. 

Deu certo 

A humanidade é feita de bilhões de histórias. Histórias de pessoas em que a vida deu certo, e outras, em que a vida foi um fracasso. Uma história fracassada. Vivas e espertas são as pessoas que, lendo e observando a história de outras pessoas, sabem distinguir em quem a vida deu certo e em quem ela deu errado. E mais. Sabem evitar as histórias erradas e buscar o caminho das histórias que deram certo. DEU CERTO NA VIDA DOS PAIS. Então o caminho é por aí. Que bom ter na vida dos pais uma história que deu certo! Por que não entrar pelo mesm9 caminho dos pais se a experiência mostrou que deu certo,? E uma maneira de evitar cabeçadas, fracassos e desilusões. E uma maneira de caminhar pelos caminhos da segurança. Também a história mostra que apesar do sucesso da história da vida dos pais, há filhos que desejam fazer apenas a sua experiência, e dão suas cabeçadas muito dolorosas, não querendo aprender da vida dos outros. DEU CERTO NA VIDA DAS PESSOAS AMIGAS. Elas podem ser uma lição. São caminhos já provados. Não significa imitar, fazer o mesmo caminho. Mas há maneiras de viver que podem ser seguidas porque são simplesmente maneiras humanas e que dão certo em todas as pessoas. Maneiras de viver o otimismo, o planejamento, a fé, a generosidade, a alegria e a paz com todos. DEU CERTO COM MILHÕES DE SANTOS. E a gente teima em não andar nos seus caminhos. Deu certo com Francisco de Assis, que é declarado padroeiro da natureza, da ecologia e da :fraternidade. Se deu certo para ele, por que não procurar saber como ele viveu e tentar imitá-lo para também ser uma pessoa que vai dando certo? Deu certo com uma Tereza de Calcutá, que dedicou sua vida neln.11 l'\f\h.-Pc: ""º'"pobres e deu certo. Realizou-se como criatura de Deus, como pessoa humana, como testemunha de fé, como vida ligada às pessoas e a Deus. 

Seguir os 
passos das 

pessoas que 
deram certo é 
uma maneira 

correta de evitar 

fracassos e 
desilusões 

DEU CERTO EM VIZINHOS E CONHECIDOS. Deu certo e está dando certo com tanta gente que rodeia nossa vida. Que bom perceber que está dando ce�o em tantas pessoas. E por_ que não aprender dessas pessoas? E certo que não dá certoa vida de pessoas que têm vícios, que se lançam na bebedeira, � dr?gas, na preguiça, na vida sem organização. Mas é �wto mais c�o qlli: dá certo a_bistória de pessoas que vivemligando sua existência com a história de Deus. Deus tem sua história nesta humanidade. Deu muito certo e é um sucesso a história de Jesus Cristo. É vencedor do sofrimento e da morte. E quem mais vitorioso do que aquele que venceu a morte? Ê PRECISO SEGUIR OS PASSOS DAS PESSOAS cuja história deu certo. Observar e estudar suas escolhas. Descob� sua maneira ?e pensar e de enfrentar as situações de cada dia. Perceber quais os segredos que fazem a vida crescer. Qual o s�gredo do sucesso. Descobrindo esse segredo posso evitarmwtos fracassos e traçar o caminho que dá certeza da vitória.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS 

E EMPRESAS CONTÁBEIS DE CAXIAS DO SUL 
Base Territ?rial: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, 

Farroupilha, Flores da Cunho, Garibaldi e Silo Maroos • Rio Grande do Sul. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital convoco todos os integrantes da categoria profissional 
representada por este Sindicato para uma Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 28/09/04 em primeira convocação às 18 horas e em segunda 
convocação às 18:30 horas, a realizar-se na Rua Marechal Floriano 1240 Sala 
308, Caxias do Sul, para discutir e deliberar a seguinte ordem do dia:' 
1) Estudo da conveniência ou nil.o de ser instaurada a Revisão de Dissídio de na
tureza econômica, das condições estabelecidas em 2003.
2) Em caso afirmativo, apresentar as bases a serem pleiteadas para fins de nego
ciação nos âmbitos administrativos e judicial.3) Deliberar sobre o desconto assistencial em favor do Sindicato incidente sobre 

o salário dos integrantes da categoria.
4)_ �utorizar ou não o Presid�te ou a Diretoria do Sindicato, a receber, aceitar, 
re;e1tar contrapropostas conciliatórias, firmar acordos e outorgar mandato a pro
curadores. 

Caxias do Sul, OI de setembro de 2004, 
Ricardo Sebben 

Presidente 
�------------------------�



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERARIA 

INSCRIÇÃO NO CGC 27 212 968/0020•09 

!tt::t.C.MAQ1 tabl'-•�iiflilliit�---��• .. •9.'1!91.•"""" 

CEP 25 oa - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Av Proa Kannod.y 1861 s/11 

CURSO DE FORHA.Ç O E COIISCIENTIZAÇ,tp - Para OpcrÓ.l.'ioe 

01 - Curso de Fornaç·o �indical 
02 - Pastcr!\l Oporária Nacional. \v Praa Kennedy 1861 s/11 
O;.i - 1;}, l'r o 15 de fovereiro de 1988 
04 - Cont o ào 'lormsção de LÍdoreu Diocesa de Nova Iguaçu ·• RJ 
05 - 77 sindicelistas. ropre9entantes do 11 estados do lh·asil, engajados 

no indicai.o segundo riuas ontesoriac e membl'oo da Pastoral Operá
ria. Categorias mais representad.an: metalúrgicos, construçã� civil, 
comerciários I bancários, cox·.rcioa e f erroviárioa. 

06 - Havia uma equipe assessorando o Encontro, todo� trabalhatlores já 
habilitados parn conduzir o Curso. 

O? - Conteúdo:- Hietór3a do Sindiooliooo Brasileiro 
- O �ovo Sindicalismo
- ?.lano de ação

08 - As desposas ultrapassaram as previsões, 
(cento cinquenta oete mil oruza oo). D 
da Diocese dê Noya Iguaçu CRU 18.00 1 0

for m oxa�amcnte CRI 157.000,00 
lia impcrtência recebemos •••• 
(de�oito mil cruzados). Do 

09 -

CERIS, à Rua Júlio Ottoni - recebamos CRS 60.000,oo. 
e o restante oi conplotado pela colaboração doo participantes. 

Estados o um 
neste estilo cm nivul dos 
mês de .fcve1·e:irv de 1988.

1>c1a Pastox•al Opo::ó.rio. ife.cional 

Rosa Mo.rj.a Oliveira 

Duqua ti.o Caxias, 28 de agoato do 198'? 



Uff Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Educaçio 
Núcleo de �tudos e Pcsquisns: Filooofia, Polllica e Educação 

Diocese de Nova lgu11çu - Coordcnaçiio Diocesana de Past()nl 
Centro Sodopolltico 

Curs() de Euensiio: Escol11 de Formaçiio Pol'lltiu 
Nova lituaçu: 15.03-06.12.03 - Sábados das 8:30 às 13 horas 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

I - Desenvolvimento do Curso 

1. O curso atingiu suas expectativas? Por quê?

• 

...... . .. .. .. .. .. . ... . . . . . .................................. , . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .  . 

....... .... .. .... .. . ................. .... ....................... .... .. ...... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . ..... . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .  

2. O que mais interessou? (conteúdo, metodologia) ............................................................. . 

···· · ·· · · · ·· · ·························· · ·· · ······ · · ········································ · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·

· · · · · · ··· · · ··· · ······· · ············· ·· ··········· ····· ················· · · · · · · · · ·· · · · · · ··· · · ·· · · · · · ·· · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2. Maiores dificuldades ....................................................................................................... . 

.......... ........ ..... ....................... . ....... ......................... . . . . . ... . ........ . . . . . . ... .. .. . . .. . . . .... .. . . . . .... . .  

. ....... . . . ................................... ...... . . . . ... .... .. .. ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. ... . ... . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  .

3. Sugestões (conteúdo, metodologia)

II - Professores 

1. Pontos positivos

2. Pontos negativos

III - Auto-avaliação: 

ATIV,;DADES DESENVOLVIDAS: 

Desempenho pessoal: 

( .... ) assiduidade ( .... ) pontualidade 

( .... ) participação nas aulas ( .... ) aproveitamento dos encontros 

( .... ) estudo de textos relativos ao tema ( .... ) empenho em articular teoria-prática 

( .... ) empenho nos trabalhos coletivos ( .... ) empenho em sistematizar conteúdo 

Nome aluna (o) ................................................................... Cidade .................................. ; 

Fone ........................ ; Endereço eletrônico .......................................................................... . 



J, 

DATA 
15 de março 
22 ele marco 
29 demarco 
05 de abril 

12 de abril 

26 de abril 

03demaio 

10 de maio 
17 de maio 
31 de maio 

07 de junho 
14 de iunho 
28 de junho 
05 de julho 
12 de julho 
26 de julho 
02 de aqosto 
09 de agosto 

23 de agosto 
30 de agosto 
06 de setembro 
13 de setembro 
27 de setembro 

04 de outubro 

Calendário .. das a11las r""<l c:f'\ �\', /\li'•"' (:J.1)5.E'Jj JO�V· 

TEMA 
Aula inauaural 
Estado e fonnas de governo no Brasil e América Latina 
História dos oartidos políticos no Brasil 
O Brasil e a América latina no contexto de uma economia 
alo balizada ( aeooolitica) 
Democracia no Brasil e na América Latina: dinâmicas e 
obstáculos 
Sociedade civil e participação poll1ica: ONGs, Partidos, 
lgrela, movimentos sociais, 
O papel da Igreja Católica e demais Igrejas na vida polltica 
brasileira e latino americana 
Questões de aênero, de classe e de etnia 
Política orcamentària 
Orçamento municipal: experiências de orçamento 
participativo e avaliação do primeiro módulo 
Poder iudiciârio 
Poder leaislativo e democracia 
Poder executivo: p0lltica de assistência social 

. 

Poder executivo: oolitica de meio ambiente /\� 
Poder executivo: p01itica de segurança pública I __ JÇ1 

Poder executivo: política de geracão de trabalho e emoreQo 
Poder executivo: oolitica de educacão ·r

Poder executivo: política de saúde e avaliação do

segundo módulo 
O ooder público na Baixada Fluminense J
Os Partidos Políticos na Baixada Fluminense --�./

!areias na Baixada e poder político /

O poder paralelo na Baixada Fluminense
Midia e influência política na Baixada: grupos locais e
externos - ideoloaias e marketing
O Poder Político Popular: realidade e desafios

--p • ' y 
. � -

e':: /K)A .J, 

l 1 ASSESSOR/
Leonardo Boff, Pllnío Arrudáou Chico Withacker 
Saturnino Braga ou Milton Temer 
Chacon, Carlos Ferreira ou Chico Alencar 
Cláudio Gur�e!, Marcus Arruda ou Sandra 
Quintela 1.-•) 

Giovanni Semeraro 

Giovanni Scmeraro 

Hugo Paiva ou Francisco Orofino 
/11 C'r' \ 

· Êlza Oeili ou Marcelo Paixão (Fase)
Jorae Bittar
Nicplas D�vies ou Edith F��ottouç;,.. <.,ur 

'r. ... J .. 

Saletelv1ácáloi oú Denise Frossard 
Artur Messias 
Pedir à Odaléia para indicar 
ProfesnOía Eunice (UFF) 
Luiz Eduardo, Hélio Luz ou Biscaia 
Lia Tiriaa ' � r 
Lúcia rJeves ou Gelta Xavier 1 

Odaléi:3 

Jornal sta Almeida dos Santos - CIDE 
Jornalista Almeida dos Santos - CIDE 
Névio Florin ou Solange Rodriques �-1\N 1.>..,t,_':-

José Cláudio 
Professora lrene(UFF) 

C:\CDFSP\Cursos\2003\Escola de Formação Política\Calendário com assessores.doe 
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1 

18 de outubro 'Movimentos sociais e organizações populares na Baixada - Mauro (Fase) 
Conselhos e avaliação do terceiro módulo 

25 de outubro Etica e oolltica Marcus Arruda, Orofino ou RoQério Cunha 
01 de novembro Sistema oolltico- eleitoral Percival OK 
08 de novembro Leoislacão eleitoral Percival OK 
22 de novembro Antes das eleicões e durante as eleicões Percival OK 
29 de novembro Mós as eleições Percival OK 
06 de dezembro Aval iacão e encerramento da Escola de Formacão Polltica 

C:\CDFSP\Cursos\2003\Esco/a de Formaçao Polltíca\Calendário com assessores.doe 



Diocese de Nova Iguaçu 

Centro Sociopolítico 

Conteúdos da Escola de Formação Política 

1 Módulo 1: Introdução 
" .· 

DATA TEMA DA AULA OBJETIVO/ TÓPICOS DA AULA 

11 de março Abertura l.. Apresentação de Peça de Teatro sobre política / cidadania / 
formação sociopolítica como muio de transformação social (?) 
Grupo da Fundação Nacional da Saúde (Contato: Mareia: 2663-
3052 à noite ou 9136-8282) Ela pede que passe para ela a 
temática, um pequeno texto que: sirva para eles construírem o 
roteiro) 

2. Inventário. "Os alunos e seu Universo de Participação Política".
3. Apresentação do Programa do Curso, da metodologia de

participação, dos trabalhos de ourso, dos horários ... do Centro
Sociopolítico e da parceria com li UFF O que esperamos com a
Escola de Fomiação Política?

4. Confraternização

18 de março Cultura Política no Brasil e Nova • No primeiro momento· des:envolver os aspectos que
Práxis Política: o Universo de constituiriam a cultura política brasileira: cliente! ismo,
Participação Politica dos patnmooialísmo. populismo, indi1vidualismo e lógica da política
cursistas. como lógica do mercado, ar ticulando com a sintese do

inventáno.
25 de março Estado e Sociedade Civil no • Apresentar e discutir os conceitos de "Estado" e ''Sociedade

Contexto Neoliberal. Civil".
• Visão geral do tema e Giovanni abordando os conceito de

Estado e Sociedade Civil.

01 de abril Práxis Política e Disputa do • Possibilidade da aula ser desenv1olvida pelo Cláudio Gurgel em
Poder: a construção e a dinâmica mesa com Cecília Coimbra e/01u Maria Lívia do Nascimento
do homem político. (texto de referência: Sobreimpliciação, práticas de esvaziamento

oolitico? '').

Nova Iguaçu, 1 de Dezembro de 2005. 

Possível 

OBSERVAÇÕES Assessor 

Para o Inventário os alunos UFF 

preencheriam um e 
questionário com breves CSp 
questões contendo: o que é 
cidadama?. o que é

política? Quais são os 

objetivos da participação 
política? 
Temos que pensar também 
numa metodologia de 
apresentação dos cursistas. 
de forma a resgatar a 
participação política deles. 

Percival 
Tavares e 

Adriano Araújo 

Giovanni 
Semeraro 



08/ de abril Etica na Política: pragmatismo e 
ideologia 

Módulo li: Políticas Públicas 

1. Ivo
Lesbaupin
2. Isaías
3. Jorge
Miranda
4. Giovanni
Smeraro

Data Tema da Aula Ob · etivo / Tó icos da aula Observa ões Assessor 

06 de maio 

13 de maio 

20 de maio 

27 de maio 

Observações: 

Panorama sobre as 
Públicas 

Políticas • · Conceituação: o que são politica públicas? 

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Educação. 

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Saúde. 

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Assistência Social. 
Avaliação do Il Módulo. 

• Constituição das Políticas Públicas: correlação de forças,
concepções, valores, modelos,.

• História das políticas públicas no Brasil: pós 30 com ênfase nas
últimos três ovemos.

• Ver se é possível através de e-mail situar cada assessor para as aulas.

l.· Tatiana 
Pereira 
2. Lia Tiriba

• Abordar a questão 1. Lúcia 
orçamentária como Neves 
fonna concreta de 2. Léa da 

não da 
ública. 

Cruz

• a questão Sônia Leitão 
orçamentária como 
forma concreta de 
viabilização ou não da 
referida olítica ública. 

• Abordar a questão Larissa Pereira 
orçamentária como 
forma concreta de 
viabilização ou não da 
referida olitica ública. 

• Definir no calendário do Centro SocíopolíUco (sexta-feíra) encontros de avaliação logo após término do 1 e 2 módulo e no meio do terceiro módulo.
• Definir os papéis da coordenação do Centro Sociopolítico, da UFF e dos bolsistas.
• A cada módulo, a coordenação deverá explicar os objetivos.
• A cada aula, os cursistas deverão responder a uma questão geral, a partir da ementa.



• Dias 15, 22 e 29/04 ( feriados prolongados). Os cursistas farão avaliação do I môdulo, em dupla ou trio, e darão inicio ao levantamento sobre as Organizações Municipais. Deverá ser
explicado no primeiro dia de aula.

Terceiro Módulo: Disputa do Poder no Contexto da Baixada Fluminense e o Controle Social 

Data Tema da Aula --
03 de junho o Poder politico na l:k, ,cfa

Flummense. partidos políticos,
foreias e crime omanizado

10 de junho Movimentos sociais e 

organ�ções populares na 
Baixada: realidade e desafios. 

24 de junho Práxis política e disputa do 
poder: marketing e propaganda 
oolítica. 

01 de julho Candidaturas Populares 

08 de julho Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Mowmenros Sociais e os 
Mecanismos de Pressão e 
Constmcão de Demandas. 

15 de julho Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Câmaras Municipais e a Lei 
Orgânica, Plano Diretor. 

22 de julho Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Acompanhamenro aos Conselhos 
M1,nicipais e a Transparência 
Pública. 
Avaliacão do Ili Módulo. 

29 de .iulho Encerramento 

Obictivo / Tóoicos da aula 

.
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Observacões Assessor 
José Cláudio 

Esta aula deverá ser Percival 
precedida de um Tavares 
levantamento sobre as 
pnnc1pa1s organizações 
presentes nos municípios da 
Baixada. 

Cláudio Gurgel 

Paulo Eduardo 
Gomes 
Jorge Najar 
Uff 

Mesa com 
Leonardo, 
Ismael Lopes e 
os grupos de 
Mesquita e 
Nova fauaçu 
Mauro Santos 



Centro 
Sócio político 

._ escola de Fonnação 
Política e outros 
Cursos de formação 
específica 

._ Forum Diocesano 
de Conselheiros 

._ Acompanhamento 
dos Coordenadores 
Municipais 

� 1-1 ' N1 .s>tiPt O M .i..lTU(:!.fbJA

MINISTÉRIO DA c:ARIDADE

Coordenação das 
Pastorais sociais 

._ Coordenações regionais 
..,. Articulação com 

os grupos de fé 
e compromisso 

..,. Intercâmbio com os 
coordenadores 
municipais 

._ Animação do Fórum 
Diocesano das Pastorais 
sociais como instrumento 
de comunhão, de fonnação 
e de intercâmbio. 

Cáritas 
._Suporte 

jurídico-trabalhista 
._ Acompanhamento 

às creches 
..,. Suporte a 

Convênios com 0
Poder público e 
à parcerias com 
Universidades e 
ONGs, etc. 

Coordenaçãc 
dasCEBs 

._Metodologia 
de educação 
popular. 

._ Animação da 
Espiritualidad, 
Libertadora' 
com elabora� 
de subsídios 
populares, 
retiros etc. 
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Pauta do Encontro do Ciolegiado Nacional 
27, 28 e 29 de junho de 2003 

,___________ _ 

27 de junho - s1exta-feira 
Acolhida 

1. Oração da manhã
2. Vivência

Memória do encontro anterior 
1. Avaliação do que caminhou
2. Outros destaques

Almoço 

Conjuntura da PO nos Estados 
1. Realizações nos 1 °s de Maio
2. Grupos de trabalho alternativo de geração de renda (envolvimento

nos fóruns de Economia Solidária)
3. Avaliação das visitas dos liberados (formação de comitês, rede de

trabalhos alternativos, simpósios, caminhada ... ) Papel dos agentes

28 de juntio - sába_d_o __________ ___.

Acolhida - 15 minutos 
Oração da manhã - grupo do Rio de Janieiro 

Conjuntura brasileira 
1. Apresentação do assessor (Sidney Pascoto) - conjuntura político

econômica
2. Contemplar a conjuntura eclesial (como está a nossa Igreja?)
3. Contemplar o papel e contribuição da PO nesta conjuntura

Almoço 

Colegiado com a PO do Rio de Janeiro 
1. Desemprego: Ação da RENAP

Simpósio Estadual sobre futuro do trabalho; 
Grupos de trabalho alternativo 
Comitês de trabalhadores(as) 
Caminhada de 7 de setembro 

2. Colegiado ampliado em dezembro
3. Informes sobre Grito dos Excluídos e Campanha contra a ALCA
4. Informes do grupo do Rio de Janeiro (como está a PO nas dioceses)

26 anos da Pasloral Operária Nacional, Celehrrmdó, a Vida das Trabalhadoras e Trabullwtlores
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Re exões políticas do Colegiado 

( 

1. Contribuição da PO nos fóruns em que participa: 
Campanha Jubileu Sul - Campanh:a contra a ALCA 
Grito dos Excluídos 

'-=--Setor Social da CNBB - 4ª . Semana Social Brasileira 
2. Governo Lula e ALCA (identificar Õpressor)

\ 

3. Liberação - proposta clara do papel de um(a) liberado(a)

Oração da Manhã 

Encaminhamentos 
1. Desemprego:

29 de junho - domingo 

Reunião Nacional do movimento de desempregados de 12 e 13 de
julho
Caminhada de 7 de setembro - documento ao governo federal.

2. Fórum Social Mundial e Fórum Sociail Brasileiro;
3. Encontro de Agentes;
4. Associação Paulo Fey;
5. Estruturação da PO

Compra de Sede e de veículo (?)
Assessoria política;

6. Reunião do Colegiado Ampliada - dezembro de 2003 em São Paulo
• Terá como pauta principal, avaliação da assembléia nacional de

2002 e revisão da proposta de trabalhos, tendo em vista a
conjuntura política nacional (posição frente ao governo federal)

• . Será lançado o "Folder" da PO com as experiências de trabalho
•. Momento para formação bíblica/ cultural/ econômica/ política
•. Expectativa de presença de 50 pessoas
•. Será preparada por todas as regiões do Brasil onde há PO
(equipes)

7. 2° Simpósio Nacional "O Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira"

Encerramento 

26 anos da Pastoral Operária Naclonal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Traballtadores



Uff Univcn.idade Fcderul Flumiocn_se 

Faculdade de Educação 
Núcko de Estudos e Pesquisas; Filoso.fia, Polílica e Educaçilo 

Oiocesc de Nova lguaçu -Coordtn11çiio Oicx:cs11011 de Pastora,! 
Centro Sociopolhko 

Curso de Exteo�iio: Escol11 de Formsçiio Pol'lltlc11 
Nova Iguaçu: 15.03-06.12.0J-Sóbados d1ls 8:30 às 13 boms 

FICHA DE IDENT'IFICAÇÃO 

.. 

" 

Nome ...................................................................... ; Rua ................................................... . 

............................... ; Bairro ................................ ; <:EP ..................... ; Cidade ...................... ; 

Fone .......................... ; Endereço eletrônico ........................................................................... . 

Idade: ( ) abaixo de 20; ( ) entre 20-29; ( ) entre 30-39; ( ) acima de 40 anos; 

1. Como descobriu a Escola de Formação Política?
.. .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... . . . . . . . . .......... ..... ...... .. . . .... . ....... . . .... . .. . .. . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . ... . . . . . .... ..... . . . . .. . . . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .

2. Por Que decidiu fazer este curso?
( ) falta opção; ( ) porque gosta; ( ) aperfeiçoamento; ( ) para entrar na Univ. Pública;
( ) outro ............................... Justifique: ..................................................................... . 

...... .. . .. .... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. . ....... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. ...... .. .. ... ... ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.. .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .... . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . ... . .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  

3. Quais as suas expectativas em relação ao curso?
.. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . .... . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . ... ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . . ... . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .  

4. Grau de Formação? ( ) Escolar básico; ( ) médio; ( ) superior; ( ) Outro.
Qual? ..................................................................... , ........................................................ . 

7. Qual sua profissão?
. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . .. . .. .. . . . . . .  ,. . . . . . . . .. .. . ... . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

5. Trabalha? ( ) sim; ( ) não; horário de trabaliho? ................................................ .. 

6. Se não está trabalhando, por quê?
( ) está desempregado; ( ) está estudando; (, ) por opção; ( ) outra. Qual? ................. .. 

7. Trc..balha em? ( ) Belford Roxo; ( ) Duqtfe de Caxias; Japeri; ( ) Mesquita;
( ) Nilópolis; ( ) Nova Iguaçu; ( ) Paracambl; ( ) Rio de Janeiro; ( ) Queimados; 
( ) S. João de Meriti; ( ) Outro: .............................................................................. .. 

8. Se trabalha, a instituição/empresa em que trabalha é:
( ) pública; ( ) municipal; ( ) estadual; ( ) federal; 
( ) particular; ( ) ONG; ( ) entidade popular; ( ) cooperativa; ( ) outra. Qual? .............. . 
9. Se trabalha, sua renda mensal é?

( ) não tem rendimento: voluntária ( ) até 1 salário mínimo; ( ) entre 1 e 2 mínimos;
( ) entre 3 e 5 mínimos; ( ) entre 5 e 10 mínimos; ( ) acima de 10 mínimos

10. Exerce/exerceu alguma atividade política? ( ) sim; ( } não.
11. Em instituição/organização exerce/exerceu esta atividade política'?' ( ) sindicato;

( ) movimento social; ( ) partido político; ( ) igreja; ( ) cons�ho; ( ) executivo;
( ) parlamento; ( )judiciário. ( ) outra .................................... ; 

12. Nome da instituiç�p/prganízação e função política exercida por você: 

13. Está filiado a algum partido político? Qual? ....................................................................... .. 

14. Já foi candidato a algun, cargo público? ( ) sim; ( ) não
() 

. Q d? M ·'·? Qual? ( ) parlamentar; executivo; uan o . ....... , ........... ; un1c1p10 ............................. . 

15. Pretende em breve s� candidato a alguma função pública?
16. Acompanha os trabalhçs da Câmara Municipal de sua cidade? ( ) sim; ( ) n�o



� Diocese de Nova lgm\çu 
Centro Sociopolítico 
Processo de Avaliação 2005 e Plnnejamcnto 2006-2008.

Nova !g11aç11, 2 de Dezembro de 2005. 

1. Apresentação e Fundamentação do Processo de Avaliação e Planejamento.

Este texto busca recuperar os encaminhamentos feitos durante o processo de avaliação e planejamento 
do Centro Sociopolítico (CSp), realizado no período de 14 de outubro a 25 de novembro. Este processo de ava
liação teve como ponto de partida um texto de discussão que buscou sistematizar as reuniões da Coordenação 
{realizadas todas as exta -feiras dos meses de 2005), seguidas de Análises de Conjuntura Eclesial (assess2rado 
por Francisco Orofino) e Sociopolítica (assessorado por Névio Fiorin - lser Assessoria)1

. 

Este processo de avaliação teve como pano-de-fundo de discussão a percepção da Coordenação Geral do 
CSp de que ern necessário rediscutir o nosso papel na Diocese e na sociedade, isto porque: 

Considerando a dimensão diocesana, podemos perceber que: 
a) Foi constitu1da uma Coordenação Diocesana de Pastorais Sociais (tendo como conseqüência a

constituição de experiências de coordenações regionais de pastorais sociaisJ �1ue estão buscando
descobrir o seu especifico no copjunto da Diocese.

b) A Cóntas tambem se vê interpelada a assumir legalmente as experiências ::.uciais desenvolvidas
por pastorais sociais e agentes de pastoral presentes nos conselhos municipais representativos da
mserção dos leigos nas políticas públicas.

e) A atuação potencial do Centro Diocesano de Direi/os Humanos como defensor e promotor dos
direitos humanos na realidade da Baixada Fluminense.

d) O processo de discussão e amadurecimento da proposta de articulação da dimensão sociotrans
formadora em nossa Diocese denominada lvflmstério da Caridade'-.

Considerando a dimensão sociopolítica em nossos municípios, podemos perceber que: 
e) Há a necessidade de aprofundar o nosso entendimento de organismo diocesano de formação

(Escola de Formação Politica), mas que ao mesmo tempo busça articular e mobilizar para ações
concretas nos municípios, particularmente considerando o espaço das políticas públicas via
Conselhos Municipais e Comunitérrios, Grupos de Acompanhamento às Câmaras Municipais e
outros movimentos e organizações e espaço.s da soBJedade. Isso sem contar nossa participação
indireta como Centro Sociopolítico, mas como Diocese, no Seminário Interdiocesano por uma
Cultura de Paz e no Reage Baixada, só para citar dois exemplos,

2. Objetivos da Avaliação e Planejamento.

Desta forma, como consequência, o nosso processo de avaliação e planejamento deveria ter como obje-
tivo repensar· 

1 

2. 

As diretrizes de readequação do CSp no que se refere a sua missão no conjunto da Diocese, 
considerando as mudanças aí operadas (recentes e ainda em processamento), as linhas de ação 
do CSp, os seus objetivos estratégicos para o triênio 2006-2008 e a materialização disso tudo 
através das atividades específicas promovidas e/ou apoiadas pelo CSp e pelos GFC. 
A nossa organização e funcionamento interno. Para responder a esses desafios, quais aspectos 
organizativos devem ser considerados, particularmente em relação a coordenação executiva 
(papel de motivar, coordenar e acompanhar todas as atividades do CSp), dos animadores muni
cipais (ações em parceria com o Regional, despertar e acompanhar as lideranças, promover 
ações e formações em consonância com as diretrizes do CSp e de acordo com a realidade pasto-

1 Nestas anáhs� de conJw1tura pàrticípurom, alóm <la Equipe do C1.•11(ro Soc1opolihco (Coordennçilo Gcrnl, Coordcnaçilo Executivo, Animadores
Municipais, Assessores e Secrl!tana) alguns representantes da pastoral diocesana (Jr, Rose, pele Pastoral da Criança, Pe. Justino, pelo Centro Dioce· 
sano de Direitos Humanos, Ir. Tã1úa, pela Pastoral do Menor, Pe. Félix, Ir. fil6 e Luis e Maria Dethlilúo, pelo Grupo Espiritualidade da Terra). A estl! 
fl-lpo somuram-S<! ainda os padres Mouco, Geraldo Lima e Ricardo lJUC vem integrundo as reuniões do Centro S�iopolftico 
- De acordo com o cntcn<limcnlo da lgrcJa no ílrusil manifestada pelo CNílíl no Jocumento 71 F.m nossa Diocese está St?ndo co11s1dcrado neste
ministério as pastorais sociais (mcluíndo não somente as pastorais, mas também os movimentos e os grupos de ação social), o CSp, o CDH. a Cári
las. e us CF.B's.



mi e mt1nicipal na Região). dos assessores, além da nossa resposta ao funcionamento necessário 
ao Centro Sociopolítico (setor de pesquisa, pâg:ina na Internet, recursos financeiros). 

O texto que se segue foi organizado da seguinte forma. Em primeiro lugar apontaremos os desafios e os 
possíveis encaminhamentos surgidos a partir das análises de conjuntura eclesial e política que serviram e servi
rão para ajudar o Centro Sociopol{tico a compreender a sua missão, seus objetivos estratégicos na Diocese e na 
sociedade. 

Depois, no segundo momento, apresentaremos uma proposta de redação que buscou dar conta das novas 
diretrizes para o Centro Sociopolítico. Os consensos de hoje é que nortearão nossa atuação daqui para frente3

.

Nossa Leitura dos desafios Sociopolíticos e Eclesinis: 
Em funç-âo dos recentes escàndalos politicos-partidáric,s envolvendo um governo cujas expectativas de 

mudanças eram bastante amplas, há toda uma série de análise:s que apontam para uma tendência de forlaleci
melllu dw, posiçc)es de direitn. de cunho conservador para as eleições do próximo ano, particularmente conside
rando os agora escassos e controlados recursos financeiros e a frágil militância partidária que deverá ocupar as 
ruas. O governo federal -inicialmente apoiado por expressivos setorei- organizados da sociedade-, em troca de 
manter a hegemonia do capital, possibilitou perceber as relaçl3es conflitivas entre os interesses partidários, os 
interesses govemamemais e os interesses da sociedade organiz.ada em movimentos, sindicatos e outros. 

Desta forma, essa conjuntura nos aponta para a necessidade de fortalecimento da sociedade organizada 
e não orgnni=ada. não co11dlcio11ada aos partidos ou aos imeresses dos governos. Não é a toa que eventos 
como a Carta prvd1t=ida pela Assembléia Popular, realizada e:m outubro em Brasília, busca recuperar um pro
jeto popular - "mutirão para um novo Brasil''. Ponanto, fica m.ais evidente a urgência de: 

a) lnvestir num trabalho de recuperação e fortalecimento e articulação da base popular, que
se encontra desanimada, sem perspectivas de participação, sem utopia e dispersa, a fim de (re)
organizar o contra-poder popular. Não devemos esquecer que há uma massa de esquerda pen
sante que está atuando, trabalhando em projetos, em alfabetização, mas que está dispersa. Esse
desafio deve ser norteado por uma pedagogia popular libertadora e transformadora, pautada 4: 

• Na escuta dessas pessoas, ouvi-las, isto · partít das situações concretas vividas por elas,
ajudando-as a fazer a leitura dessa realidad� ajudando-as a entender as raízes da situa
ção, "onde a corda está apertando" e aju1daoáo a fazer processos de síntese dos antigos e
novos processos de transformação da re:alidade, de forma a estimular o desenvolvimento
de uma consciência crítica e do fo1ialeciímento de uma renovada utopia de que é um ou
tro mundo e possível. Sem este horizonte utópico não é possível um outro mundo.

b) Na insistência sobre a ética na política como forma de construção da utopia desejada.

c) Devemos saber valorizar o que se tem, valorizar as conquistas já feitas (não começamos do
zero) a nível nacio�al existem experiências importantes como os Encontros Nacionais de Fé e
Política ( o próximo será 11 e 12 de março, em Vitória - ES) e as Semanas Sociais Brasileiras.
Porém, precisamos criar sistemáticas de div11Jlgação das iniciativas do povo, dn9uilo que já
faz em termos de. mobiJização e contribuir Jpnra dar um salto de qunlidade (E importante
não esquecermos que no plano municipal, existem ainda algumas lideranças de cunho popular
que ainda resistem nos espaços de correlação c:om os governos municipais, seja nos Conselhos,
seja trabalhando diretamente com os próprios governos).

d) Atuar na articulação política no próprio espaço político na sociedade e ní'io querer trazer
esse espaço político social para dentro da Jgrejn. A nossa espiritualidade, evidentemente,
deve nos impulsionar e ajudar a participar de uma forma diferenciada nesses espaços. Esse desa
fio se toma presente quando pensamos nossa atuação em espaços como o Fórum Diocesano de

3 Em julho de 2006 poderemos realizar uma breve avaliação do primeiro semestre para monitorar nosso planejame1llo.
1 Talvez nós da Coordenação Ampliada do Centro Sociopolltico, prccisariamos garanúr momcnLos pcm10nerucs de formaçilo-reílcxào 
sistemática sobre os processos e e:\.-periências de educação popular. nossos ,conceitos de cidadania, engajamento social, espiritualidade 
libertadoro, isto é. viver e aprofundar aquilo que idealmente sonhamos e desenvolvermos umn esll"'Jtégia pedagógica de fonnação e 
ação. 

2 



Conselheiros Municipais, o Conselho ComL1nitârio de Saúde em Belford Roxo e os Grupos de 
Acompanhamenlo à Câmara c111 Mesquita e Nova Iguaçu.

Ao mesmo tempo, a anãlise da conjuntura eclesial, nos; ajudou a perceber a necessidade vital de resga
tarmos nos nossos trAbnlhos, na vida do Çentro Sociopolítiico, a mlftica de uma espiritualidade encarnada, 
solidária. libcrttulora e tra11.�ft>rmadora. E essa mística que nos possibilita compreender a nossa missão no 
Reino. "e o que nos faz sonhar, lutar; é o que nos confere uma postura de fé num amanhã sintetizado nas con
tradições do agora5

". Contradições essas que se espelham na política nacional e municipal, na derrota da proibi
ção da comercialização das armas de fogo e munições no Referendo realizado em outubro, no busca de parte do 
povo pelas religiões que "'vendem,, as salvações para as doenças do corpo e da mente, bem como para o desem
prego, para as desest1uturações familiares, e que prometem unn mundo material de prosperidade e fartura. Con
tradiQões essas presentes no próprio modelo de Igreja que pregamos e inclusive, na distância entre o que so
nhamos como projeto de sociedade e justiça e a forma concreta como nos relacionamos uns com os outros. 

Através dessa mística encarnada� libertadora e transformadora devemos, como aponta também a análise 
da conjuntura sociopolítica: 

e) atuar em reconstituir um trabalho diocesano de base, atuando a partir do protagonismo dos lei
gos e das leigas como sujeitos do processo de formação e ação, com uma pedagogia que possi
bilite análises constantes da realidade, bem como processos de auto-crítica.

f) Neste sentido. a continuidade da articulação c:om ns pastorais sociais e o início da articulação
com a Comis.w1o Diocesana das Com1111idatles Eclesiais de Base (CEB's) é estratégica, assim
como um trabalho voltado àj11venl11de em articulação com a Pastoral da Juventude.

g) Existe um grupo de leigos atuantes nas paróqUtias e nas Regiões pastorais que precisaríamos al
cançar e acompanhar. Muitos, inclusive já pasi;aram pelo CSp, mas a sensação que temos é que
faltam pessoas. Por isso, precisamos saber invE:stir em algumas lideranças-chaves.

h) Como ressaltou a análise de conjuntura eclesiial, o específico do Centro Sociopolitico está no
plano da construção de uma sociedade justa e1 solidária. O nosso específico é a formação do
laicato. Cabe ao CSp lembrar a força social e p101itica da Diocese.

i) Juntamente com a Cáritas e o Centro de Direitos Humanos, reunidos na possibilidade de
constituição do Ministério da Caridade, pod1ere 10S' continuar ajudando a Diocese a definir a
comribuiçào de cada um desses espaços e de 1nossa Diocese para a construção dessa sociedade
Justa e solidária. Seria este ministério o pólo agregador? Seria a Cáritas? Seria o próprio Centro
Sociopolítico? Ainda não temos clareza, mas estamos caminhando nessa discussão. No próximo
dia 16/12, num encontro marcado com D Luci:ano, deveremos dar mais um passo nesse sentido.

� .1 ,\íísuca do. lnimador Popular - Gmpo Teologia e Assessoria Orglinica1 (TÃO) - Francisco Orotino e outros autores/ Série Cader
nos de Religião e Cidadania. São PauJo; Ática. 1996.

3 
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3. Redefinição das Diretrizes para o Centro Sociopolitico. ....._,p _ 
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3. l. O Que é õ<;entro Sociopolítico

.. 

O Centro Sociopolítico é um organismo da Diocese de Nova Iguaçu, que, juntamente com a Coordena
ção das Pastorais Sociais, da Cáritas, do Centro de Direitos Humanos e da Comissão Diocesana de CEB's, inte
gra a dimensão sócio-transformadora em nossa Diocese. w- e1 • .... . " ..... � e · -... ;, �'{·<.a,,
- 1 

1� ·r, -• er grq rco. _ ,.=-,, ....--,:, -; � 

O específico do CSp nessa dimensão sociotransformadora é a formação sociopotltica do laicato, apoiado 
numa espiritualidade solidária. libertadora e transformadora. e no apoio ao fortalecimentn da sociedade civil 
3.1. Missão do CSp. 

A missão do Centro Sociopolitico, em unidade com a caminhada da Diocese o, ,'1ova lguaçu, é o de 
''Rt!sgarar o semido político da/é.formar e apoiar os que militam na sociedade: ,,// organizada". 

Objetivos: 
Nosso ohjetiw, geral persevera na linha de "estimular nos agentes sociais a consci�ncia dos direitos do 

po,·o e reforçar a participação efetiva na transformação social à luz dos direitos J1111damentais da pessoa hu
mana e da fé. atra1•és de atividades que transformem a realidade local, cri�1do experiências de exercício da
cidadania e respeito à pessoa na comunidade". Jrv,. J 

< ' '- -t.z ..... "\,.. -,. - - - -

Para cumprir sua missão, o CSp deverá: - · -

• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência dos direitos universais
elementares (viver djgnamente, saúde, educação, transporte, habitação, emprego, lazer, cultura, etc.).

• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de políticas públicas (Conselhos, Comis
sões, etc.) e em organizações.da sociedade que defendem os interesses dos excluídos.

• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exercício da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do

paternalismo. assistencial ismo. clientelismo ·e cooptação.
• Difundir a informação como instrumento para garantir a participação e evitar a manipulação.
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas atuais na ótica dos excluídos.
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que articule Fé e Vida, mística e ação.
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação e Ações Específicas: 

Formação. 
Visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de 

Nova Iguaçu. É nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes atividades: 
• Escola de Formação Política.
• Formação de Pesquisadores Populares
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
• Encontros Mensais de Formação Política.
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• Formação Política para os Regionais.

Pesquisa. 
Produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a partir e atra
vés das lideranças populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro. 

Assessoria e Articulação. 
Acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando as iniciati
vas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no 
âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes dimensões, como a 3eração de emprego e 
renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e acompanhar a atuayã0 dos agentes de pas
torais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de Direitos da Criança , ... lo Adolescente, Con
selhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assistência Social e Conselhos ; ·1relares). 

Informação e Documentação. _ 
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• !ufornwçtio e Doc:umentaç,1o.

istematização e difusão dos conhecimentos e experiências so,ciopoliticas e educativas pr.',. o fortalecimento do
trabalho dos agentes e entidades populares. Através de: 

• Produção de Subsidias Diocesanos (Cartilhas de Fo,nnação Política, Análises de Conjuntura, etc.).
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que esta acontecendo nos munic1pios, iniciativas nas

linhas das pastorais sociais, divulgação de subsidiai; disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (Internet), com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Videoteca. difundindo os subs1dios proiduzidos para e através dos cursos sistemáticos de

formação� textos produzidos pela assessoria.

Articulitçno do Ministério da Cnridnde (Dimensão Sociotrnnsformndora da CNBB): 

Esta sendo articulado. através de encontros, uma organização de parceria entre CSp, Cáritas, CDDH, CEBs e 
Pastorais Sociais. Essa articulação visa potencializar cada organização, dividir melhor as tarefas, respeitando 0 

especifico de cada um e somar as forças. 

Organiz:tçno lnternn: 
Continuaremos trabalhando com Irene na Secretaria Financeina, Rosana na Secretaria do CSp, Adriano e Sonia 
na Coordenação Executiva A noYidade, é que enquanto Soma estiver fazendo o Mestrado, dividirá com Rosana 
as atividades de Coordenação e Secretaria. 

Animação Municipal: 
B Roxo Sonia continuara como Animadora 
Queimados \·alentma continuara como Animadora 
'\ilopolis Beto continuara como Animador e o processo de aniilise do trabalho ira continuar. 
�fesquita Rosana sairá da Animação e tudo indica que Betinha. continuará o trabalho 
'\o, a Iguaçu. Fia, io saira da Ammaçào, por motivo dos estudeis e Rosana assumirá o trabalho. 
Japeri e Paracambi ainda precisamos a, aliar junto à Daniel e o trabalho realizado até agora e sua continuidade. 

Pn rcerins l nstitucionais: 
Em nivel de entidade mantenedora, contamos ainda com a ccmtribuição única da Misereor. Já detectamos há 
algum tempo a necessidade de alargarmos nossas entidades parceiras, uma vez que se a Misereor não quiser 
mais nos manter, reremos sérios problemas de continuidade O ideal seria que a Diocese não dependesse de 
ajuda externa, pois cada vez mais as entidades nos fazem exigências e isso acaba nos "amarrando" às rubricas 
do projeto 
Em relação às parcerias de formação, podemos contar com o Oedac, o Ceris, a Fase e o Iser Assessoria. 

Ath idades a serem desenvoh idas em 2006: 

Escola de Formação Política 
Curso de Metodologia na Educação Popular. 
Curso de Análise de Conjuntura. 
Encontros de Formação Politica. 

Atividades a serem realizadas nos Municípios: 
B Roxo. Conselho Comunitário de Saude, com Audjências Públicas. 
Queimados: Projeto "Mão na Massa" e acompanhamento à Cânnara. 

. ' 

Mesquita. Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara e debate com os candidatos a governador. 
Nova lguaçu: acompanhamento a Câmara, Comissão por Unidade Regional de Governo para acompanhar o 
orçamento 2006 e Conferências Municipais da Revisão do Plano Diretor. 
Nilópolis a ser definido 
Japeri e Paracambi: a ser definido. 



Proposta de Encontros de Avaliação 1e Planejamento do Centro 
Sociopolítico. 

Apresentação: 

O processo de avaliação e planejamento foi pensado c�m três grandes momentos:

1. (Re)definição da missão do Centro SociopoHtico (CSp), realizado pelos membros do CSp 1 e por

participantes especiais7 e público beneficiado3
. 

2. Análise de Conjuntura Eclesial e Sócio-politico-econômi.ca.

3. Discussão das principais dificuldades enfrentadas pelo CS .

Reunião com os particip:antes especiais:

16 de setembro (terça), de 15 às 18 horas

Objetivo: (Re)Definição da Missão do Centro Socio1politico (CSp).

Através de trabalho de grupo, djscutiremos a seguinte questlfo·

l O que o CSp deveria ser?

Através desta pergunta queremos discutir: 
• A finalidade do CSp.
• O campo de atuação do Csp.
• A abrangência do trabalho do Csp.

1 Membros dó Csp: 
• C .'.>ordenação Geral: Pe. Costanzo Bruno e Pe. Agostinlho.

• Coordenação Executiva: Adriano e Sonia
• Secretaria: Rosana.
• Secretaria Financeira: Irene
• Animadores Municipais: Anselmo, Valentina, Flavio, lBeto.

• Assessores: Percival, Giovanni e Paiva.

2 Participantes Especiais:
• Assessor da Assembléia Diocesana 2004: Francisco Orofino.

• Padres e religiosas: Jacinto (Par. São Miguel Arcrurijo - Miguel Couto, Davenir (Par. No. S. da

Conceição - Belford Roxo), Luciano Adversi (Par. Jesus Bom Pastor - B. Roxo, Carlos (Coord. da

Teologia Pastoral Seminário Paulo VI)� Pe. Marcus Barbosa (Reitor Seminário Paulo VI); Pe. Patrício

(Bairro da Luz); Irmã Madalena (Coord da Casa da S,olidariedade), Irmã Rosa (Pastoral da Criança -

Par. Rosa dos Ventos); Ir. Verônica (Clube de Mães - Parque Flora B. Roxo). 

3 Público beneficiado: 

Iza (Enc. De Formação Política - Nilópolis); Vera Paulla (Escola de Forma. Política Nilópolis); Sonia

Martins (Medicina Natural Queimados); Jorge Antônio (Curso de Metodologia - Queimados); Nél io (PT e

Escola de Formação Política - Nova Iguaçu); Jomar (Escola de Form. Política - Nova Iguaçu); José

Henrique (Escola de Form. Política - Nova Iguaçu); Cândida (Curso de Teologia Pastoral, Grupo de Fé e

Compromisso em Mesquita); Toninha (Assoe. Moradores Chatuba - Mesquita); Marcelo Moraes (Esc. 

-- . Fo,ma Política - Belford Roxot Guaraci - Belford Roxo). Pediremos ainda que Anselmo indique 1

pessoa por Japeri e l para Paracambi. 
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Reunião com o público beneficiado: 
17 de setembro (quarta), de 19 às 20:30 horas 

Objetivo: (Re)Definição da Missão do Centro Sociopolitico (CSp). 
Através de trabalho de grupo. discutiremos a seguinte questão: 

l. que o CSp deveria ser?

Atraves desta pergunta queremos discutir-
• A finalidade do CSp.
• O campo de atuação do Csp
• A abrangência do trabalho do Csp

Reunião com os membros do CSp: 
26 de setembro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 

• Recuperar e discutir a missão do CSp a partir das posições nas reuniões dos dias 16 e 17 de setembro

Reunião com os membros do CSp: 
03 de outubro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 

• Apresentar e finalizar o resultado da Missão do CSp

Reunião com os membro do CSp: 
10 de outubro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 

• Analise do Contexto Externo Análise de Conjuntura Eclesial
Assessor Orofino

Reunião com os membros do CSp: 
17 de outubro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 

• Análise do Contexto Externo. Analise de Conjuntura Soc10-político-econômica 2004-2005
Assessores: Giovanni, Percival e Flavio

Reunião com os membros do CSp: 
24 de outubro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 
• Fazer a Memória e Discutir as análises de conjuntura Eclesial e Sócio-político-econômica
• Discutir: o que as discussões apresentadas apontam para o Csp em termos de desafios e

oportunidades? O que devemos levar em consideração (priorizar) em nosso planejamento (2004-
2005)?

• Apresentação aos membros do CSp da sistematização dos desafios internos e externos já discutidos
em encontros anteriores para serem na semana seguinte discutidos, bem como dos possíveis
encaminhamentos.

Reunião com os membros do CSp: 
31 de outubro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 
Discussão sobre a sistematização dos desafios e possíveis encaminhamentos. 
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. Reunião com os membros do CSp: 
07 de novembro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 

Apresentação e discussão do esboço de planejamento a partir da reunião anteri.or.

Reunião com os membros do CSp: 
14 de novembro (sexta), de 14 às 18 horas - Salão da Cáritas 
Finalização do processo 
Obs.: levar em consideração o Planejamento Diocesano.

Obs.: 12 de dezembro (se>.1a) proposta de confraternização 

c:\CDFSP\Geral. Temporário\Proposta de Encontros de Avaliaçao e Planejamento do Centro Sociopolítico 3
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Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolltico 

Nu1•11 lg1111çu, 5 d11 nhri/ d11 2005 

Proposta de Formação Politicn p.arn os Regionais 2005 

Contextualização 

No ano passado, nossa Diocese, através dos Gru,pos de Fé e Compromisso articulado aos Re

gionais, organizou uma série de encontros e debates com os candidatos ao legislativo e em alguns ca
sos com os canàiàaios ao executivo. Foram enconiros mL1ito diferenciaàos entre si, aiguns forãm veràã
deiros eventos de massa, outros, destinados somente às lideranças pastorais mais presentes. Uns fo
ram debates, outros foram discussões pontuais sobre problemas apontados pelo Regional. De qualquer 
forma, a intenção primeira era motivar as lideranças catôlicas a discutirem os perfis e as propostas dos 
candidatos, bem como, reforçar a proximidade da Igreja com a discussão, mesmo que primariamente, 
das políticas públicas. 

Num segundo momento, apôs as eleições, o Conselho Presbiteral reuniu-se com o.s novos pre
feitos no Seminário Paulo VL O Centro Sociopolítico, em função da colaboração na promoção dos de.
bates e pela sua atuação, foi convidado a participar. l\lesse encontro foram apresentadas algumas 
questões gerais. O intuito era de fundar um canal instituck>nal de contato de nossa Diocese com os no
vos governos. Talvez seja prematuro avaliar, mas parecei que hoje nossa Diocese tem um visibilidade 
com os novos governos municipais de Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e Queimados maior do que 
no ano passado. As presenças também pessoais de alguns padres e de nosso Bispo tem, evidente
mente, um peso nessa aparente situação. 

Agora, num terceiro momento, alguns municípios t:em estudado a melhor forma de dar continui
dade a um acompanhamento às políticas públicas. seja a1través das Câmaras Municipais, seja através 
da presença em espaços de reivindicação da sociedade civil, seja através dos conselhos municipais. 

Proposta de formação politica para os Regionais 

A proposta de formação política para os Regionais deveria, a princípio, estimular a continuidade 
dessa trajetória. Isso poderia ocorrer da seguinte forma: t:>rganizar a formação política do Regional de 
forma que possamos percorrer três etapas. 

Ver - Em primeiro lugar, parece necessário resgata1rmos e atualizarmos o diagnóstico da realida
de social (saúde, educação, saneamento) em cada município. Sobre essa realidade que toda a discus
são sobre políticas públicas deveria partir. Lembramos o Diagnôstico produzido pelo CSp no ano pas
sado (em parceria com a Fase e o CDH) e que alguns municípios também fizeram. Para a atualização 
desse dados poderíamos contar com o apoio do Cláudio Crespo (IBGE) e com o Mauro (Fase). 

Julgar - Em segundo lugar, é preciso a partir dess1a realidade, discutirmos alguns conceitos fun
damentais ligados às políticas públicas, Relação entre lgn�ja, Movimentos Populares e Poderes Execu
tivo e Legislativo municipal e algumas das distorções dai decorrentes: clientelismo, corrupção, relações 
equivocadas entre público e privado. Um outro ponto a de!stacar nesse momento seria a discussão em 
tomo das concepções políticas dos Legislativos na Baixada (perfil político de ação). 

Agir - O terceiro momento resgataria as propostas de ação formuladas no ano passado e as 
amadureceria na perspectiva de apresentá-las no segundo semestre em encontros entre os executivos 
municipais e os regionais, ainda a ser marcado. No caso dos municípios que não tivessem realizadas 
essas discussões, o momento seria esse. 

Metodologia de Trabalho: 
Pensamos que independente do assessor para cada tema, os Regionais deveriam contar com 

um assessor que pudesse acompanhar todo o processo, a fim de ter as reais condições para o mo
mento do agir. Esse agir deve ser politicamente bem articulado. Isto é, o assessor, através de reuniões 
com as lideranças do regional, inclusive com o coordenadoir regional, adaptaria a proposta geral do CSp 
de acordo com a realidade do município. Em o•..:tras palavras, essa formação de 2005 seria destinada a 
uma participação atuante e concreta da Igreja local (em cada município) nas políticas públicas. 

Possíveis assessores gerais para os encontros: em Belford Roxo, Cláudio Crespo.; em Queima-
dos, Ismael Lopes; em Nova Iguaçu, Percival; em Nilópolis

1, ; em Mesquita, 



l)Itt(�ESE DE NttVA ft�Ull.�j(J - Catecilral Santo Antônio deJacutinga: 22deAgosto de 1998

\urso de forma�ão 5oeial fase \ºQelusiva ¾: 

+ Memória da primeira fase do Curso:

QJ.Ie .mí.stiea dese[}volvem.os [}est� período 2 

Memória, mais que no sentido de "lembrar as coisas", é fazer presente o fato, o 
sentimento, que anteriormente nos tocou. É tomar vivo aquilo que foi realmente fundamental 
para nós num momento passado. 

Neste sentido, queremos fazer memória de nos:so Curso, de nossa Caminhada, nele e em 
toda a atividade de Evangelização que fizemos na História da Baixada. Queremos nos dedicar 
alguns instantes para, ainda em clima de Meditação e Compromisso, sermos fiéis a nossa 
proposta como Seguidores de Jesus, e como representantes de nossas Comunidades. 

� Nos Encontros sobre: 

•!• Quem somos nós ? (Introdução ao Curso); 
•!• Trabalho e Economia; 
•!• Família e Sociedade; 
•!• Cultura e Comunicáção; 
•!• Integração ou Marginalização. 

7 Nos Seminários sobre: 

•!• Apresentação/Integração dos três Grupos (Catedral, CENFOR, Nosso Lar); 
•!• Apresentação e Conclusões das Atividades dos Encontros anteriores. 

� Partilharam suas experiências conosco: Rogério, Susan, Aninha, Rosely, 
Marcos Arruda, José Cláudio � Marlúcia., Ana Lagôa, Parreiras. 

7 Nos encontros sobre: 

•!• Conceituação Política; 
•!• Partidos Políticos e Movimentos Sociais; 
•!• Poder Local; 
•!• Fé e Política. 

� Nos Seminários sobre: 

•!• Formação do Estado Brasileiro; 
•!• Neoliberalismo. 

� Pàrtilharam conosco suas experiências: Marcelo, Atílio, Paiva. Percival, 
Ivo, Arthur Messias, José Cláudio, Francisco Orofino, Névio:, José Américo, Chico Alencar. 
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CURSO DE FORMAÇÃO SOClAL 
ANOTAÇÕES PARA AV ALlAÇÀO GLOBAL 

em vista da continuidí'de, 

Rogêrio, 12 de Maio de 1998

1 1 end<', presente a contriln11�uo do Parreira, as conversas mantidas durar.re os recentes encon· 
líOS e ITl!llíl" é:1\rl:illéiyliU �:S�I, (.Jt:.'.�,JU prvpu, é{ rt:.Ut:'Xi.:iU soou,:; u:s Ut,"':>(ll 10� l�ViHHíiUOS ywmo a 
conti1'L, ::lncle do Curso 
2 ,. \ Jma avaliação supõe a lembrançc1 dos objetivos do Projeto e -;ua comparação com os rusul
tadns No Prnjeto ternos a expl1cit.�ção de alguns objetivos gerais; o "cor.Unuar a sensibilizçt
çã0", "aprimorar a fom1ação'', "criar condições Je troca de cx�riências'', ''estabelecer hases 
prirn umn esm.1turn estáve,l de fomrnçgo'". 

Para o CJJrso, lonnulamüs objetivos mais específicos, sob o titulo Ge "resultados a serem
conseguidos", Chegou a horc11ie rever aquele planejamento estra"Cégic0 e compará-!(.) com o 9ue 
cc,n,.;cguimos, 11,,_iv, :ne(1lr. 
3 Além dest.'l nval•açào o�ie{! va, e também justo levarmos em cont3 as avaliações subjetivas: o 
le::tcmunho dos participantes do curso, o parecer dos coordenadores e da t;9uire de coordei1a
t,:ih> 1 t! ç1s �ugt��lôt.:� do� ,asscswr1.--s ocasionais, mas também as observaç&---s de p<.."SS(JaS que1 de 
fora, acompanharnm (>u perceberam resultr�1t,.:. do \'.'urso, '>eja dt'lntro de si mesmo, seja rio c.on· 
junto da Diocese, especialmente o pe::tooa\ dm; �'p-<1stonü�" i: organizações Dioc�anas que 
't . .... � 

enviaram pessoas ao curso. , 
� Para envolver os participantes na aviJJiaçào e eistimulá-Jos a sugerirem e �umirem formas 
dt.1 continu,dadc, podemos fornecer a eles um dossiê com vários dados. número e ta.xGt de frt>
qüêm:ia; rel�ção dos temas tratado.; (programa realmente ministrado), e dos 3eminários rea'1u
dos 1 relaçlhi dos assessores mobil1u1dos: as rr.uniõcs dn Coordenação, os pa11icipantcs, as deci
�es e avaliações; pequena crônica dos princ1pafa acontecimentos; fonnulação dos objetivos e 
''r,;-sultados" proposros 110 inicio (entre � ... las [:(.o; "carta�" e�critHS ao primeiro encontro) O mate

rial futogrnfko evt:mluulmenk 1;.·.,1stenle pode ser um dia exposto em painel, juntamente com o 
qt..e se houver guarçfadu de malcriul di<l�l1tu. 
4 ·· Das reuniôes iniciais, temos duas suges1ões a cumprir, sem nos amarrarmos ao que já não
parecer conveniente:· 

a) O curw constará de tr� anos complMO$: um semestre de preparação, quatro de atividades
> d1dúticas, e um semestrl." d? realização de.:- seminários previstos durante o curso Chegou a

hora de planeJar estes semmántr.> t:om o pc$SOal do próprio curso) çomo "conclu�o" d()S tra
balhos> ( v abaixo 11 ).
b) fazer <.:om os alunos o 1.:xcn:ício <k comparação entre os objetivos que previram ou se propu.�m
no iniuiu <lo 1.:urslt, t' us ré:$ultados por eles percehidos hoje.

� .. Do que avaliamos até hoJt\ Já se coloca uma ques� a ser refletida e resolvida a seu tempo: a 
1;ont1nu1t.hi<le Jo t..:1,1rso. t:la par.;c.; se at t1culai 1:.m dois níveis. no nível do próp1 ,o curso e no nível da 
atividade das pessoas que p.artic,pararn do curso Num e nomro casos, temos que envolver os partici
puntc:-:; <lo primeiro curso, scJa 11<1 p1cpara'rào. seja na reali7.açào da dedsã<l e do planejamento. 

a) Qoanto ao "curso como tal 1 temos diantt: de nós o objetivo de estabilizar esm.rturas de formação
social inicial e! �rmantmle do pc:-.soal <la� pa':)tora1s, ou seja, de institucionalizar uma e�cola pas1oral
de fom1iu;ão social A primeira hipótese a ser estudada é a de se reali:t�r imediatamente am 1

'C'llnl-O 

n.1", tm 4ue sr.:: ap1ove1teo1 as experiências di"J curso n. 1 e: se.dê um passo adinnte,
b) ()uanto às ativiCU\d�s do �soai, kmos, inicialmente, a proposta do Parreira

. l 



. - - - - - - - - - . .  - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - ... - - - - . - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - . - - ........ -.. .
RtJGEF IO T C1E HLl•JEI[tfi CUl�HA 031 331 1559 P: 02 

2 

6 - Quanto ao "curso" como tal, há v�as perguntas a serem respondidas: 
6 !· Quantas inscrições tthri1nos" - Ahnrnos inscri9ào para um ún1cú brrup<.>

1 
ou pum <.lo1s, ou três 

grup<.1s? - A este respcrno, remos que levar em conta a� sugestões dos participantes, e a preocupação pe
dagógica de que um nútnern :-uperior a trint:.a panicipames torna mais difícil o proveito e a realização 
de cena,.5 dinâmicas e exercícios didático�. 

r, 2. /\s insc.r!ç-Ms de,v�ri'io $er abertas por paróquia, comunidade e "região", ou cm aberto?
t>, - A decisão de um, dois ou tr� grur,os e�t{t ligada ao local de real i.c.ai,;ão d�, 1,;mw:
• O s�dào d.a Catedral teve a desvantagem de muito barulho� movimento :'l porta, espaço grande
dema.ts para mcn0$ de clt\C\)enta pess-oas, o fato do pessool voltar pard c.:a�3 na sexta-feita e no
sábado, e o fato de não terem muito ec;paço para uma recreação nos tempos l 1 vr1;1s. Tt:m u grun
dt.: vantagem dt acesso fücil. 
• A sala do Centro de formação é uma lingüiça horizontal que dificulta ,l comunicação, embora
o resto da casa tàl'.i)ite u� outrvs aspt<.:to:-;.
• O .c;alão do Nosso! .ar é grandalhão e cansa. As acomodaç� tiveram uma melhora substan
crn.J nos últimos mese� O looal e de muito diticil acesso.
r, ,1 - O horário de trabalho deve ser o mesmo, ou sofrer modificações? H o ntmo> de seminários

c:onJ unto�, jnt<:rcalad(')s com os encnntros? 
<>1-A tábua de tema5 deve ser- inicialmente - a mesma, ou sofrer modificações? Que temas 

�.obraram, e que temas faltaram nos nossos trnhnlhos'> que enfoques devem ser acentuados, dentro de

c:adli terna'? 
1, r, - Sêrâ que podemos desde já enviar aos assesS-Ores o convite para o segundo curso, com previ

�.ãu d!i pu!):sivd (l::1la <l1.: éjtuayão') Qut: outro� a�s�ssores podemos propor? 
r, 1 - Como formulamos e vemos hoJe a proposta pedagógica do Curso'? Ainda pn:1endemos levar

(IS particJpante-s a setcm os atores e pr111cipa1(, agentes dos "seminarios"? Contrnufü1H)� corn à prvpostlt
de reali7.at cur5os â �"\:5e de dinâmicas pedagógicas que estimulem n pm-tiçi�ção ativa? Ainda faz
p.irte da nossa proposta a ligação entre a pránca comunitária e o e:xercicio teórico do cw·so?
�, - Quanto às atividades "pós-curso" do peswal.

; 1 - A propo5ta do Parrclra �upõe umn infra�estrutura que não existe, m,b da qwtl t:xistem �1-
<�uns c!e�ner}tos, e --1ue vale a pena cdaí. El� .-mpõe o qUc nós (;hamamos "Pastor�is Sc-c1ais", com as 
(!Uai� já no� oct1pa.m0� há algum temp,1 Supõe um trabalho conJunto entre -!las..: uma a<.:eitação mú
tun, entre elas e o pessoal do curso. Está deritrn do� objetivos do Curso pt·,êparar o peswal desta.e; Pas-
tornis Agora St'. oferece a ocasião de estnmH:'lJ melhor o rrahalho del�s e a comunicnç�o e colaboração 
t:ntre elas. 

1 2 - Seria possível or�ni1.ar, no úlümo 5emestre do Curso - o semestre ·final', previsto para � 
depois do quarto semestrt'! letivo - �eminirios com o pessoal do Clirso e os membros Ja.s várias pasto- � 
rais sociais, e serninâtios com gente de vánas pastorais, em diversas cornbinaçõe-s. Antes apenas duas���· 

(

<,u três, e só depois sem I na rios lA• r,>da.,· as Pas10rais sociais O tema não deve s�r ·interno', ou seja, so- (' � �hre a própria pastoral, mas 'externo', ou seja �re o problema soei a l a q� se dedicam l , � 'r"'
1 � - lst() -,up?>t:. um levtintamento mais con±íável do quaís past?rais existem, e ?º!i10 funcionar:n. 

\
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Os p&Ttic1pantes podem part1etpar deste levantarnento1 fa7.endo previamente um se,mmano de capactta- l. l ç no r \ 
, � - É necMsárk, começ.ar estimulando e tornando possívd um cm<.:ontro c:ntrt:. o pessoaJ do cur- -� 

soe os membros das ··pastorais" Será que já 1cmos uma idéia clara da aceitação diocesana do "curso .. ? \l .
/\ré que ponto o pes�0rtl nAn cur�ista das "pa::.torais" aceita e está disposto a as�umlf a.s 1mciat.1vas I l
é>riundas do curso? Os ctffs1sta,; não podem tentar apar�cer como os salvadores da pastoral. Como QeS--
crever, com clareza, o papúl e a po,.:;h;ão que agora têm dianre e demro dt1s pà.<aorui.$'1 p /JA
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CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 

Semestre de Conclusão 

Ao longo dos dois anos de desenvolvimento dos encontros do Curso de Formação, muitas eram 
as inquietações a respeito do que iria acontecer depois: 

e:) Como aplicar os conhecimentos adquiridos em uma prática pastoral renovada? 
e:) Como repassar esses novos conhecimentos nos núcleos, nas comunidades, na Paróquia ? 
e:) Como dar continuidade aos estudos, para avançar cada vez mais na compreensão da realidade 

social e pastoral em que vivemos ? 

Buscando dar resposta a essas perguntas, a Coordenação do Curso, tendo considerado as 

sugestões feitas nesres últimos meses. momou uma proposta de continuidade, que e composta de duas 

partes: 

A primeira parte envolve um conjunto de atividades a serem desenvolvidas de agosto a 
novembro próximos, compondo o semestre de conclusão do Curso de Formação Social, ao final do 
qual haverá um encerramento solene, com a entrega dos diplomas para aqueles que concluíram. 

+ essas atividades, em número de 4 (quatro), serão realizadas aos sábados, uma por mês, em
agosto, setembro, outubro e novembro, das 9 hs às 17 hs. 

+ a primeira atividade dos trabalhos de conclusão está marcada para o di� no
C e_,Jd n o0tA>-.f ' S . ' . 1 d . . d C ºd d entro deF'ormaçao: sera um eminano envo ven o os part1c1pantes o urso e pessoas conv1 a as, 

integrantes das pastorais sociais. 
• o encerramento está marcado para o dia 28 de novembro, às 1 O hs, # no Centro de

Formação, com uma solenidade seguida de� 

A segunda parte da propusta de continuidade da formação consiste no desenvolvimento de um 
novo projeto, denominado Projeto de Formação para o Exercido da Cidadania, que, dependendo do 

êxito a ser alcançado nas gestões que estão sendo feitas para a obtenção de financiamento, deverá ser 
iniciado no primeiro semestre de 1999 Sua concepção é bem distinta daquela que orientou o atual 
Curso de Formação Social, contemplando um conjunto de cursos rápidos sobre temas específicos (em 
torno de 20 horas de duração), voltados para o entendimento da realidade sócio-política de cada um dos 
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Apresenfaejão 

Dando seqüência aos temas escolhidos pelos grupos de fé e compromisso nos municí
pios, a Diocese de Nova Iguaçu, através da Comissão Diocesana de Formação Social Permanente, 
comunica com alegria a abertura das inscrições para o Curso de Politica Educacional, tendo como 
tema "Educação Pública, seus Desafios e suas Possibilidades". 

O objetivo geral do curso: ·oterecer condições aos cursistas para que compreendam o 
quadro da educação, capadtando-os na cobrança ao poder público". 

Este curso destina-se a dois grupos de pessoas: 
aos que jà passaram pelo curso de fonnação social (em especial, os que participaram dos 
grupos de educação), e que tenham vínculo direto com a educação (professores das redes de 
ensino, educadores populares em e�las comunitàrias, creches, pré-vestibular para negros e 
carentes, animadores culturais), oferecendo um processo de continuidade na fonnação; 
membros das comunidades, que não passaram pelo curso de fonnação social mas que estão 
inseridos na luta por uma educação de qualidade como os demais; 

Observação importante: pretendemos que as pessoas inscritas, após a conclusão do 
curso tenham a consciência de que não se trata apenas de um curso de fonnação teórica. Espera
se do� inscritos, o comprometimento com a cobrança ao poder público por uma educação de quali
dade e sem exclusão. Especificamente, que assumam o compromisso de participarem dos enca
minhamentos necessários e deciddos em conjunto, no sentido de concretizar uma proposta de 
ação. Vale lembrar que após o curso, no da 09 dezembro, de 8_ às 13 horas no Cen_f�r,. será rea!i
zado um encontro para avaliar quais são as prioridades educac1ona1s em cada murncIpI0 e confir
mar um encontro para o dia 10 de março de 2001. 

Turmas, Vagas e Inscrições 
Serão oferecidas 100 vagas para toda a diocese, distribuídas entre du�s tunnas com 50 

vagas. Uma tunna aos Sábados, e uma tunna às segundas e quartas-feiras. E importante frisar 
que a aula inaugural, para ambas as turmas, será no dia 28 de outubro de 8 às 12 horas no Centro 
de Fonnação de Líderes (Cenfor), em Moquetá - Nova Iguaçu. . . A tunna de Sábado terá um duplo horário: nos dias 4 e 11 de novembro sera de 8 as 12 
horas. Nos das 18 de novembro e 2 de dezembro, será de 8 às 17 horas no Cenfor. •. A Tunna de segundas e quartas será de 18:30 ás 22 horas na Catedral de Santo Antonio 
(Centro de Nova Iguaçu). 

Pensamos que, respeitando o número de paróquias, poderemos oferecer duas vagas para 
cada uma. Como se tratam de poucas vagas, organizamos as inscrições da seguinte forma: as 
paróquias deverão observar se existem pessoas aptas a realizar�m o �urso e, sendo o c�so, en
caminharem diretamente ao animador no município, a saber: Mana Batista em Paracamb1, Art�ur 
Torres em Japeri, Valentina em Queimados, Salvador Marcellino em Nova Iguaçu e Mesquita, 
Sonia Ambrozino em Belford Roxo e Beto em Nilópciis. Se houver um número que extrapole as �2 
vagas por paróquia, pedimos que entrem em contato com a Comissão Diocesana de Formaçao 
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Social Permanente (Rua Capitão Chaves, 60 Centro de Nova Iguaçu, telefone 767-7677, de se
gunda a sexta-feira de 13:30 às 18 horas). 

Conteúdo Do Curso de Política Educacional 

1 -A Educação em Tempo de Neoliberalismo e Exclusão: a Questão da Cidadania e 

do Trabalho 

1. As visões a respeito da educação.

2. As relações entre educação, trabalho e cidadania.

3. A conjuntura internacional e nacional e sua influência no quadro educacional, com
Cláudio Gurgel, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF)

2 - Polltíca Educacional 

4. A política educacional brasileira através da Lei de Diretrizes e Bases, com Lúcia Neves,
professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).

5. O Fundef, com Emílio de Araújo, Diretor do Sindicato dos Profissionais em Educação (SEPE /
Nova Iguaçu)

6. Estrutura e Funcionamento da Educação Pública na Baixada Fluminense, com Mauro
dos Santos (FASE/ Observatório de Políticas Públicas).

7. Política educacional em Angra dos Reis: avanços e limites, com Leila Kefler, Presidente
do Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis.

8. Política educacional em Porto Alegre: avanços e limites, com Edth Frigotto, professora do
Departamento de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Organiza�ão 

1. Inscrições: de 25 de setembro a 20 de outubro, através dos animadores municipais: Maria
Batista em Paracambi, Arthur Torres ern Japeri, Valentina Costa em Queimados, Salvador
Marcellino em Nova Iguaçu, Sonia Ambrozino em Belford Roxo e Cirilo Roberto (Belo) em Ni
lópolis. Outras infonnações podem ser obtidas pelo telefone 767-7677 da Cáritas Diocesana,
de 14 às 18 horas com Irene, Sonia ou Adriano. Obs.: a ficha de inscrição encontra-se em
anexo. Você deve preenchê-la e entregar ao animador acima indcado ou diretamente na Cá-
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ritas {Rua Capitão Chaves, 60 - Centro de Nova Iguaçu) até, no máximo, 20 de outubro. 

2. Metodologia de Trabalho: os encontros serão mais próximos de palestras do que de aulas
oficina. Mesmo assim ·estão previstas a realização de trabalhos de grupo {no espaço do en
contro e/ou nas comunidades como tarefas de trabalho).

3. Questionário de Avaliação e de Levantamento das necessidades educacionais: Ao longo
do curso, os participantes serão convidados a realizarem um levantamento sobre as necessi
dades educacionais nos municípios.

4. O Pós-curso: visando um processo de formação na ação e, principalmente, o direcionamento
do curso para um agir na realidade da Baixada, questionando e propondo estratégias políti
cas, pretende-se que encerrado o curso, possamos nos reunir em 10 de março de 2001 {sá
bado, de 8:30 às 12 horas no Cenfor) a fim de encaminharmos as propostas surgidas du
rante a realização do Curso de Política Educacional.

5. Turmas, Locais e Dias do Curso:

Turma Noturna - Catedral.
Local: Catedral de Santo ft"1tônio. 
Dias e horários: 28 de outubro de 8 às 12 horas, aula inaugural no Centro de Formação de 
Lideres (Cenfor), para ambas as turmas e ainda 30 de outubro, 06, 08, 13, 20, 22 e 28 de no
vembro, sempre de 18:30 às 22 horas. Obs.: Lembramos que no dia 28 de novembro, excep
cionalmente, o encontro acontecerá na terça-feira. 

• Encerramento: 09 de dezembro, de 8 às 13 horas no Cenfor {para ambas as turmas).

Turma de Sábado - Cenfor.
Local: Centro de Formação de Lideres - Cenfor. 
Dias e horários: 28 de outubro de 8 ás 12 horas, aula inaugural para ambas as turmas {Cen
for), 04 e 11 de novembro de 8 ás 12 h, 18 de novembro de 8 ás 17 h, 25 de novembro de 8 
às 12 h e 02 de dezembro de 8 às 17 h. 
Encerramento: 09 de dezembro, de 8 às 13 h no Cenfor (para ambas as turmas). 

6. Vagas. Cada turma terá 50 vagas.
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JESUS CRISTO ONTEM, HOJE E SEMPRE: 

Em preparação ao seu Jubileu do ano 2000, 11a força do Espírito que o Pai nos enviou, sob a proteção da Mãe de 
Deus e nossa, queremos: EVANGELIZAR com renovado ardor missionário, testemunhando Jesus Cristo, em 
comunhão fraterna, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar o povo de Deus e participar 
da construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço da vida e da esperança nas diferentes culturas, a 
caminho do Reino Definitivo. 

7. EVANGELIZAR - Palavra-chave que resume toda a ação de Jesus. Evangelizar é fazer chegar a Boa Nova a
todos. E a Boa Nova, que Jesus anuncia, é o Reino de Deus e a salvação para toda a hwnanidade. Cristo realiza,
em sua pessoa e em sua vida, o que os profetas preanunciaram: Cumpriu-se o tempo. "O Reino de Deus está no
meio de vós".

9. Só evangeliza quem aceita e segue o caminho de Jesus: "Vem e segue-me" é o convite fundamental que o
Senhor continua fazendo a todos os que querem participar da aventura do Reino 1. Para ser verdadeiro
evangelizador, é necessário, antes de tudo, deixar-se evangelizar, sendo ouvinte atento ao que Deus fala, a
exemplo da Virgem Maria. É necessário acolher a Palavra "com a alegria do Espírito Santo" e aceitá-la "não
como palavra humana, mas como "verdadeiramente é: Palavra de Deus que está produzindo efeito entre vós".

1 O. Só uma Igreja missionária e evangelizadora experimenta a fecundidade e a alegria de quem realmente realiza 
sua vocação. Assumir permanentemente a missão evangelizadora é, para todas as comunidades e para cada 
cristão, a condição fundamental para preservar e reviver o clima pascal de "alegria no Espírito" que animou a 
Igreja em seu nascimento e a sustentou em todos os grandes momentos de sua história. Por isso, o Apóstolo 
Paulo podia afumar com todo o vigor: "Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. É, antes, uma ne
cessidade que se me impõe. Ai de mim se não evangelizar"!. 

l l .  Evangelizar COM RENOVADO ARDOR MISSIONÁRIO - O evangelizador deve comunicar o Evangelho com
vibração, entusiasmo e alegria, na certeza de ser instrumento de Deus e sabendo que está cumprindo a missão 
recebida no Batismo. O mundo precisa de uma nova evangelização com a descoberta de novas formas e de 
novas possibilidades, para que a Palavra de Deus se tome fonte de inspiração para a vida das pessoas e para a 
construção da sociedade. 

12. O renovado ardor missionário exige que a pregação do Evangelho responda aos novos anseios do povo, no
contexto de uma sociedade marcada por rápidas e profundas mudanças. Evangelizar é colocar a Boa Nova como
fonte de esperança no meio de tantos conflitos que surgem no coração do homem e na sociedade desigual,
impedindo a realização do projeto de Deus. Evangelizar é suscitar a esperança de um novo milênio de justiça e
de paz.

13. O renovado ardor missionário exige ainda dos evangelizadores uma nova disposição que leve a romper com as
acomodações e a rotina na ação missionária. Superando a mera atitude de espera, é preciso ir, com coragem
evangélica, às pessoas, grupos e ambientes onde o nome de Jesus não foi ainda proclamado ou onde sua resso
nância perdeu o vigor. Na força do Espírito Santo, sobre nós derramado, somos chamados a superar todo medo e
timidez no testemunho explícito da fé no coração das realidades terrenas.

14. Evangelizar TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO - Não basta falar de Deus. É necessário testemunhá-lo por
uma vida de santidade encarnada em nossos dias. O testemunho de vida é a primeira e insubstituível forma de
missão. O homem contemporâneo escuta muito mais as testemunhas que os mestres. E se escuta os mestres, é
porque são testemunhas. Em nosso tempo, muitas são as testemunhas coerentes e perseverantes na fé e no amor
a Cristo até mesmo com o sacrificio da própria vida.

15. Evangelizar EM COMUNHÃO FRATERNA - Cristo mandou que todos se amassem como Ele amou. A
fraternidade parte de um Deus-Comunhão e de um Deus que se faz innão, para que todos sejam um2

. O
testemunho cristão é essencialmente comunitário. Jesus envia seus discípulos "dois a dois" e Ele mesmo vive
em comunhão com seus Apóstolos. A comunhão fraterna era o ideal das primeiras comunidades cristãs, que
queriam ser "um só coração e uma só alma". Fraternidade que não se expressava apenas nos bens materiais, mas



.. 

também nos bens espirituais. Caridade fraterna que se deve manifestar entre os próprios evangelizadores, e entre 
todos os que crêem no Cristo. 

L6. A comunhão fraterna é fruto necessário da própria ação evangelizadora. A resposta ao anúncio só se completa 
com a adesão ao Reino, "nova maneira de ser, de viver, de estar junto com os outros, que o Evangelho inaugura. 
Essa adesão não pode permanecer abstrata e desencamada, mas se manifesta concretamente pela entrada visível 
numa comunidade de fiéis". A nova evangelização "tem por fim formar comunidades eclesiais maduras". 

l 7. A Igreja no Brasil procura concretizar essa fraternidade no espírito da experiência comunitária, reconstruindo na
sua base aquele tecido de pequenas comunidades eclesiais, ligadas com profundos vínculos de fraternidade, 
sempre abertas, no meio social em que vivem, à solidariedade com o povo. 

Viver a comunhão fraterna é também sentir solidariedade com toda a criação, que vem de um Deus - comunhão, 
que deseja a-promoção da vida e a busca da hannonia entre todos os seres criados. 

18. "A EVANGÉLICA OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES" é uma atitude de Jesus, que deve ser
assumida pela Igreja. Cristo veio evangelizar a todos, e, por isso, teve como preferência específica: "evangelizar
os pobres". "Os primeiros destinatários da missão·são os pobres, sendo a sua evangelização sinal e prova, por
excelência, da missão de Jesus".

19. A opção pelos pobres pode e deve impulsionar a Igreja a descobrir, sempre de novo, a exigência radical do
Evangelho, libertando-a da acomodação e do conformismo aos "esquemas deste mundo".

Jesus, ao aproximar-se dos marginalizados pela sociedade e das vítimas da exclusão e do desprezo, faz que
sintam e vivam uma experiência de libertação, e urna partilha junto à mesma mesa.

Entre o anúncio evangélico e a promoção do homem, entre a caridade cristã e a promoção humana, há uma
estreita e profunda conexão, como mostra o ensino social da Igreja.

20. Evangelizar PARA FORMAR O POVO DE DEUS & PARTICIPAR DA CONST
R
UÇÃO DE UMA

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA.
FORMAR O POVO DE DEUS - Desde o Antigo Testamento, Deus quis formar um povo, que lhe fosse fiel e
que preparasse a chegada do Messias. Com ele estabeleceu uma aliança e lhe deu meios e mensageiros: "Para
que sejam o meu povo e eu seja o seu Deus". O Povo de Deus continua e se aperfeiçoa na comunidade de
salvação que é a Igreja, novo Povo de Deus, comunidade congregada daqueles que crêem· em Cristo. Formar o
Povo de Deus é também construir a comunidade para viver em comunhão e participação. A grande comunidade
eclesial expressa sua vida em comunidades concretas através da comunhão na fé, vivida, celebrada e testemun
hada. A nova evangelização busca criar novas comunidades e exige profunda revisão nas estruturas comu
nitárias.

21. PARTICIPAR DA CONST
R
UÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA é realizar o projeto de

Deus na solidariedade e na busca do bem comum. A justiça exige que se dêem condições de viver com digni
dade e com oportunidades iguais; e a solidariedade descobre as necessidades e os problemas dos outros,
particularmente dos mais empobrecidos.

21. A sociedade concreta em que vivemos, em nosso País e em grande parte do mundo, está marcada pelas
desigualdades, egoísmo e injustiças. Por isso, "a evangelização comporta uma mensagem sobremaneira vigorosa
em nossos dias, sobre a Lib'ertáção". Para a Igreja, o amor ao ser humano se concretiza na promoção da justiça.
"A solidariedade ajuda-nos a ver o outro - pessoa, povo ou nação - não como um instrumento qualquer de que se
explora, a baixo preço, a capacidade de trabalho e a resistência física, para o abandonar, quando já não serve;
mas, sim, como um OOS$O semelhante".

22. A SERVIÇO DA VIDA E.DA ESPERANÇA NAS DIFERENTES CULTURAS -A edificação de uma sociedade
justa.e solidária d�ende de uma nova "cultura", de novos valores que inspirem a vida humana. Infelizmente, a
cultura contemporânea, sob certos aspectos, pode ser denominada uma "cultura de morte1

' pelas múltiplas 
formas de sacrificio da vida humana aos ídolos da riqueza, do poder e do prazer. A vida hoje vem sendo 
desorezada e até eliminada. desde a conceocão até seu fim natural com as mais variadas fonnas de destruicão. O 



23. Diante de tantos sinais de morte, o evangelizador não pode perder a esperança. Esperança que não é apenas uma
virtude humana, mas dom do Deus da vida. Num mundo dominado pelo temor e desespero, deve-se proclamar a
esperança pascal. Cristo ressuscitado, vencedor da morte, é a certeza de vitória e de total libertação. "Sem
esmorecer continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa !'. A esperança em Cristo
é também compromisso para mudar as situações de pecado, existentes no mundo e na sociedade.

24. O anseio por uma sociedade mais justa, o ressurgimento das culturas oprimidas, a valorização dos direitos
fundamentais da pessoa humana, a solidariedade entre os povos, o clamor contra as mais variadas formas de
injustiça, a sensibilidade pelas situações de miséria e de fome, o interesse pela ecologia: são aspirações do
homem de hoje e alguns sinais dos tempos em que vivemos e que representam sementes de esperança.

25. A Igreja tem consciência de que sua missão exige respeito pelas diferentes culturas. A cultura deve ser
considerada como "o bem comum de cada povo ou grupo étnico, a expressão de sua dignidade, liberdade e
criatividade, o testemunho do seu percurso histórico". Evangelizar as culturas não· é deformá-las ou destruí-las,
mas propiciar seu pleno desabrochar à luz do Evangelho. A Igreja sente necessidade de redobrar seus esforços
na defesa dos direitos dos povos indígenas, dos negros, das minorias étnicas e no respeito pelas variadas
tradições culturais.

26. A evangelização exige a inculturação da fé e o respeito pelos valores próprios de cada grupo humano. Nesse
sentido, a religiosidade popular é um caminho privilegiado de evangelização e nela os pobres manifestam seu
potencial evangelizador.

27. A CAMINHO DO REINO DEFINITIVO, os cristãos são reconfortados pela certeza da esperança na dificil luta
pela libertação integral da pessoa humana e pela construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. O
cristão tem consciência de seu compromisso na edificação da cidade terrena, mas sempre com seus olhos vol
tados para a Jerusalém celeste, para o triunfo final de Deus, quando todas as coisas lhe serão submetidas e
quando Deus será ''tudo em todos"3

• É o desfecho glorioso da História da salvação, com a vitória absoluta e
definitiva de Deus.

36. O Objetivo Geral 1966-1970 era: "Levar todos os homens à comunhão de vida com o Pai e entre si, por Cristo,
no dom do Espírito Santo, pela mediação visível da Igreja". As geis Linhas de Trabalho eram promover:

l - uma sempre maior unidade visível no seio da Igreja Católica ; 
2 - a ação missionária; 
3 - a ação catequética, o aprofundamento douttinal e a reflexão teológica; 
4 - a ação litúrgica; 
5 - a ação ecumênica; 
6 - a melhor inserção do Povo de Deus como fermento na construção de um mundo segundo os desígnios de 

Deus. 

48. As Diretrizes do período 1979/82 expressam bem esse momento histórico. Conservadas para o quadriênio de
1983/86 e, novamente, para o de 1987 /90, elas foram recebendo esclarecimentos e matizes a cada novo período,
mas mantiveram a sua fisionomia original

"Evangelizar 
o povo brasileiro em processo de transformação social, econômica, politica e cultural,
a partir da verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o homem,
à luz da evangélica opçã.o preferencial pelos pobres,
pela libertação integral do homem,
numa crescente participação e comunhão,
visando formar o povo de Deus e participar da construção de uma sociedade justa e fraterna,
sinal do Reino definitivo".

53. As Diretrizes Pastorais dos anos <90, cuja primeira formulação foi feita para o período 1991/1994, acolheram
esses aspectos novos e os reelaboraram de maneira orgânica, dentro de uma nova proposta evangelizadora,

conforme bem expressa o seu Objetivo Geral:

"Evaneelizar. 
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testemunhando Jesus Cristo, 
em comunhão fraterna, 
à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
para formar o Povo de Deus e 
participar da construção de uma sociedade justa e solidária, 
a serviço da vida e da esperança 
nas diferentes culturas, 
a caminho do Reino definitivo". 

... 

56. No final de 1994, wn levantamento, realizado pela CNBB junto a dioceses, províncias religiosas e _institutos
eclesiásticos, confirmou uma notável influência das Diretrizes Gerais de 1991-1994 sobre os planos pastorais e
o desejo de que as Diret,;izes encontrassem continuidade no período 1995-1998. A ênfase dos planos
diocesanos, no período passado, recaiu especialmente sobre as dimensões comunitário-participativa e. bíblico
catequética e sobre a exigência da formação, o que pode ser interpretado como sinal da necessidade de uma
preparação mais adequada para os novos desafios da evangelização.

reavivar a memória da missão evangelizadora que nos foi confiada, recordar e assumir com novo ardor a 
vocação própria da Igreja: a evangelização; 
considerar com realismo as mudanças que estão ocorrendo, para nelas discernir os "sinais dos tempos

,, 
e os 

apelos de Deus, que nos chama a criar novas expressões e a buscar novos caminhos na missão de encarnar o 
Evangelho nas novas realidades culturais e sociais. 

Evangelização hoje 

1. Que é evangelizar?
- A evangelização deve ser repensada em cada nova época
- A evangelização é continuar a missão de Jesus

o que exige que a Igreja seja discípula, viva o evangelho, imitando o próprio agir de Jesus,
e esteja atenta aos apelos do mundo, indo ao enco�ro das situações humanas.

2. A ação salvífica de Deus no mundo
- Deus quer a salvação de todos
- Deus age pelo Espírito. dentro e fora das fronteiras visíveis da Igreja,

em sintonia com a ação do Filho, o Verbo Encarnado, pois o Espírito de Deus é o Espírito presente na
vida e na ação de Jesus

3. Caminhos da evangelização
- O evangelizador procura os caminhos da evangelização na docilidade ao Espírito, tendo por critério a

inserção no ambiente humano ou "contextualização", num aprendizado constante, que leva a: 
a) Jnculturação: processo global e complexo, que tem analogia com a Encarnação e comunica a fé;
b) Exigências intrínsecas da evangelização: podem ser reconduzidas a quatro aspectos fundamentais: serviço,

diálogo, anúncio e vivência comunitária da fé� 
e) Uuma nova evangelização: um novo contexto, de pluralismo e secularismo, mesmo em Países já

evangelizados, há séculos. 

4. Sujeitos da evangelização
- A missão deve ser assumida por todos, não apenas por alguns
- A responsabilidade de animar a missão cabe principalmente à Igreja Particular
- Novo papel de protagonistas da missão cabe aos leigos
- A missão exige também renovação das estruturas e unidade na diversidade

5. Espiritualidade
- A missão exige não apenas novas estruturas, mas' nova inspiração e espiritualidade
- A espiritualidade missionária hoje une docilidade ao Espírito, uso dos instrumentos disponíveis e valorização

dos carismas pessoais e comunitários 
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2) alargar a compreensão da salvação para além de seus próprios limites visíveis, como salvação para todos\
3) discernir os caminhos da missão da Igreja em continuidade com a missão evangelizadora de Jesus;
4) envolver nessa missão não apenas grupos especializados de cristãos, mas todos os batizados, organizados

em suas Igrejas locais, para que com novo ardor se coloquem a serviço do Reino;
5) buscar uma autêntica espiritualidade cristã.

l. Que é evangelizar?
63. Em cada tempo e lugar, provocada pelo Evangelho, a comunidade cristã colocou-se frente a esta pergunta: que é

para nós evangelizar? A resposta a essa questão foi sempre vivida como sinal de sua fidelidade a Cristo. De
fato, a lgreja só se realiza como comunidade viva no seguimento do seu Mestre, pela realização da missão
evangelizadora. Como o Apóstolo, ela exclama: "Anunciar o Evangelho não é titulo de glória para mim; é,
antes, uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!".

64. A urgência da evangelização hoje, por wn lado, vem ao encontro desse mandato claro e evidente para a
consciência dos discípulos de Jesus. Por outro, depara-se, mais que em outras épocas, com a complexidade dos
novos contextos em que a Palavra viva deve ressoar. Esses novos desafios nos ajudam a superar visões parciais
da evangelização e a compreendê-la em sua "realidade rica, complexa e dinâmica", integrando todos os seus
elementos essenciais5de modo que ela implique não apenas o anúncio do Evangelho por palavras, mas também a
vida e ação da Igreja; que envolva não apenas gestos sacramentais, dentro da comunidade viva que celebra o
mistério do amor de Deus em Cristo, mas também a promoção da justiça e da libertação; que se apresente não
apenas como caminho que vai da comunidade cristã para o mundo, mas também como acontecimento do
mundo, dentro do qual Deus continua sua obra salvífica, para a vida da Igreja.

66. Evangelizar consiste essencialmente no anúncio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como "boa-nova" do
Reino e sinal do amor salvífico e libertador de Deus para com o mundo, presença vitoriosa de sua graça sobre o
pecado e a morte. O Reino de Deus chega à sua plena realização no acontecimento único e irrepetível de Jesus
de Nazaré, professado como Cristo, Filho de Deus vivo6

• Assim sempre o entendeu a comunidade cristã. Ou
seja: o Reino chega em sua vida e ação; em sua morte e ressurreição. "Não haverá nunca evangelização
verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o Reino, o mistério de Jesus de Nazaré, FiJho de Deus,
não forem anunciados"

67. Pela evangelização a Igreja realiza hoje a missão de Jesus. A vocação própria da [greja consiste em percorrer o
mesmo caminho de Jesus, com humildade e confiança, a fim de comunicar aos homens a salvação, plenamente
manifestada no Filho, morto e ressuscitado. Neste sentido, evangelizar para a Igreja nada mais é do que fazer o
que Jesus fez: por palavras e ações expressar o amor misericordioso e compassivo para com todos, em especial
os pequenos, os pobres, os mais necessitados e esquecidos de nossa sociedade injusta e excludente. Nessa
atitude fundamental de seguir a Jesus, a comunidade eclesial, no entanto, deve prestar atenção à sua condição de
peregrina na história.

68. O anúncio da Palavra de Deus visa a conversão cristã, isto é a adesão plena e sincera a Cristo e ao seu
Evangelho, mediante a fé. A conversão é dom de Deus, que exige uma aceitação total e radical, sem limites. Ao
mesmo tempo, porém, determina um processo dinâmico e permanente que se prolonga por toda a existência,
uma passagem contínua da "vida segundo a carne" à "vida segundo o Espírito".

69. Em vista disso, a mais fundamental atitude da comunidade cristã é a de tornar-se discípula, aprendendo a ser 
fiel e deixando-se constantemente evangelizar, por um lado, pela Palavra da vida que ela acolhe com fé e reparte
aos seus filhos com amor de mãe; por outro, pelos próprios acontecimentos da história humana, nos quais Deus
continua a dar-se a conhecer como salvação para todos. Só uma comunidade evangelizada é capaz de tornar-se
evangelizadora.

70. A ação evangelizadora da Igreja se inspira no Bom Pastor, o primeiro e mais fiel evangelizador. Ele é, na
verdade, o Evangelho vivo do Pai, porque nele a própria palavra se faz Evangelho em ação. Nele não há
distância e muito menos separação entre palavra e ação. O agir libertador de Jesus vem constantemente
confirmado e explicrt.ado pela sua pregação. E sua palavra adquire vigor profético nos seus gestos que mostram
a presença do Reino de Deus 7. Por isso mesmo, o modo mais completo e perfeito de evangelizar é o testemunho
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da fé na vida. Em outras palavras, os discípulos de Je:sus, em qualquer tempo e lugar, devem reescrever o 
Evangelho com sua própria vida, de tal forma que neles s1e reconheça que Deus continua sua obra de salvação no 
mundo. 

7 l. No mesmo sentido, seguindo a Jesus, a Igreja não pode dissociar a dimensão humana, histórica e social de sua
ação no mundo, da dimensão divina, que lhe vem de sua origem, no mistério da Trindade. A obra de Deus, 
inaugurada em Jesus de Nazaré, não é diferente daquela ·�ue se realiza na Igreja, pois nela age e se faz presente 
hoje, na força do Espírito, o mesmo Senhor Ressuscitado. O que, pois, se realizou no tempo de Jesus, como 
sinal do amor de Deus, promoção da justiça e da libertai(ão8

, a Igreja é chamada a realizar. É o mesmo Cristo 
que opera, com pleno vigor, na Igreja hoje. Por isso a lgreja não pode, sob pena de trair a missão de Jesus, 
separar a salvação da promoção da justiça e da libertação. Essa dimensão é, pois, constitutiva de sua missão 
evangelizadora. 

(Diretrizes gerais da ação evangelizadora 110 Brasil doe. 11° 54) 

PROJETO RUJVIO A.O NOVO l.VIILÊNIO 

Vivemos um tempo especial na história da humanidiade, pois estamos próximo a celebrar 2000 anos do 
nascimento de Jesus. Visando preparar a celebração deste grande jubileu, a Igreja do Brasil lançou o projeto de 
Evangelização para os próximos três anos chamado de "Rumo ao Novo Milênio". 

A Igreja quer realizar wna grande campanha de Evangelização para comemorar os 2000 anos do nascimento 
de Jesus Cristo. No Brasil vamos comemorar também os 500 anos de Evangelização. 

Em preparação para a festa do jubileu no ano 2000, o, Papa publicou um documento onde nos propõe uma 
caminhada concreta de Evangelização e, dentro desta caminhada, a Diocese de Nova Iguaçu decidiu realizar as Santas 
Missões Populares. 

Em 1997, somos convidados a conhecer melhor Jesus e fortalecer nossa fé e a vivência do nosso batismo, à luz 
do Evangelho de Marcos. Também devemos promover os direit,Ds civis: vida, integridade, liberdade, igualdade perante 
a lei. 

Em 1998, refletiremos sobre o Espírito Santo para fortalecer a esperança e viver a crisma, à luz do Evangelho 
de Lucas. Deveremos nos comprometer a promover os direitos s:ociais: Educação, saúde etc. 

Em 1999, o tema principal será Deus Pai, para fortalec,er a caridade e a reconciliação, à luz do Evangelho de 
Mateus. Nosso compromisso será com os direitos econômicos: terra, alimentação, trabalho, moradia .. 

Enfim, no ano 2000, será a hora de glorificar a Santíssima Trindade através da Eucaristja e da celebração do 
jubileu. Nosso compromisso concreto, será com o perdão da dívida internacional e resgate da dívida social no Brasil. 
Será o ano em que celebraremos os 500 anos de Evangelização no Brasil. 

NÚCLEOS ECLES:LA.IS DE BASE 

POR QUE CRIAR NÚCLEOS ECLESIA1S DE BASE? Porque toda intervenção de Deus na história se caracteriza 
pelo objetivo de formar um POVO que vive na aliança com Ele,, que construa a fraternidade e se coloque-a serviço dos 
mais fracos. O núcleo faz com que todos possam se realizar como parte viva e ativa do povo de Deus e colaborem 
com sua missão. 

O QUE É UM NÚCLEO? É um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente, para refletir e viver a palavra 
de Deus, partilhando as alegrias e dores do dia-a-dia e colocando-se a serviço de Deus e dos irmãos para semearem a 
união no meio do povo. O núcleo pode ser composto por pesso�1s que moram próximas uma das outras, na mesma rua, 
quadra, vila ou bairro, e convivem basicamente com os mesmas dificuldades e esperanças. O número ideal de pessoas 
por núcleo é de 1 O a 20 famílias. Os núcleos são uma pequena comunidade pluralista, onde participam jovens, crianças 
e casais. 

ECLESIAL: {lgreia) O núcleo não é um grupo de amigos apenas, mas um grupo de vivência do Evangelho, integrado 
com a vida da Igreja local. O ponto central que une os membms do grupo é a fé comum em Jesus Cristo. Os núcleos 
são uma pequena Igreja, onde é possível viver um relacionamento pessoal mais direto, marcado pela oração e reflexão 
da palavra de Deus, de modo que a vida destas pessoas estará relacionada com a fé. O núcleo é uma pequena 
comunidade-Igreja, que está em comunhão com os demais núdeos, com a caminhada da Paróquia, da Diocese, enfim 
com a Igreja presente no mundo todo. O núcleo deve estar integrado com a Pastoral paroquial e diocesana. 

DE BASE: Porque é formado por cristãos que vivem junto comt o povo. Eles vão prócurar tomar a paróquia cada vez 
mais próxima, presente e ativa no meio do povo, levando em co1nta a fé e vida das pessoas. 



Curso de Fornt.'lç;'io de Lldc.-anças da Diocese de Nova Iguaçu 

Nos dias 9 e I O de fevereiro de l996 foi realizado um encontro na casa de Oração com o o�jetivo <te desenvolver alg11111ns reJlcxõei-
ql.!e ajudasse na montagem do Curso de Foonação de Lideranças. 

Estiveram presentes: Agostinho, Bnu10, Antônio, C,,ssia, lrene, lrnny, Mateus, Parreira, Pjaja e Rogério. 
Foi utilizada uma metodologia de trabalho participativo com os presentes respondendo às seguintes lJerguntas: 
1 - Como você deseja ver a Diocese daqui a dez anos? 
2 - Quais os principais problemas que di.ficultam a concretização deste desejo? 
3 - O qae os leigos devem fazer para njuchu· a superar esses problemns'l 
As idéias a seguir apresentadas são Oi.1los dessas reílexi5es. 

1. A DIOCESE QUE QUEREl\'lOS DAQUI A DEZ ANOS
Caractcrís1icas gerais:
- Religiosos sensíveis às mudanças sociais e paslorais
- A íe como motor de nossa cidadanin
- Leigo consciente de sua participação na Igreja de Nova Iguaçu ( na Diocese)
- O exercicio da cidadania nos seus direito:> e Jevi::res, ao ulcunce de toda ú j.Jopulayão
- Iuvestimentos sistc:mático-> 110 l1abaUt0 junto a jove11s e rnul h<.:!res.

1) Sftuaçfío nliglosa da população

- Religião como fator de união do povo, com a aceitação consciente de um ecmnenismo amplo
- Comunidades amadurecidas e capazes de celebrar

2) AtiYldades pastorais da Igreja

- Inserção da Diocese na realidade social
- Lihugía viva: palavra+ eucaristia+ realidade
- Agentes e lideranças mais bem formadas

J) Eslruttara jurídica. admtn1sti-attva e organizacional da Diocese

- Organização e funcionamento dos Conselhos, nos diversos túveis, com representatividades e possibilidades reais de influência
- Igreja organizada em pequenos grnpos (núcleos) que estejam presentes em t.odas as n,as
- Maior integração e comunicação entre as comunidades/paróquias
- Investimentos nas CEBS como urna nova forma de sem1os Igreja
- Grupo de assssoria pastoral

4) Situação soclo-econômica da po1mlação

- Infra-estrutura básica eficiente
- Me1hora geral no sistema de transporte
- Altemativas de emprego e sobrevivência
- Considerável ampliação do sistema de saneamento bâsico
- Melhoria do sistema educacional e de saúde ( cobertura e qualidade)
- Algumas itúcíativas de programas de garantia de renda rnüúma
- Diminuição da violência entre o povo e por parte do Estado

S) Sihmç,=io política dos Munichtlos

- Fóruns populares de debates e ação política
- Que o poder seja exercido por pessoas com sensibilidade social, ética e competência
- Municípios mais organizados, Câmaras e Prefeituras mais honestas e Povo mais consciente

6) Situação cultura] do uovo

- Alternativas populares mídia
- Capacidade da Igreja trabalhar os desajustes c11lllu·ais/existenciais da migração
- Busca de participação popular sistemática nos meios de comunicação (ródio,jomais, TV)
- Maior consciência e capacidade de lidar com a sexualidade e a reprodução
- Auto estima, confiança, expectativas positivas (pessoais e coletivas)
- Valores do povo considerados

2. PROilLEMAS A SEREM ENFRENTADOS

* De ordem socfal

- Desânimo dos agentes ft·ente às perspectívas pessimistas pnm n Baixada

** No campo religioso 
- Estmtura autoritária da Igreja, voltada mais para si do que para a transmissão dn vida
- lnsuficiêJ1�ia dos canais de participação e decisão da base na estrutura e funcionamento cfa Igreja
- Pouco valor do leigo enquanto sujeito na Igreja]
- Mentalidade católica (1e1igiosos e leigos) centrnli7..adora, autoritária e resistente às mudanças
- Ato de celebrar preso à normas rígidas, tanto eclesiais corno "pf psicológicas" do povo
- A ausência de um rumo pastoral na Diocese
- Pedagogicamente: querer um novo homem sem análise da realidade
- Pastoral social sem definir refação entre ''assistencialismo" e "promoção lmmfüta .,
- Falta dt! sintonia entre a lir1guugem do .igenle (pastoral) e o povo
- Catequese sem responder aos anseios plenos da pessoa humana: ''co1po +espírito+ alma"
- Medo da Igreja ( religiosos e leigos) de "perder a fé" com a .inserção na polilica
- Nosso povo e lideranças com pouca fomrnção, dificttltando a reDexão, compreensão e a11icula,�5o
• A rlii;:r,P.r!':iíf'I rlf'I!': rPr.111-.::f'I!': mr,tA-rini!': ,• 1111111n11n.<: nn n,nr.P�P.



*"' No campo social 

O modelo neo-/ibcral, com conseqiiê11cins nos pkmos: 
a) Econômico:
- As péssimas condições sociais e econômicas que vivemos
- Desarticulações da vida de trabalho: precariedade, ínseguronça, desemprego
- Povo que esgota suas energias na luta pela sobrevivência

b) Cultural:
• - Cultura <lo Neo-Libemlisrno que desagrega os valofl!S dn cultura popular. promovendo o individualismo e con�urnismo como valores

- Desegregnção da cultura pela migração e pelo massacre do b·�fico e da mídia
- Baixada local de pobreza sem história, sem costumes, pouca culluru, etc. Prevalece o <lcscmt.-ível
-Complexa articulação entre o c1ime ( trá.lico, grnpos de extenuiJúo) e fontes de "trnbalho'· (jogo do bicho)
- Os agentes do bem e do mal dividem o mesmo espaço: frmúlia e rua, joio e trigo Jtmlos
-A Igreja está perdendo sua fünção de referencial de vulores/idenfüiade/comportamenlo, para ns pessoas
- Novas tendências religiosas que propõem urna fé sem engajamento nn realidade, oforecendo uma segurança "i11divid11al"
-Falta de .interesse do povo em se organiz,1r e participar

c) Político:
- A política dominada por pessoas e grupos buscando seus interesses
- Barre.iras colocadas pelos detentores do poder
-A denúncia da corrupção e da violência feito para afastar o povo da politica
-Descrédito do povo na política.

3. O QUE OS LEIGOS DEVEM FAZER PARA AJUDAR A SUPERi\U ll:SSES J>ROULEMAS'!

em termos de postura de 1•ida: 
- Assumir a missão de profetas no mundo
- Ser mensageiros da esperança, liderança positiva
- Descobrir a alegria de viver lutando por uma sociedade mais lia tema
- Ter consciência do seu poder como age11tes de transfonuações
- Utilizar corretamente a força transformadora do Evangelho
- Questionar as est.mturas sócios-políticas e eclesiásticas
- Se envolver na busca de alternativas para uma melhora na qualidade de vida

em termos de con/zecime11to: 

- Desenvolver a capacidade de observar a realidade
-Aprender a fazer a análise da realidade
- Infonnar-se dos problemas locais buscando possíveis soluções junto aos órgãos compelentes
-Atuar na prática pastoraJ/social a partir de uma reilexão/inserção na nossa realidade e/ou realidade do excltú<lo
- Que se habitue a trabalhar a partir do: ver,julgar, agir
-Que se exercite na prática do julgar em busca das causas que produzem os fotos
- Participar de cursos ( fonnação-atualizaçã� etc.)
- Buscar fonuação, consciência crítica
- Buscar urna formação libertadora

em termos do traballw religioso 

-Promover a leitura popular da Bíblia come fo11te de alimentação d,1 fé
- Buscar autonomia celebrativa e no pensamento teológico
- Participar criticamente nas instância atúais <le poder e reflexão na Igreja
- Fortalecimento do Conselho de Leigos como ínst:ãncia que recoUte os anseios da base e questio11ar a instituição Igreja
-Trabalhar ruticuladamente em todos os ruveis
- Cobrar da estrutura wn rumo mais definido a 1úvel pastoral (a partir da catequese)
- Envolver vitalmente o clero e os religiosos
-Através da busca de vivência evangélica fiel, tentru· converter o "clero" a se tomar um com o povo
- Valorizar nossa identidade cuJtural/social, lendo conclições de celebrar a vida

em Termos do rralJnllw socinl 
- Buscar na ação pastoral ou politica, relações que promovem o .indivíduo como sujeito de uurn coletividade
- Ter uma atuação política inspirada à luz do Evangelho
- A partir de nossa consciência de leigos, atuam10s efetivamente, sem nos "clericaliz.annos"
- Formar comtutidacles abertas, solidiuias, cenh·os de transfom1ações
-Fórum de debates sobre problemas educacionais: afetividade, sexualidade, meios <le comurúcação
- Criação de centros de cultura poptúar independentes da Igreja e dos Paitidos
- Organizar e animar grupos de reflexão nas comurúdade ( a nível social-politico-religioso)
- Criar grupos de reflexão de fé e política
- Despertar ruis comunidades a consciência de que política é uma foona de fazer pastoral.
- Participar das instâncias de poder político da sociedade à luz da fé, 11:1 perspectiva da constn1ção da 0idadm1ia
- Ter um trabalho de denúncia das más condições de vida; buscar condições para sun superação
- Ter iniciativa de criar orga1úzações e mov.in1entos; participar orgaiú.zadamente da vida social é polilica.

4. DESAFIOS para o ULTIMO SEMESTRE 98
(.;_'J.i!- Como introduzir os conhecimentos adquiridos na prática pasloral? 
J.,, - Como articular o trabalho dos CursisJas no cotyunto das Pastorais? 
Cl - Como apoiar os que trabalham ,w social para que não se sinlam abando11arlos pelas Comunidades? 
� - O que fazer para que os poucos que trabalham 110 social puxem os outros? 
{!)- Como arlicular, na prálica pasloral, Fé e Cidadania ( vida, política) à luz elo Projelo de Deus (Bíblia) e tl,J Dolllrina Social d,,

Ignya? 
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Carta de D. Werner ao-Povo d�-óeus 

.-\ ,HL\(..\O � .. \ POLÍTICA F.-\Z P.-\R IT O.\ \'OC.\(,\O 00 CRl�T,\O 

A PaJavra de Deus no livro do Levítico anunciando o Jubileu diz: ºProclamem a liberta
ção para todos os moradores do país" (Lv. 25,9-10) e Jesus nos convida a sermos sal, luz 
(Mt.5, 13-14), fermento (Mt. 13,33). São palavras fortes e claras que nos convocam a agir. 
Uma das oportunidades privilegiadas para nossa fé dar frutos e frutos que permaneçam 
(João 15, 16) serão as eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano. Não 
podemos esquecer que estamos celebrando os 2000 anos da vinda de Jesus Cristo, ano 
jubilar, e 500 anos de Brasil. 

A carta de São Tiago nos diz: "A fé que não vem acompanhada de obras está total
mente morta· (Tg.2, 17). Tendo presente tudo isso deixo bem claro que a Igreja é o espaço 
privilegiado da formação da pessoa e da sua conscientização para uma saudável partici
pação na comunidade humana e social, familiar e cultural, cívica e religiosa. De modo que 
uma necessária formação política integra a vocação de todo ser humano, chamado por 
Deus à vida em abundância, à liberdade de decisões e à fidelidade ao projeto do seu 
Reino: ªreino da Verdade e da Vida, reino da Santidade e da Graça, Reino da Justiça, do 
Amor e da Paz·. 

RISCOS Ql 1 E PRE.Jl'DIC.\,I .-\(.\0 DOS CRIST,\OS 

Nós cristãos, quando se trata de assumir nossa responsabilidade na ação política cor
remos o risco de achar que nossa fé nada tem a ver com isso, ou de sermos ingênuos e 
nos deixar enganar por quem fala mais bonito. Não podemos permitir que isso continue 
acontecendo pois são erros que tem conseqüências graves. Estão ai os noticiários que 
nos falam de bairros inteiros dominados por traficantes, estão aí as manchetes dos jornais 
sobre a corrupção no poder público, está ai a situação calamitosa da saúde, da educação, 
do saneamento, está ai a vergonha de um país que não consegue garantir uma renda 
mínima suficiente para todos e ·permite o enriquecimento desmedido de alguns poucos. 

CO"-i\"OC \Ç\O G ER \ L. 

Convoco todos que querem viver com coerência sua fé para se informar e se posicio
nar em vista das eleições municipais de outubro. Só serão escolhidos b0ns prefeitos e 
bons vereadores se houver eleitores honestos, informados, conscientes, que Qão trocam 
seus votos por favores pessoais, mas visam o bem comum. Para ser bom eleitor precisa 
saber: 

... 



• 

1 1. Quais são os problemas que mais afligem o povo do seu bairro e do município em
geral. Olhe principalmente a situação da saúde, da educação, da moradia e sanea
mento básico.

2. Quais destes problemas dependem da administração municipal, quais da administra
ção estadual e quais da administração federal.

3. Qual o poder do prefeito e qual o poder dos vereadores.
4. Quais são os partidos e os candidatos que dão garantia de exercer este poder com

honestidade, colocando o poder público a serviço dos mais necessitados.
Sei que esta reflexão não é fácil e sei também que muitos agentes de pastoral tem a

tentação de pensar que é tarefa de quem "gosta" de política. Quero deixar claro que con
sidero necessário que as comunidades reunam todos que colaboram na evangelização: 
catequistas, ministros, animadores de grupos pastorais e de movimentos etc., para se 
posicionar diante das próximas eleições. No caso que depois de uma madura reflexão a 
comunidade chegue a conclusão que deve ter uma participação ativa na campanha eleito
ral em favor de um determinado candidato poderá agir desde que não instrumentalize sua 
vida pastoral e celebrativa. O Curso de Formação Social da Diocese está a disposição 
das comunidades para ajudar no que for preciso, inclusive colocando a disposição uma 
pequena cartilha. 

LEI CONTR.\ CORRl:P(.,\O ELEITOR \1. 

Lembro também que este ano teremos um instrumento a mais para fiscalizar as elei
ções, trata-se da lei 9840 Contra a corrupção eleitoral que graças a iniciativa da Igreja 
Católica foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente no dia 28 de setem
bro de 1999. Nb Curso de Formação social você encontrará as orientações necessárias 
caso seja necess_ário fazer uso desta lei no seu município. 

PLEBISCITO O..\ Di\"IO.-\ F.XTF.R;'\A 

Quero também lembrar a importância da comunidade se comprometer ativamente na 
preparação do Plebiscito da Dívida Externa que está sendo promovido pela Conferência 
Nacional dos Bispos e se realizará entre os dias 2 e 7 de setembro. 

As comunidades da nossa Diocese devem se educar e educar o povo para a cidada
nia a fim de que se multipliquem pessoas honestas e preparadas para assumir a vocação 
de construir a sociedade através da ação política. Nossa ação política decorre de nossa 
fé, do compromisso de construir o Reino de Deus e não é um caminho disfarçado de pro
curar vantagens para nós e para nossas iniciativas. Deus que quer vida em abundância 
para todos abençoe e ilumine todos vocês. 

1 



Parte 1 
Fé e Política: Limpar os Olhos para Enxergar Melhor 

Ambiente: Bíblia, vela ao centro do circulo. As palavras fé e política es
critas em cartolina. 
Acolhida: O animador dá as boas vindas a todos, havendo apresentação 
de cada um, se preciso. Valorizar o nome e o lugar é valorizar a identida
de e a realidade de cada um. 

Animador: Neste primeiro encontro somos convidados e convidadas pa�a 
em comunidade refletirmos as exigências que surgem à nossa fé cristã di
ante dos desafios que se apresentem a ela. Somos homens e mulheres que 
batizados e batizadas recebemos gratuitamente o dom da fé. Fé no Deus 
que nos criou, nos quis, nos consagrou para anunciar o seu amor. Por isso 
nossa marca será sempre o amor. Um forte sentimento que deve ser tradu
zido em atitudes concretas. "A fé sem obras é morta", vai dizer São Tiago. 
A partir da realidade em que nossas comunidades estão inseridas, podemos 
também afirmar que "a fé sem compromisso com a vida também é morta". 
Neste encontro vamos partilhar nosso dom da fé, que ligada a política da 
vida, do dia-a-dia, se torna uma força transformadora que é capaz de remo
ver montanhas. 
Rezemos ju_ntos a oração que nos faz todos protagonistas na vivência do 
amor. "Pai Nosso que estais no céu ... 
Canto: Axé 

Irá chegar um novo dia, UfT! novo céu uma nova terra, um novo mar. E neste dia, 
os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar! 
1) Na nova terra, o negro não vão vai ter corrente e o nosso índio vai ser visto
como· gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão co
mer no mesmo prato.

INICIANDO A CONVERSA 

UM FATO QUE NOS F AZPENSAR 

Um camponês muito devoto, todos os dias, a caminho da roça, passava na 
Igreja para fazer sua devoções. Na porta deixava a enxada, dizendo-lhe 
"Você fica aqui e todas as mir1has preocupações também. Agora vou eme 



• encantar com meu Deus. Ao sair eu retomarei a todos: enxada e preocu
paç{jes"

Vamos conversar 
1) O que este fato desperta em nós? O que pensar desta atitude?
2) Quais seriam nossas maiores preocupações hoje, em meio a essa socie

dade que estamos vivendo?
3) Estas preocupações influem no nosso jeito de crer e de viver a fé? De

que forma?

Alargando a conversa 
Animador: Este fato faz nascer em nós muita perplexidade. Devemos le
var em conta que o Evangelho não ensina a deixar as preocupações fora da 
Igreja. Muito pelo contrário. Por exemplo, quando Jesus diz: "Se estás para 
fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem algu
ma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro recon
ciliar-te com teu irmão: só então vem fazer tua oferta" (Mt 5, 23-24). A 
enxada pode ficar fora da Igreja, ou o carro, e outras coisas também, mas o 
irmão não. Ele entra na Igreja com você. E Deus não acolhe a você, se es
tiver sozinho. 

L. 1: O "seu irmão' de que Jesus fala, pode ser uma pessoa; mas, na maio
ria dos casos, são milhares e milhares de pessoas.
L. 2: É por isso que também a política deve entrar na Igreja conosco. Por
que é por causa do mau uso da politica e do nosso desinteresse por ela que
nossos irmãos sofrem; e � através da política que poderiam ser resolvidos
muitos problemas, restabelecendo a paz que Deus exige, para aceitar nossa
oferta e nossa oração.

Continuando a Conversa 
1. Temos procurado viver a nossa fé sempre ligada com a vida, a política?
2. Quais as dificuldades para que isso se concretize?



., 

Aprofundando a Conversa 
Jesus e a Política do Seu Tempo 

LI. À luz da fé, compete-nos conhecer de que maneira Jesus de Nazaré
agiu e falou no meio às circunstâncias políticas do seu tempo. Por que foi
levado à cruz e morte de cruz?
L2. Jesus nasceu num tempo concreto. Num lugar concreto. Pertencia a
uma família. Tomou posições que fizeram dele uma pessoa polêmica, ou
seja, amada e elogiada por muitos, porém odiada e criticada por outros.
L3. No tempo de Jesus, a Palestina também tinha seus problemas sociais,
morais, econômicos, religiosos e políticos. Ele não ficou alheio a nada dis
so.
L4. Participava da vida do seu povo e tinha sempre uma palavra de repre
ensão àqueles que faziam o povo sofrer, mas, para com os que sofriam,
tinha sempre compaixão (Me 6, 34).

Animador(a): Na época de Jesus também havia muitos partidos políticos. 
Jesus tinha uma opção política muito clara. Ele fazia a política com P mai
úsculo, que é a política do BEM COMUM, da vida digna para todos. 
LI. Não desprezava os partidos políticos, mas estava acima deles. As posi
ções que tomava mostravam que estava do lado dos pobres, dos humildes,
dos discriminados, dos marginalizados ...
L2. A missão de Jesus era essa. Para isso foi enviado e ungido. Vamos
ouvir com atenção a Palavra de Deus, que a Comunidade de Lucas conser
vou em fidelidade à memória de Jesus.

Canto de Aclamação: V�va Cristo. 
Viva Cristo, Viva a Palavra de Deus (Bis) 
É born escutar o que Deus vai falar (Bis) 

Evangelho: Lc 4, 16 - 21. 

Olhando a vida na Bíblia 
1- A partir deste texto, qual deve ser a nossa missão nesta sociedade onde

há tantas injustiças?



· 2- O que entendemos por «restituir a vista aos cegos e aos presos a liber
tação"? 

Vamos cantar: Utopia 

Concluindo a Conversa 

L3. Muitas pessoas e até muitos cristãos querem fazer de Jesus um sedati
vo. Querem adocicar as palavras corajosas e exigentes que ele falou. 
L4. Jesus era uma pessoa de oração e, porque rezava, tinha sensibilidade 
pelos sofredores. Sua oração se transformava em ação. 
Ll. E sua ação em favor dos desfavorecidos lhe custava muitas críticas, e 
acabou por lhe custar a vida. 
L2. Os Documentos da Igreja sempre apontam para a necessidade de os 
cristãos participarem na sociedade em todos os âmbitos, também na políti
ca partidária, na qual devem ser «fermento na massa" (Mt 13,33). 
L3. A Igreja não deve fazer opção partidária, mas o cristão pode e deve. 
U. O objetivo geral da Ação Pastoral da Igreja no Brasil revela:
HOMENS-Evangelizar com renovado ardor missionário ...

MULHERES - testemunhando Jesus Cristo, em comunhão fraterna ... 

HOMENS-à luz da Evangélica opção preferencial pelos pobres ... 

MULHERES - para formar o Povo de Deus e participar da construção de 
uma socieda.de justa e solidária ... 
HOMENS -a serviço da vida e da esperança, nas diferentes culturas ... 
JUNTOS - a· caminho do Reino definitivo. 

Preces Espontâneas. 
Oração da CF 96. 
Canto: O Profeta. 
Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que te formasse dentro 
edo seio de tua mãe, antes que tu nascesses ... 



Parte 2 

Cidade, Cidadã, Cidadão, Cidadania 

Animador: Vamos avançar mais um pouco em nossa reflexão. Hoje ire
mos discutir o que ter cidadania, os nossos direitos e deveres como cida
dãos e cidadãs. 
L.1: Cidade - Local definido geograficamente, formado por uma popula
ção, com atividades diversas de comércio, trabalhos em geral, cultura, lazer
e outras. Toda cidade tem sua organização, suas lideranças e muitas formas
de participação daqueles que nela vivem.
L.2: Cidadã ou cidadão - é a pessoa no exercício dos seus direitos e deve
res civis e políticos.
L.3: Cidadania - Todas as pessoas têm muitos deveres, obrigações a cum
prir. Normalmente, conhecemos nossos deveres e somos punidos de algu
ma forma quando não os cumprimos. Não é assim?

Vamos Conversar um Pouco 

• O que acontece se você deixar de pagar a água e a luz?
• O que acontece se você não votar e não justificar o voto?
• O que acontece se você faltar o trabalho?
• O quer acontece se não respeitar uma fila de banco ou INSS?

Animador: Da mesma forma que temos muitos deveres a cumprir, temos 
também muitos DIREITOS. A maioria da população não conhece os seus 
direitos e, por estar acostumada ao sofrimento, não reclama, não reage e no 
luta para que éles sejam respeitados. Da mesma forma que sofremos puni
ções com o não cumprime_nto dos nossos deveres, alguém deveria ser puni
do quando os nossos direitos não são assegurados. 
L.1: Nossa Constituição (lei máxima do país), quando fala DOS DIREI
TOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, nos garante a cidadania, a di
gnidade de seres humanos. São direitos sociais:

• educação,
• segurança,
• saúde,
• previdência social,
• trabalho,
• proteção à maternidade e â infância,



• lazer,

• assistência aos desempregados ... (Art. 6)
L. 2: Diz mais: direito a um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais e às de sua família,
como:

• moradia,
• alimentação,

• saúde,

• lazer,

• vestuário,

• higiene,

• transporte

• previdência social, como reajustes periódicos que lhe preservem
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer
fim (Art. 7. IV).

Para Debater 
}> Ler João I O, 1 O e comparar: O que tem este texto a ver com a Ci

dadania? 
> O que conhecemos mais: nossos direitos ou nossos deveres? Por

quê?
}> Quais os direitos que, não sendo respeitados, mais ferem nossa 

Cidadania? O que fazer? 

Discutir a le_tra da música "Cidadão" abaixo. Digitar a letra da músi
ca 

Sugestão: Trazer, para o ·próximo encontro, recorte de jornais e/ou revistas 
sobre o Brasil que nós temos. 

Parte 3 
O Brasil que Temos e o Brasil Que Queremos 

Símbolos: expor os recortes de Jornais e revistas solicitados no encontro 
anterior. 
Animador: "Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por 
natureza ... ", assim diz a letra._cje um canto popular. O Brasil que temos é 
bastante diferente do Brasil que queremos e que Deus também quer. Ape-



sar de tantas belezas naturais, da riqueza do solo e das águas, apesar de 
tantas possibilidades de crescimento, nosso país está padecendo porque a 
maioria do seu povo é impedida de desfrutar tudo isso. 

Porém, há muitas maneiras de mudar essa situação: participando 
em movimentos populares, em comunidades, em sindicatos, em partidos 
políticos e também mediante nosso voto. Todas elas são importantes, mas, 
neste momento, o meio que cada um tem de mais importante é o VOTO. 
L. 1 - O Brasil Que Temos: Entre os 160 milhões de habitantes, há cerca
de ...

• 42 milhões de famintos;
• mais de 22 milhões de analfabetos;
• menores abandonados;
• mais de 8 milhões de desempregados e milhões de subemprega

dos;
• milhares de pessoas morando nas ruas, debaixo das pontes;
• milhões de jovens e adolescentes sem esperança, sem perspecti

va de vida, entregues aos vícios;
• governantes e políticos corruptos que desviam verbas e enrique

cem roubando ou se omitem no cumprimento de suas obriga
ções ... Quanta miséria humana!

L.2 - O Brasil que Queremos: Nosso sonho não é tão alto assim. Não
queremos que todos tenham muito para esbanjar; não queremos que os
ricos fiquem pobres e os pobres se tornem ricos. NÃO! Queremos que to
dos possam viver com dignidade, que todos tenham suas necessidades bá
sicas satisfeitas: comida, casa, emprego, terra para plantar, salário justo,
saúde, educação, lazer... Nós queremos o que Deus quer.
L.3: Para isso, é necessário tomarmos consciência, não nos deixando enga
nar por quem quer que seja, e discutir nossos problemas e suas soluções;
nossa participação é fundamental!
L.4: Há pessoas que não têm esperança. São os derrotados. Mas há tam
bém pessoas que lutam com todas as suas forças e dão a sua contribuição
para mudar a situação. A atitude mais cômoda é parar de lutar e só ficar
reclamando e desanimando os outros: isto é o que fazem os irresponsáveis
e acomodados. A atitude mais exigente e mais evangélica é não parar, não
deixar de lutar.
Canto: Se Calarem a Voz dos"í>rofetas



· Para Debater:

> Você conhece pessoas que já perderam a esperança? Como vivem? São
feJizes?

> Você conhece pessoas corajosas que estão lutando por um mundo
melhor? Dê alguns exemplos.

> Em nosso mundo, há espaço para os sonho? Como alimentar os nossos
sonhos e fazer com que eles se tomem realidade?

> Quais os sonhos que temos para o nosso país?
Oração: de acordo com o tema.

Parte 4 
Voto Não Tem Preço, Tem Conseqüência! 

Animador: Voto não se vende porque é importante! Apesar disso, quantas 
pessoas se vendem juntas com seu voto. Vendem sua consciência e ferem 
sua própria dignidade, sua própria cidadania. Voto é questão de consciên
cia, de dignidade, de cidadania. Para o Brasil mudar, é preciso saber votar. 
Quando os eleitores preparados deixam de votar, estão dando oportunidade 
para os despreparados eleger os desonestos, os incompetentes, os corrup
tos. 
L.1: Muitas pessoas, por desilusão, dizem que não querem saber de votar.
Outras dizem que vão anular o voto ou votar em branco. É importante in
formar a essa.s pessoas que, ao fazerem isso, estão ajudando aos maus po
líticos.
L.2: Muitos de nós já erramos algumas vezes ao votar. ERRAR É HU
MANO, MAS PERMANECER NO ERRO ... Devemos analisar os nossos
erros para depois crescermbs.
L.3: É preciso escolher bem os candidatos. Os que têm princípios éticos e
estão em partidos comprometidos com a mudança da sociedade. Não votar
em candidatos que buscam seus próprios interesses, em partidos que de
fendem os interesses dos poderosos, os quais querem manter a situação do
jeito que está.
Animador: A fé cristã possui alguns critérios para nos ajudar na escolha
dos candidatos:

a) defender uma sociedade que tenha a pessoa como valor central;



b) reconhecer o valor da consciência social que exige o respeito
mútuo pela liberdade de opção e a solidariedade;

c) assumir a opção preferencial pelos pobres, vivida por Cristo, e
assumida pela Igreja latino-americana. Esta opção leva à solida
riedade com o pobre. Ele não deve ser apenas objeto de nossas
ações, mas também sujeito de transformação da sociedade. De
vemos transformá-lo em protagonista (participante) das mudan
ças necessárias;

d) verificar a prática política dos candidatos e de seus partidos.
Candidatos que já prometeram e não fizeram, os que exploram o
povo, não devem ser eleitos;

e) não votar em candidatos ligados à corrupção ou que procuram
corromper mediante a compra de votos. Do mesmo modo, de
vemos estar atentos aos gastos que o candidato faz na sua cam
panha. Ele procurará, depois de eleito, recuperar o que gastou
por meio da corrupção.

Além disso, 

L.1: Votar é coisa séria. Por isso não vote em branco, nem anule seu voto.
Com ele você pode mudar a situação.
L.2: Seu voto não tem preço. Não o venda por favores, presentes, amiza
des, religião, etc.
L.3: Honestidade é essencial, mas não basta. É preciso saber qual é a pro
posta dos candidatos para transformar a sociedade.
L.4: Muita gente posa de "bom moço", na verdade, só quer explorar o
povo.
L.1: Não acredite em quem gasta demais em propaganda. Quem esbanja na
campanha vai recuperar muito mais depois às custas do povo.
L.2: Não vote em quem promete mundos e fundos, pois ninguém faz nada
sozinho.
L.3: Eleição não é competição esportiva. Vote em quem você acredita que
é melhor, sem a preocupação de perder ou ganhar.
L.4: Procure conhecer o seu candidato: verifique quem apoia o candidato.
Será que um candidato que é apoiado por um grande empresário da educa
ção particular vai querer promover a educação pública? Em outras pala
vras, o candidato das elites vai fazer algo pela população mais pobre?



L.1: Quem rouba não merece seu voto. Portanto, não aceite a idéia do
"rouba mas faz".
L.2: Todo candidato é ligado a algum partido. Veja com que este partido
está comprometido. Ele está do lado da população?
L.3: Não vote em candidatos que ficam mudando de partido. Eles fazem
isso por que não possuem uma proposta definida e verdadeira. Mudam ao
sabor dos ventos!
L.4: Política se discute sim! Ajude os outros a votarem conscientes: dis
cuta estes critérios com seus amigos, famílias, vizinhos e colegas de traba
lho. Assista e compareça aos debates organizados pelas comunidades.
Para Debater 

� Você conhece pessoas que erraram, são conscientes disso e tem 
intenção de cair no mesmo erro? Como ajudá-las? 

>- Você conhece pessoas que reconheceram seu erro e mudaram seu 
voto? 

>- Há pessoas que afirmam: "Em tal eleição eu perdi meu voto por
que o meu candidato não ganhou" O que você acha disso? 

>-- O que achou dos critérios acima? Qual deles você julga mais im
portante? 

>- O que você acha importante: votar na pessoa ou no partido? Por 
quê? 

Parte 5 
As Eleições, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores 

Símbolos: Lei Orgânica Municipal, Constituição, Bíblia, luz ... 
O animador acolhe a todos presentes, principalmente os que vieram pela 
primeira vez. 
-----------------------------------------------

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

Fazendo memória 

A�tes da oração inicial convida-se a todos para um breve mutirão de me
mória do encontro anterior. "O que mais marcou o encontro passado ?" 
(tempo) Pode-se colocar numa cartolina algumas palavras que forem SI.J,f
gindo na memória. 



Rezando juntos 
Animador: Diante dessas palavras que foram lembradas por nós, façamos 
nossa oração, pedindo ao Senhor que continue a nos iluminar e manter viva 
nossa memória, fortalecendo nosso desejo de continuar fiel ao seu projeto 
nesta caminhada. 

Todos: "Senhor, nosso Deus, pai e mãe de ternura, estamos reunidos mais 
uma vez. Fortalece nossa fé, nosso sonho, e nos encoraje a continuarmos 
sendo sinais do teu Reino. Ajuda-nos a ter olhos para enxergar, pés firmes 
para caminhar, ouvidos para escutar, voz para falar, teimosia para resistir, e 
assim anunciar teu Projeto de justiça e igualdade, como homens e mulheres 
de fé, "mansos como as pombas, e espertos como as serpentes". Isso te 
pedimos, desejando viver teu amor em comunidade, assim como és Pai, 
Filho e Espírito, comunidade de amor e de vida. Amém! 

Iniciando a conversa 
Animador : No Encontro passado vimos que ter fé e ser cristão é muito 
mais que estar numa Igreja. É participar da vida das pessoas, da sociedade, 
se inserir cada vez mais neste mundo e nele viver os valores do Reino. A fé 
em Cristo nos move a lutar por um novo mundo onde haja justiça e parti
lha, valores bem diferentes dos valores deste mundo. Como vimos até en
tão, fé e política são nossos dois instrumentos indispensáveis nessa busca 
fiel de transformar esse mundo. Hoje vamos conversar, como e onde po
demos usar, para participar e melhorar a vida. Neste canto que vamos ento
ar, procuremos perceber o que ele fala para nós, agora. 

Vamos cantar : Momento Novo 

Leitor 1 - Para manter a organização social existem rês Poderes: Executi
vo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal. O 
Legislativo e o Executivo no Brasil é votado diretamente pelo povo, no 
Município votamos para prefeito e vereadores. Para isso existem as cam
panhas eleitorais. 

Vamos conversar: 



1- O que mais chama nossa atenção nas campanhas eleitorais no nosso
Município?

2- O que se prometeu nessas campanhas? (pedir alguém pra ir anotando)
3- Essas promessas foram cumpridas? A quem beneficiou?
4- Como nossas comunidades tem se comportado diante dessas promes

sas?
Alargando a conversa 

Ll - O Prefeito de uma cidade é o responsável direto pelo atendimento às 
políticas públicas de Saúde, Educação, Saneamento, etc. E para isso, ele 
conta com o dinheiro arrecadado através do pagamento de impostos e taxas 
pagos pelos moradores e pelas empresas. 
L2 - Para tanto, ele prepara uma proposta de orçamento anual que é apre
sentada à Câmara de Vereadores, onde poderá ser aprovada, reprovada ou 
reformada. 
L3 - À Prefeitura cabe administrar e executar obras municipais. À Câmara 
de Vereadores cabe elaborar leis, projetos, votá-los e fiscalizar o trabalho 
do prefeito, dentro do que estabelece a Lei Orgânica Municipal, que é uma 
espécie de Constituição do Município. 

Continuando a Conversa 
5- Quem são os vereadores de nossa cidade (nome, de onde veio, partido,
... )?
6 - O que estes vereadores estão fazendo?
7 - Como tef!10S visto a atuação do Prefeito(a) dia�1te das necessidades
básicas da população?

OLHANDO A VIDA NA BÍBLIA 

Animador: O texto que vamos refletir é um relato da Comunidades de 
Lucas, escrito provavelmente entre os anos de 80-90 d.C. Atentas aos fatos 
e a situação em que viviam, essas comunidades nos informam toda uma 
estrutura política, onde os reis terrestres e as autoridades religiosas, se en
contram em contraste com a soberania e a autoridade de Jesus. E Jesus 
quem realiza o destino do mundo, dando à história o verdadeiro sentido. 



Parte 6 
E Depois das Eleições? 

(O animador acolhe os presellfes, convidando a todos a um abraço da paz, 
como sinal de nosso compromisso com cada irmão. Pode-se cantar: "Paz, 
paz de Cristo"). 
Animador : No encontro passado vimos como funciona a estrutura políti
ca de cada município, as campanhas eleitorais, ... O que mais marcou ? 
Vamos.falar 

Canto: Se Calarem a Voz dos Profetas. 
1) Se calarem a voz dos profetas as pedras falarão. Se fecharem uns poucos
caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas
margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais,
sempre mais ...
t Jesus este pão de igualdade. Viemos pra comungar com a luta sofrida do
povo que quer ser voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo,
viemos pra incomodar,· com a fé e a união nossos passos um dia vão che
gar!
2) O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no
absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo ...
3) No banquete da festa de uns poucos, só rico sentou. Nosso Deus fica ao
lado dos pob(es, colhendo o que sobrou. Muito tempo ...
4) O poder tem raízes na areia, o tempo o faz cair. A União é a rocha que o
povo usou pra·construir. Muito tempo ...
Texto de Motivação: Tão importante quanto votar de forma consciente
é acompan bar o eleito no seu mandato. Afinal, a cidadania não passa ape
nas pelo ato de votar. Vai além disso. Quem acompanha o eleito tem mais
condições de ir percebendo os bons e os maus políticos, os que mudam de
partido a cada eleição, os que votam e os que governam a favor ou contra
os interesses do povo. É como a vida escolar de seu filho. Não adianta so
mente matriculá-lo. Para que ele tire o máximo de proveito e se desenvolva
adequadamente, é importante saber como está sendo a qualidade das aulas,
se existe estrutura adequada para o ensino, etc. Enfim, ser cidadão é se
sentir responsável pelos destinos da cidade.



L.l: Com alegria aclamemos o Evangelho de Jesus, preparando nossos
corações, assim como João Batista preparou os caminhos do Senhor.

Canto de aclamação : "Viva a Bíblia" 
Viva a Bíblia, Viva a Palavra de Deus (Bis). 
(1) É bom escutar o que Deus vai falar (Bis).
(2) Eu vou escutar o que Deus vai falar (Bis).

Evangelho: Lucas 3, 1-14 

Vamos conversar um pouco 
1- Os versículos 1 e 2, já de início, nos revelam a estrutura política vigente
na sociedade. Sociedade essa, que Jesus viveu. Olhando pra hoje, o que há
de semelhante com o texto?
2- "Raças de cobras venenosas ... ". João Batista com essas palavras convida
a todos à uma mudança radical de vida, pois a nova sociedade se manifesta
pelas relações transformadas entre os homens, e não pelo simples desejo de
ser batizado ou cumprir prescrições religiosas. Como temos sido João Ba
tista hoje, neste tempo em que somos tão procurados por causa da impor
tância de nosso voto?

Canto: Pirâmide. 
1) Na terra dos homens, pensada em pirâmide, há poucos em cima e muitos na
base. Na terra dos homens, pensada em pirâmide, os poucos de cima esmagam a
base.
Ref.: ô povo dos pobres, povo dominado, que fazes aí com ar tão parado? O

Mundo dos homens tem que .ser mudado. Levanta-te povo, não fiques parado.
2) Na terra dos homens, pensada em pirâmide, viver não se pode, pelo menos na
base. O povo dos pobres que vive na base, vai fazer cair a ve)ha pirâmide.
3) A terra dos homens, já sem pirâmide, pode organizar-se em fraternidade. Nin
guém é esmagado na nova cidade. Todos dão as mãos em viva unidade.

Oração Final. 



· Leitura Bíblica: Tg l, 27 e Me 14, 38

Para Refletir: 

1- Para Tiago o que significa socorrer?
2- A partir da leitura de Marcos e levando em conta o momento eleitoral, o
que significa vigiar?
3- "O ingênuo acredita em t.udo o que lhe dizem, mas o homem esper

to olha onde pisa"(Pr. 14,15
4- "Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos

injustos? Protejam o fraco e o órfão, faça justiça ao pobre e ao ne
cessitado, libertem o fraco e o indigente, e os Jivre da mão dos in
j ustos"(SI 82. 2-4) 

Animador: Um meio importante de vigiar, embora não seja o único, é a 
leitura de jornais. Através deles, é possível identificar as ações dos políti
cos. O jornal O Dia, por exemplo, publica mensalmente uma página inteira 
sobre a atuação dos deputados do Estado do Rio de Janeiro. Você pode 
solicitar também, para o vereador em que você votou, que lhe envie um 
Boletim lnformativo, do que está acontecendo na Câmara Municipal. Uma 
forma coletiva é a organização de grupos que acompanhem as sessões, em 
especial àquelas que venham discutir questões importantes, como aumento 
de impostos, votação do orçamento municipal, entre outros. O resultado 
desse acompanhamento poderia ser noticiado em rádios e boletins comu
nitários. 

L.l: Você se lembra em quem você votou nas últimas eleições? Qual era o
partido? Se você não se lembra, pode ser um sinal de que não esteja dando
muita importância para a sua escolha.

L. 2: Vamos pensar. Existem três formas de participar da política:
L.3: Através do Voto, elegendo nossos representantes; (É a chamada De
mocracia Representativa)
L.4; Através da candidatura a algum cargo político;
L.5: Através da Democracia Participativa e direta: a Constituição prevê qúe
o poder político deve ser exercido diretamente pelo povo. Um exemplo
seria através do Plebiscito e do Referendo. O plebiscito é de iniciativa do
governo quando ele quer consultar o. povo a respeito de algo que ele quer



· fazer de b1-rande importância para o país (por exemplo, se o governo eleve
ou não pagar os juros da dívida externa). O referendo serve para saber se o
provo aprova ou desaprova uma medida que o governo já tomou (por
exemplo, o governo popões um referendo para saber se o povo concordou
ou não com o aumento do salário mínimo para R$ 151,00.
l.6: Mas existem formas mais ativas de participação, isto é, que não de
pendam tanto da iniciativa do governo. Uma delas é a possibilidade da or
ganização popular ter a iniciativa de propor uma lei. Foi o que aconteceu
com a lei 9840, organizado pela CNBB e que percoJTeu diversas comuni
dades e paróquias no Brasil. Esta foi a primeira lei no Brasil que não preci
sou de uma representante político, isto é, foi surgida e aprovada por causa
da organização e mobilização popular (esse tipo de iniciativa precisa contar
com pelo menos 1% do eleitorado brasileiro (o que dá, atualmente, cerca
dt! 1,6 milhões de votos).
L. I: Uma outra forma é a participação nos Conselhos Municipais. Os con
selhos são espaços de consulta, definição e controle das iniciativas do mu
nicípio para a saúde, educação, infância e adolescência, trabalho, entre
outros, onde participam povo, empresários e governo municipal. Embora a
maior parte dos conselhos não funcionem de forma adequada, as experiên
cias têm mostrado como é importante a participação popular neste espaços.
Existem algumas medidas práticas que os grupos podem desenvolver a fim
de controlarem e vigiarem as ações das Câmaras Municipais e participar da
vida política 90 seu município. São elas:
• Exigir que seja publicada com um dia de antecedência a "Ordem do

Dia", que é-a pauta de discussão nas Câmaras.
• Participar dos Conselhos Comunitários ou Fóruns
• Participar dos Conselhos Municipais.
• Criar instrumentos de fiscalização das atividades desenvolvidas na

Câmara Municipal.
• Organizar o Plebiscito Sobre a Dívida Externa.
• Estudar e Pôr em Prática a Lei 9840 "Contra a Corrupção Eleitoral.

Oração Final 



Anexo 1 
Composição Nominal e Partidária das Câmaras Municipais 

Município de Nova Iguaçu 

Endereço da Câmara Municipal: Travessa Rosinda Martins, 71 - 4° andar- Centro. 
Tel: 667-4124. Tel/Fax: 667-1281 
E-mail: cmni@unig2001.com.br

A Câmara Municipal é formada por 21 vereadores, distribuídos entre os seguintes parti
dos: 

Partido Sigla Vereadores Nº 

Partido do Movimento PMDB Alarico Rodrigues Nogueira (Kinha), Mau- 4 

Democrático Brasileiro rício Moraes Lopes, Nagi Almawy e Se-
bastião Corredeira. 

Partido Social Democrático PSDB Cândido Rodrigues dos Reis Filho (Can- 4 
Brasileiro dinho), Jesué Pereira de Brito, Jorge 

Manuel Fernandes Pereira (Jorge Agua-
zul) e Wanderley Rosa. 

Partido da Frente Liberal PFL João Ricardo Veloso Costa, Jorge Ferrei- 4 

ra Campos, Maurilio de Oliveira (Maurílio 
Manteiga) e Roaério Martins Lisboa. 

Partido Progressista PPB Acarisi Ribeiro Guimarães, José Francis- 3 
Brasileiro co de Figueiredo (Nozinho) e Mário Perei-

ra Marques Filho. 
Partido dos Trabalhadores PT Carlos Roberto Ferreira, Flávio Nakan- 2 

- dakare de Oliveira. 
Partido Trabalhista Brasileiro PTB Antônio Cardoso Távora (Tuninho Távora) 2 

e Daniel Eduardo da Silva (Daniel da 
Padaria). 

Partido Democrático PDT Célio Arnaldo de Almeida Carreiro. 1 
Trabalhista 
Partido Social Democrata PSD Ailton Gaio. 1 

. .  

Fonte: Jornal da CtJmara - Boletim Informativo da CtJmara Mumc,pal de Nova Iguaçu. Ano 1, flf 1, 
Dezembro de 1999. 

Presidente: Mário Marques (PPB). 
Primeiro Vice-Presidente: José F. de Figueiredo (PPB). 
Segundo Vice-Presidente: Maurílío de Oliveira (PFL). 
Primeiro Secretário: Acarisi R. Guimarães (PPB). 
Segundo Secretário: Daniel Eduardo da Silva (PTB). 



Município de Nilópolis 

Câmara Municipal: Avenida Mirandela, 393 - Centro. 
CEP.: 26530-340. 
Telefone: 791-1688 / 791-1709. Fax: 791-8363. 

A Câmara Municipal é formada por 21 vereadores, distribuídos entre os seguintes parti
dos: 

Partido Si2la Vereadores 

Partido do Movimento PMDB Annibal Teixeira de Novaes, Celso da 
Democrático Brasileiro Silva Outra, Roberto Albuquerque Carnei-

ro, Francisval Filipe dos Santos, Wander-
ley Gonzales Cardoso, Jorge Nei Madeira 
Huni:iria e Paulo Séri:iio Vieira. 

Partido Democrático PDT João Faria Moreira Filho, Jorge Henrique 
Trabalhista Nunes, Paulo Frederico R. Leão Dos 

Santos, Pedro Alfredo Perígolo e Ubyraja-
ra Pessanha Moraes. 

Partido Progressista PPB Antônio Manuel Lopes Filho, Edalmo 
Brasileiro Barriel e Nilcéia Clara Cardoso. 
Partido Trabalhista Brasileiro PTB José Luiz Alves da Silva. 
Partido Trabalhista Nacional PTN Leoberto Jorae Pereira. 
Partido Socialista Brasileiro PSB Mauro Rezende de Oliveira. 
Partido Social Democrático PSDB Osvaldo da Costa Silva. 
Brasileiro 
Partido da Frente Liberal PFL Adilson Farias da Silva. 
Partido Verde PV Marlo Steve Rodrigues da Costa Silva. 

. .

Fonte: Cámara Municipal de Ntlópolts. 

Presidente: Jorge Henrique Nunes (PDT). 
Vice-Presidente: Edalmo Berriel (PPB). 
Primeiro Secretário: Paulo Frederico R. L. dos Santos (PDT). 
Segundo Secretário: Roberto Albuquerque Carneiro (PMDB) 

Nº 

7 

5 

3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 



Município de Queimados 

Câmara Municipal: Av. Tínguá, 1159, Centro. 
Telefone: 665-2238. 

A Câmara Municipal é formada por 15 vereadores, distribuídos entre os seguintes parti
dos: 

Partido Sigla Vereadores 

Partido da Frente Liberal PFL Rogério do Salão, Milton Campos, Geral-
dão, Moacir Augusto, Leda e Delso. 

Partido do Movimento De- PMDB Dequinha, Ozéias, Didi Loredo, Dantas e 
mocrático Brasileiro Zuzinha 
Partido Democrático Traba- PDT Luciano Gomes. 
lhista 
Partido Trabalhista Brasileiro PTB Manoel Belchior. 
Partido Social Democrático PSDB José Carlos. 
Brasileiro 
Sem Partido - Galba.

. .  

Fonte: C�mara Muntctpaf de Queimados. 

Presidente da Câmara: Milton Campos (PFL). 
Vice-Presidente: Zuzinha (PMDB). 
Secretário: Dantas (PMDB). 
Segundo Secretário: Roberto Albuquerque Carneiro (PMDB) 

Nº 

6 

1 

1 

1 



Município de Belford Roxo 

Câmara Municipal: Avenida Heliópolis, 750, Bairro Heliópolis, Belford Roxo 

CEP: 26.123-270 - Rio de Janeiro 
Tcl: 662-2008/ Fax: 761-7686 

A Câmara Municipal é formada por 21 vereadores, distribuídos entre os seguintes parti
dos: 

Partido Sigla 

Partido da Transformação PTN 
Nacional 
Partido da Frente Liberal PFL 

Partido Social Democrático PSDB 
Brasileiro 

Partido liberal PL 

Partido Progressista PPB 
Brasileiro 

Partido Social Cristão PSC 

Partido Social Democrata PSD 

Partido PSL 

Partido Verde PV 
. . 

Fonte: Gamara Municipal de Be/ford Roxo . 

Vereadores 

Airton Geraldo Gomes de Amorim. 

Alcides de Moura Rolim Filho, Francisco 
Gouveia de Lima e Nilson Silva de Souza. 
Antonio Luiz T ayano Dias, Gilvan Gorgo-
nho de Medeiros e Reginaldo Ferreira 
Gomes. 
Creuza Ferreira, Márcio Moreira e Paulo 
César Ribeiro Abreu. 
Eliana Mara Copello Moraes, João Carlos 
Julião e Luis Carlos Carvalho de Jesus ( 
Carlinhos do Ferreira). 
Edson Bernardo (Edinho), José Valter 
Dias (Valtinho), Nilson Vieira Mota e Vitó-
rio Gomes Rozeira. 
Marco Antonio de Andrade Gonçalves 
(Marcão Kiko). 
Paulo Roberto Fernandes Soares (Paulo 
Padeiro) e Josemar Henrique Castilho 
Teixeira (Zemar). 
Valcler Vieira Pereira. 

Presidente da Câmara: Gilvan Medeiros (PSDB). 
1° Vice-Presidente: José Valter Dias (PSC). 
20 Vice-Presidente: Josemar Henrique Castilho Teixeira (PSL). 
1° Secretário: Eliana Mara Copello Moraes (PPB). 
Segundo Secretário: Alcides de Moura.Rolim Filho (PFL). 

1 

Nº 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

1 

1 



Município de Paracambi 

Câmara Municipal: Avenida dos Operários, ? Centro. 

CEP: 26600-000 

Tcl:? 

A Câmara Municipal é formada por 13 vereadores, distribuidos entre os seguintes parti
dos: 

Partido Sigla Vereadores 

Partido Democrático PDT Jairo dos Santos, Helio Antônio de Souza, 
Brasileiro lpojucan Garcia de Andrade e Nelson da 

Silva Alemida 
Partido do Movimento PMDB Minerva! Loureiro Rosa, Andersen de 
Democrático Brasileiro Almeida e Pedro Paulo de Aguiar. 
Partido Social Democrático PSDB José Geraldo Diogo, Adilson Paulo Soa-
Brasileiro res e José Acioli da Silva Silva Irmão 
Partido da Frente Liberal PFL Geraldo Martins de Freitas, Lidemberg de 

Almeida Magalhães e Sebastião Geraldo 
José Pereira. 

Fonte: Cámara Mumcípal de Belford Roxo. 

Presidente da Câmara: lpojucan Garcia de Andrade (PDD. 
Vice-Presidente: Adilson Paulo Soares (PSDB). 
1° Secretário: Lidemberg de Almeida Magalhães (PFL). 
Segundo Secretário: Geraldo Martins de Freitas (PFL). 

Nº 

4 

3 

3 

3 



Anexo 2 
Referências de Textos Que Serviram para Produzir esta Cartilha e 

Que podem Ser Úteis para Aprofundamento 

COMISSÃO BRASil,EJR.A JUSTIÇA E PAZ E CONFERÊNCIA NAC[ONAL DOS 

BISPOS DO BRAsn,. 2000. Vamos Acabar com a Corrupção Eleitoral 
- Roteiro para Fiscalizar a Aplicação da Lei 98./0. São Paulo: Pau

linas. 

Este pequeno livro traz a primeira lei de iniciativa popular que conseguiu 
alcançar a exigência de mais de 1 milhão de votos. Apresenta ainda mo
delos para representação e reclamação, bem como sugestões para a fis
calização do cumprimento da lei. 84 páginas. 

DIOCESE DE ÜSASCO. 1998. Cartilha de Formação: Fé e Política. São

Paulo: Paulus. 

A cartilha faz uma breve reflexão a respeito de diversos assuntos relacio
nados a fé a e po/ftica: cidadania, Jesus e a polftica de seu tempo, e a 
Terceira Semana Social Brasileira, entre outros. Contém trechos blblicos e 
perguntas para reflexão em grupo, bem como cantos. 20 páginas. 

DIOCESE DE VACARIA E PASTORAIS SOCIAIS. 2000. Cartilha de Formação 
Política - Eleições 2000 -Pare, Pense e Vote: Voto é Poder. Mimeo.

A Cartilha está dividida em três partes: Inicialmente parte da reflexão a 
respeito da necessidade de inclusão dos povos indígenas e negro como 
condição para o alcance da dignidade humana e da· paz. Em seguida pro
cura mostrar o município como base da organização política, destacando 
os instrumentos de participação como os conselhos municipais, o orça
mento participativo e os partidos; ainda nesta parte discute brevemente al
gumas questões relacionadas a estrutura fiscal brasileira e os municfpios. 
Na terceira e última parte mostra como a corrupção destrói a já fraca de
mocracia polftica, faz uma breve balanço da nova lei 9840 de combate à 
corrupção Eleitoral, como encaminhar uma denúncia e o calendário das 
eleições 2000. Contém perguntas para reflexão me grupo. 43 páginas. 

FREI BETTO. 1988. Dez Mandamentos da relação Fé e Política. Caderno 
de Educação Popular nº 12. Mimeo.

Para ser usado pelos grupos de pastoral, lideranças e militantes do Movi
mento Popular como um todó que,desejam aprofundar a relação Fé e Polí-



fica. O texto foi feito sob a forma de 10 mandamentos, articulado com a 
conversa entre a nuvem (fé) e a gota (polftica). Contém perguntas para re
flexão em grupo. 15 páginas. 

LESBAVPIN, Ivo. 2000. Poder Local versus Exclusão Social-A Experiên
cia das Prefeituras Democráticas 110 Brasil. Petrópolis: Vozes. 
O livro do sociólogo parte da tese de que a partir da década de 70 algumas 
prefeituras democráticas têm conseguido reduzir os níveis de exclusão so
cial, obtendo grandes vitórias na área de emprego, saúde e educação. 
Aponta ainda a experiência de democratização do poder político com as 
prefeituras que tem implantado o orçamento participativo. 102 páginas. 

MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA. 1995. Como Fiscalizar o 
Dinheiro Público. Mimeo. 
Cartilha que explica onde e o que fiscalizar. 26 páginas. 

Relação de fitas para apoio ao trabalho. 

CIDADANIA ATIVA, A SOLUÇÃO. 1998. Coleção Projeto Cidadania. Paulinas 
Vídeo. 

O vídeo foi elaborado para provocar uma reflexão a respeito do acompa
nhamento das Câmaras Municipais e motivar pessoas e comunidades a

tentar essa experiência. Apresenta alguns conceitos gerais a respeito da 
cidadania. Em seguida discute o Orçamento municipal, as funções da 
Câmara Municipal e a formas de fiscalização destas. Num terceiro mo
mento apresenta a necessidade do povo se organizar para essa fiscali
zação: Finalmente mostra como essa organização pode acontecer na 
prática. Apresentado por Chico Whitaker, ex- assessor da CNBB. 

0 CRISTÃO E A POLÍTICA - CONVERSANDO COM CHICO WI-IITAKER. 1995.

Paulinas Vídeo. 58 minuto's. 
Procura refletir a ligação entre fé e política, articulado às exigências cris
tãs. Apresenta as seis dimensões da ação evangelizadora; o mundo da 
política; a participação polftica do cidadão e a ação dentro do mundo da 
política. 

ELEIÇÕES - ESCOLI-IA BEM E CONTROLE DEPOIS CONVERSANDO 60M cmco

WHlTAKER 2. 1996. PAULINAS VÍDEO. 40 MINUTOS. 
Continuação da fita anterior, mas enfocado nas funções dos três poderes 
políticos: executivo, legislativo e judiciário. Apresenta as distorções en-



Dignidade Humana e Paz. 
2000 - Novo Milênio Sem Exclusão. 

Queridos irmãos e irmãs na caminhada. , 

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2000. 

Para facilitar o entrosamento entre os municípios, no que diz respeito às áreas específicas, nós da 

Comissão de Formação Social Permanente: Fé e Compromisso, estamos lembrando a você as reuniões 

marcadas no final do ano passado, durante o encontro de confraternização realizado no Centro de 

Formação. 

Você está convidado(a) a participar no dia específico dia área de sua escolha. 

Os encontros acontecerão nas seguintes datas e locais: 

• 19/02 (sábado)-Grupos de Educação, de 9 às 10:310 horas, no salão da Cáritas.

• 26/02 (sábado ) - Grupos de Saúde, de 9 às 10:30 h(l1ras, no salão da Cáritas.

• 14/03 (terça-feira)- Grupos de Política, de 18:30 às 20 horas, no salão da Cáritas.

Aproveitando o ensejo, convidamos você e sua comunidade, grupo, movimento, pastoral, etc., para 

participarem dos Encontros de Formação Política que se r,ealizarão todas as 4ª8 Quartas-feiras do mês, de 

14 às 17 horas no Salão da Cáritas (Rua Capitão Chaves, 60 Centro - Nova Iguaçu). 

Tanto no mês de fevereiro quanto no de março teremos como tema-base de reflexão "O Mundo da 

Política nas Relações entre Homens e Mulheres" em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Estes 

dois primeiros encontros serão assessorados pela Equipe de Gênero e Cidadania do CEDAC (Centro de 

Ação Comunitária). Assim, o encontro de feve eiro acoD1tecerá no dia 23 e o de Março no dia 22, no 

horário acima mencionado. 

Estes encontros são destinados ao pessoal do curso de formação social e a todos interessados no tema. 

Desta forma, estaremos também nos preparando para o füturo curso de Formação Política e para o ano 

eleitoral municipal. 

Contamos com sua participação e de seus convidados. Até lá. 

Aproveitando a oportunidade, comunicamos que temo!> agora a disposição o espaço para o Centro de 

Documentação que servirá como local de documentação e subsídios para os grupos de fé e compromisso 

do curso de formação social. Neste Centro de Documentaçíio que funciona na sala 15 do prédio da Cáritas 

Diocesana contaremos também com um plantão de animadores dos municípios. Este plantão funcionará 

nas l as e 3as quartas-feiras, de 15:00 às 17:00. Lembramos que nosso telefone para contato e informações 

é 767 - 7677, de segunda a sexta-feira de 13:30 às 18:00 horas. 

Coordenação da Comissão. 



6-Curso de Análise de Conjuntura.

Objetivo: devido à complexidade das mudanças
nacionais e regionais, há a necessidade de fazennôs 
constantemente uma análise de conjuntura que possa 
ajudar em vista de uma atuação mais consciente. 
Período: 20 e 21 de maio e 3 e 04 de junho 04, de 

19 às 21 :30 horas, na Catedral de Santo Antônio. 
Público-alvo: lideranças ligadas a atuação sócio
política 

7-Encontros de
Formação Política

Objetivo : manter um
espaço aberto de 
discussão a nível 
diocesano e oferecer 
fonnação política com 
temas variados. 
Horário: às quartas 4ª5 

feiras, de 15 às 18 horas 
no Salão da Cáritas. 
Proaramação 2004 

Data Tema 
24/3 A Fraternidade e a Aaua 
28/4 Escravidão e Libertação: 

Ressurreicão 

, j... 

Páscoa e 

26/5 Qual o Futuro para o Trabalho em Nosso 
País? 

23/6 Análise de Conjuntura Eclesial na 
Persoectiva da Particioacão Política 

2an Análise de Coniuntura Sociooolítica 
25/8 Eleicões 2004: Esoerancas e Desafios 
29/9 Bíblia e Ecologia: o papel do cristão na 

conservacão da Obra de Deus 
27/10 Mês das Missões: Como Ser 

Missionário(a) nos Dias de Hoie? 
24 /11 o Que Esperar do Novo Quadro Político

Na Baixada Fluminense?

8-Produção mensal de textos de análises de
coniuntura 

9-Curso de Saúde

Descrição geral: devido à eriação da Pastoral
da Saúde, o CSp foi desafiiado a propor um 
processo de formação socilopolítica para os 
integrantes da respectiva pastoral. 
Período: 07-, 14 e 21 de agosto, de 9 às 17 
horas no Cepal. 

1 O-Cartilha para a Semana da Ciidadania 

1) Coordenacao Geral do ProJ,eto:
Pe. Costanzo Bruno, Pe. Agostinho Pretto.

2) Coordenação Deliberativa:
Pe. Costanzo Bruno, Pe. Agostinho P'retto, Adriano de
Araújo, Sonia Ambrozino, Irene Vogas e RosanaXavier,
Percival Tavares, Giovanni Semeraro e Hugo Paiva.
3) Animadores municipais:
Anselmo (Japeri e Paracambí), Valenitina (Queimados),
Sonia (Belford Roxo), Beto (Nilópolis)Rosana (Mesquita)
Flávio (Nova Iguaçu)

Endereço: Centro Diocesano dei Pastoral CEPAL 

Rua Capitão Cha1ves 60 
26221-01 O - Nova l9uaçu - RJ 

Tel. 2669-2259 e-mail: c,dfsp@ig.com.br

___ ::::> 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

- 1- O CENTRO SOCIOPOLITICO
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é a atividade pastoral da Diocese de 
Nova Iguaçu que tem a Missão de:
"Resgatar o sentido político da fé, formar e
apoiar os que militam na sociedade civil
organizada".

Para cumprir sua missão, o CSp deverá: 
• Estimular junto às comunidades, agentes
pastorais e sociais, a consciência dos direitos
utúversais elementares (viver dignamente, saúde,
educação, transporte, habitação, emprego, lazer,
cultura, etc.) .

• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de
decisão de políticas públicas (Conselhos, 
Comissões etc.) e em organizações da sociedade 
que defendem os interesses dos excluídos. 

• Estimular o exercício da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando
para a superação do idealismo, do empirismo, do
paternalismo, assistencialismo, clientelismo

• Difundir a informação como instrumento para
garantir a participação e evitar a manipulação.

• Promover e incentivar debates públicos sobre
questões e problemas atuais

• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso
que articule Fé e Vida, mística e ação.

• Aprofundar a dimensão ética na formação e na
ação política.

• Articular as lideranças sociais e pastorais dos
Municípios nos grupos de Fé e Compromisso.



1. Linhas de Ação do Centro Soclopolftico

o Formação: visa garantir uma fonnação
sócio-política constante, para isso tem
elaborado as seguintes atividades:

D Escola de Fonnação Política. 

D Formação de Pesquisadores Populares. 

D Curso de Metodologia na Educação Popular. 

D Encontros Mensais de Formação Política. 
D E ainda cursos sobre Saúde, Educação etc. 

D Formação Política para os Regionais. 

o Pesquisa: produção de conhecimentos
sobre as condições sociais e políticas da
Baixada Fluminense feitas a partir e através
das lideranças populares e pastorais
presentes na região de atuação do Centro.

o Assessoria e Articulação:
acompanhamento e articulação movimentos e
agentes populares e pastorais, assessorando
as iniciativas nos municípios; principalmente
incentivando, fortalecendo e acompanhando
a atuação dos agentes de pastorais nos
Conselhos Municipais.

o Informação e Documentação:

• Sistematização e difusão dos conhecimentos
e experiências sócio-políticas e educativas.

• Produção de Subsídios Diocesanos

• Publicação de um Boletim Bimestral,
• Página no Portal da Diocese (Internet
• Biblioteca e Videoteca.

2. Desafios que nortearão o, CSp em 2004-05:

Desafios Gerais: 
Q Despertar as pessoas da Diocese para a articulação 

Fé e Vida. 
o Fortalecer a articulação dais forças populares para

a conquista do público e do social.
Q Investir na formação de pessoas que assumirão 

cargos políticos nos municípios. 

Desafios Estratégicos: 
o Fortalecer a formação e a pmticipação dos agentes

de pastorais nos Conselhos Municipais,
CJ Tornar o CSp mais present�: no vida da Diocese. 
CJ Estimular a análise da realidade permanentemente. 
o Envolver vitalmente o clero, e as religiosas.
o Incentivar e investir em fónlltls populares
Q Desenvolver parcerias com outros movimentos da 

sociedade civil organizada 
o Garantir a presença da Pa�;toral da Juventude etn

nossa formação.
o Reforçar o papel dos Animadores Municipais
o Trabalhar os temas gênero<! água(CF 2004)
o Fortalecer a Coordenação Diocesana de Formação

e das Pastorais Sociais.

Planejamento para 2004-2005 

1- Escola de Formação Política.

Objetivo: capacitar pessoas para que possam atuar

na administração do poder político 

Público-alvo: 100 pessoas por curso que 
pretendam disputar eleições, em todos os níveis. 

Perlodo: 06 I 03 a 24 /07 - 04. Abril a Novembro 05. 

2- Formação política nos 10 Regionais
Objetivo : fortalecer a formação política. Público 
Alvo: lideranças paroqu1a1s participantes dos 
regionais e agentes de pastoral em geral.
Período: maio a agosto.

3-Debates políticos nos 7 municípios com

candidatos a prefeito e vereadores.

Objetivos: promover encontros-debates em cada um 
dos municípios a fim de apresentar as propostas 
diocesanas para as cidades. 
Período: junho e julho. 

4-Curso de Formação e Reuniões de 
Acompanhamento para os Cons•lhos 
Municipais. 

Objetivo geral: iniciar um processo de 
capacitação para a atuação nos Conselhos 
Municipais. 

Perlodo: (1) Encontro Diocesano Sobre os Conselhos 
Municipais: 13 de março de 2004, às 9 horaa, no 
Cenfor; (2) Oficina de Sensibilização Sobre os 
Conselhos Municipais: 13 a 16 de abril de 2004, de 19 
à 21: 30 na Catedral de Santo Antônio; (3) Curso para 
Capacitação de Conselheiros (promovido pela Fase): 
será realizado no mês de maio. 

5-Curso de metodologia na educação populgc,

Objetivo: proporcionar aos animadores de pastorais 
e educadores sociais, através de exercícios teórtcos
práticos, que se qualifiquem e melhorem seu 

desempenho no trabalho popular. 
Público-alvo: lideranças pastorais 
Período e Duração: 3 sábados (30 horas) 
.1° curso: 17 e 24 de abril e 08 de maio. 
2° curso: 27 de novembro e 04 e 11 de dezembro, . 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL

Nova Iguaçu, l 3 de março de l 997

Prezado (a) amigo (a)

Páscoa, nos lembra vida; e vida renovada em Jesus Cristo. E esse espírito de 

renovação, estende-se ao Curso de Formação Social, um sinal de vida e luz que brilha na

nossa Diocese, cujo objetivo principal é formar um laicato católico atuante nesta realidade

que queremos transformar; aperfeiçoando e capacitando os cristãos engajados a responder 

aos desafios novos. Queremos lembrar-lhe a sua importância para aquele que de uma forma

ou de outra, atua nos grupos pastorais, nas comunidades ou no bairro; o compromisso que

cada um assumiu ao inscrever-se , como representante da sua comunidade ; o investimento

na sua pessoa como agente transformador da realidade ... Tudo isso faz do cursista , (você). 

o sujeito principal desse Curso, a luz que deve brilhar sempre. 

Portanto. pense nisso! Reílita e procure priorizar o curso nas suas atividades, fazendo

o possível para não faltar aos Encontros previstos, inclusive os Seminários. E, mesmo que 

tenha perdido alguns , não se sinta constrangido! O seu lugar continua à sua espera e nós

também! 

Na certeza de poder continuar contando com você, enviamos o nosso abraço 

fraterno. 

OJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL

PS. Em anexo, calendário das reuniões regionais , propostas do Seminário de 08/03/9r/ e·

datas dos próximos Encontros do Curso. 
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PROPOSTAS DE ACÀO DO S�MINÁRIO DI; 08/03/97 • CALENDÁRIO DAS REV..�JÔES. REGIONAIS 

REGIÃO 1 · ( REUNIÃO· Dia 22/03 - 16 hs - Local: CATEDRAL) 

_ORGANlZA(;\O - Cnar reuniões com a Regiiio. l. Dessas reuniões, sairiam subsídios para n elaboração das ações concretas. 
A AÇÃO panirin de cada um, de acordo com a sua realidade, dentro da comunidade. 

REGIÃO li: (REUNIÕES: Dia 10/04 • 19 hs - Local: IN.S.CONCEIÇÃO - B.ROXO) 
Din: 19/04 - 9hs - Local: 1.N.S.CONCEIÇÁÓ - B.ROXO) 

ESTRUTURA DE f-UNC'IONAMENTO - COORDENAÇÃO: Olivi11, Rita,Beto e Ricardo 
G F AS ( Grupo de Formação e Açilo Social ) 
COORD. DAS PASTORAlS: Comissão de trabalho 
FORMAR GRUPOS DE CONSCIENTlZAÇÃO NOS DlVERSOS MOVIMENTOS: já existentes; associações; educação; saúde; 
jornais/comunicação 
ATUAÇÃO: P/\.RÓQUI/\/ 0/\/RRO. conforme II realidade da paróqui11. 

REGIÃO Ili. ( REUNIÃO: Dia 19/04 - 15hs - Local: PARÓQUIA DE JAPERI) 

· PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÃO - AÇÕES CONCRETAS
· Encontro dos cursisrns · 

QUESTfONAMENTO: Corno podemos trabalhnr os temas em nossa região, já que sonws poucos, em relação ás outras regiões? 
Por onde começar? 
PROPOSTAS: Divulgaçfo das idéias através de um informativo sobre: idéias do curso, filosofia do curso, conscientização de Fé -
Vida, Divulgação + recn11amen10 de lideranças 
ABRANGENC'IA: Japeri, Lages, Engenheiro Pedreira e Paracamb,. 
NECESSIDADES: • Colaboração das Paróquias 

* Representatividade no Conselho Pastoral Regional

REGIÃO IV (REUNIÕES: Dia 12/03 • 20hs - Loçal: IOREJ/\ N.S.APARECID/\ - Nll.ÓPOLIS) 
PRIORIDADES: - lmplan111çào do Curso Pré-Vcs1ibular p/negros e carentes, 

- l\lfobcti,.nçi\o pnrn Rdullos,
MF:TODOI.O(if,\ DE:\('.'\()· 1 · 1\prescntttr tts propostas á comunidade, 

2· Articulação e/movimentos que já atuam com a questão, 
3- Mobilização de recursos p/implantação (coordenação, espaço, recursos hu-

manos).

REGIÃO V: ( REUNIÃO Dia 29/03 - 16 hs - Local: N.S.í-ÂTIMA - ()UEIMAqOS) 

O QUE FAZER? 
* Democratizar os conselhos;
* Aproveitar os valores de cada comunidade;
* Fazer uma oficina de trabalho.
OBJETIVO:

A integração de todos e criação de fundos para uma cooperativa 
REGIÃO VI. ( REUNIÃO Dia 19/04 - 9 hs - Local: S.YICENTE DE PAULA· MANGUEIRA J 
I º AÇÃO . OrgnnizM-Sl' ,rns �·omunidndes (com o apoio dos padres e lídncs das comu111cladesJ rrnn, repassar os conicudos do 
curso e conscientizar as comunidades. 

2º AÇÃO - Organizar-se nas regiões para reívindica�junto ao poder público, melhorias para a região (creches, escolas, 
saneamento, etc.) 
REGIÃO VII: ( REUNIÃO· Dia 07/04 - 19hs - Local: IGREJA DA POSSE) 
AÇ1\0· CONSCIENTIZ1\('ÀO DE CIDADANIA 

� Cooperativa 
• Educação
•comunicação

ORGANIZAÇÃO: 
• OI Reunião mensal ( 1 º segunda-feira do mês - Posse)
• Subsídios
• Preparação p/realízação dos projetos

DATASDOSPRÓXIMOSE NCONTROSDO CURSO 

NOSSO LAR - (MARÇO) 21,22 e 23 

CATEDRAL -( ABRIL) 04,05 e 06 

CENFOR - (ABRIL) 11,12 e 13

( ABRIL) 25,26 e 27

( MAIO) 02,03 e 04 ; 23,24 e 25 

(MAIO)09,10e li; 30,31/05 e0l/06 

****************************************** 



É PÁSCOA! RESSUSCITEMOS COM ELE! 

O MUNDO SERIA BEM MELHOR ... 

SE TODO DIA COMEÇASSE COM A MANHÃ DA RESSURREIÇÃO; 
SE TODO DIA VOCÊ ACREDITASSE QUE O BEM É MAIS FORTE 

QUE O MAL, QUE SÓ É VENCIDO, QUEM SE DEIXA VENCER. 
SE TODO DIA VOCÊ ACORDASSE COMO QUEM CELEBRA O 

DOMINGO E NÃO COMO QUEM CHORA A SEXTA-FEIRA. 

PORQUE ... 

A QUALIDADE DAS VITÓRIAS HUMANAS NÃO SE MEDE PELO
RESULTADO. 

. 
. 

VITORIOSO NÃO É QUEM CONSEGUE O SUCESSO, MAS É 
AQUELE ()UE SE MANTÉM FIEL A SI MF-SMO. 

E A VITÓRIA PODE SER SUA. 

Af-INAL, FOI PENSANDO EM VOCÊ QUE DEUS SE f-EZ GENTE .. 
" " 

.. .. 
ELE ACREDITOU EM VOCE MUITO ANTES QUE VOCE 

ACRI:orrASSE NELE.. 
... 

'À SUA VOLTA MUITA GENTE PRECISA DE ENTUSIASMO, DE FÉ, 
DE CONFlANÇA NO FUTURO. 

SUA VIDA PODE SER PARA OS OUTROS, UMA ETERNA MANHÃ 
DE RESSURREIÇÃO! 

FELIZ PÁSCOA! 

EQUIPE DO PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL. 

._.._. ... 

"" ... .. 



EI !;A LVAOOH 

• Extensio territorial: 21.156 km2

• Popula<,·ão: 5.000.000 hnbitnntcs

• Densidade democr�ficn: �JS hnbJtnntus por km2

1% da populnç�o possui 57% dos terras cultiv�veis

16 famllios possue,n urnn superf{ci e de tcrrn correspondente à áren
f ocupada por 370.000 fam1lins camponesus

• 61% da população urbana cconomi ct1ruente a tiva e 10% da população
rural economicnmente ativa recebem��� do que o salário mlnimc
legal

• Presidente: José NapoleÓn D11,lrt.c, do Partido Democrata-Cristão 1 

diretamente comandado pelos EstndoR Unidos

• O governo norte-america�o, em 1985, elevou sua njudn ao Governo
Duarte p.tra aproximadnmcutc G 72 nd l hÕcs de dÓlares, oficialmente.
Objetivo: repressão ao povo snlvado1·enho.

olvida externa: 2 bilh�cs e 300 miJh;cA de dÓlares

Em abril de 1980 é constitui.da a FOR (Fr.ente Democrático-Revolucioná
ria). Em 10 de outubro de 1980 a� diversnw orgnnizaç�es polltico-mili 
tares que trovam a luta de libertuç�o nacional anunciam a sia união -
numa só força, a Frente F,rahtmdo t-bt"'f.1 de Libert:lção Nacional - FMLN. 

A formação da 
ta e pela pa� 
todo. 

Desde então, o IJOVPr 1w 11orte-, neric,:uw incrementa uma guerra genocida 
na América Cent 1·nJ contrn H Nica1 ngua Revolucionária e contra as 'lu -
tas de libe t.:içiio 11acion;tl em El Salvndor e na Guatemala, principal -
mente. In,acle o t<·rt·it;>rJu de Homlura�, transformando-o em base de 
treinamento .nilitnr de co11tra-1nsurgência e interfere politicamente 
na tão famosa 'neut1·alidade' coRtarriquenha. Financia os ataques e S_! 
botagens ao governo �andinisla, armando e sustentando os ex-soldados 
da guarda do ditador Somoza e os mercenários veteranos do Vietnã. 
Treina o exército do govE>rno t1 tere de Duarte, injetando bilhÕes de 
dÓlares para a derrocada da luta do povo salvadorenho e sua vanguar 
da, a FMLN. lltiliza o te, ritÓrio da Guatemala para a construção lo:-

c - ' , 
(U g1stica da invasao a Ame1ica Ce,�ral e para derrotar a URNG nidade 

Revolucionário Nacional Guatemalteca), que aprofunda seu trabalho 
de penetração política nas massas. 

A luta de um povo nio pode ser derrotada quando todo o povo esti 
convencido da justeza dessa luta; quando luta conscientemente; quan
do luta de forma unitár!b e or9anizadB; quando perc�be que,é através
da luta organizada, e so atraves dela, que alcançara a vitoria - pll_! 
so a passo, conquista po1 conquista. Prova disto são os avanços das 
FMLN/FDR contra um inimigo poderoso, um inimigo de todos nós: o im
perialismo norte-americano. 



Mesmo com os bilhÕes de dÓlnn�s iuvestidos no governo-tltere . de 
Duarte para a repressõo sofisticnda ao povo, 1/J do território na
cional est; sob controle da FMLN, do povo salvadorenho. Nessas ter 
ras é desenvolvida uma agl·icul l,1ra tle .:iuto-abnstecimento, uma cultu 
ra popular de saúde e progrnmns especiais de educação popular e re�, 
gate da culturo nacional - alfabetização, música, grupos de teatro� 
feitura de artesanato, sistem�tlcos debute� sobre a situação pollti 

.. 
( 

-

ca, social e economicn do pais ele. 

Inicialmente o exército go'\ern,1me11Lal s.ilvudorenho tinha 12.000 ho
mens. As forças dn FMLN já provocaram mni.s de 18.000 baixas nesse e 
xérci to j portanto 

I 
l\S forÇà.S rt! vo I uci onÍ1ri ,1s jn derrotaram mais de

uma vez o exército fascista. O povo j; estdrin no poder não fosse a 
ajuda permanente e sofisticada dos Estudos Unidos ao governo-fanto
che daquele pais. 

No aspecto militar, Duarte o seu exe1cito fascisLa alardearam que 
at� o final de 1985 'a FMLN se ve1·i,t reduzida a nçÕes de banditismo, 
reduzida a somente duas montanhas'. Essa previsão fracassou. A FMLN 
não só tem crescido seus operativos territoriais como ampliou sua 
presença à zona ocident.:il do pftÍs, lea!vantou as cidades - principal
me1�e a capital, San Salvador - e us regi�es perif�ricas e tem man
tido a iniciativa militar, impondo� condiçpes ao combate. 

No aspecto econ�mico, a aprovaçio, em ,1bril de 1986, do pacote de 
medidas de 'estabilizaç;o da econom·a• denominado 'pacot�o', está 
baseado nas já conhecid�s orienlaç6es do Fundo Monet�rlo Interna -
cional, o FMI. t claro o propÓsi to de Ii na nciar a guerra por via 
de impostos fiscui.s, ainda que Dtwr e t nha dito que essas medidas 
seriam encaminhadas 'a serviço d<J Hf'r humano, a serviço da socieda
de salvadorenha', H repuls., co11ti·,, o dito pacote foi firme e contun 
dente. 

Num pai� em y11,.r-ra, mais dt, 90.000 pesscrns compareceram ao lQ de 
maio, ano passado, em Sétn Salvador, µara demonstrar claramente o 
rep�dio ao 'p�cotio 1

, quo tem por objetivo fe�er com que o povo 
pague para d �of�sticaçio dus mHios e m�Lodos de repressão a sua 
própria luta, ou seja, que pague pnra ser melhor a mais reprimido -
pague ao gov t·tw i.-1ntoche tle Duru·Le pAra manter a guerra. 

O terremoto e a repressa� 

Em outubro de 1986, urn forte terremoto alinge El Salvador, prin�.! 
palmente na capital, San �alvador. A parte mais atingida, sem duvi
da, é a da população mais carente, onde as construções de casas e 
edi fiei os não obedecem nutica à mesma qual idade e solidez dos bairros 
da periferia. No entanto, a ajuda de outros paises ao governo salva
dorenho quase não foi utilizada para o povo e sim na reconstrução 
e atendimento das áreas m•·nos atingidas. O povo permanece sem suas 
casas, na rua, sem atendi111ento, sem abrigo, sem vagas em hilspitais. 

A , .. ' 

A FMLN propos ao governo 11e Duarte uma tregua, em consideraçao as, 
vitimas do terremoto. A r1 sposta de Duarte foi dar mai�passagem a 
'ajuda' norte-americana, ,�e consiMte em injetar mais dÓlares e 
assessores militares para o combatei FMLN. 



No ent..111lo, n Hjudn solidZ11·i,1 do:-; povos no povo i:;nlvéldorenho se íez 
p resente, dl"n1111cL111do i11clu:-;i\t' mui:- ps:-;,, 111asl'lacre dt> imperlnlismo 
norte americnno e dti :--cu:-; 1,u1tocl1<•�. 

�luta de massas 

O movimento de massns se i nc-1·crne11i ou de uma monei ra sem precedentes, 
tanto pelo contc�do da lut,1 cnmo pel,1 massn que deln participa e por 
sua ampl i i. 11dc. 

Como prova do avnnço ela l11t.1 popul.1r, os trubc,lhadores têm levantado, 
junto a suas reivitHllcnc;Ões econômicas, n lutn pelos direitos huma
nos, pelo solução pol fljcn do confl itn ,itrnv�s <lo diálogo FMLN/FDR e 
governo. As mnni fes t..1c;-Õe� e r11·e, es 1 Ôm nl cnnçtitlo nl veis de desobediên 
tia civil. Nem ,,::> co11stn11tes nmcw çns 11C•m n d:i [u·in repressão nem a 

-

captura de ��us di1·iuentes tem co11t-:<'!Jt1ido rle:--a11imar ou neutralizar 
as massa�. 

Outro uvn11<,·o iu11dnmr.11tal foi u foi nwç'.'io du U11id-1dP. Nncional dos Tra
balhadoras Sal vndorenhos - lJNTS - em 1 98(>. 

A amp¼itude e plu!'nlismo d11s forçus �pie pnr;icipam da vida polltica 
do pais, somado$ as forças dos co111ites de mnes, dos despejados das 
terras peln guert a, das cõmuni<.laclc?s c1·istõ� e dn UNTS demonstram 
claramente que o proje t.o conlrn-i 11surge11tc Lem perdido base social 1 
que o governo de Duarte esta enorrnc•mente dr.1-q1nstado e que é unicaman 
te apoiado pPlo governo norte-Americano. 

Diálogo FMLN-FIJR e no:. erno 

Com essa respaldo na força e no ,lpoi do rnovirne11to popular, as FMLN
FDR continunm propondo a Nnpol Ó11 Du,,rte o diálogo pela paz com jus
tiça e dignidade. Mas, para nne p.sso di�lngo leve à paz que o povo 
e sua vanguarda de:::;ejnm, Duar P. t,c1·i:i que n:::;.sumi r a condição de go
verno salvadorenho, pelo intPressP dos sRlvAclorenhos 1 renunciando à 
completa depen1h•11c i,1 " t 11t<•l n do!', E:--1 nrlos llui do s 1 que querem e neces-
sitam da gue11c1 p,11·n lwlicista e sun polltica de 
dominação pelo maior 

. . 

A libertaçfÍo df' El !-inlvnclor· é 11nm q11nslno dP l.t=>mpo. Nas suas organi
zações de mé11,s.1 " nc1 i nt-:u,, eiçÕo rnmndn o povo snl vadorenho avança 
em passos fi rmeR rumo :1 conqui !'-1 n ele su:i soberania e independência 
nacional. 

SÓ a vitória popular poderá trazer P <Jrtrantir a paz pela qual tantos,
< , , 

como Monsenhor Romero, co:no F.in,b1111do MartJ, como Juan Chacon deram 
suas vidas: uma paz com .ju::;tic;n, in<lepP11dê11cia, trabalho, saúde, mo
radia, educação em i gua] dadc-. 11mfl paz na plenitude de seu signifi
cado para o homem livre. 

'Que meu l'!llllQur? sejR seme11te de liberdade e o si-
t1al de que n PA[H"' rt1nc;-a br@ve sera uma real idade'. 

Monsenhor OscHr Homero, Arcepispo de El Salvador 
)5.8.1917 2�.3.1980 

(•) - El Salvador é chamado O Pequcuo Poleyar, por ser o menor pala 
da América Central. 
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<bolrede@terra.com. br> "" ,·11.1, .... , .. ,t., 1-1:i 11 

l',\IU N,\O l{H 'I Ili l{ "-1,\I!', ESTf. INl'Ol(Mi\TIVO, 1 >I: UM R"l'l.Y COM/\ FRASF. "NÀO ENVIAR" NO CORPO DA MENSAGEM 

AJARDINAR A ESPERANÇA 

Frei Betto 

Você pensa que eu também não tenho vontade de mandar tudo às 
favas? Pensa que não me invade esse sentimento de frustração, essa

amargura oca, essa acidez na boca da alma? Sim, tem hora que me 
canso de bancar o Sísifo, de ficar carregando ladeira acima essa pesada 
pedra de uma esperança esburacada. Tem hora que me sinto Prometeu 
acorrentado, mas sem revolta, agradecido por ter as mãos atadas. E a 
única coisa que me passa pela cabeça é embriagar-me de alienação e 
ficar na varanda do apartamento, contemplando silenciosamente a 
cidade lá embaixo, miríades cristais reluzindo impessoais, anônimos, 
indiferentes ao meu estupor. 
É muito frustrante semear esperanças. São grãos miúdos, delicados, 

quase invisíveis, ora plantados no caminho acidentado, ora num 
coração angustiado, sempre no terreno árido da pobreza insolente. E 
depois vem o árduo trabalho de regar todos os dias, ver emergir o 
primeiro broto, um fiasco de verde aflorando sobre a terra negra, e a 
gente é tomado por esse sentimento feminino do querer cuidar e 
começa então a acreditar que a primavera existe. 
A esperança é um pássaro em vôo permanente. Segue adiante e acima 
de nossos olhos, flutua sob o céu azul, não se lhe opõe nenhuma 
barreira. É assim em tudo aquilo que se nutre de esperança: o amor, a 
educação de um filho, o sonho de um mundo melhor. 
A política sempre foi alvo predileto da esperança, desde os tempos 

bíblicos. No Antigo Testamento, aparece no passado (Jardim do Éden), 
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no futuro (a Terra Prometida) e no presente (a confiança nas promessas 
de Javé). Os profetas sabiam ajardinar a esperança. 
A esperança política é uma fênix. Sempre a renascer das cinzas. Foi 

assim no milenarismo monárquico medieval, na Revolução Francesa, na 
União Soviética. Foi assim também com Tancredo Neves, visto como 
um novo Moisés que também não pisou a Terra Prometida. Agora as 
denúncias de corrupção fazem o pássaro cessar o vôo em pleno ar. Ele 
não pousa. Fica lá em cima empalhado por nossas miragens utópicas, 
enquanto uma dor dilacera-nos por dentro. 
Então minha memória resgata o horror. Primeiro, os gritos. A pele toda 

se arrepia. Se eu fosse surdo, veria apenas o rosto esgarçado numa 
máscara de terror. Mas meus ouvidos se entopem dos berros 
estridentes. O corpo eriça-se. Não sou eu, nem a minha razão que o 
comanda. É o instinto animal, primevo, que vem lá de baixo da escala 
zoológica e agora se manifesta nessa reação de bicho acuado por uma 
ameaça próxima. Não há saída. Da sala de tortura, saio morto ou 
quebrado. A outra alternativa é mais assombrosa. A de sair 
irremediavelmente sonegado em minha identidade, mercadejando a 
informação em troca de uma sobrevivência indigna. 
Ele abaixa o tom de voz e tenta vencer-me pelo aliciamento. Diz 

pausadamente que não tenho escapatória. E devo contar com a sua 
compreensão. Mas a sua paciência tem limites ... tem limites ... até que 
meu silêncio detona a explosão. Nele a fera racional irrompe em gestos 
calculados e começa a tortura. 
Mas essa não é a única modalidade de tortura. Há outras, tão ou mais 
terríveis, porque escarafuncham a alma, ferem fundo o espírito, 
arrancam o que o coração guarda, deixando-o miseravelmente vazio. É 
a dor de ver um projeto adulterado pela ambição desmedida, a sede de 
poder, o pragmatismo inescrupuloso, essa esperteza tão pusilânime que 
acaba por engolir o esperto, como a cobra morde o próprio rabo. 
Um sonho se tece de mil fios delicados, até que um dia a imagem se 

transporta da mente à realidade. Talvez não se saiba aonde exatamente 
se pretende chegar. É como no amor, os sentimentos criam vínculos 
sem que se saiba ou se possa adivinhar o porvir. Sabe-se contudo por 
onde não ir. Como no poema de José Régio, "não sei por onde vou, / 
não sei para onde vou, / sei que não vou por aí!" Não vou pelas vias 
que conduzem os passos do inimigo. Não trilharei os caminhos 
sombrios, tortuosos, da corrupção, da sonegação, da falcatrua e da 
negociata. 
Um corrupto é o resultado de pequenas infidelidades. Ele não se faz 
senão através de detalhes que se lhe acumulam na alma: levar 
vantagem num negócio, apropriar-se de um bem aparentemente 
insignificante, trair a confiança alheia. Não é o dinheiro que destrói a 
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sua moral. É a ganância, a arrogância, a convicção de que é mais 
esperto que os demais. 

. ··e·· ... . .. . . 

Não há ética sem humildade, saber ser do tamanho que se é, nem 
maior nem menor do que ninguém. E sustentar a esperança na certeza 
de que só haverá colheita se desde agora se cuidar, delicada e 
anonimamente, da semeadura. 

Escritor, autor de Típicos Tipos(A Girafa), um dos dez finalistas do 
prêmio Jabuti 2005 na categoria Contos e Crônicas. 
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= Re d � Responder a Encaminhat como -....... spon er • .,__ todos Anexo 
De: Isaías <isaias@yahoo.com.br> 

Data: 6/10/2005 (20.38:43)
Assunto: Informe Urgente

Prioridade: Normal

Página 1 de 1 

j!Mover para pasta] 

Encaminhar Imprimir •· Apagar 

SRLYRR CONTATO 

Para: <man ang ao@arqu idi oce se .org. br>, <ago stinh opretto@i g .com .br>
1 ver cabeçalho da rnerisagem J 

Acabo de Chegar de Brasília e só agora consegui cópia do documento que vocês me solicitaram. 

Um abraço e boa assembléia amanhã. 

O Dardeau comunicou aos funcionários nesta t erça feira que não há previsão para o pagamento dos 
salános de outubro Os funcionános estão p erdidos e pr eocupados. 

Estaremos passando para vocês uma soltcitação dos Funcionários que A autorização da venda dos 
1móve1s esteJa vinculada à garantia do pagamento dos direitos trabalhistas. Muitos estão rnseguros 
quanto à possibilidade de fechamento do CERIS, atraso nos salários e falta de pagamentos dos 
direitos trabalhistas como férias e RCT 

Um Abraço. 

lsaias 

Arquivos Anexos: file 1 IKt (text/plain) 

Arquivos Anexos: rta_lA

�Responder 

filp2 0 

�Res11dnder a 
to tios 

Encaminhar : · Imprimir ' ,Apagar 

j[Movet para pastaJ ..::J joK j �iJ!ch!t 
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*-' Responder � 1<o Responder a Encaminhar como 
todos Anexo 

De: MarcosArruda <marruda@pacs.org.br> 

Data: 13/10/2005 (23:27:27)

Página 1 de 2 

J!Mover para pasta) 

,�Encaminhar t Imprimir Apaga, 

SAL!IAR CONTATO 

Cc: 'Vanessa Lopez' <VANESSAAL@unisinos.br> 
Assunto: O ultimato do Vaticano a bispo que fez greve oe fome 

Prioridade: Normal 
Para: 'Marcos-Brown' < marcos_arruda@brown.edu>, 'Renata Lins P1' <macroeconom1a@pacs.org .br>, 

'Robson Patrocinio' <trocasolidaria@pacs.org.br>, 'Alain Simon' <alainsimon99@runbox.com>, 'ruth' 
<ruth@pacs.org.br>, 'Pe ter Gerhard' <informatica@pacs.org.br>, 'Ju-Eliane' <adrr@pacs.org.br>, 
'Terezinha' <educ@pacs.org.br>, 'Pacs-Lycia Ribeiro' <comunicacao@pacs.org.br>. 'Eliane Macedo' 
<contabilidade@pacs.org.br>, 'Katia p.' <katiafaguiar@uol.com.br>, 'Ana Candida' 
<anacandidasg@ig.com.br>, 'Maiara' <maiarapsi@ig.com.br>, 'Rosana Lobato' 
<autogestao@pacs.org.br>, 'Sandra Quintela' <sandraq@pacs.org.br>, 'Bruno Lopes' 
<b runoslopes83@�ta hoo .co m.b r> 

[ ver cabeçalho da mensagem J 
Ami�s, 
Eu bem que desconfiava do Papa-Inquisidor! Aqui está ele, atacando o,1tra vez ... 
Tl·ist.e é que a obediência hierárquica contínua prevalecendo sobre o espirlto profético! 
O radicalismo do Evaügelho está proibido cte ser vivenciado iio musuto do cnpital 
globalizado. Cadê Jesus expulsando os novos vendilhões que me1-cantitizam as terras, 
as águas e os seres humanos a.estes dins de n,selo globalizado? 
Abrnços, 

ldarccs 

O ultimato do Vaticano a bispo que fez greve de fome 

Dois dias antes de encerrar a greve de fome contra o projeto de transposição das aguas do Rio São Francisco, o bispo de 
Barra (BA), dom Luiz Flávio Cappio, recebe1J duro recado do V aticano. Em carta, a cúpula da Igreja Católica deu ultimato 
ao bispo e determinou que ele interrompesse o protesto. Numa mensagem incisiva, a Santa Sé cobrou obediência, 
independentemente das negociações com o governo federal. A notícia é do jornal O Gfob:J, 11-10-05. 

A carta foi enviada pelo cardeal italiano dom Giovanni Battísta Ré, pre eito da Congregação para os Bispos. No texto, ele 
pede que dom Luiz não prossiga no que o Vaticano classificou de "gesto 1adical" 

"Em nome da Santa Sé, peço firmemente que não prosl;iiga com esse,9esto radical.Não é esse o modo aceitável para 
exprimir sua solicitude e sua doação pelo povo de Deus", di2 a carta 

Em seguida, o cardeal faz uma advert-ência: ''A Santa Sé confia que Vossa Excelência não desobedecerá ao preceito 
divino de não extinguir e preJud1car a sua vid,a e que 1med1atamente Vossa Excelência porá fim a este gesto em obediência 
também à Santa Sé: 

A carta do V aticano é de 4 de outubro, dia do an1Versâng.de D,om Luiz, e foi entregue pelo bispo de Floresta, dom Adriano 
Ciocca O texto foi repassado a todos os bispos e arcebispos brasileiros pelo secretário-geral da CNBB, dom O dilo Pedro 
Scherer. 

Antes da mensagem do Vaticano, a CNBB chegou a prestar solidariedade ao frei. Segundo um integrante da cúpula da 
CNBB, a entidade só mudou de tom após o posicionamento oficial do Vaticano. 

Em outro trecho, o cardeal Re classifica de radical a greve de fome. "Com referência á sua radical decisão de jejum contra 
o plano de transposição das águas diJ Rio São Francisco, reclamando também a sua revitalização, e diante da firme opção
de Vossa Excelência de levar até o elctremo a greve de fome, tenho o grave dever de recordar-lhe que os princípios da 
moral cnstã não permitem que lave adiante a sua decisão É necessário conseivar a vida, dom de De1Js, e a integridade da 
saúde", diz o texto. 
Peço que não prossiga com esse gesto radical

Eis a íntegra da carta: 

"Excelência,"Saúdo-o afetuosamente no dia do seu aniversário natalício. Com referência à sua radical decisão de jejum 
contra o plano de transposição das águas do Rio São Francisco, reclamando também a sua revitalização, e diante da firme 
opção de Vossa Excelência de levar até o extremo a greve de {ome, tenho o grave dever de recordar-lhe que os princípios 
da moral cristã não permitem que leve adiante a sua decisão. E necessário conseivar a vida, dom de Deus e a integridade 
da saúde. 

Em nome da Santa Sé, peço firmemente que não prossiga com esse gesto radical. Não é asse o modo aceitáve l para 
exprimir a sua solicitude e sua doação pelo povo de Deus. 

A Santa Sé confia que Vossa Excelência não desobedecerá ao preceito divino de não extinguir e prejudicar a sua vida e 
que imediatamente colocará fim a este gesto em obediência também à Santa Sé "Aproveito para expressar-lhe meus votos 
pela festa de São Francisco. 

Giovanni Battista Ré, prefeito". 
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Pastoral Operária 

De: "sgeral" <sgeral@mst.org.br> 
Para: <Undisclosed-Recipient: ;> 
Enviada em: domingo, 14 de agosto de 2005 11 :24 
Assunto: Fw: POSIÇAO OFICIAL DA ASSEMBLEIA DOS BISPOS DO BRASIL, sobre a crise politica ESP 

14.08.05 

� 1 1 0 l :-\L10 DE S PAULO 
Domingo, 14 de Agosto de 2005 

Resgatar a dignidade da política 

Nós, Bispos da Igreja Católica no Brasil, reunidos na 43.ª Assembléia Geral da CNBB, de 09 
a 17 de agosto de 2005, em ltaici, lndaiatuba, São Paulo, nos preocupamos com a situação 
do País. Diante das reiteradas denúncias de corrupçãonas diferentes instâncias do Poder 
Público, e face à indignação que elas levantam, conclamamos o povo brasileiro a recuperar a 
esperança.concretizando-a em compromissos de participação política. 

A atual crise está levando o povo ao descrédito da ação política.em contraste com as 
expectativas de mudanças que haviam sido suscitadas nos últimos anos. É indispensável, 
por isto, renovar a convicção de que a política é uma forma sublime de praticar a caridade, 
quando colocada ao serviço da justiça e do bem comum. 

O uso de fontes escusas para o financiamento de campanhas eleitorais, o desvio de recursos 
públicos, a manipulação de empresas estatais em benefício de partidos, e tantas outras 
denúnc"tas de corrupção que vêm acontecendo de longa data, e que nos últimos dias 
emergiram de forma escandalosa, provocam, em todos nós, a indignação ética. 

É preciso buscar as raízes históricas da perversa cultura de corrupção implantada no País. 
Ela se nutre da impunidade, acobertada pela conivência, que se torna cumplicidade, 
incentivada por corporativismos históricos, habituados a usar em benefício de interesses 
particulares as estruturas do poder público. 

A indignação ética, que nasce da consciência da violação de valores fundamentais, resulta 
estéril caso não leve a um maior comprometimento pessoal com ações concretas, em favor 
do aprimoramento da ordem política. E indispensável contribuir para uma maior participação 
popular nas decisões sobre os rumos do nosso País, fortalecendo a prática da democracia, 
sem omitir-nos ou desistir. 

Para que esse compromisso ético com o Brasil seja efetivo, é preciso ter presente a 
corrupção pessoal e a estrutural. 

A corrupção pessoal deve ser investigada, punida inclusive com devolução dos recursos 
desviados, e também prevenida por meio de maior transparência na administração dos bens 
públicos. Sua erradicação requer um esforço de conversão pessoal e uma sólida consciência 
moral, cultivada por uma educação permanente para a cidadania, para a renovação do tecido 
social da Nação. 

A corrupção estrutural convive com o atual sistema político-eleitoral brasileiro, e vem 
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associada à estrutura econômica que acentua e legitima as desigualdades. É urgente uma 
radical reforma deste sistema. 

Este é o clamor mais evidente que emerge em meio a esta crise. Não se pode 
desperdiçar este momento para realizar uma profunda reforma política, como 
oportunidade de assegurar a fidelidade partidária; aprimorar os institutos da 
democracia representativa e favorecer os institutos da democracia direta, participativa 
e deliberativa, por meio de referendos, plebiscitos e conselhos, em todos os níveis de 
decisão, conforme o Art. 14.0 da Constituição Federal. Urge assegurar a lisura nas 
campanhas eleitorais pela aplicação mais rápida e severa da lei 9840 contra a 
corrupção eleitoral. 

Apoiamos e incentivamos todo o trabalho de averiguação criteriosa dos fatos, quando 
fundamentada no direito e no respeito à dignidade da pessoa, levada adiante pela Polícia 
Federal. pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral da União, e pelas diversas 
Comissões Parlamentares de Inquérito. Reconhecemos a importância da imprensa para 
divulgar os fatos, e colocá-los à disposição da cidadania, para aprimoramento da consciência 
política dos cidadãos. É importante, no entanto, manter o discernimento, a busca incansável 
da verdade, sem hipocrisias e sem prejulgamentos, para formarmos uma opinião pública 
esclarecida e operante. 

Em sintonia com o povo, devemos ter a lucidez e o senso crítico de não somente enxergar a 
corrupção na administração dos recursos públicos, mas perceber igualmente o grande mal do 
nosso País que é sua enorme desigualdade social. Esta desigualdade é mantida e 
acentuada por uma política económica que aumenta a concentração de renda e da 
riqueza, mediante mecanismos que privilegiam o capital financeiro e frustram políticas 
públicas mais eficazes e abrangentes. 

Os pobres são as maiores vítimas da crise. Ninguém pode roubar-lhes a esperança de justiça 
e de condiçõe:, dignas de vida 

A experiência de participação popular na política - por meio de movimentos soc1a1s, 
sindicatos, pastorais sociais, e partidos políticos - é uma conquista e um patrimônio histórico 
do povo brasileiro, que não podem ser perdidos pela ação nefasta de políticos que buscam o 
poder e vantagens pessoais a qualquer custo. 

Associamo-nos, portanto. aos governantes e ao povo brasileiro, para fazer desta crise um 
momento de purificação política e de maior comprometimento na ação concreta pela 
construção de um Brasil justo, solidário, democrático e respeitoso da vida e da ecologia. 

Reafirmamos nossa confiança no povo brasileiro, cuja cultura, apesar de alguns 
aspectos ambíguos, guarda valores de grande significação ética, como a 
solidariedade, a cordialidade e o senso de justiça. O povo já deu, ao longo da história, 
muitas provas de energia e capacidade de superar crises. Alicerçados nos valores do 
Evangelho, proclamamos com todo vigor: não vamos desistir do projeto de construir 
uma Nação justa, pacífica e democrática. 

A Palavra de Deus nos conforta e sempre nos assegura que "a Verdade vos libertará" (Jo: 
8,32). Nos momentos difíceis, a graça de Deus se manifesta mais. Podemos contar com sua 
ajuda. Apostamos nas convicções éticas e cristãs do povo brasileiro, capazes de reanimar a 
todos, na superação dos impasses que a crise atual nos apresenta. 
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ReE:nimando-nos mutuamente, vamos todos nos unir ao mutirão por um novo Brasil, 
conforme a convocação da 4. ª Semana Social Brasileira, que neste momento queremos 
encorajar, "dando as razões da nossa esperança" (1 Pd 3, 15) 

Que Deus nos ajude e proteja por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 

ltaici, 12 de agosto de 2005. 
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Entre as muitas forças que se conjugaram para fundar o PT está sem dúvida a Igreja da libertação. Por Igreja da 
Libertação entende-se aquela porção das Igrejas (católica e outras Igrejas evangélicas)que compreendeu que não se 
pode pregar o evangelho sem articulá-lo com justiça social. Caso contrário a religião vira alienação. Por isso a 
Igreja da libertação consubstanciou sua identidade na clara opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da 
libertação. Essa porção, significativa mas não majoritária, ensejou as cem mil comunidades eclesiais de base, 
centenas de milhares de círculos bíblicos, dezenas de centros de defesa dos direitos humanos e animou a assim 
chamada pastoral social, criada pela CNBB (pastoral da terra, dos índios, dos negros, da saúde, da criança) 
atingindo milhões de pessoas. Os integrantes deste tipo de Igreja em redes de comunidades, se entendem como 
parte do movimento social maior com o qual estão sempre articulados. Por isso, não caíram na tentação de elaborar 
um projeto próprio mas assumiram o projeto do movimento social popular. Este é notório: refundar o Brasil de 
baixo para cima e de dentro para fora, assentado na soberania, na cidadania, na democracia participativa, com um 
tipo de desenvovimento social que traga justiça, diminuição das desiguladades, que realize a segunda abolição da 
pobreza e da miséria (C. Buarque) que respeite a ecologia, enfim, criar uma sociedade na qual todos possam caber, 
a natureza incluida. 

A utopia da fé mostra profunda conaturalidade com o projeto do movimento social e com o projeto do PT. Em 
outras palavras, o evangelho não é só bom para nos prometer a vida eterna mas é bom também para nos ajudar a 
construir a vida terrenal mais justa, fraterna e espiritual. 

Esses cristãos novos não entraram no PT. Ajudaram a fundá-lo porque viram nele um instrumento, embora não 
único, de realizar o projeto popular e de acercar-se mais ao sonho cristão. O PT era o espaço no qual os ausentes da 
história se faziam presentes, os injustamente emudecidos começavam a falar e a discutir que Brasil queremos 
depois de 500 anos. Eles deram duas contribuições notáveis ao PT: a mística e a ética. A mística, no sentido de 
visões poderosas que animam a manter-se na luta apesar das dificuldades e fracassos e a ética como a atitude básica 
de transparência e correção, colocando sempre o bem comum acima do bem particular e jamais praticar a 
corrupção tão tradicional. Estas duas contribuições são fundamentais nesse momento critico em que o PT face à 
corrupção de vários de seus dirigentes pensam em refundar o partido. Os "igrejeiros" que muitos colocavam, 
soberbamente, à margem, constituem hoje uma fonte de onde o PT renovado poderá e deverá beber. A religião, 
quando vivida em sua forma espiritual, tem esse condão: de reforçar a sanidade da política e combater toda 
corrupção. Vejo-o claro, na figura do Senador Delcídio Amaral que preside a CPMI da corrupção. É um homem de 
oração. Esta implica um diálogo com o eu profundo cujo efeito é a irradiação da serenidade e de infinita paciência. 
Quando no programa Roda Vida confessou que "Deus nunC? o havia abandonado" se comoveu. E com razão, pois 
crer em Deus não é pensar Deus, como disse Pascal, é sentir Deus a partir de todo o ser. Com um homem assim 
podemos estar seguros da lisura de seu trabalho e que a corrupção será devidamente desmascarada. 
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Encontro de Concl.usão da Primeira Fase do1 Curso de Formação Política· 
Considerações dos Grupos às seguintes questões: 
1. Na prática, o que vocês pensam realizar em seus municípios?
2. O que vocês precisam para atuar nos municípios?

1) Nova Iguaçu

Pensamos realizar: 
• Criar no município um Instituto de Orientação Parlamentar sobre o comportamento dos políticos

ao nosso redor (dando notas para eles).
• Fiscalizar a Câmara e tudo o que envolve a política e o interesse do povo.
• Criar uma Rádio comunitária.
• Criar cartilhas com opiniões do grupo e de outros grupos populares.

Precisamos: 
• Materiais como vídeos, cartilhas, palestras de orientação.
• História dos candidatos.
• Esclarecimento sobre a lei 9840 (Contra a Corrupção Eleitoral).

Próximo encontro: 22 de julho, às 15 horas na Catedral. 

Reuniões Periódicas: não possui mais reuniões periódicas. 
Obs.: realizar um traballto inter-religioso. 

2) Belford Roxo

Pensamos realizar: 
• Tomar o projeto conhecido.
• Tornar o nosso grupo conhecido.
• Conversas com pessoas do bairro, passando o conteúdo.
• Conhecer a realidade do município.
• Em Jardim Gláucia, trabalhar com o grupo da água.
• Formar um grupo em Belford Roxo que trabalharia nas várias paróquias e comunidades.
• Levar o subsídio nos pequenos grupos da comunidade.
• Se unir para planejar 'ã açãe
• Fazer palestras sobre o assunto
• Conscientizar na Associação de Moradores
• Não deixar "políticos" se infiltrarem, é preciso que sejamos livres.
• Convocar outras pessoas (líderes comunitários).

Precisamos: 
• Apoio jurídico a respeito da lei 9840 (Contra a Corrupção Eleitoral).
• Cartilha.
• Dentro das co·munidades, tentar organizar o povo por ruas.
• Espaço para trabalhar nas paróquias.

Próximo encontro: 01 de julho, às 09 horas na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. 

Reuniões periódicas todos os quartos sábados do mês, às 9 horas, na Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, em torno do tema da Saúde. 
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3) Nilópolís

Pensamos realizar: 
• Continuar priorizando o projeto de coleta seletiva de lixo.
• Repasse do curso de formação política.
• No aspecto da formação: (1) Estudar a Lei de Diretrizes e Bases; (2) Lei Orgânica e (3) Plano

Diretor.
• No aspecto das tarefas: (1) Acompanhamento da Câmara; (2) Tribunal da Dívida; (3) Projeto

contra o Endividamento

Precisamos: 
• Cartilhas de conscientização.
• Mobilização das Bases.
• Apoios: Prefeitura, Câmara, Igrejas, Escolas, Comunidades e Coordenação Diocesana.

Próximo encontro: 01 de julho, às 9 horas na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. 

Reuniões periódicas: às quartas 5ª feiras, às 19:30 horas na Par. Nossa S. Aparecida, em torno dos temas 
Meio Ambiente - Reciclagem de lixo, Educação e Política. 

4) Queimados

Pensamos realizar: 
• Um curso simplificado no município de forma permanente, organizado por leigos que fizeram o

curso. Este curso sairá da reuniões do grupo, numa preparação conjunta para, posteriormente,
atingir as comunidades.

• Criar um Fórum Popular político, porém não partidário e ecumênico, para debates de conjuntura
política atual.

• Cada agente como divulgador em seu bairro e pastoral.
• Criar um ato de divulgação e eventos culturai� em apoio ao plebiscito (teatro, músicas e reflexões)

em praça e escolas.

Precisamos: 
• Apoio das Comunidades com uma carta de aval da Diocese.
• Assessor para 1 de julho.
• Cartilhas para o curso.
• Material didático. : ..

Próximo encontro: 01 de julho, às 9 horas na Paróquia Nossa de Conceição. 
Reuniões periódicas: primeiros sábados do mês, de 9 às 12 horas na Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição, em tomo do tema Emprego, já com o início de uma cooperativa de macarrão. 

5) Paracambí

Pensamos realizar: 
• Iniciar um processo de conscientização política, através de trabalhos realizados com as

comunidades, onde repassaremos o que assimilamos através do Curso de Formação Política.

Precisamos: 
• Materiais escrito com o conteúdo necessário para repassarmos nas comunidades.

Próximo encontro: 04 de julho, 19 horas na Matriz. 

Reuniões Periódicas: últimas quintas-feiras do mês às 19 horas. (sujeito a alteração). 

6) Japerí

Próximo encontro: 01 de julho, às 15 horas, na Matriz. 
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Sugestões dos assessores: 

Giovanni: 

1. Criar e aparelhar uma escola/ laboratório de formação política na diocese, durante todo o ano.

2. Ter bastante material como: revistas, jornais, computador, Internet e assessoria.

3. Criar um Centro aberto que forneça material semanalmente, mensalmente, etc.

4. Articular com centros de dioceses diferentes, no Brasil e até fora do Brasil.

5. Cartilha.

6. Apostila com conteúdo do curso de formação política.

7. Cursos nas mais variadas temáticas, palestras, estudos, debates e congressos.

8. Pesquisas nos vários temas.

9. Promover uns dois encontros anuais para trabalhar em grupo.

10. Trabalhar as eleições.

Percival: 

1. Laboratório.

2. Projeto para os municípios e a Baixada.

Pe. Bruno: 

1. O pessoal do curso deve contribuir com o centro de documentação do Projeto.



Módulq ·,t Candidaturas Popularés 
27/08 Práxis política e disputa do poder: a 

construção e a dinâmica do homem 
político - Cláudio Gurgel (UFF - Fac. 
administração) 

03/09 Ética na política: pragmatismo e ideologia -
Giovanni Semeraro (FEUFF) 

10/09 Legislação eleitoral, sistema politico
eleitoral e ref onna política - Aldir Pires 
(Assessor ALERJ) 

17/09 Corrupção eleitoral: Lei 9840 - Percival 
Tavares (FEUFF) 

24/09 FOLGA 
01/10 Práxis politica e disputa do poder: e 

propaganda política - Cláudio Gurgel (Fac. 
Administração UFF) 

08/10 Candidaturas Populares - Percival Tavares 
(FEUFF) 

15/10 SEMINÁRIO - A realidade polltica dos m 
uniclpios - Coordenação e alunos 
Avaliação final 

22/10 Encerramento - Coordenação e alunos 

V· PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
A Escola de Formação Polltica é composta de 4 

módulos. O primeiro volta-se, a partir do enfoque 
latino-americano, mais à fundamentação teórica da 
politica e da economia. Os demais módulos voltam
se mais à realidade política da Baixada Fluminense. 

Incorporando os avanços metodológicos da 
Educação Popular, o curso se propõe como 
principios norteadores da fonnação: 
. Partir da ótica e da realidade popular; desenvolver o 
conteúdo em sintonia com a experiência e o 
conhecimento dos alunos; 
. ser um espaço politicamente plural; 
. promover dinâmicas que facilítem o intercâmbio 
entre os alunos; 
. entrar no mérito de questões práticas da vida de um 
político. 

Buscando criar condições para que os alunos 
articulem teoria e prática, o curso prevê momentos 
de repasse de conteúdos, assim como momentos 
para confrontar prática política e conteúdo das aulas. 

VI· ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
Ao final de cada módulo, os estudantes estarão 

avaliando o desenvolvimento do curso quanto à 
abordagem de conteúdo, ao método utilizado e 
apresentando sugestões. 

Com um sábado livre por mês, deverão 
apresentar 3 seminários temáticos sob a orientação 
da Coordenação, visitar e analisar suas respectivas 
Câmaras Municipais. 

Ao ténnino do curso, além dessas tarefas, para 
terem acesso ao certificado emitido pela Pro-reitoria 
de Extensão da UFF, deverão ter atingido, no 
mlnimo, 75% da presença (75 horas aula). 

VII • COORDENAÇÃO DO PROJETO 
Professor Perclval Tavares da SIiva -

Departamento de Fundamentos Pedagógicos, 
Faculdade de Educação - UFF, sala 427 D, Rua 
Visconde do Rio Branco, 882 - Campus do Gragoatá 
- São Domingos CEP 24210-350 Niterói RJ - Fone
2629-2664 Correio eletrônico: percil@ig.com.br

Sônia Ambrozlno da SIiva (CSp).Centro 
Sociopo/ltico, rua Capitão Chaves, 60- CEP 26221-
010 - Centro - Nova Iguaçu RJ - Telefax 2669-2259; 
Correio eletrônico: cdfsp@ig.com.br. 

VIII • PROMOÇÃO 
CSp - Centro Sociopolltico da Diocese de 
Nova Iguaçu (Coordenação Diocesana de 
Pastoral) 
NUFIPE - Núcleo de "Filosofia, Polltica e 
Educação" (Faculdade de Educação da 
UFF) 

IX-APOIO
IFITEPS - Instituto de Filosofia e Teologia, 
rua Bollvia, 309 CEP 26215-250 - Centro
Nova Iguaçu RJ - Fone: 2667-8746; 
2767-7592 

uff Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Educação 
NUFIPE - Núcleo de Estudos e Pesquisas 
ªFilosofia, política e Educação" 

Diocese de Nova Iguaçu 
Coordenação Diocesana de Pastoral 
CSp - Centro Sociopolítico 

projeto de 

extensão 

Período do curso: 02.04 a 22.10.2005 
Período de inscrição: 14.02 a 21.03.2005 



! -APRESENTAÇÃO

Desde 2003 a Faculdade de Educação da UFF
desenvolve na Baixada Fluminense, em parceria com
o Centro Sociopolltico CSp (Diocese de Nova Iguaçu)
o curso de extensão Escola de Formação Política.
Projeto vinculado ao NUFIPE (Núcleo de Estudos e
Pesquisas "Filosofia, Polltica e Educação"),
coordenado por Sônia Ambrozino da Silva (CSp) e
pelo professor Percival Tavares da Silva (FEUFF).

Objetivo geral: Oferecer, a pessoas politicamente 
engajadas na área da diocese de Nova Iguaçu, uma 
formação social e polltica atualizada e comprometida 
com a construção de uma sociedade mais justa, 
humana e solidária. 

Objetivos específicos: 
. Preparar pessoas para intervirem em atividades de 
políticas públicas; 
. Criar condições para viabilizar candidaturas que 
representem os anseios populares nas esferas do 
poder público; 
. Formar os que queiram atuar na administração 
pública municipal/estadual; 
• Oferecer informações e conhecimentos para os que
atuam nos movimentos sociais, nos sindicatos e nas
organizações da sociedade civil para melhor intervir
nas políticas públicas.

11 • CARGA HORÁRIA, VAGAS E PÚBLICO ALVO 

Duração: 100 horas (4 horas semanais), aos 
sábados, das 8:00 às 12:00 h. 
Vagas: 100 vagas. 
Destinatários: Pessoas politicamente engajadas e 
educadores populares, em geral com formação 
escolar média e superior, mas cuja maior qualificação 
esteja no conhecimento forjado na militância política 
e embates sociais junto às organizações populares e 
sociedade civil. 
Oriundas preferencialmente dos municipios de 
Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova 
Iguaçu, Paracambi e Queimados e que pretendem 
atuar ou melhorar o desempenho: 

na definição das políticas públicas 
municipais; 
nas organizações da sociedade civil; 
nos órgãos e instituições públicas 
municipais , estaduais e federais; 
na disputa a cargos eletivos nos 
executivos e legislativos municipais, 
estaduais e federais. 

Ili· LOCAIS DE INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO 

Inscrições: Centro Sociopolltico, das 13:30 às 18 
horas rua Capitão Chaves, 60 -CEP 26221-010 -
Centro - Nova Iguaçu RJ - Telefax 2669-2259; 
Correio eletrônico: cdfsp@ig.com.br. 
e/ou Faculdade de Educação - UFF, de 09 às 18 
horas, sala 403 D, Departamento de Fundamentos 
Pedagógicos, Rua Visconde do Rio Branco, 882 -
Campus do Gragoatá -São Domingos CEP 24210-
350 Niterói RJ - Fones 2629-2664. 
Local do curso: Seminário Diocesano Paulo VI, 
rua Bollvia, 309 CEP 26215-250 - Centro - N. 
Iguaçu RJ - Fone: 2667-8746; 2767-7592. 

IV· CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Mód.uJo 1: Teoria Política e Economia 

02/04 Estado e democracia no Brasil e na A. 
Latina no contexto de uma economia 
globalizada - Giovanni Semeraro (FEUFF) 

09/04 Como fazer análise de conjuntura -
Percival Tavares (FEUFF) 

16/04 Sociedade civil e participação política: 
ONG's, Partidos, Igrejas e Movimentos 
Sociais - Ângela Randolpho Paiva (PUC) 

23/04 História dos partidos políticos no Brasíl e 
no RJ • Chico Alencar (Parlamentar) 

07/05 Política orçamentária municipal: limites e 
possibilidades do orçamento público e 
experiências do orçamento participativo 
(f entes de financiamento e tramitações dos 
recursos) - Jailson Alves (FEUFRJ) 
Avaliação do primeiro módulo 

, .:'· _1, ·.M,ódulo ·2: tn·s�túlçõe$· Poll!itas
'· , . ·,, eAç9�s�eGo��r.no ·- ,·, :·· 

14/05 Poder Judiciário: Ministério ·Público· e 
instrumentos de controle do poder judicial • 
Antônio Biscaia (Promotor e parlamentar) 

21/05 SEMINARIO: Poder Legislativo e democracia 
- formas de participação e controle social -
Alexandre Molon, Carlos Ferreira, Paulo
Eduardo Gomes (Parlamentares)

28/05 Poder Executivo: politica pública de 
assistência social, ações de governo e 
controle social - Tatiana Dahmer (FASE) 

11/06 Poder Executivo: política pública de meio
ambiente, ações de governo e controle 
social - Marcos Pinheiro Barreto (FEUFF) 

18/06 EVENTO ABERTO (tema a ser escolhido 
pelos alunos) - Coordenação e alunos 

25/06 Poder Executivo: política pública de 
geração de trabalho, ações de governo e 
controle social - Lia Tiriba (FEUFF) 

02/07 Poder Executivo: política pública de 
educação, ações de governo e controle 
social - Gelta Xavier (FEUFF) 

16/07 Poder Executivo: política pública de saúde, 
ações de governo e controle social -
Carlos Eduardo Aguilera (UFRJ) 
Avaliação do segundo módulo 

· Módulo 3: O Podê!' Politico•na'Balxada FI.
! • • ' � . . ,,. : • .� 

23/07 O poder polltico na Bx. Fluminense:
Partidos, Igrejas e crime organizado - José 
Cláudio (UFRRJ) 
(visitas às Câmaras Municipais e relatório) 

30/07 Movimentos sociais e organizações 
populares na Baixada: realidade e desafios 
- Percival Tavares (FEUFF)

06/08 Conselhos munrc1pa1s: realidade e 
desafios - Sônia Leitão 

13/08 ·SEMINARIO -As Câmaras Municipais na 
Baixada - coordenação e alunos 
Avaliação do terceiro módulo 



FAZER DA CRISE ATUAL, UMA CONDIÇÃO DE NOVAS POS�IBILIDADES 

Uma herança histórica ameaçada 

, 

"Esse nao é um momento de choro ou fatalismo, 

embora tenhamos motivo� ou vontade de fazê-lo. 

Esse é sim um momento 

de briga e esperançan. 

(Paulo Freire) 

Há um forte sentimento de angústia e tristeza diante das denúc,cias dé corrupção que 
envolvem o PT e o Governo Lula. No entanto, precisamos compreender este momento como 
mais uma condição de possibilidades que assegurem a continuidade da construção do nosso, 
verdadeiro projeto. Nesse sentido, mais que nunca, precisamos de coragem, ousadia e, acima 
de tudo, de muita determinação em torno dos princlpios que historicamente defendemos._ 

A classe dominante, eufórica, comemora essa drástica situação. A alegria está 
estampada nos rostos de seus representantes. Algo que nos faz lembrar (guardadas as 
devidas proporções) a derrubada do muro de Berlim. E não é para menos, já que esta euforia 
se justifica pelo desmoronamento do Partido dos Trabalhadores (PT), um dos maiores 
patrimônios nacionais que, pela sua importância na história do nosso pais, é portador de uma 
herança de mais de 500 anos de luta e resistência dos índios, negros, camponeses e 
operários. 

O drama que vivemos hoje se expressa na ameaça dessa herança histórica. O PT, ao 
longo da sua trajetória, fez um lastimável desvio político, trocando, quase que de forma 
absoluta, as lutas populares pela via eleitoral. Cometeu os mesmos erros que sempre 
repudiamos. Um partido que nasceu do processo de democratização empunhando a bandeira 
da ética na polltica, reduziu a democracia a uma mera disputa de eleirões, nas quais para ser 
"vitorioso" precisa vender ilusões do tipo "vamos resolver todos os problemas do povo através 
do parlamento". Pior ainda, para governar e se manter à frente da máquina do Estado, assumiu 
os mesmos mecanismos tradicionalmente estabelecidos, passando a desenvolver 
determinadas práticas que sempre repudiamos. 

Diante desses acontecimentos, a classe dominante parte para a ofensiva. Busca, 
através da mídia, escandalizar o povo e paralisar a militância com as denúncias de corrupção 
que assola o pais. 

Chega de hipocrisia! 

Precisamos, nesse momento, de muita lucidez para não corremos o risco de ficarmos 
na superficialidade do debate polltico. Não podemos alimentar o discurso simplista de setores 
conservadores, que afirmam ser preciso simplesmente fazer algumas reformas na democracia 
representativa para acabar com a corrupção e resolver todos os problemas da República. 

Ora, algumas reformas são importantes e urgentes, mas mesmo assim não dão conta 
da gravidade da atual crise estrutural por que passa o sistema capitalista no mundo intero, na 
qual os governos, em nome da governabilidade, acabam ficando reféns da lógica perversa do 
mercado e do grande capital. 

A questão não é somente moral. É preciso acabar com a corrupção sim, mas 
precisamos entender que o sistema capitalista é corrupto por natureza, ou seja, temos sempre 
que fazer a velha e atual pergunta: com quem fica a outra parte do salário não pago ao 
trabalhador? 

Em outras palavras, chega de tanta hipocrisia! Precisamos, c:om muita coragem e 
determinação, continuar os nossos propósitos, que vão multo além 'do parlamento oll da 
eleição de um Presidente. 



Democracia direta para o exercicio do poder real 

O momento histórico exige que sejamos extremamente radicais, ·no sentido pleno da 
palavra: ir à raiz dos problemas. Nesse sentindo, precisamos .descolonizár a polltica da 
economia, para construir uma nova cultura política. Temos que atacar.de frente as estruturas, 
romper com a lógica do poder econômico que cria estruturas paralelas e condiciona à polltieq 
para que seja mero balcão de negócios. 

Um governo, bem como um parlamento, são apenas poderes formais que representam 
a expressão eleitoral da vontade popular e que, quando loteados pelei poder econômico, se 
tornam cada vez mais distantes dos anseios do povo. Portanto, precisamos colocar na or.dem 
do dia, a constituição de mecanismos de consulta popular, para serem utilizados com 
freqüência nas decisões vitais da nação. Precisamos também fortalecer espaços na sociedade 
que propiciem o exerclcio da democracia direta, ou seja, ensaiar iniciativas que suscitem o 
verdadeiro "parlamento do povo·, espaço onde as pessoas possam falar, participar, sair da 
condição de expectadoras para se tornarem protagonistas, representadas nas suas aspirações. 

Não basta falamos em reforma polltica, se também não reconhecermos a gravidade da 
crise que atravessa os partidos políticos, que não conseguem ser instrumento.s de inter1ocução 
diante da crise civilizatória da sociedade contemporânea e correm um sério risco de se 
tornarem desnecessários para a história. Esse é um debate imprescindível na atualidade e que 
deve preceder às iniciativas relacionadas à criação de novos partidos. 

O papel da PO diante da crise 

Nesse momento tão difícil de dor e angústia, é muito bom termos a pastoral operária, 
esse espaço privilegiado onde podemos nos encontrar, olhar no rosto e falar o que estamos 
sentindo. É muito triste perceber que alguns militantes, carentes de um espaço que possibilite 
alimentar sua esperança, acabam se perdendo no vazio das multidões. 

A Pastoral Operária tem, sem dúvida, um papel muito importante na tarefa 
imprescindível de animar a militância e revitalizar a esperança do nosso povo. Para tal desafio 
é necessário entender que, nesse momento, o que está sendo ameaçado é o projeto do 
planalto e não o projeto que nasceu da planície Para palmilhá-lo novamente, precisamos voltar 
às ruas e praças, em passos firmes de homens e mulheres que acreditam na luta pela vida e 
na reconstrução do nosso projeto. 

Precisamos resgatar nossa rebeldia individual e coletiva. Para fugir do senso comum 
das elites que buscam, diante dos fatos que geraram a crise, dizer que agora somos todos 
iguais nesse mar de lama. 

No Evangelho, Jesus nos ensina que quando se retirava para rezar era porque a 
missão estava em jogo, ou seja, quando Cristo subia à montanha era para reencontrar o que 
lhe dava firmeza e o rumo a ser seguido. É disso que precisamos nesse momento: de uma 
interiorização para encontrar o que nos dá firmeza, construir uma certeza coletiva, não a minha 
certeza, mas uma interiorização junto às bases, para ouvir o que o povo tem pra dizer nesse 
momento. Afinal, essa é uma tarefa fundamental, e que não pode se confundir com os 
discursos demagógicos de certas lideranças, repleto de palavras vazias que mais representam
um alivio de consciência do que uma pratica cotidiana. 

' • 

Esse cenário nacional nos interpela a refletir para a busca de novos caminhos. Nesse 
sentindo, precisamos nos questionar: como entendemos a historia do nosso pais? Será que 
esse é o pior momento histórico que o povo brasileiro já viveu? Se respondermos a essas duas 
perguntas, talvez chegaremos à conclusão de que foi exatamente nos piores momentos da 
história, que o povo conseguiu encontrar novos caminhos. 

Somente com lucidez e determinação estaremos dando continuidade à historia dess� 
povo guerreiro, que não se cansa de lutar para viver e ser feliz. Não podemos jamais sacrificar 
a herança sagrada da resistência de todos(as) aqueles(as) ·que foram, na luta do povo, 
verdadeiros(as) testemunhas de vida e semente na construção dos sinais que antecipam o 
reino de Deus, que vai além de nossas igrejas e acontece na história do povo. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico - Tel.: 2669-2259 

Curso de Formação Política - Regionais I, II, III e IV 

PROGRAMA: 

• DIA 08 DE OUTUBRO (sábado) - "O que é o município?" (em quantos
bairros estamos divididos? Como atua a administração municipal -
Executivo? Quais os órgãos públicos existentes? Qual o orçamento do
município?).

• DIA 22 DE OUTUBRO (sábado) - "Dados demográficos e sociais e os
problemas políticos e administrativos da cidade" (Quais os indicadores
da realidade sócio-econômica municipal? Quais são os partidos? Quais
são os políticos e grupos que atuam nos municípios? Quais as fraudes
mais comuns nos municípios?).

• DIA 29 DE OUTUBRO (sábado) - "Transparência pública e controle so
cial: ferramentas para atuação dos agentes sociais" (Instrumentos ge
rais de fiscalização, sistemas contra a corrupção).

HORÁRIO: 09 ÀS 11H30MIN.
LOCAL: CATEDRAL DE SANTO ANTÔNIO - NOVA IGUAÇU.
ASSESSORES: CLÁUDIO CRESPO (SOCIÓLOGO/IBGE) E DIÁCONO
RICARDO FREITAS.

Ficha de Inscrição 

Nome Completo: ............................................................................................................................................ . 

Sexo: D Masculino

Data de Nascimento: ........ / ...... ./ ....... .. 

Escolaridade: ............................................................................................................................................... .. 

Profissão: ........................................................................................................ · .................................... · · · · · · · · · 

Endereço: ...................................................................................................................................................... .. 

Bairro: ............................................................. Cidade: ......................................... CEP.: ........................... . 

Telefone Residencial:.................................................. Celular: ................................................................. . 

E-mail: .......................................................................... Telefone de Recado: ............................................. . 

Grupo em que participa: ............................................................................................................................. .. 

Comunidade: ............................................................................................................................................... .. 

Paróquia: ....................................................................................................................................................... . 
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POUR NOS PARTENAIRES ... 

DES PORTES S'OUVRENT, 
DES PORTES SE FERMENT. 

Ka1t.t Gaópalt., th€otog�en tal.e pluUppin, a ú€ UbM.é 
te 9 6€vlL-le.1t deJt.n-i.M., ap.itü 22 mo� de p!IMOrt. Ii. 
Jt.U.Ce cepe.ndan.t õoum.i.6 a du 11.utlÚcÜ.0116 de. mou.ve
me.nt U d1exp11eóõion. L'an de.Jtn-i.e.Jt, nou.t. VOI.Ló aviont.
lnvaú a éc.it�e a Ka.itl poWt te. õou..Ce.n-i.Jt, e..t au. plt.€
t.�de.n.c Ma1t.cot. pou11. obte.n-i.Jt t.a UbM.ati.on. Now.i 
avont. 11.eçu 3.000 .itépon6e6. Jointe.t. aux acuon6 me
n€e.t. danó d' au.tJtu patJ6, vo6 déma.itc.hu ont abou.:tl, 
apd.ó un an' a WI plt.e.m.te.Jt Jz.éóu.Uat. 
Au. m€me mome.n.t, pfo6ieu.Jt6 de 1106 pa11.tena,i;i.u õud·· 
a61t..lcab16 6011..t aMUéó à te.u.Jt touJt. 

Le 31 janvie.r 85, Karl Gaspar était acquitté de toutes les accusations de "subversion" gui pe
saient sur lui. Les procureurs (civil et mil1taire ) n'ont Jamais pu Justifier cette inculpa
tion, puisque la défense produisait des témoins (dont deux f.vêques) gui ont attesté que Karl 
ne se trouvait pas là ou les faits qu'on lui reproche se sont produits. 
Le juge a finalement du admettre que Karl n'avait pas appelé es paysans à rejoindre la gué
rilla coomuni.ste (interdite), qu'il n'avait pas partic1pé à des réunions de dirigeants commu
nistes, et gu'il n•avait incité personne à la rébellion. 

Les vrais 
, 

accuses: 
les chrétiens solidaires 

Mais persoMe n'est d upe. En visant un :Jeune chrétien 
gui prenait la défense des plus pauvres, c'est unP at
titude d'Eglise gui est attaquée; c'êst ce1 
de nocribreux chrét1ens, laics, prêtres, � • u� et 
C011111UJ1autés luttant pour la justice, qui est mis en 
cause. Le Juge a d'aillPurs critigué "ces ,i.ndividus qw 
portent l'habit..,. astigue et prOl'lleoent la croix, 
mais sont i--- • m train de fomenter une rébel-
lio"" e gouverr. :.ment et de créer l 'anarch1e, en 

"1.biliser le gouvernemen phil1ppin et de rl'i
.omie du pays ... " (CIP, 21 fév.85). Le Juge a 

.... -1.sé certaines déclarat1ons de Jean Paul II à 
�ropos de la théologie de la l1bération pour mieux cri
tiquer ces chrétiens sol1daires des pauvres. 
Des évêques des Philippines, eux, ont réaffirmé, au 
cours du preces, la confii-lnce qu' ils portent à Karl. 
Celui-ci est sorti de prison, mais il reste soum1s au 
PCO (pouvoir discrétionnaire du président Marcos), qui 
limite sa liberté. Il est assigné à résidence, ne peut 
pas donner d'interview, et doit se présenter toutes les 
semaines au camp militalre de oavao. Mais d'autrPs per
soMes, elles aussi.soumises au PCO, et acqui�tées lc=s 
de leur preces, restent en prison. 

Afrique du Sud, 

Le Se.ignWll dent toujouM 6U p�ome�óeó 
re e.i.bvr.e te.6 plÚ6onniu6. 

P"6 au.mu 1 4 6 

En 
des partenaires emprisonnés 

Karl Gaspar est un ancien collaborateur d@ Nas�a.(SecrétariaL Nat1onal d'A:tion Soc�ale): équ1-
valent, aux Philippines, d'Entraide el fratcrn1tc et dP la Commtss1on Justice Pt Pa1x. C est 
un de nos partena1res depu1s lonqtemps. Sa libération, m�me 1ela11ve, est donc unr v1clo1re 
pour nous aussi. 
Mais c' est une victoire au gout un peu amer. Plus de 1000 prisonn1ers poliliques restent dans
les �risons philippines. 



De plus, d'autres parmi nos partenaires sont emprisonnés, pnu� des motifs semblables, mais 
dans un autre pays, en Afrique du S\Jd. Ce sont des membres de l'UOP (Union Democratic Front), 
un nouveau et vaste regroupement d'organisations opposées à l'apartheid. Parmi eux, Prank 
Chikane, pasteur et secrétaire général de l'Institute for Contextual Theology (voir encadré). 
Leur crime : lutter contre l'apartheid par la non-violence, ce qui est appelé "haute trahi
son" par les autorités. Amnesty International les a presque tous reconnus comme "prisonniers 
d'opinion". 

Les Eglíses persécutées La derníêre lettre 
de Karl Gaspar Toujours au cours du mois de février, les bureaux du 

Conseil sud-africain des F.glises (protestantes) ont 
été perquisitionnés, et le télex coupé. Il en fut 
de méme pour le télex de la Conférence Episcopale 
Catholique d'Afrique Australe (SACBC). Rappelons 
qu'en février, Mgr Hurley, président de la SACBÇ 
était déjà passé en Jugement pour avoir dénoncé 
des atrocités corrmises par des forces de sécurité 
sud-africaines en Namibie. Il fut acquitté. 

La Conférence Episcopale a déclaré, à propos des 
arrestations récentes: "Il est illusoire de croi
re à des réfonnes alors que des honvnes et des 
fenrnes qui luttent couraqeusement pour la liber
té voient leurs droits réprimés. " 

L"'I nstitute for 
Contextual Theology" 

Des hommes, des femmes, des prêtres, 
des pasteurs, des théologiens de di
verses Eglises et confessions chré
tiennes essaient de dégager ensemble 
une réflexion chéologique qui tienne 
compte du contexte réel c'est-à-dlre 
du caractere fondamentalement racial 
d� toute la vie en Afrique du Sud . 
C'est à partir de l'oppression ra
ciale, de celle des travaillel\f et 
des femmes, en partan de l'expérien-
ce des opprimés eux-mêmes qu'ils éla-
horent une "théologie contextuelle". 

Un appe! 
à sauver des vies 

Les 16 personnes arrêtées passeront en juge
ment le 29 avril, mais ce n'est que le début 
du proces. Elles risquent la peine de mort. 
Vous J:lOUvez poser un geste de solidarité en 
leur faveur, comme dans le cas de Karl 
Gaspar, en écrivant pour àemander leur li�
ration immédiate et l' a bandon des poursui
tes judiciaires en cours. 

Les lettres sont à adresser soit au prési
dent Botha, Union Building,Pretoria, South 
Africa, soit à l'Ambassadeur d' Afríque du 
Sud en P,clg1quc, 26, rue de la Loi, 10�0 
Bruxelles. 

Le 16 févrler, une semaine apres sa 
sortie de prison, Karl nous écrivait: 

Ces 22 mois ''ont été une période 
crucifiante. Il y eut des jours de 
colere et des nuits d'angoisse. Con
flné dans un local suffoquant, entou
ré de barreaux et de fils barbelés, 
j'en appelais à ma famille et à mes 
amis pour me soutenlr ••• Votre soli
darlté a traduit dans te concret la 
mi$éricorde de 0ieu envers moi et son 
amour pour les opprimés. Votre soli
darite m'a aidé à survivre durant 
cette longue nuit sombre en prison 
Finalement, votre sotidarité m'a li
oéré ••• Je vous serai toujours re
connaissant pour vos lettres, vos 
dons, les lettres à l 1 homme-clé du 
régime •.. et, plus spécialement, vos 
priere. Notre cri commun pour ma 
lib�ration doit avolr pris d'assaut 
les portes du ciel. 

Le jour ou j'ai quitté te centre de 
détention, il y avait là encore plus 
de 100 prisonniers politiques. 0ans 
cout le pays, ils sont encore plus 
de-!000. Je voudrats vous encourager 
fermement à accentuer volre solida-
ríte avec les prisonniers politiques .•• " 

Modele de lettre à adresser au president Botha 
ou à /'am/Jassadeur d'A f nque du Sud. 

Mon<>.<'..ew1., ... 

Je. vou<> e.xpJUme ma pkéoc,upa.ti..on quant à l'ak
kUtat.i.on kéce.n.te. de. 16 pU6011ne.�, palf.m.(. le.�
que.lle.6 de.<> p-U:6011n.i.ek6 d'op.i.n.<'..on. J'a66.<'..kme. qu' 
e.lle.<> ont été e.mplÚ<>onnée.6 e.n kal<>on de. ee.uk �p
po6.i.t.lon 11011 v.lole.n.te. au 9ouvu11e.me.11t 6ud-a6k.(.
ca.ln. Je vou6 de.mande. d'_okdonnu le.uk f..i.béka.tüm 
<.mméd.ia-t.e e.t .i.nco11d-lti.om1e.eee.. 

Edil. resp. V. Silvestre, rue du Gouvernement provlsolre 32, 1000 Bruxelles. 

U:s flashes sont disponlbles gratuitement. Leur reproducllon est llbre. 
Nous demandons de bien vouloir indlquer la source el de nous !a1re parvonir un exemplairc de la ro'production. 
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GUATEM1UA: 

les hommes du mais ne ·veulent pas mourir 

U. u a plLu de. 150. 000 lll6l1B.i.l6 du Guatema . .t:a da.� le. 6UCÍ du Afu.ique.. Tü ont 6ul
ta lllp)te..66-<.on e.t 011.t 6aU a.ppe.l a .e.a. 60.e..i.da'.IIÃ..tl de. le.Wt.6 6.11!� meu'.c.a..úu,. Ce.ux-ú
pM,ttt9e.u.t a.vec e.ux te. pe.u qu' U4 on,t.
En ce.t au.tom11e 1984, le. gouve1t1teme.nt me.ucat.ln ve.u.t d�ptacu au mo-l� 50.000 lll6ug-<!.6
a ptu.6.i.e.u.Jl,6 ce.n.ta.ú1u de lu'..lomW.u de. la. fí1w1.ti.V1.e., ctdan.t aÂ.111>-<. a.ux pll.U6.i.on6 de.
la ciict.a.twt.e. guatbia.ltlque. e.t du USA, en �.cl1an9e. d' un 11!9leme.n.t de. la de.:tte. me.úc.a..ine..

Un ffl d' En.tlta.ide. e..t FJia;t.eJou:tl. ãe. .tJtouvtU.t da.116 la Jtlg.i.on de Ch.ú:t,:n.6, au 6uci du 
Meu.que, voi.c,i. de.wc mo.l6. U a. � 1te.nc.onbte.J1. du Jtl.6ug--<lã. 

Comme des voleurs ... , 
Nous sommes à 30 kms de la frontiere du Guatemala. 
n est midi, le soleil tape dur. Nous avons !5kms à faire à pieds, par des sentiers 
rocialleux. Francisco, qui nous guide, prévient: "ll faudra quitler le chemin, parce 
qu I il y a là-bas deux ingénieurs des eaux qtJ1i poseront trop de questions si nous passons 
par là. 11 Herbe, pi erres, clôtures de barbelés, ruisseau, >boue noire et collante se 
succedent. 

n y a presque une heure que nous marchons ous le solei!. "Nous arrivons, dit Francisco. 
Mais il se peut que 1 'armée nous arrête11

• lCncot_e un chemin détourné, pour diminuer
les risques. Bientôt, nous entendons des cri s d' enfants, nous faisons fuir une vingtaine 
de vaches, et les premieres tentes apparaisi;ent: 4 piquets de bois el une toile de pias
tique ou de nylon comme toiture. 

Les conditions de vie sont inimaginables. Des cabanes en dessous des arbres, 4 ou 5 m2 

par famille, pratiquement pas de vêtements de rechange, une cuisine rudimentaire en 
plein air, le tout en pleine forêt. Tous se fo.it en plein air, malgré la pluie qui, en 
cette saison, tombe tous les jou�s. Les gemi se mouillent, puis n'ont d'autre possibilíté 
que de faire sêcher leurs vêtements sur eux. 

Franc:isco nous conduit direclement au centre du camp, 
camp, là ou se trouve la clinique: une cabane 
en tôlle (la seule) de 4m. sur 3. A 1 'intérieur, 
deux chaises et un bane, quelques planches avec 
des médicaments et, dans un coin, un lit rudimentaire. 

I)' abord la répression ... 
Arriv•e Pedro, un des responsables de la santé, qui 
nous raconte 1 'histoire du camp : 

"No«.ó 6ornnu aNÚ\Jl6 au. He.x�ue. l.e 18 dfoe.mb11.e. 1981. 
No1u. 11vol16 dú 6tu1L l.e. GU-atemal.a )XV!.C.e. que. .tu 
ão�t:6 ont tLttaqu� no6 v.utaBu. Beauc.oup de. no6 
��Jte,� bOn.t moW, d' o.u.;tJr.e.J, ont Ul 6�quUWA e.t 
,toltt:u.,IIU, l.u mwon.b bJW..tlu, lu 111..c.ol:teA dU1u.ú
™ · ·rã no/.Ló on.t tLttaqu_l ave.e du h!Uc.opt!Jt.u, e.t 
c.e.ux 1qul on.t p.t. .ó e. 6ruwu 6 e. bOnt e.n6LL.l6 do.� la 
�OII.U., No«.ó ven.ol'!.6 de vu..ta.gu d.i.6�l11.e.n.:t:6, ma.l6 
.to«.ó du même. dtpcVLtement. Ce/Lt<Wtó d' e.ntJte. n.oWi ont 
mMCM une. beJ11a..i.11e. da;u, la 6011.U, .óanó n0Wtlt.ltu.1te., 
roWt ,wúve.Jt -lc..l. Nau.ó b 01tt11u e.n:tJtl.6 au Me..úque 
M/16 pa.ple.1t1,, e.n ª!f/1.n.t dú a.ba.ndon.ne.Jt pllU qu.e. .tou.t 
e.e. qtu� n.oLL.6 a.v-loM. 



-

... pois la destruction de 

Nou.Ji 601m1U ltR..J,J:'l.6 1Le.p.lt.OU�6 <:ÍM6 2 Camp6 dant 
r,lu,o d' wt mo.ú. Le. 4 6f. v.lLle.Jt J 9 8 2, t' cvunle. gua.tl.
maU� que. a. aUa.qttl. Nou.Ji ttvort6 dú �u..<)t cian6 .e.a 
�011.U. TIi.O� pWOMU 6011.t moJLtu: e.Uu a.va.<.e.nt 
p.f.u.4 de. 60 aM, e.t 11' on,t 1"16 pu cowr.úL CU.liez. v.lte.. 
�pll).6, rtmw 1101.1.6 liommu 1te.911.oupú e.t, ave.e l' <U.de. 
cte. .la COMAR ( x), rt0u.6 avotM W Jtl..&tli:t:aU.ú dan6 
101 autJte. c.amp, ou nou.Ji liomnu lle.litú plt.U de. de.ux 
(ttú. 

Not� l..tÃ..ortli . env.vwn 3. 000, dont 9 00 en6antli.
Pe,tU (\ pe.;t,U, 1'101.1.6 ltVOnli p.t amlUoJWt 1'106 t o!le.
men.U • Nou.6 a VOn6 contne.nc.l a 11 OIU> 011.gtmlli e.Jt. 
Mo.i., li. ce. momen.t-la, j' Ua.-úi Jte.pltflientant c-lt-d. 
qlle j'avaÃ.6 Ul U.t.L, ave.e qu.e.tquu at.Lbtu: poWt 
chuchu du i,ol.u:ti.on6 d .tou.6 tu pJt.Ob-Umu qu.i. 
H poli a.<.ent 

J.t 11 avcut 60/J en6rot.t.6 e.n ttf!e. d' kole., e.t rtOu.6 
ttV,(,On.6 7 maltltu, dl j lt �011111�..li tUL Gua.tlmata. Ve. 
mê.me,, j 'ava,U une. 6011.ma.üon de. plLOmo.te.wt de. lidntl. 

E.t pu.úi, te. 30 1tvlvi.t de ce:t.te. aMl.e., l'a.Jtmle. du. 
<'-.ua..temala nol.L6 a à nouve.au a.ttaqul.6 de. 2 a 6h45 
du rnaü.n. /.lou.6 11.oM 6ommu d.i.lipell.6l.6 e.n ple..i.rte. 
ruút, abandomt.an.t tou.tu '106 au�. 1l6 ont 
t!.11 6 pe.Mol'll'tu, dont 2 de. plw, de 60 anil e.t u n  
e.11 �an.t de. 5 dn6. Un ru.wr.e. a Ul ble.6iil e..t u.t 
moltt rwt. .e.a Jiu.i..te.. Et .i.,l6 otit .tou.t d�oU: 
chare.Ue., c..U.n.i.que., c.a.banu, a:t.e.UVL6, .tou.t. 
NoM n' av.i.o11.li plU6 M'.ert. Tou.t e.e. qu.i. a W 
con6:tJuLit µe..t.lt it pe;t,U en de.ux M.6 u.t pe.Jt.du. 
Noiu, avort.6 ciú a nouve.au. c.ltanqVt de. Ue.u. Nou.6 
noU-6 6ommU Jteg.ltouplli plt.U de. La.6 Ve.Uc:Á..o..6. La, 
du }Je.114 de. COMAR lion.t ve.nu.6 nou.Ji CÜJt.e. q« 1 .U y 
ava..a. de. .e.a ptace. poWt noiu, a 600 km.6. 

N ous n'irons pas plus Joio. 

Nou.6 ne. voulort.6 pcL6 1( a.U.u. Ce.. Hha.á un 11.ou.veau. dlpla.c.e.me.nt e.t, chaque. 60.i.6, du 
e.n6an.tli e.t du v.i.e.ux mw.1te.nt. 1 e<., rtou.Ji 60,rmu b.i.e.n ac.c.u.� pa.11. noli 6Jtl.JtR..J, me.x.i.c.a..in-6 
e.t te. c..Uma..t JtR..J,Jie,nbte. au ttõru. 

Powt lc.ha.ppe.h. a e.e. tJtanii�eJLt, nou.6 51vort.6 6u.i. La.6 De.Uc:Á..o..6, e.t nou.6 voil.d au m.i.Ue.u. de. 
la. 6oJt.it, comme. be.ttuc.ou.p d' au.tltR..J,. PoWI. 6a.iAe. plte..6.6.i.ort óu.Jt 1101.1.6. le. gouve.Meme.n.t me,c,i.
ca.<.n empêche. qu' on 1101.1.6 a.ppo¼ <le. l' cu.de. Nou.Ji n 'av0rtli ILle.n. .i.c..i., e.t on ve.u.t rtou.Ji 
plLlvu de. l.a Jio� de. rtoó �11!11.e..6. 

/la.ui JtOt!li pit..é�lJtonli e.nco.1te. moWL<Jt. .i.c.i.. que. mol.VIÁA e.n c.he.mbt. E.t noM Jiotm1e.Ji dlc.i.dtl. a 
ltt.t:tvt. pa.ll tt41.6 i.u moue.,u. p:146.iquu pou.Jt t.vU.e.Jr. ce. btan.6 6e.JLt. Nou.6 dvortJi dlja lc.JLlt 
au. plr1..6-i..de.n.t du Me.x.lque., ma.ui óart.6 111..6u.lta:t., Au.6iii., nou.6 compton6 IIWI. vo.tltt. lioUcia.Ji:.U1.." 

Révolte et espoir 
En visitant le camp, nous avons vu la maniere dont les réfugiés s 'organisent pour la vie 
de tous les jours: représentants élus, responsables par secteur, ••• La tradition indienne 
facilite beaucoup cett.e organisation. Mais on se demande quand même ou ils vont cher
cher la force de surmonter tant d'épreuves. Hommes du maHi, ces indiens Mayas n'ont 
plus de terre. Leur pauvreté ne vient pas du hasard. lls ont été chassés de chez eux, 
menacés, spoliés par d'autres êtres humains. Mais la fatalité n'a pas cours chez eux. 
Pour 1e visiteur étranger, ce sonL les sentiments de révolte et d' espoir qui dominent. 
Révolte de voir, par exemple, les réfugiés qui nous accompagnent au retour, obligés 
de s 'arrêter à 500 m. de la route, pour ne pas être reprérés.
Mais aussi espoir face au courage de ces milliers d' Indieos, cent fois écrasés, et cent 

fois prêts à relever la tête. 
-----------

( x) Commission Mexicaine (gouvernementale) d' Aide aux Refugi és.

Ed. 11.up. V, SILVESTRE, 32, IWe. du Gouve,,t11emmt P11.ov--l.60.(ll.e., 1000 8'w.JC.e.U.ei.. 

Lú &lal,hu l>Ont cw.poni;bl.� �emeitt. LWIL 11.ep,t.odac.t-lon u.t Ublt.e.,. MUI> VOUI> de.mal'td�tt4 
c.e.pe.rtdan.t d.e b.i.en vou.lo.ut -ituLiqueJt la 4GWt.ce. e..t de. MUI> envoyeJt wte. cop.u. d11. la 11.11.p,t.odu.c.Uon. 
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Philippines: le cri du peuple, 
un défii pour l'Eglise 

Aprês les êlections lêgislatives du mois de mai dernier, les Philippins n'ont retrouvê 
ni le ca lme. ni la dêmocratie. Face a la souffrance exprimêe de plus en pl-us fortement 
p ar le peuple philippin, l 1Eglise prend posit1on ouvertement contre le régime et pour 
l es opprimês.

Restera-t-il au pouvoir jusqu 'aux élections présidentielles de 1987, ou sera-t-il abandonné 
par ses alliés américains, avant même ces élections ? Telle est la question ouverte que 
l'on se pose à Manille au sujet de Ferdinand Marc1:>s, président des Philippines depuis 16 
ans. La question est cruciale. Economiquement, le pays est au bord de la ruine; politique
ment, le régime a perdu toute crédibilité et n'est imaintenu en place que grâce ã l'inter
vention massive des forces armées philippines et à l 'appui de la Maison Blanche. 

Une pauvreté qui cri.e justice 
Pour 1 'homme de la rue, l' échec du systeme se tr.aduit tout d' abord par une perte conti
nuelle de son pouvoir d'achat. L'inflation atteint actuellement 40')(,, et elle ne cesse d1aug
menter. L' évolution des salaires n' étant pas liée à l 'indice des pix, l 'écart se creuse 
entre le niveau du salaire et les besoins de la famlllle. Le salaire minimum 1ªgal de 32 
Pesos par jour (96 FB} ne représente pas la moiti,� de cé que le gouvernement appelle le 
minimum socio-vital, à savoir 73 Pesos. Et une é�ud'a réçente montre que 40% des entre
pri.ses de la région de Manille ne respectent même pas ce minimum légal. 
La lutte syndicale pour l 'augmentation des salaires es rendue d 'autant plus difíicile que de 
nombreuses usines íerment leurs portes, notamment íaute de devises pour importer les 
matieres premiêres. Rien que pour le premier trimestre 1984, 947.000 Philippins ont perdu 
leur emploi. Aucun systême de sécurHé social� ne leur viendra en a ide. 

A la campagne, les paysans sont souvent endettés, face aux prêteurs d 1 argent qui réclament 
des taux d I intérêt variant de 20 à 100 ')(,. Les propriétaires terriens exigent normalement 
50 '1, de la récole avant même d'avoir déduit les coats de production. Dans les plantations 
de bananes et d 'ananas dans l 'ile de Mindanao, les ouvriers n 'ont aucune protection contre 
l 'utilisation continuell e de pesticides. Des conditions de logement inhumaines et l 'absence
quasi totale de soins de santé font que la tuberculot,e, le cancer et les maladies de la peau
sévissent gra vement.

Des villages stratégiques 
A ces difficultés s 'ajoute un phénomene plus récent: afi.n de couper les vivres à ses oppo
sants, l 'armée philippine a lancé un vaste programme de création de villages stratégiques 
sur l 'iile de Mindanao. Ce programme force les feirmiers disséminés à travers les champs 
et les collines, à se regrouper dans des villages, jl respecter un couvre-feu des 4 heures 
de l!apres-midi, et à afficher sur la porte de la maison, le nom de toute personne hébergée 
pour la nuit. En outre, les distances entre leurs nc:>uveaux lieux d' habitation forcée et leurs 
champs sont souvent telles qu 'il est quasi impossible pour ces fermiers de cultiver leurs 
terres. Couvre-feu et exécutions sommaires par lei, militaires font en outre que la popula
tion vit dans une peur constante, préférant la soi-disant protection des villages stratégiques 
aux risques de mort encourus en labourant les charnps. Mais ceei a permis à de riches 
Philippins, Ués tant aux militaires qu' au gouvernernent, de confisquer les terres des paysans 
et de les transformer en vastes plantations 1 

Bombardements de population 
Ces situations catastrophiques entra'inent, dans la piopulation, des réactions de plus en plus 
nombreuses et de plus en plus larges, de sorte qu I au cours des derniers mois, l 'armée 



\ 

est passée du stade des exécutions sommaires individuelles à celui de bombardements de \ 
villages, tant au nord qu 'au sud des Phllippines.

J Greves et manifestations deviennent une réalité quasi quotidienne: ouvriers en greve à la 
zone francbe de Bataan, 30.000 personnes maniíestant à Davao lors du 12eme anniversaire 
de l 'instauration de la loi martiale, conducteurs de j/eepneys (mini-bus) cessant leur travai! 
pendant une journée à Manille, universitaires dressant des barricades aux entrées de l 'uni
versité de l 'Etat, etc. 

Leur plainte est un cri religieux ... 
Lors d 'une rencontre de solidarité avec le peuple philippin, tenue à New York en octobre 
1983, Mgr Laba yen, év@que d' Infanta, commentail dé;jà ces réactions populaires: 

11 Le. CM. du r,e.uple. plu.Upp.lrt mo1ite de.Ji PM6ondeW!.6 de 64 6ou661Wlc.e e.t de. 64 pauv.11.e.t.l 
g1t.ami.iuante.. C' u.t tu1 CJtl de. plWte.Ji.ta.t..lon co1wr.e. lu ou.t/ro.ge.Ji auxque.t6 i.1. e..1it upo6l: 
l' op�e.Ji�.ú>n � _ wi _6!(6.tbie. qui e.1!9endJtt. l.a. ma1tg.ú1a.U6a.t.lon de.Ji l!la.66e.Ji 6t:tn6 voú e.t 6(Z)t6 
pouvo.ut, l.a. lllp,te.JiU.011 de �ux qu..t o6e.n.t mon.t.11.e.11. <iu do-<gt l' i.njt.L6ti.ce. du 6y6t!me. e.t ql.lÁ. 
appeli.e.n:t. a 6011 .1te.dlte.66eae.n.t, t.' e.xploaaüon du ouvJUe/1.6 6a.i..6an.t toUJtne.Jt l.u madúne..1i 
de. l.a. p,toduc..ti.on, i.1 appUca.ü.on de lo.ui p,ito;U!le.tttut te. gouve..1tnement e.t 6e.Ji �w p1t0p1te..1i 
con.tJte. le. CJU en 61tveUJ1. du b.i.e.n CO'llmwt. 

1t Le CJU du pw.pte. ph.Ui..ppbt u-t ruUi6.l un CM. d' ESPERANCE ( ••• l 0' annle. en annle, te. nombJte. 
de.. � augme.nte., même. 6-i. l.a. ma.j oM.tt conü.mte. a 6ou66.1Úe..1t e.n 6.U.e.11ce.. comme.. te 6on.t 
lu pauvlte.6 paJLtou.:t dan6 t.e. monde.. Il6 u�11.e.n.t cont.Jte. teu.te up�11a>1ce. Au-de.Ji6CL6 de. tou.:t, 
w me.ttvt.t t..wJr. e.Jipo.ui. en V-<.eu, e.li� que lei.til v.le. 6 1 a.rrl.UoJte. quel.que. pw. La pl.tu.n.te. 
01.L l.a. c.lame.wt de. hJ. pl.upaJLt du Plu.Upp.lrtó, e' e.Jit un cru RELTGIEUX, .te..l te. CM. de.li 
1Mttf.llte.Ji dan6 te. d�elà. C' e.Ji.t un CJU d' e.JiplJLance. en Ya�, l.e V.i.eu M,C{Ue.. ( ... ) 

Face aux cbrétiens et face à l'Eglise 

"PoWt not.L6 c.JvtU.len.6, l.a. Bon.ne. Nouve.U.e. du Rouaume( de.. V.leu u.t d' une. va.e.eu11. 6up11.ême. e;t 
ab6otu.e.; nou.6 pouvo,t.6 con6U6e.ll 17tL.tlLe.U.eme.nt no6 1ía..lblu6u e.t not.L6 pltê.teA a.66.ú.t.a.nce. l.u 
Ult.6 lu a.utlte..6. CltO!{an.t a l.a. Bonne. Nouve.U.e. du Ro111au.me. de. V.leu, JtOI.L6 po.ltton6 not.11.e. a.tten
ü.on p1te.ni-ü.M. aux vic:ümu de. t' i.njt.L6.tlc.e.: lu pa,.itvlte.6. Lewi. nomb.11.e. de. ptu.6 en pltL6 g11a.nd 
a .t.lt.ave.Jl.6 l.e. monde. ut une ac.ct.L6a.tlon pou/t noCL6, Ç(Wlie.n.6. So.l:t not.L6 pa.JLtiúpon1, a 
l'Uabo1ta.t,úm d' .útjuU:..i.cu, 60U not.L6 nou.6 l'le.ÜJto�lb, conte.n.t.6 de. not.L6-mêmu, clanJ, no6 
con6oW d n06 p1t06.lt6 pbtwleme.n.t ac.qui.6, i.nd-<.6�1llte.J'Lt6 d la. pl.tu.n.t_e de..1i pauv.11.u, de..1i 
OppMJII�, de.li �pM.J7lt6 e,t du e.xplo,l;tl�. 

"Van1, l.a. pe/l.6on,1e. du pauv11.e..,Jl61.L6-Cfvt.Ã..6.t ltu-même. not.L6 .i.nt.e.lvtoge .SWt no.t.lt.e. 11.upon64bw..t1., 
no;t.tt 6u6 6-uiance. e.t no.t.lt.e. .lncü6 6lllence., e...t not.L6 (l.ppe.U.e. a i.e 11.e.j o.&iciJte. CÚl1LI> la. UblluLti.on 
du pauvJte.Ji et de.Ji 466-Ug�. Lw.11. cau.6e. ut l.a. ca.u.H du Royaume. qu' .U. a p.11.ê.chle. e.t poWt 
l.a.que.Ue. .i.1. a UI. C.1tUci..6,il. " 

Parlant du rôle de l 'Eglise face à la lutte du peuple :philippin pour une vie plus humaine, 
pour plus de justice, de liberté et de démocratie, Mg,r Labayen déclarait récemment: 

,.Van6 t' Anúe.n T e..1itame.,it, V.leu, 4, .t.lt.avelt-6 6 e..1i p11.0�1hUe.Ji, appe..U.e. tu 6i.dU.e..1i a plte.nCVte. l.e. 
cô.tl du dl6avowl.6: l' OJt.phe..lút, l.a. veuve., l' Ululr.nge.Jt. V4tt.6 .te Nouvea.u. Te..1i.t.ame.n:t., J�t.L6 
a i.Mu.gwrl une. nouve.U.e. � e.n H me.ttan.t du. e.ô.ti. du pauvlle., du. capti.6, de. l'oppll,iml, ( ••• 1 
"kL coW!.6 de.. t' h..é..6to.ui.e., l' Egl-ui e. 4 6ouve.n.t Ul .te�e paJt te pouvoÃJt.. Suc.comban.t a. ce..tte. 
�n, e.U.e. 4 t..an,tôt p.!U6 une. poii-U.lon po�1ue. de. pouvo.ui. e.n comptt.i.,tion ave.e. l' Eta.t, 
.tan;tô.t t.L6Wl.pl l.e. IIÍ>l.e. ll.g.lüme. du. po,:x.,.la,tlon6 a eLôt.e. tu 6uj e...t.6 e.t le.Ji age.ntb de ÚLUl 
pltOplte. Ubllta.üon. 
"Aux Phi.U.pp.lrte.Ji, .tvr.ant. le.Ji le.ç.on6 de l' h..l6to.út.e. e...t de. lewt. pltOpJte. enga1e.me.nt, du ge.n6
d' Egw e. on.t ltlpondu a l.a. t.u.tte. du pe.uple. ph.Ui..pp,<'11., e.t j oue.n:t. Wt lll,te. d 4ppui. 
,.Q_uell.e.6 6ont tu, .Qftp.Uca.tlort.6 d' W1. :te.l lll,le. poWL l' Egw e .&uit..ltuü.onne.U.e.? L' EgU.u 
pe.u.t-e.U.t. o.dme.t.tJt.e.. 6a vu.lnllr.o.bil,l;tt, Ua.nt. c.Jri¼u,le pa1t le. pe.u.ple.? L' Egl-uie. pw,t.-dt.e. 
maJLclteA CÚl1LI> l.a. v� de. 6on IIÍ>l.e. de. 6e.1tvUewt. du. pe.u.ple.? Pe.u.t-e.Ue. 4CUpUA que., pa1t 
pJu.núpe., l.e. p1t0j e.t po,U,.ü.qu.e. de. l.a .tJuvt6 60JU11aüo�t .soc...i.tLle. 4ppalt.Ü.e.nne. au pe..u.ple., e.t que. 
6on IIÍ>l.e. a. e.ll.e.. .so.U 6i.mpl.e)ne.nt de. l' ac.compagne.Jt e�n l' .&uip,úumt, l' vtc.0W1age.an.t, l.e. 
quu.t.c.onnan.t e.n o66Mn.t wte. c.M.t<-que. con6.tll.u.c.t.<.ve. e...t annonçan,t l.a. Bonne.. Nouve.U.e. 4ux
paLLVlle.6'!11 

Entraide et Fraternité soutient 1 1 Eglise aux Phllippines à travers différents programmes 
pastoraux et sociaux. Nous appuyons en outre différents groupes insérés en monde ouvrier 
et au coeur de la lutte des opprimés (paysans, petits pêcheurs, ouvriers, minorités eth
niques ••• ) dans leur recherche d' une libération effective. Toute contribution de votre part 
sera la bienvenue. 

Ed. lteAp. V, SILVESTRE, n, Me. du. Gou.ve,\�lemen.t P1tov.l4o.úi.e., 1000 81tuxelt.e.la. 

Le.4 ála.bhú 40n.t wpon.lblú g11.ai.t.Llteme.n-t. Le.wi. ltepitodu.c.,eum eA.t li.btte.,_ /WUJ. Vou.4 dema,KÍ�ll4 
c..tpvidan.t dt. bi.ut vou.t.oiA .in.d.lq,I.Wl la. 40Ullct. e,t de. 1101.16 e.nvoye11. 11.1te. cop« IÚ.. la. 1te.p,'l0duc..ticn. 
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• Apreselt\tação 

Uma das propostas da NovAt-tE�lCA é a elaboração de materiais bibliográ
ficos e educativos que favoreçam o amadurecimento da participação social e da 
solidariedade latino-americana em nível político-social e cultural. 

Esta cartilha é mais uma iniciativa da NovAMERICA na implementação 
do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania. Ela nasceu da experiên
cia de desenvolver Oficinas Pedagógicas, em parceria com o Comitê-Rio da 
Ação da Cidadania, sobre o tema "Como Elaborar Projetos Sociais". Foram 
realizados dois ciclos dessas oficinas num total de aproximadamente 15 horas 
de trabalho cada um. Participaram das oficinas 50 pessoas, membros dos co
mitês locais vinculados ao Comitê-Rio. O material produzido para e nas ofici
nas serviu de ponto de partida para a elaboração desta cartilha, assim como as 
avaliações dos participantes e suas sugestões para o aperfeiçoamento da pro
posta do trabalho. 

Anita Saavedra e Marcelo de Souza encarregaram-se da elaboração do 
texto. A Anderson Pereira foram encomendadas as ilustrações. Ana Araújo co
laborou com a arte-final. Vera Candau e Susana Sacavino fizeram a supervisão 
do material. Janett Ramirez, Álvaro Saavedra, Vera Torres da Costa e Marta 
Coelho também participaram da elaboração das Oficinas. 

A cartilha tem dois capítulos. O primeiro, mais breve, procura esclare
cer e definir o que é um Projeto Social. O segundo capílulo apresema os passos 
necessários para a realização de uma boa caminhada na elaboração de um Proje
to Social. 

Este material destina-se especialmente a grupos populares que desejam 
elaborar um Projelo Social tendo em vista dar respostas às necessidades, proble
máticas e aspirações de comunidades concretas, assim como obter recursos, fi
nanciamenlos e assessorias especializadas. Ele favorece o trabalho de equipe 
que deve ser fei Lo passo a passo. 

Boa caminhada 1 

NovAME1ac1 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 1998. 
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+ Para compreendermos melhor o que são Projeto� Sociais vejamos alguns

fatos ocorridos num bairro da cidade:

1. Uma senhora passa mal na rua e um morador a acompanha até o hospital.

2. As mulheres da comunidade estão preocupadas com a saúde das crianças.

Elas se reúnem, discutem a situação e resolvem buscar os meios necessá

rios para se criar um posto de saúde e uma creche; resolvem também pedir

que um médico as ensine a cuidar melhor da alimentação dos bebês.

3. Uma pessoa propõe que seja instalado um poste de luz em frente à sua casa.

4. Na comunidade muita gente não tem trabalho e o Comitê da Ação da Cida

dania promove uma discussão para buscar maneiras de melhorar a situa

ção. organizando grupos de produção.

+ Vamos identificar algumas características importantes dos Prnjetos

Sociais comparando-os com outras ações.

Quadro 1 - Características dos Projetos Sociais 

Projetos Sociais 

necessidade expressa pela 

comunidade 

participação de várias pessoas 

várias ações articuladas 

planejamento e organização 

melhoria da qualidade de vida da 

comunidade 

continuidade 

Outras ações 

opinião isolada 

ato isolado 

uma única ação 

ação espontânea 

a serviço de uma pesso a ou de um 

pequeno grupo 

acontece de vez em quando 

-6-

+ Agora vamos fazer um exercício:

Analisaremos, com a ajuda do Quadro 1, quais dos fatos citados ante

riormente são um projeto social e quais são uma simples ação. 



• 

+ Você concorda que o exemplo n.º 4 é um Projeto Social?
Então vamos juntos encontrar as características que mostram que o exem

plo n.º 4- organizar grupos de produção - é um Projeto Socjal. 

Quadro 2 - Exercício com exemplo nº 4 

Ca racte ríst ic as sim não Justificativas 

necessidade expressa pela 
)( muita gente não tem emprego comunidade 

participação de várias pessoas X Comitê da Ação da Cidadan ia 

várias ações articuladas X 
para criar um grupo de 
produção são necessárias 
ações articuladas e 

planejamento e organização )( organização 

melhoria da qualidade de vida 
da comunidade X melhoria da renda familiar 

oontinuidade X tem 

+ Com a ajuda do quadro abaixo vamos tentar analisar� dar as justificati
vas dos outros exemplos. Escolha outro exemplo da página 6 e preencha
o Quadro 3.

Características 

necessidade expressa pela 
comunidade 

participação de várias pessoas 

várias ações articuladas 

planejamento e organização 

melhoria da qualidade de vida 
da comunidade 

continuidade 

sim não Justificativas 

+ Agora, com a ajuda do Quadro 4, vamos tentar justificar e analisar o
projeto ou a idéia que você e a sua comunidade querem realizar:

-

"T f, 

Quadro 4 - Projeto da comunidade: 

Ca racte ríst ic as sim não Justificativas 

necessidade expre ssa pela 
comunidade 

participação de várias pessoas 

várias ações articuladas 

planejamento e organização 

melhoria da qualidade de vida 
da comunidade 

continuidade 

� Mesmo as ações que inicialmente não são Projetos Sociais podem
chegar a ser um Projeto Social. 

No exemplo da senhora 
que passa mal e é socorrida por 
um morador não temos um 
Projeto Social. É apenas uma 
boa ação. Essa ação, mesmo 
isolada, é válida. A ação des
se morador pode se transfor
mar num Projeto Social se 
houver uma organização 
que procure Lambém aten
der outros casos e proble
mas na área da saúde. Um

Posto de Saúde Comunitá
rio, por exemplo. 
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• Então podemos concluir que ... 

PROJETOS SOCIAIS são: 

-
. das que ajudam a resolver um 1 Um conjunto de açoes planeJa 

- devem provocar mudanças
. 

blema da comunidade. Essas açoes 
·.d de 

pro 
. 

_ d · d da comum a ·que melhorem as cond1çoes e v1 a 

f 222 C\Ze.r,, E C\9orC\
1 

corrv,o 

EU VI UM ANÚNCIO 
NA TV QUE ... 

O SENHOR NÃO 
LÁ TEM UM 

SABE
... BARRACÃO SEM USO,

PODEMOS ... 

• Primeiro devemos orga 

caminho.

ºd'"as Precisamos fazer um nizar nossas l e1 



+ Para elaborar um Projeto Social devemos dar alguns passos neste

caminho.

Cada passo deverá responder uma pergunta gue irá nos ajudar a definir o 
que queremos fazer. 

Precisamos combinar tudo entre nós e comunicar com clareza a outras 
pessoas e organizações que possam ajudar economicamente ou com assesso
rias técnicas. 

+ Então podemos também concluir que ...

PROJETOS SOCIAIS são: 

2. Um conjunto de ações planejadas que devemos comunicar com

clareza, para que outras pessoas e organizações possam também

colaborar de alguma maneira e apoiar economicamente.

2. 

Como 

elaborar 

Projetos 

Sociais? 



+ Já sabemos que para a elaboração de um Projeto Social precisamos
realizar algumas ações que devem ser bem planejadas.

Essas ações são como passos. Cada passo corresponde a uma pergunta 
que nos ajudará a elaborar e comunicar com clareza o nosso Projeto Social. 

+ Vamos dar então o 1 º passo:

1 i i \ ! 1

1 i / l 1 

1 11 .. 
' 1 

O primeiro passo que daremos na elaboração do projeto é descrever o 
local (bairro, região, cidade etc.). 

Para isso, precisamos conhecer e expressar claramente algumas caracte
rísticas da localidade onde o projeto vai se realizar. 

,.. 
ONDE = DIAGNÓS[ICO 

Pensemos ein uma visita ao médico. O médico precisa conhecer a situa
ção do paciente para indicar o tratamento e os remédios corretos. Para 
isso o médico faz uma série de perguntas, examina o corpo do paciente e 
também pede alguns exames (raios-X, exame de sangue etc.). O resulta
do deste processo chamamos de DIAGNÓSTICO. 
Nós também devemos fazer o mesmo se quisermos realizar um projeto 

que realmente sirva como um tratamento adequado para os problemas de nossa 
comunidade. 

É importante começarmos por conhecer a situação da localidade onde o 
projeto irá se realizar. 

A análise da realidade do local onde se realizará o projeto será o nosso 
DIAGNÓSTICO. 

Perguntas para um bom diagnóstico: 
• Onde fica a comunidade?
• Como surgiu esta comunidade?
• Quantas pessoas aí vivem?
• O que existe na comunidade? Associações, Igrejas, Posto de Saúde etc.
• Como as pessoas vivem?
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• • O que está acontecendo de bom na comunidade? 

• De que a comunidade sente falta? O que está precisando?

• Quais são os sonhos da comunidade? O que a maioria das pessoas deseja?

•... ?

O grupo pode fazer outras perguntas que considere importante para co-
nhecer melhor a situação da comunidade. 

Descrever a realidade da comunidade, como ela está formada, 
quais são seus anseios e necessidades e qual o problema que quere
mos resolver é fazer um DIAGNÓSTICO. 

\\\Ili li \li Ili 1111111111111111 11 1111/f li li l l lllll!l Ili 111; / i i f i I i 111 / l/ llli//i Ili/ 1 //i l l/11)/j

+ Depois de analisarmos a situação da comunidade e encontrarmos as
suas principais necessidades, devemos decidir que tipo de "tratamento"
ou "remédio" vamos aplicar para que a comunidade supere esta situação.

Devemos nos perguntar: O QUE FAZER?

,.,
'til O QUÊ? = ATIVIDADE PRINCIPAL Yf

(l
ai, 



A ATIVIDADE PRINCIPAL, muitas vezes. corresponde ao nome do projelo, 
por exemplo: Oficina de Costura Sapucaia, Creche Pinguinho de Gente, C:ar
pintaria Jovem-Brasil etc. 

Vio.bilidode ecológicC\ 
Devemos tomar cuidado para que a nossa ATIVIDADE PRINCIPAL 

não seja um «remédio inadequado". Um remédio ou tratamento que provo
que danos ao meio ambiente. P or exemplo: abrir uma creche e não tratar da 
rede de esgoto, ou montar uma carpintaria que provocará muito barulho 
perto de uma escola, ou ainda cultivar uma horta comunitária utilizando 
agrotóxicos em excesso. 

• Devemos ficar atentos a estes aspectos, pois assim estaremos provando

que o projeto a ser elaborado é ECOLOGICAMENTE VIÁVEL.

.Pov 91A_ê? 

+ Depois de escolhermos a atividade principal a ser desenvolvida, precisa

mos relacionar:

• As razões;

• Os motivos;

• A importância do que queremos fazer.

As razões, os motivos e a importância da atividade principal a ser 
desenvolvida constituem as JUS TIFICATIVAS do nosso projeto. 



• 

, .. 

'Ili PQR QUÊ? = JUSTIFICATIVA 
.,,,,. 

Essas justificativas provavelmente já foram faladas e comentadas no 

momento em que foi feito o diagnóstico. O importante agora é expressar clara
mente as justificativas do projeto e manler a sua relação com o diagnóstico. 

Descrever as razões, os motivos e a importância do que queremos 

fazer é elaborar uma JUSTIFICATIVA. 

Paft'"a quê? 

+ Agora veremos como comunicar com clareza os OBJETIVOS do projeto

que queremos desenvolver.

Vamos pensar novamente no exe1)1plo do médico. 

Quando o médico propõe um tratamento já prevê os efeitos que quer 

alcançar. Nós também devemos comunicar com clareza quais os efeitos que o 

projeto vai causar, em que ponto queremos chegar, que novas situações 

vão surgir. 

PARA QUÊ? = OB�ET[VOS 



.. 
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Depois de expressarmos claramente a justificativa é bom descre
vermos aonde queremos chegar com esta atividade, ou seja, os 
OBJETIVOS que queremos alcançar. 

+ Vamos fazer um exercício retomando os últimos três passos que
aprendemos:

Com a ajuda do Quadro 5, nesta página, vejamos como podemos elabo

rar a JUSTIFICATIVA e os OBJETIVOS, lendo como exemplos de ATIVIDA

DE PRINCIPAL uma creche e uma carpintaria. 

Quadro 5 - Atividade Principal, Justificativa e Objetivos 

O QUÊ? POR QUÊ? PARA QUÊ? 

ATIVIDADE PRINCIPAL JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

Muitas mães da 1. Acolher os filhos de

Creche Pinquinho de 
comunidade não podem mães trabalhadoras.
trabalhar porque não têm 2. Contribuir na

Gente 
com quem deixar seus educação das crianças
filhos. da comunidade.

É crescente o número de 1. Oferecer cursos
Carpintaria Jovem- jovens que não possuem profissionalizantes.

Brasil trabalho nem uma 2. Elevar a renda familiar
profissão. da comunidade.

... 

Preencha agora o Quadro 6 com a ATVIDADE PRINCIPAL, JUSTJFf
CATIVA e OBJETIVOS do Projeto Social que você e a sua comunidade, 
pretendem desenvolver. 

Quadro 6 - Atividade Principal, Justificativa e Objetivos 

O QUÊ? POR QUÊ? PARA QUÊ? 

ATIVIDADE PRINCIPAL JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

' 

• 

Se JtAV I Ç o 

de 

+ O projeto será uma coisa boa para muita gente. Toda a comunidade
ficará melhor com ele.

O projeto será especialmente bom para as pessoas que participam 
do seu dia-a-dia, mas a POPULAÇÃO-ALVO será o grupo de 
pessoas que se beneficia diretamente com o projeto. 

, .• 
., 

A SEBVIÇO D_!:: QUEM? = 
e0PULAÇAO-ALVO 

Neste passo, deveremos definir as pessoas que serão beneficiadas com o 

funcionamento de nosso projeto. Devemos descrever com clareza as principais 

características do grupo respondendo as seguintes perguntas: 

+ Quem são?

+ Quantas são?

+ Que tipo de pessoas são?

+ E outras pergllnlas que ajudem a identificar a população beneficiada.

Com estas perguntas estaremos estabelecendo os critérios para definir 

quem serão os beneficiários do projeto. Os critérios nos ajudarão a perceber, 

com clareza, quem participa ou não do P rojeto Social. 

-23-



+ Vejamos no Quadro 7 como podemos definir este passo no exemplo de

uma creche:
/ 

Quadro 7 - População-Alvo /\ 
CRECHE PINGUINHO DE GENTE ( 

7 

Pergu ntas 
A serviço de quem?= 

população-alvo �V 

Quem são as pessoas? 
- crianças;

\, f�.1 
- mães.

� ./ i 

Quantas são? 
- 100 crianças;

- 70 mães.
, ... 

- crianças de 3 a 5 anos;

Que tipo de pessoas são? (faixa etária, 
- filhos de mães que trabalham;

- moradores do bair ro e comunidades.
situação econômica, local de moradia, 

vizinhas;
características familiares etc.) 

- renda familiar até dois salários

mínimos.

•1 
11 

' 

Ao respondermos a pergunta "Que tipo de pessoas são?", é importante 

estarmos atentos ao projeto que se quer realizar. 

No caso de uma creche é necessário falar das crianças, a idade delas, a 

situação elas mães etc. 

Podemos pensar em outra carpintaria para jovens. Neste outro caso, é 

necessário falar a idade dos jovens, se freqüentam ou não a escola, onde mo

ram com a família etc. 

+ Neste passo, o importante é éomunicar com clareza os critérios que
usaremos para definir quem participa ou não do projeto, qual será a
nossa POPULAÇÃO-ALVO.

Vamos fazer mais um exercício: 

Preenchendo o Quadro 8 você estará estabelecendo as características dos 

beneficiários do Projeto Social de sua comunidade. 

.Quadro 8 - População-Alvo 

Nome do Projeto: 

Perguntas 
A serviço de quem?= 

população-alvo 

Quem são as pessoas? 

Quantas são ? 

Que tipo de pessoas são? (faixa 

etária, situação econômica, local de 

moradia, características familiares . 

etc.) 
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.. Como? 

+ É importante· definir quais serão as nossas próximas tarefas e depois a
ordem em que serão executadas.

Nossa atividade principal (O QUÊ?) já foi estabelecida, para alcançarmos 
os nossos objetivos (PARA QUÊ?) 

Para que tudo isso aconteça teremos de realizar uma série de atividades. 
, .. 

\coMO? = ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS 

fl 

1 

" 

1 

Sempre que uma tarefa for difícil ou pesada para uma só pessoa é preciso 
organizar-se e realizar o trabalho em equipe. 

Num primeiro momento faremos uma lista de todas as tarefas que acha
mos necessárias para cumprir nossos objetivos. 

Depois faremos uma arrumação e as atividades que precisam ser rea]jza
das sejam ordenadas, uma depois da outra, ou ao mesmo tempo. 

ººº 
UMA BOA IDÉIA É REALIZAR UMA 

PEQUENA DINÂMICA COM O GRUPO OU 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO. 

PERGUNTA-SE AO GRUPO: 

+ O que devemos fazer para realizarmos a nossa
ATIVIDADE PRINCIPAL?

Podemos escrever cada resposta em um pedaço de cartolina. É importan
te pedir que o grupo pense no que realmente se deve fazer para que a ATIVI
DADE PRINCIPAL seja realizada e as respostas sejam claras e objetivas. 

Depois de escrever as respostas nas cartolinas podemos organizá-las, con
forme a ordem de realização, uma depois ela outra. Algumas poderão acontecer 
ao mesmo tempo. 

+ Vejamos um exemplo:

Um grupo de mu
lheres deseja instalar 
uma oficina de costura 
a fim de gerar mais em
pregos. Então, pergun
ta-se ao grupo ou à 
equipe responidvel 
pelo projeto: 

+ O que devemos fazer
para instalar uma
oficina de costura?

Cada rcspos1a é 
ano1a<la num pedaço de 
canolina: 



.. 
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Depois, deve-se numerar os cartões imagjnando como se poderá come

çar o projeto. Colocam-se os cartões um debaixo do outro . 

Deve-se Ler o cuidado de não antecipar uma ação que venha a prejudicar 

outras. Por exemplo. não se pode ... 

comprar o 1------ calcular o quanto de pano se gasta 

tecido... sem antes... para fazer uma peça de roupa.

+ Colocando-se os cartões um debaixo do outro estaremos facilitando o

nosso trabalho para os próximos passos

\ \ \ I 1 

( 

� 

� 

:

+ Assim a relação poderia ser:

Quadro 9 - Rela�o das atividades 

1 Procurar um local 

2 Consertar a máquina de costura qu e n os foi doada 

3 Mandar fazer a chave do cadeado 

4 Calcular quanto pano precisa para fazer uma peça de roupa 

5 Verificar quanto tempo demora para fazer uma peça de roupa 

6 Instalar lâmpadas 

Comprar mesa para cortar tecidos 

�7 
Comprar mais máquinas de  costura 

I�> Comprar armário, tecidos e tesouras 

Então: 

Para alcançar os objetivos que estabelecemos, vamos ter de fazer 
muitas coisas. É importante definir quais são. 

O conjunto das tarefas, a ordem que estabelecemos e a maneira de 
executá-las constituem a ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS. 

' . . / . 

No planejamento de 110:-;sas Larefas, devc1nos principal mente definir como 

:-;ení rciw a legalização do projeto para o seu pleno funcionamento. 

O grupo responsável pode se tornar uma Pessoa Jurídica, ou deve-se pensar 

se algum outro grupo ou associaçüo sen1 responsável pelo projelO. se alguma 

oulra Pessoa Jurídica assunmá o projeto. 



Não devemos nos esquecer de tomar todas as providências para a legali

zação do projeto, tais como: licença de funcionamento, alvará, registro nos 

órgãos públicos (Prefeitura, Estado, Ministérios etc.) 

Se for necessário, a equipe também deve solicitar os serviços de profissi

onais especializados, tais como: contador, advogado, arquilelO etc. 

Ao plan�jar nossas tarefas devemos ter clareza da capacidade de trabalho 

da equipe e refletir sobre a necessidade de contar com o auxílio de outras pes

soas ou i nsti tu ições. 

• Essas ações, que acabamos de apresentar, são necessárias para defi
nir a VIABILIDADE LEGAL e TÉCNICA do projeto que está sendo
elaborado.

• 

• O nosso projeto terá um prazo para ser realizado. 

+ Temos de pensar no tempo necessário para desenvolver cada atividade.

+ Para planejar e organizar melhor o tempo devemos utilizar um quadro
chamado CRONOGRAMA.

É importante elaborar um quadro que mostre a relação entre as 
atividades e o tempo necessário para desenvolvê-las. Assim cons
truiremos o CRONOGRAMA do projeto. 

QUANDO?=CRONOGRAMA 

+ Veja como exemplo o Quadro 1 O:

Quadro 1 O - Quadro-Cronograma 

Atividade Jan Fev Mar Abr 



+ Para elaborar o Quadro-Cronograma, podemos aproveitar a lista de

atividades que organizamos no passo anterior.

Devemos manter a mesma ordem que já foi dada. Os cartões com as 

atividades serão colocados na coluna Atividade, no lado esquerdo do quadro. 

Veja exemplo: 

Quadro 11 - Quadro-Cronograma 

Ativfdade Jan Fev Mar Abr 

1- Procurar um local

3- Mandar

Para indicar o tempo a ser gasto, cortaremos urnas fitas de papel colori

do. Colocaremos essas fitas na frente do cartão da atividade para marcar o 

período de realização da tarefa. Por exemplo: 

1. PROCURAR UM LOCAL

Vamos supor que essa atividade esteja planejada para o mês de janeiro, 

assim a fita colorida será colocada na coluna desse mês. 

Atividade Jan Fe'\,( Mar Abr 

1- Procurar um local D 

Outro exemplo: 

2. CONSERTAR A MÁQUINA DE COSTURA QUE NOS FOI DOADA

Essa atividade é planejada para o início do mês de fevereiro, e ainda no 
mês de março estaremos ocupados com ela, por isso a fita deve cobrir as colu-

nas referentes aos dois meses. 

Atividade 

1- Procurar um local

2- Conser tar a máquina de costura qu e

nos foi doada

3- Mandar fazer a chave do cade ado

4- Calcular quanto pano pr e cisa para

fazer uma peça de roupa

Jan Fev Mar Abr 



• + Veja exemplo no Quadro 12: 

Quadro 12 - Quadro-Cronograma 

Atividade Jan Fev Mar Abr 

1- Procurar um local 1 1 

2- Consertar a máquina de costura que

1 
-

l nos foi doada . . 

r-
- -

1 3- Mandar fazer a chave do cadeado

4- Calcular quanto pano precisa para
1 1 fazer uma peça de roupa

Algumas atividades podem ser realizadas simultaneamente. Por exem
plo, consertar a máquina de costura (2) e mandar fazer a chave do cadeado 
(3) aparecem juntas no CRONOGRAMA, ambas podem ser feitas no mês
de março.

Em um mês poderemos realizar mais de uma atividade. Repare a coluna 
do mês de março, neste mês estaremos realizando três tarefas. 

+ A realização deste CRONOGRAMA é muito importante; ele deve ser

feito com a participação de todas as pessoas envolvidas no trabalho e na

coordenação do projeto.

A equipe deve procurar ter os pés no chão e planejar só aquilo que real
mente conseguirá fazer no tempo determinado. 

O CRONOGRAMA é muito importante para a vida do projeto, pois ele 
servirá como ponto fundamental para o acompanhamento do projeto e para as 
futuras avaliações. 

Geralmente os CRONOGRAMAS são feitos para o período de um ano, 

começando pelo mês que se iniciar o projeto. 

+ Vamos fazer mais um exercício pre�ncheºndo o Quadro 13.

Na coluna de Atividades coloque as cinco primeiras tarefas que você e 
sua comunidade consideram importantes pç1ra a execuçã� do projeto. 

Coloque os meses em que começarão a trabalhar e depois marque o tem
po necessário para cada atividade: 

... = 
v· 

�:i 
Quadro 13 - Quadro-Gronograma 

meses 

� 
11 " ' 

Atividades 



meios? 

• Um passo importante para a elaboração de um Projeto Social é procur:ar
saber tudo o que será preciso para o funcionamento da ATIVIDADE
PRINCIPAL.

Precisaremos pensar em quantas pessoas serão necessárias para o craba
lho e que maleriais serão gastos, tanto no momenlo inicial de construção do
projeto quanto para o seu funcionamento.

reais. 

O conjunto de pessoas e materiais necessários para a instalação e o 
funcionamento do projeto chamamos RECURSOS.

Todos estes recursos devem ser expressos em valores monetários, e.m 

, .. 

' COM QUE MEIOS? = RECURSOS 

+ Além de saber os valores e relacionar o custo dos RECURSOS que
precisamos para o desenvolvimento do nosso projeto, temos de saber a
quantidade e o tipo recursos:
• Recursos Humanos: quantas pessoas vão Lrabalhar e que papel vão desem

penhar no projeto (coordenador, atendenle, professor, babá etc.)

• Recursos Materiais: objetos, matéria-prima. local, máquinas e equipame.n
Los, mobiliário, material de limpeza, material de secrelaria.

+ Outros: luz, gás, transportes. aluguel, despesas etc.

Re.cuV'sos humaV\oS 
Quando pensamos em Recursos Humanos devemos indicar o salário 

mensal de cada pessoa e os encargos sociais (INSS. Fundo de Garantia) que 
teremos de pagar referentes a cada funcionário. 

Não es�uecer que a Carteira de Trabalho deverá ser assinada ou, então, a
pessoa podera trabalhar como autônoma. 

Devemos indicar também também se haverá pessoas trabalhando co 
1 , . mo 

vo untarias. 

ViC\bilidC\de. 9e.�e.111cial 
Para saber quais são os Recursos Humanos que precisamos no nosso 

projeto utilizaremos a ajuda do Quadro 9 - Rela9ão das Atividades (p. 29) 
Através desse quadro poderemos definir qual pessoa realizará cada tare-

fa, atribuindo responsabilidades a cada membro da equipe. 

As pessoas que trabalham diretamente nas tarefas da Atividade 
�rincipal constituem os RECURSOS HUMANOS do projeto. 
E importallle definir com clareza as tarefas e disponibilidade de cada um 

para se evitar que: 
1. tarefas não sejam cumpridas;
2. alguém fique sobrecarregado (a);
3. duas ou mais pessoas façam a mesma coisa, causando confusão e perda de

tempo. 

__ ,�J
ÔD,

� 

�� 



• 
+ Veja o Quadro 14 como exemplo:

Quadro· 14 - Recursos humanos 

ORÇAMENTO MENSAL 

Recursos humanos 

Projeto: Creche Pinguinha de Gente 

Recursos 
Quantidade Gasto por pessoa Tot�I 

Humanos 

Coordenador 1 224,00. 224,00 

Babá 6 112,00 672,00 

Babá voluntária 3 - -

Cozinheir a 2 112,00 224,00 

SeNente 3 112,00 336,00 
/ 

Lav adeir a 2 112,00 224,00 
/r 

Tot al 16 - 1.680,00 "' 1) 

RectA�sos ma+e�iais 

Quando pensamos nos Recursos Materiais devemos separar aqueles ob

jetos que têm durabilidade, que compramos uma vez só, daqueles que teremos 

de comprar repetidamente. 

Os materiais duráveis são chamados de MATERIAL PERMANENTE, 

por exemplo: ferramentas, máquinas, fogão etc. 

Quadro 15 - Material permanente 

MATERIAL PERMANENTE 
--

Projeto: Creche Pinguinha de Gente 

Recursos 
Quantidade 

materiais 
Preço unitário Total 

Berços 20 70,00 1.400,00 

Colchonetes 30 10,00 300,00 

Armários 4 150,00 600,00 

Fogão 1 200,00 200,00 

Geladeir a 1 380,00 380,00 

Total - - 2.880,00 

Os materiais duráveis constituem-se no MATERIAL PERMA

NENTE e o total do custo desses materiais chamamos de RECUR

SO INICIAL ou CAPITAL INICIAL. 

Os outros objetos constituem os gastos mensais. Por exemplo: alimen

tos, fraldas, pregos, papel e mais as pequenas coisas que aparecem ,m decorrer 

do mês. 



Quadro 16 - Recursos materiais 

ORÇAMENTO MENSAL 

Recursos materiais 

Projeto: Creche Pinguinho de Gente 

Recursos 

materiais 
Quantidade Preço unitário Total 

Alimentação - - 2.000,00 

Fraldas 
descar táveis 

30  pacotes 6,00 180,00 

Fraldas de  pano 20 unidades 1,00 20,00 

Material de  
limpeza 

- - 1.500,00 

Remédios - - 220,00 

Total - - 3.920,00 
.r-' 

Todos os gastos que tivermos com materiais para a manutenção 

e funcionamento do projeto constituem-se nos RECURSOS 

MATERIAIS. 

Se recebermos qualquer material como doação, seja material permanen

te ou não, podemos fazer outro quadro calculando aproximadamente os custos 

desses objetos. 

Aquilo que conseguimos como doação, ou seja, aquilo que não 

precisamos comprar com os recursos do financiamento, consti

tui-se o que se costuma chamar de: CONTRAPARTIDA DO 

PROJETO. 

ÔLAtvos V'eCLAV'Sos

OuLros recursos são aqueles gas�os fixos mensais: 

Quadro 17 - Outros recursos 

ORÇAMENTO MENSAL 

Outros recursos 

Projeto: Creche Pinguinho de Gente 

Outros recursos 

Aluguel da casa 150,00 

Luz 54,00 

Gás 18,00 

Água 27,00 

Passagens 56,00 

Total 305,00 



+ Somando todos os quadros de recursos teremos o custo mensal total do

projeto:

Quadro 18 - Total mensal de recursos 

Projeto: Creche Pinguinho de Gente 

Recursos Humanos 1.680,00 

Recursos Materiais 3.920,00 

Outros Recursos 305,00 

Total 5.905,00 

Viabilido.de ecoV\Ômica 

A Viabilidade Econômica de um Projeto Social consiste em estabelecer o 

quanto vai custar o serviço oferecido ou o produto que a ATIVIDADE PRIN
CIPAL vai desenvolver. 

Este serviço ou produto deve ser viável economicamente, ou sejq., deve
mos trabalhar de maneira que a ATIVIDADE não provoque prejuízos. 

Se um Projeto Social não é economicamente viável ele pode inclusive 
trazer mais problemas do que benefícios para a População-Alvo. 

FoV\tes de fiV\aV\cicu,11\eV\to 
No caso de projetos que prestam serviços à comunidade, tais como: cre

che, posto de saúde, reflorestamento, cursos profissionalizantes, pode-se pro
curar fontes de financiamento por sabermos que projetos assim geralmente não 
se sustentam só com a contribuição dos benificiários. 

Em geral, existem três maneiras de buscar fontes de financiamento: 

1. Parcerias com órgãos públicos (municipais, estaduais e federais) por meio
de convênios.

2. Patrocínio de empresas.

3. Parcerias com organizações não-governamentais (ONG) ou grupos de soli
dariedade, tais como: igrejas, associação beneficente etc.



• 

.. 

Estamos 

+ Costumamos ir ao médico quando estamos doentes, mas é sempre bom
saber como está a nossa saúde.

Todos nós sabemos que não é certo esperar que estejamos muito mal 

para ir ao médico. Alguém que demora em ir ao médico pode acabar indo tarde 

demais para curar-se de uma doença. 

Os médicos sempre avisam que quanto mais cedo descobrirmos uma 

doença mais fácil será tratá-la. Por isso. é importante fazer visiLas periódicas 

ao médico, e esta visita deverá ser acompanhada de exames, perguntas. obser

vações, raios X etc. 

+ Um Projeto Social também deve sempre ser avaliado em sua saúde. Uma

avaliação ajuda a descobrir se estamos trilhando o melhor caminho para
o projeto.

-·· 
.
,

. ESTAMOS NO CAMIN_HO CERTO?
·-1- AVALIAÇAO 

+ Periodicamente devemos realizar uma avaliação para sabermos a saúde

do projeto·:

A equipe do projeto deverá definir algumas coisas sobre o modo de rea

lizar a AVALIAÇÃO, por exemplo:

• O que vamos fazer para realizar a avaliação do projeto?

• De quanto em quanto tempo vamos realizar a avaliação?

• Quem vai participar dessa avaliação?

• Se alguma coisa não anda bem, o que vamos fazer?

A AVALIAÇÃO compara a realidade do Projeto com o que quere
mos alcançar ou ter. 

AVALIAR o Projeto seria comparar o que realizamos com o que 

planejamos. 



Um bom instrumento para realizar a avaliação do p rojeto é o 

CRONOGRAMA. Nele temos anotadas as atividades em relação ao tempo. 

Poderemos colocar outra fita indicando o que realizamos mês a mês. 

Este tipo de avaliação se chama acompanhamento. 

Outro instrumento para avaliar o projeto são reuniões marcadas especial

mente para este fim, com a paiticipação de toda equipe responsável pelo projeto. 

A população beneficiada deve, sempre que possível, ter momentos espe

cíficos de avaliação do projeto. 

Outros instrumentos que podem ajudar na avaliação de um projeto são: 

• Entrevistas com a população beneficiada.

• Pesquisa sobre a situação da comunidade antes e depois do projeto.

• Levantamento das opiniões dos beneficiários sobre o projeto.

A\/ALIAC4<J 

A nossa cartilha fica por aqui! Esperamos que ela sirva de instrumento 

para comunidades e grupos qae desejam elaborar um Projeto Social. 

Se houver dúvidas sobre as palavras ou desejar encontrar algum assun

to, consulte o glossário e o bulice remissivo nas próximas páginas. 

Boa caminhada! 

Novt1.MeR1CA 

3. 

AV\exos 



• Alvará - licença municipal liberando o local para exercício de atividades ou

para construção.

• Agrotóxico - produto químico utilizado na plantio de alimentos.

• Analisar - observar com atenção: examinar criticamente; separar fazendo

distinção das partes.

• Articular - ligar, unir, relacionar uma coisa com outras; juntar formando

cadeias.

• Beneficiário - favorecido(a); aquela pessoa que recebe benefícios ou vanta

gens com o projeto.

• Características - aquilo que marca ou diferencia; particularidades

determinantes.

• Coordenador - aquele(a) que,junto com os outros, põe as coisas em ordem;

aquele(a) que organiza segundo uma ordem ou método.

• Continuidade - que não interrompe; que contínua; que é seguido.

• Critérios - as normas para julgar alguma coisa; regras para apreciar aquilo

que serve de base para comparação ou julgamento.

• Definição - explicação clara de uma coisa; dar o significado de algo. Definir

- decidir; determinar os limites ou a extensão de alguma coisa.

• Descrever - representar ou contar alguma coisa; contar com detalhes.

• Ecologia - estudo das relações que os seres vi vos mantêm com o meio ambi-

ente em que vi vem.

• Elaborar - preparar por etapas um produto através de um trabalho adequado.

• Expressar - manifestar por palavras, escritas ou faladas, um pensamento.

• Justificar - provar com fundamentos alguma idéia ou alguma coisa.

+ Legalização - tornar legal; dar força de lei; colocar algo dentro da lei; ter

reconhecimento de legalidade.

• Meio ambiente - aquilo que cerca ou envolve os seres vivos e as coisas.

+ Metodologia - modo de faz.cr ou dizer uma coisa com ordem. Veja 'organi

zação das tarefas', p. 26.

• Pessoa física - o ser humano como uma pessoa de direitos e deveres diante

da lei.

• Pessoa jurídica - grupo de pessoas que se organizam legalmente com deter

minado fim; grupo de pessoas que formam urna entidade capaz de contrair

obrigações e exercer direitos.

+ Planejamento - organização segundo um plano; desenhar ou desenvolver

um plano.

• Projeto - elaboração de planos e programas com objetivos definidos; elabo

ração feita por etapas e com bases técnicas; idéia de executar ou realizar algo

no futuro; empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema.

• Surgir - aparecer de repente; vir do fundo para a superfície.

• Verificando - provar a verdade; co11_1provar o resultado que se programou.

• Viabilidade - qualidade do que é viável, do que é possível; que não tem nada
que o impeça de acontecer.
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TENSÃO SOCIAL Entidades reprovam ortodoxia econômica do governo, que privilegiaria 'poderes tradicionais' em vez dos pobres 

Pastorais planeja..� intensificar protestos 
GABRIELA ATillAS 

OA SUCURSAL Ol l�ASIUA 
'd.ido pelas 10 milhões"de pessoas 

. 
Além das restrições orçamentá> 

que votaram em todo o país em rias, Gonçalves aJinna qut o eu.
um plebiscito organizado por des tendimcnto das pastorais é o de 

vimento Econõmlco' e Social do 
govmio, no qual divide assento 
com megaempresários. 

"Há wna decepção das pasto
rais e dos movimentos sociais em 
relação ao ritmo do govmio e à 
forma como estãÓ sendo feitas 
mudanças",diz d. Tomás. 

Pastorais sociais ligadas à CNBB sobre a Alca (Área de Livre Co- que o governo não está priorizan
(Confcràlcia Nacional dos Bispos mérciodas Ambicas). . do os pobres porque sua base de 
do Brasil) e lideranças de movi- OpadreA.lfredoJoséGonçalves sustentaçãopolíticanoCongresso 
mcnto.s querem intensificar oo acompanha o setor de wn ponto é composta por parlamentaresro
protestos de rua no país, a>mo privilegiado. Ele é o assessor da , tulados de conservadores. 
fôrmadechamara atençâodoPa· CNBB responsável por todas as ·"t hora de forçar o go=o a 
lácio do Planalto para oqueconsi· pastorais. Fala diariamente ao te- ser çoeroite com seu programa e Marcha das Margaridas 
deram falta de atenção do go..u- le!one e troca e-mails .com mili- ouvir mais oo setores populares A força dos movimentos, que 
no para com área social O piesi- tllltesdetodoo pals. do que os banqueiros e o FMI estã.,cadavezmaisf.aundoações 
dente da CNBB, o moderado doo Gonçalves diz qoe só há pouco (Fundo Monetário Intemacio- conjuntas, vai começar a ser colo
Geraldo Majella �goelo, defende ruais de dois meses as lideranças na! J •, afuma Gonçalves, ecoando cada à prova neste m� No dia 26, 
a idéia, desde que as manifesta- pop�es entenderam que ape- opensamentodaspastorais. aContag(ConfederaçãoNaáonal 
ções sejam ordeiras (leia tato • nas a chegada de Lula ao Pla11alto Presidente d?- CPT (Comissão dos nabalhadores na Agricultu
nesta página). -não mudará a estrutura socioeco- Pastoral da Terra), dom Tomás ra) realiza a segunda Marcha das 

O nó, para as pastorais, está na nômica do país: "As dívidas do Balduíno, participa tanto de mi- Margaridas em Brasfila.. 
orientação ortodoxa do go\'ffl!O país comprometem o Orçamento niões do MST (Movimento dos A organização espera trazer à 

• Luiz Inácio Lula da Silva na área e deixam wna margem pequena 'Irabalhadores Rurais Sem lem) • capital federal 50 mil mulheres1 
econõmica, que tem como $1.lb- parainvestir nosocialK. quantodoConsdhode�l- qoe trabalham no campo. A� o 
produto o aumento de problemas 
como o desemprego, e a inação 
até agora no setor social. 

Além disso, as pastorais e os 
movimentoo esperavam wna ati
tude mais "à esquerda" de Lula. 
Essa � a opinião de vários inte
gtantes da chamada ala pn>gre$-. 
sista da Igreja Católica. 

"O governo está sinalizando 
mais para o lado dos poderes tra
dicionais do qoe para o lado dos 
pobres•, diz dom Franco Masser
dotti, bispo de Balsas (MA). "A 
pauta do govt:mo está fora de fo
co", completa dom Demétrio Va
lentini, bispo de Jales (SP). 

Foradefoco,paraele,quer diur 
que o govmio está privilegiando 
as elites e ainda não definiu wn 
moddo econômico capaz de re
dum desigualdades sociais. Para 
d. Demttrio. a reforma da Previ
dência proposta pelo .Executivo e 
aprovada cm primeiro turno pela 
Câmara reforça essa idéia. 

Durante a década de 90, d. De
métrio foi o bispo que coordenou 
as pastorais, quando elas começac 
rama faz.er interfaa com os mo
vimentos sociais. 

O poder de mobilização das 
pastorais-associado ao dos mo
vimentos sociais- pode ser me-_ 

Conselho Pastoral dos Pescadores 
vai convocar 2.000 mullieres de 
Pernambuco para partiàpar do 
evento. Movimentoo feministas 
wbanos também se engajaram. A 
última edição da marcha, em 
2000, � 20 mil trabalhadoras. 

A integração � cada � maior. 
Antônia Carrara, da seaetaria na
cional da Pastoral Operária. pas
sou a tarde de sexta-feira acompa
nhando os sem-ieto que desocu
param o terreno da Volkswage;i 
em São Bernardo do Campo(SP). 

Maria das Graças Xavier, da 
União dos Movimentos de Mora
dia, o maior do país, informou 
� as pr� ações em São 
Paulo -sejam in� de pré
dios públicos, passeatas Ou acam
pamen!O$ urbanos- contarão 

com apoio de outros movimen
tos, como o MST. 

Ari José Alberti, da coordena· 
ção do Grito dos Exdufdos, que 
ocorre anualmente em 7 de se
tembro, disse que, após a eleição 
de Lula, chegou a duvidar de que 
o evento fosse continuar a mobili
zar os movimentos sociais. Afinal 
de contas, em tese, o candidato 
"deles" chegara lá. 

No meio de junho, os pedidoo 
de material de divulgação feitoo 
pelos movimentos aumentaram 
muito em relação ao ano passado. 

Em 2002, foram distnõufdos 30 
mil cartazes e 90 mil jornais. Neste 
ano, já saíram da grá6ca 40 mil 
carta:zes e 150 mil exemplares da 
p� edição do jornal, a-que 
laza�nvocação paraoevento. 

----·-· r- •·-·-r�--· 

CNBB diz �ue não 
é responsável por 
ação de pastorais 

OA SUCURSAL OllRASÍllA /, • 

O presidente da CNBB (Confe
deração Nacional dos Bispos do 
Brasil), dom Geraldo MajeDa Ag
nelo, diz que� hora de intensificar 
as manifestações populares para 
pressionar o governo a atender às 
reivindicações dos mais pobres. 

Nó entanto, ele ressalta que to
das as manifestações devem ser 
pacíficas e ordeiras. 

Em rtlação à CPT (Comissão 
Pastoral da Terra), que é ligada à 
CNBB e apóia invasões de p� 
_priedades feitas pelo MSr, dom 
Geraldo reafirma a autonomia 
das pastorais e ressalta que suas 
atitudes não ttfietem a posição 
institucional da CNBB. 

* 

Folha ' Hi um• up,de de coit
senso tnlff a.s putonls de que , 
neuss4rlo intensificar as manlfes
bçóts popullru pua qut os po
bm gan!Mm s� fatia num govtr• 
no marcado ptla disputa de lnt .. 
ressu. Como o senhorvê bso7 

Dom Gentdo M•J•II• Agntlo • A 
manifestação do povo é impor
tante na demoaacia, mas não se 
pode aceitar que isso parta para a 
viol!ncia. Há wn desespero por 
parte do povo qué passa fome e há 
quem se apro,i!ite disso para fa. 
zeresst tipo de coisa 

Folha • A CNBB acabou dt rean
i.u elelçóu. J6 h' uma poslçio lns· 
titudonal em ret•çio ao governo 
lula? 

Dom Gtnldo • Estamos em com
passo de espera. A situação é 
complexa e não se pode dizer que 
o presidente não está fazendo 
mudanças porque não quer. Ele é 
idealista e tem uma trajetória de 
tersofrldojuntocomo povo. 

Folha· De quatquu forma, o go
verno ainda nio uU conseguindo 
prioriur Oj pobru_ 

Dom Gtnldo • O projeto do go
verno de combate à pobreza ain
da não esú tão bem delineado. 
Mastenhofé.Issovaiseresolver. 

Folha • A CPT 1p6l1 lnvuõu do 
MST.Como o senhor d luo7 

Dom Genldo • As pastorais são 
ligadas à CNBB, mas não refietem 
a posição e o pensamento o6cial 
da instituição. 



A Folha faz de tudo para facilitar a sua vida. 

JARDIM CONTINENTAL 

26225-•oo NOVA IGUACU RJ 
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Prezado( a) PE. AGOSTINHO PRETO

Constatamos em nossos sistemas um saldo credor em SLla assinatura . 

Por isso soUcitamos que você entre em contato com o SAA, o a.osso Serviço de 
Atendimento ao Assinante (11) 3224-3090 para regularizarmos a sua situação. 

Este valor que você possui de crédito pode ser devolvido da forma que melhor 
lhe convier: 

- Prorrogação da sua assinatura
No tém1ino do período de sua assinatura, iremos acrescentar alguns dias de
entrega de jornal, proporcionalmente ao valor que você possui de crédito.

- Isenção ou abatimento de parcelas
Podemos abater o valor do seu cartão de crédito em algumas parcelas.

Como você vê, a Folha faz de tudo para facilitar a sua vida. 

Atenciosamente 

<::JJ?(r7� 
Marcelo Epstejn 
Diretor de Circulação 

SAA-Serviço de Atendimento ao Assinante - saa@uol.com.br 
Tel.: (11) 3224-3090 - outras localidades: ligue-nos a cobrar 
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 21 h e finais de semana e feriados das 7h às 16h. 

FOLHA DE S.PAULO 
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FÓRUM DIOCESANO DE 'FÉ E POLÍTICA: ,· .. . ., 

• 1 \ • • 1 

No dia 11 de· novembro reuniram-se . no ·centro dé Formacãt> de· -Líderes. 
apro}9n:iad8:1Uente 35 ·pessoas -yinda� de ':ârio� estados do. BrasH. �ráfu �epres�nt�tes d� �quip� 
de Coordenação Nacíonal-do Movimento Fé e Política e.da eqtiípe'.do '.Movim�rito pstàdual de
Fé. e J;> olúica. . · · · · ····· · · 

Os objetivos principais f�r� escolher o
. 
t���� d·� en�o�t'.ro� a metod�l;ogia,- indicar as

oficinas e assessorias, o número de inscrições no-evento e apontar·as equipes·de· infrá-estrutura 
para o ericontrd':- .: · · . · · 

Os encaminhamentos assumidos foram·: Tema - Pelos Caminhos 
.
da

.
América latina:· uma

nova terra:
. 
O encontro �coptécerá no,s'. çiias ló. e . 11. ,de novembr� :de. 29'o1 ;_ .êo� alJt?rtura .e

· o 
encerré\ffiento previsto para o .Sesc de: Noya lguaçu� ·As inscrições. serã�:.limitad�s ,para s nijt
pessoas.· As oficinas ocorrerão nas- comuuidades. católkas, colégios, ,etc. Por . isso pedimos- as 
comunidades que reservem ess�s datas nos seus planejamentos os salões ·comunitários. Assim. 

• ,.,. "'"" ,.,.�, ' ' ....... • • • ... ...,.. • '. .. : .., • ; • ... n""':' • • . • ' como casas cte ram1uas para acolher ·os 1rmaos vmctos ae outros estactos. · 1 ·antó a:s assesson·a:s 
pa,.-a o s�bado e domingo, quanto às ºofiéinas tiveram·. ;�árias 1:>r�postas) '.serão çlecididas. �ep�is. 
Cómo será nossa Diocese qü� · sediará o · �ncoritro·; teremos o desafj.o ·dé çriár · e organizar as 
seguintes equipes: �ação, Recepção e Alojamento, Transporte, Pec.oração e organização,' 
Alimentação, Secretaria, Credenciamento,.· Assessoria. -de Imprensa,. Vendas -de · Materiais, 
Informação, Segurança, Liturgia, Saúde, Com.unicaçüo, Atenção a· -pessoas com: necessidades 
especiais_, Finanças, Coordenação Locàl, etc. P:;i-a isso contamos' Gé>m a' participação de todas ·as 
péSSôáS d.as pàSfõra.is e mov·:nieµtos da DioceS\ i. '"H6Je:-inauguràrríos o ano de Fé e· Políticá na 
B�i�ad� fluminense", frase de fe. ,A.gÓ_st/nho .P'�e«,o':�qµe .���OU;·º :tj.os�o e��º1:1��- Ést�}1��se ...
te.rn. un;i sentido muito importante, pois ent�ndt�J,llQS: qµe. o �ncoiµro pre�isci .�er .viyido . .qas 
comunidades intensamente. durante, o ano, fazendo aparecer toda· a criatividade e riqueza das.
pastoráis e movimentos de nossas comunidades, e em novembro·partilhá-las-com todo o-Brasil. 
Nessé $entido 'queremos propor desde· agora"para ·· nos�os àrtistas populares da · Baixada 
( desenhl�tas, poetas, músicos, etcY 'que está· aberw até o dia· 20 de janeiro d� 2007, ·o concurso 
P?Iª a eiaboração do cartaz, das poesias ·e c·án�gs... 

. .
.. 
·
_· , .· . _ . . _; · ' ;_ 

·.
. 

. .
. :.. ,

. . . Os. interessados podem procurar �ai ore� in.tonri�çqes na sa1a d�. P�torai� _Soei a��, no 
Cepal: Solicitamos; pedimos e necessitamos,-que cada.pastoral e movimento da Diocese,·envie. 
02 representanteS" para os 'encontros der F ónim. Diotcisan.d de Fé· e -Polí�ica,- que se reúne .u:ma vez 
por· mês .. · Aprôvéitamos pàr;:t convidála/o par�. q ptóxhnó encontro _no dia 16 :de'·dezembro�·de 9 
às

.
il:3(:l'no 'Ce al. ·. · · · ·. ' ·· · · : '· · · ., ,. · · ·.

·· · · 1 · · : ·. •· • .• •· • · .'. 
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.. . No�sos contatos �ão pelos Telef9ríes: 1669;22�9_/ 2()67-:.f.J�79 /Z7<
>

8-2?f? 1. .. .. . . ... , .
_9685,-3488:�m pel.os .. corre,i-9s_ eletrôniç�s; ; . ··.: ,. .. , . -'·:;. : .: ... ,- . . . 

.... , . ,ou .... · · , . .. . . Desejamos. a todos/.as um Feliz Natal · e,-µm ·2007,.. 
com-muito· amor e:perseverança na. constnição,de'ufü -n1undo' melhor .. · · · · · · . :- , · · · : ; ·. · \ · · · • 
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Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2006. 



Fórum retorna à cidade que o viu nascer. Renovado pela experiência 

indiana, encontro está pronto para traçar vôos maiores 

De volta a Piorto Alegre 
DE25 DEJANEJRO DE 2001-quando 

teve início sua primeira edição-, o Fórum 
Social.MlllldiaJ acumulou muitas expeáên
cias. Foram três encontros em Porto Alegre 
- de 2001 a 2003 - e outro este ano em
Mumbai, na Índia. Ano que vem, o FSM
retoma à cidade em que surgiu, revigorado
após suas quatro primeiras edições.

De ato em oposição ao Fórum Econô
mico Mundial, de Davos, o FSM trans
formou-se em um encontro em si - sem 
viver à sombra de seu oposto.Para ele, 
voltaram-se os olhos do mundo em bus
ca de alternativas. 

Após passar mais uma vez pelo Brasil, o 
FSM não sabe qual.será sua próxima esta
ção de aterrisagem. Mas está decidido a 
traçar vôos cada vez ma is altos. A quinta 
edição do encontro será a primeira a colo
car em prática a nova metodologia do 
Fórum - que pretende torná-lo mais 
participativo em sua organização, com 
maior inserção popular. Além disso, a nova 
metodologia pretende facilitar alianças en
tre diferentes organizações e campanhas. 

Laboratório das alternativas 

O novo processo �ssume os ensina-

mentos de Mumbai-em que foi conside
rada uma novidade positiva a maior parti
cipação popular- e de Fóruns Regionais e 
Temáticos. E também das três edições em 
Porto Alegre-que primaram pela diversi
dade, mas, às vezes, repetiram temas. 

Nesta edição, o FSM buscará novas for
mas de inserir setores sociais que já lutam 
por outro mundo possível, mas que ainda 
não têm grande participação nos debates. 
Outra novidade é a criação da Consulta 
Temática, a primeira ferramenta do FSM 
para tentar facilitar articulações. 

Outra novidade no espírito de Porto Ale-

gre 2005 é a vontade de transformar o 
Fómm em um laboratório de alternativas 
- inserindo na organização do espaço do
evento as práticas que já constroem outro 
mundo possível. O objetivo é que os méto
dos de organização do encontro já refli
tam, na prática, propostas discutidas no 
Fórum. Por isso, na próxima edição, será 
dada maior ênfase para práticas 
transformadoras, como o software livre, 
ou ecologicamente responsáveis, como a 
reciclagem de lixo. E aindaserá dada pre
ferência, na hora de contratar serviços, a 
empreendin1entos de economia solidária. 



arta 
O COMITÊ de entidades brasilei
ras que idealizou e organizou o pri
meiro Fórum SocialMundial, reali
zado em Porto Alegre de 25 a 30 
de janeiro de 2001, considera ne
cessário e legítimo, após avaliar os 
resultados desse Fórum e as expec
tativas que criou, estabelecer uma 
Carta de Princípios que oriente a 
continuidade dessa iniciativa, Os 
Princípios contidos na Carta, a ser 
respeitada por tod@s que queiram 
participar desse processo e organi
zar novas edições do FSM, conso
lidam as decisões que presidiram a 
realização do Fórum de Porto Ale
gre e asseguraram seu êxito, e am
pliam seu alcance, definindo orien
tações que decorrem da lógica des
sas decisões. 

l O FÓRUMSOCIALMUND1ALétm1espaço
aberlodeencontro�oiqrofundamentodarefle
xoo,odhileclemoctátioodeiclée;,afocmulaçã,de
�atrocafivrede�ea�
�ações eficazes, deentidadesemovimentooda
�civilqueseqrenaoneob�eao
cbníníooomucropek)capitaleporqualqmfilma
deimpetiali<mo;eeslãoempenhada.5na�
dewm�plane!áriaa:Íelltlrliauma�
fea.nxiaealreoosereshurnanooedestescoma Teoa.

lOFÓRUMSOCIALMUNDlALre.Pa:1oAlegre 
fuillllevallokx:alim>oo�eoo�.Apirtir 

�Cffl.'2aµoclamm�reqre 
'\mwlrornm:iéixmvei'',�tanaum� 

�retm:a�realtmlllivas,qoo 
noo sereduzaooevernooemqueseapóie. 

3.0FÓRUMSOCIAL�IALémn� 
sodecarátermundial. Todososencontrosquese 
realiwn como parte desse processo têm dim.eo
sãomtemacional 

4.ASACTERNATIVAS�00Férun1Social 
Mundial contrapõem-se a um  proces so de 

glooolizaçâocomandaoopelasgraràscapaa,;xies 
multinaciooaisepeloogovemooe�inta-
oocioaaísa�desem�comarumpli
cidadedegovemoooacionais. Elas visam fà:reri:re

valear,oomoumanovaet!t:adahmiaooll11.lll00, 
umaglooolizaçãosolidáriaquerespeiteoodireitoo 
humanoounive1sai<;,bemoomooodetoc@s@sci
dadãooecmlãsemtocmasm;:õeseomeioambi,
ente, apoiada emsi&emas einstituiçõesíntemacier 
nai5clmxx::ralica,a�da justiçamal,chigual
dadeechooberaniadoopovoo. 

S.OIÚl�MUNDIAL� 
�e�oo�civilooto
doooo�oon:B.IIXh,ImS.DOOiretei:re�ios
�da�civilrmrdial. 

6.aiF.NCONIRaiooFérumSocialMwtialnoo 
têmcatá11:nr.lireralooelX}llalioFérumSocialMt& 
dial.Ningwneslara,{Xl1lmtôautoo:mX>aexJÉDÍr, 

emroneoo:Fénnn,emqualqtrrdesuasooições,po
siçõesque�serde toc@s@sseuefsuas 
participantes. @s participantes não devem ser 
chanR@;atoolardecsSes,po(VOO)OU� 
�tocoojuntode�ooFórum,iro;e 
declara,xíesou�de�que@sengajema 
kx@sooàruamaiaiaequesepqxmnna:m:rna
oosdepooiçlk)ooFáumen:µmtoFlmm.Eleooose 
amitui)Xl1aolotm.instaociadepxler,aserdi.<plla
oo(rloo�deseusenn:d!.'oo,nemi:retad: 
secxmituiremúnicaaltanativareartirulw;ã>ea;ã> 
oosentidadeserrovimentooqueoe!ei:mfuipem. 

7. DEVE SER, no entanto, assegurada, a entidades
oocoojuntooooentidadesqoojllrticipemdooenooo
trosdoFórum,ahberdadederehôerar,dwanteoo
mesmoo,smeck!claraçõeseaçõesqoodecidamde
senvolVl'r, isolooamalteOUde:fixmaartiruladaCOOl
outroo participantes. O Fórwn Social Mundial se
comprometeadifinxliramplamenteessasdecisões,
peloo meiooaoseualcance, sem direcionamentos,
�<:fmuaseresb:içiíes,mascomode-
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queasteahamasrumioo. 
10.0FÓRUMSOCfALMUND�qj)ea!OOi 

8.0FÓRUMSOCfALMUNDIALéum�plu- visão totalilárlae.reducionis1ada economia, dode-
ralediveisifiad>,nãocoomooal,noogoveo.iarren
talenãoJmiclário,queanicuJaclefurmadesrealrali-
23C.la,emrere,entidooesemovimentoo�em 
açõescoocreras, do nível loral ao internacional, pela 
eoosúUÇãodewnoutromundo. 

9.0FÓRDMSOCIALMUNDJALsera�um 
espaço aberto ao plurali smo e à diversi dade de 
engajarnentooeatw;:õesàlsentidooesemovimentoo 
querelechnmpniicqm,ren<nmà�de 

gfuero,dnias,c:ultma5,gaajíese�� 
ooreque�et1Cai1aoo.Priocipioo.N'"oorev6-
ra:>�OO Fáum�Jll(1idária<;t»n 
org;mizaj'ie;milifares.P<mãorn-cmvioodooapirti
cipar,em�govemantesepulamenlares 
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senvolvimeotoedahistóriaeaousodaviolência 
comomeiooocxIJtroleoocialpeloEstiw.Piqxigoa 
pelo respeitoaooDireitooHwnanoo, pela pratica de 
umademocraciaven:ladeira,�porrela
çõesigualitírias,solidáriasepacíficasentrepesso
a5,ettlias,�e_[X)�cm:lenaoootocma5:for
masreoominaçãoa<.'limcomoasajeiçãoooumsa
humano pelo outro. 

ll.OFÓRUMSOCIALMUNDIAL,camesça,u
dedeootes,éummovimeotooo idéia5queestimula
areflexão,eadisseminação�dooresul
tadoodessa refle'<âo, sobreoo mecanismose.inslru
mentos da dominaçãodocapital, sobreoomeiose
açõesderesistênciaesuperaçâodessadominação,

sobreasaJtemativa.5propcx;tas�resolverospro
blemasdeex.clu.sãoedesigualdadesocialqueopro
cessodeglobaliz.açãocapitalista,comsuasdimeo
sõesracistas,sexistasedestrui�dorneioambi
ente está criando, internacionalmente e no interior 
clooim,es. 

120FÓRUMSOCIALMUNDl"A4cxmo� 
delrocade�estimulao�eo 
reronhecimeotomútuooosentidaoo;emovin:m:oo 
quedeleµn1iciµun, wlorizaim�mtercâmbio,es
pecialrnenteoqueasociedadeeslácoostruindopira 

Cl'2llraraatividad:ecxn5micaeaa;ã)JX)lí1icaooaten
dmntodas�oo!H"hutmooeoore;peito 

. ànahnm,no�teepiraasfuturas� 

llOFÓRUMEOCIALMUND�� 
articulir;ãJ, pocurafi:t1alecereaiarnovasartio.Jla;:ões 
ra::iooaiseinta:naciooaisentreentmrsemovinrn-

��<p.l!mmntan,1a11tonaestà:arnvm 
píbocacnrooovioop:ivaii,11�deresism 
ciaoocialnooviolentaoo�oo� 
�mnbestívivenbeàviolêocial&rltJX!!oEsti
oo,erem:emasiniciativaslnnnaommrasemam 
��movnmita;eenlm±s. 

14. O Fórum Social Mundial émn proreroquees
timulaasentidadesemovimentooque dele�ci 
pamasituarsuasações, do níve l !oral ao naciooal e
buscando wna parti�ativ-anas io&âncias in
temacioaais, comoquestõesdecidadaóiaplanetíria,
i ntroduzi ndo na agenda g lobal as práticas
transfonnadoras que estejam experimentando na
001'1.51ruÇãode ummundooovosolidário.

Aprovada pelo Conselho 

Internacional do Fórum Social 

Mundial no dia 10 de junho de 2001. 
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Secretaria Executiva -Oito organiza
ções compõem a Secretaria, que possui 
um escritório em São Paulo, e é responsá
vel pela coordenação do processo Fórum. 
Essa secretaria é formada pelas oito enti
dades que iniciaram a organização do pri
meiro FSM: 

Abong (Associação Brasileira de Or

ganizações Não Governamentais), Attac

(Ação pela Tributação das Transações 
FinanceirasemApoioaos Cidadãos), CBJP 
(Comissão Brasileira Justiça e Paz), Cives 
(Associação Brasileira de Empresários 
pela Cidadania), CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), Ibase (Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas), MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra)eRedeSocial de Justiça e Di

reitos Humanos. 

Quando o FSM transferiu-se para 
Mumbai, foi criado um Comitê 
Organizador Indiano (responsável pela 
organização do FSM 2004 em Mumbai, 
na Índia)-que foi integrado depois à Se
cretaria do FSM. 

Conselho Intemacional(CI)-Asques
tões políticas gerais e a discussão sobre os 
rumos do FSM eas metodologias dos even
tos anuais são debatidas e encaminhadas 
no âmbito do CI, fonnado atualmente por 
J 29 organizações. 

Comitêürganizador(CO)-Paraaquin
ta edição do FSM, foi constituído um Co
mitê Organizador Brasileiro (COB) forma
do por 24 entidades, subdividas em seis 
grupos de trabalho (GTs): Espaços, Eco
nomia Popular Solidária, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, Cultura, Tradução e 
Comunicação. 

Veja a lista de organizações: 
Abong-Associação Brasileira de Orga
nizações Não Governamentais 
AMB-A.rtic. de Mulheres Brasileiras 
Attac-Ação pela Tnbutação das Transa
ções Financeiras em Apoio aos Cidadãos 
Conam-Confederação Nacional das As
sociações de Moradores 

11111 

Quem organiza o FSM 
Cáritas Brasil 

CAT -CentralAutônoma de Trabalhadores 
CBJP-Comissão Brasileira de Justiça e 
Paz da CNBB 
Cives -Associação Brasileira de Empre
sários pela Cidadania 
Clacso - Consejo Latinamericano de 
Ciencias Sociales 
CMP-Central de Movimentos Populares 
Comitê Organizador do Acampamento 
lntercontinental da Juventude 
ComitêAfrodoFSM 
CUT -Central Única dos Trabalhadores 
FBOMs-Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais para o Meio Ambi
ente e o Desenvolvimento 
GTA-Grupo de Trabalho Amazônico 
Ibase -lnstituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas 
IPF -Instituto Paulo Freire 
Jubileu Sul Brasil 

Marcha Mundial das Mulheres 

MST - Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra 
RedeSocialdeJustiça eDireitos Humanos 

UJS-União da Juventude Socialista 
UNE-União Nacional dos Estudantes 
Via Campesina 

Quem participa dos 
eventos do FSM? 

Podem participar e propor atividades no 
FSM todas as organizações, movimentos 
e entidades da sociedade cívil que-se de
clararem em acordo com sua Carta de 
Princípios. Os cidadãos que não perten
cem a nenhuma organização também po
dem participar dos debates. 

Entidades governamentais e partidos 
politicos podem participar como observa
dores. Os governos que hospedam o FSM 
podem ser parceiros na sua organização. 
E podem ser convidados a participar, em 
caráter pessoa� governantes e parlamen
tares que assumam os compromissos da 
Carta de Princípios. 

O FSM tem a proposta de construção 
de um outro mundo sem o uso da violên
cia, por isso, não permite a participação 
de organizações armadas. 

Há uma declaração final? 
O FSM não tem caráter deliberativo. 

Portanto, não promove oficialmente cam
panhas, nem produz declarações finais. 
Essa foi a maneira encontrada para man
ter a diversidade dos participantes. 

Mesmo assim, o FSM tem sido o espaço 
mais importante de articulação internacio
nal porwn mundo novo. Is.so porque possi
bilita aos participantes que se articulem e 
proponham ações concretas, desde que não 
se manifestem em nome do Fórum. 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

Nova metodologia, definida pelo Conselho Internacional, projeta um FSM com maior participação 

Um outro Fórum é possível 

O FSM ESTÁ aprofundando sua dimensão participativa. Conhecido 
como encontro mundial das lutas por uma nova sociedade, responsável 
peJo resgate das idéias de utopia e emancipação social, o evento poderá 
estimular, a partir de agora, não apenas idéias generosas- mas também 
as lutas capazes de realizá-las. Anovidade surgiu no início de abril, numa 
reunião do Conselho Internacional (CI) do FSM, no pequeno povoado 
italiano de Passignano sul Trasimeno. 

O Conselho Internacional reúne 129 re
des globais de movimentos sociais e orga
nizações cidadãs. Em Passignano, o CI 
começou a desenhar a "arquitetura" do V
FSM. A preocupação principal foi a ne
cessidade de abrir espaços para maior di
álogo entre ações cornun,s-sem quebrar 
a diversidade e o caráter não-hierárquico 
e não-dirigista do FSM. 

Diálogo versus dirigismo 

Parte do sucesso do Fórum é motivado 
pelo respeito à diversidade. Qualquer or-

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

ganização participante pode inscrever ati
vidades, sobre os temas em que atua, utili
zando qualquer método de trabalho. Ao lon
go das quatro edições do Fórum, porém, 
percebeu-se a necessidade de facilitar a 
articulação de debates comuns. Em janei
ro de 2003, última vez que o FSM reuniu
se em Porto Alegre, houve êerca de 1.300 
atividades auto-gestionadas ( oficinas, se
minários, reuniões, debates). Embora ga
ranta a diversidade, muitas atividades re
petem seus temas. A idéia da nova 
metodologia é facilitar debates conjuntos. 

Periodicidade será 
definida em janeiro 

Apróxima reunião do Conselholt1tema

cional-em janeiro de 2005, em Porto 

Alegre-definirá datas e locais dos en

contros seguintes. Também irá discutir a 

periodicidadeanualdoFSM-queocor

reatualmente sempre na mesma data do 

Fómm Econômico em Davos. 

Sempre que houver disposição, os pro
ponentes de atividades ligadas a um mes
mo tema serão convidados a desenhá-las 
em conjunto. Esse método será apenas 
uma possibilidade oferecida aos partici
pantes. As organizações que desejarem, 
poderão propor e organizar sozinhas suas 
oficinas e seminários. 

Consulta Temática 

A primeira ferramenta para colocar em 
prática a nova metodologia é a Consulta 
Temática. Encerrado no início de agosto, o 
processo recolheu um total de 1.863 res
postas. São organizações que pretendem 
participar do FSM 2005 e responderam não 
só quais os temas pretendem apresentar, 
mas também quais gostariam de ver deba
tidos-mesmo que não sejam apresentados 
por elas próprias. Também responderam se 
gostariam de associar seus debates com os 
de outros participantes. 

Com base nessas respostas, a serem 
catalogadas, será criada uma base de da
dos-de acesso público. Tanto a organiza
ção do FSM quanto os participantes pode
rão visitá-la (www.consultafsm.org.br) 
para pensar possíveis alianças. A resposta 
à Consulta Temática, que já foi encerrada, 
não.é um pré-requisito para inscrições. 

.. 



A multiplicação dos fóruns 
Encontros regionais, temáticos e locais mostram que é possível manter debates do fSM durante todo O ano 

DESDE QUE se encerrou o I Acompanhe a agenda 

FSM, um dos principais objetivos 
do Comitê Organizador é multipli-
car Fóruns Sociais nas mais diver

sas regiões e com os mais variados 
debates. Para isso, foram criados 
algumas categorias de encontros. 

Fóruns Sociais Regionajs-são parte 
do processo de mundialização do Fórum

Social Mundial e tem o acompanhamento 
do Conselho Internacional do FSM. São 
chamados de "regionais" porque aconte
cem em âmbito macro-regional. Seguem 
a metodologia e os critérios políticos esti
pulados pela Carta de Princípios do FSM 
e têm como objetivo aproximar o Fórum 
Social Mundial da realidade dos movimen
tos e entidades sociais nas diversas regi
ões do mundo e vice-versa. Exemplos: 
Fóruns Sociais Europeu, Asiático, Pan
amazônico e o Américas. 

Fóruns Sociais Temáticos-têm como 
objetivo atender à demanda de 
aprofundamento dos debates de questões 
específicas, consideradas prioritárias pelo 
Conselho Internacional do FSM. Exem
plos: Fórum Social Temático Argentina 
(em 2002) e o Fórum Social Mundial 
Temático: Democracia, Direitos Huma
nos, Guerra e Narcotráfico, ocorrido na 
Colômbia em 2003 . 

Outrosfórunssociaispelomundo-não 
são acompanhados pela Secretaria do 
FSM, nem são de sua responsabilidade. 
Mas, em muitos casos, engajam diversas 
organizações e movimentos sociais, que 
estão envolvidas no processo FSM. São 
reafüados em um país (fóruns nacionais) 
ou apenas em uma cidade ( locais). Tam
bém podem abordar temas específicos, 
como o Fórum Mundial de Educação. 

.. 

dos próximos fóruns 
FÓRUNS SOCIAIS REGIONAJS 

FórumSocial Europeu 
Londres, Reino Unido 
De 14 a 17 de outubro deste ano 
www.fse-esforg 
Contatos: info@fse-esf org 

Fórum SocialPan-Amamnico 
Manaus, Brasil 
18 a 22 de janeiro de 2005 
www.ispanamazonico.com.br 

Fórum Social Mediterrâneo 
Barcelona, Espanha 
Ei:n 2005 ( data a definir) 
httpJ/www.fsmed.info 
Contato: Monica Sabatta, da Assembléia 
Promotora do Fórum Social Mediterrâ
neo, fsmedi@terra.es e 
fsmed@fsmed.info 

Já realizados 
Fórum SocialAméricas 
Quito,Equador 
De 25 a 30 de julho 
www.forosocialamericas.org 
Contato: 
fsmcontinental@fsmecuador.org 

OUTROS FÓRUNS SOCIAIS 
Fórum Social Colômbia 
Bogotá 
De 17 a 22 de agosto 
Contato: culturayutopia@yahoo.es 

ID Fórum Mundial Juízes-Argentina 
Buenos Aires,Argentina 
De 30 de agosto a 1 de setembro 
Endereço eletrônico: 
http://www.forumjuizes.net/ 

Fórum Social Sydney 
University ofTechnology, 
Sydney,Australia 

De 17 a 19 de setembro 
http://www.sydneysocialfomm.org 
Contato:Info@SydneySocialFonun.org 

Fórum Social Uruguai 
Montevidéu 
De 18 a 19 de setembro 
Contato: (598-2)419 6192 ramal 123 ou 
furuguay@forosociaJuruguay.org.uy 

Fórum Social Noroeste 
Seattle. Estados Unidos 
De 15 a J 7 de outubro deste ano 
http://www.nwsocialforum.org/ 

Fórum SocialMalaui 
Lilongwe 
19 a 22 de outubro 
Contato: 
malawisociaJforum@yahoo.co.uk 

Fórum SocialBenin 
Catanou, Benin

De 21 a 27 de outubro deste ano 
Contato: forumsocialbenin@yahoo.fr 

Fórum Social da Cidade de Nova York 
Cuny Grad Center, em Nova York 
De28 a?l de outubro deste ano 
http://www.nycsocialforum.org/ 

Fórum Social Chileno 
Santiago 
De 19 a2 l de novembro de 2004 
Contato: (56--2) 6883760 ou 
secretaria@forosociaJchileno.cl 

Fórum Social da Província de Málaga 
Málaga, Espanha 
De 3 a 6 de dezembro 
www.otramalaga.org 
Contato: info@otramalaga.org 

Fórum Mundial sobre 
a ReformaAgrá.ria 
Valencia, Espanha 
De 5 a 8 de dezembro 

http://www.finra.org 
Contato: 0034.96.352 .18.78 ou 
finra@cerai.es 

Fórum Social Africano 
Lusaka, Zâmbia 
De 1 O a 14 de dezembro, 2004 

Fórum Social I sraelense 
Tel-Aviv 
Data a definir 
Contato: info@foeme.org ou 
davidief@netvision.net.il 

Fórum Social da África Central 
Yaoundé, República CentroA.fiicana 
Data a definir 
Contato: Gem-gine Kengne, 
gkengne@hotmail.com 

Fórum Social Etiópia 
AddisAbeba, Etiópia 
Data a definir 
Contato: Azeb Ginnai, enda-

- eth@telecom.net.et

Fórum Social Chifre da África 
Quênia, Nairobi 
Data li definir 
Contato: Prof. Edwardüyugi, 
sodnet@sodnetor.ke 

Fórum Social das Migrações 
Porto Alegre, Brasil 
De 23 e 24 de janeiro, de 2005 
http://www.rnigracoes.com.br 
Contato: (11)6163 -7064ou 
spm.nac@terra.com br 

Fórum Alternativo Mundial da Água 
Genebra, Suiça 
De 18 a 19 de março, 2005 
http://www.fame2005 .org/ 

Fórum Social Temático-
"Cultura e Utopia: Espaços de Paz" 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

Bogotá, Colômbia 
Data a definir 
Contato: culturayutopia@yal1oo.es 

Já realizados 
Fórum Social Peru 
Cidade de Tambogrande, província de 
Piura 
De 2 a 4 de agosto, 2004 
httpJ/www.forosociaJperu.weblOOO.com/ 

Fórum Social do Paquistão 
Labore, Paquistão 
De 12 e l3 de janeiro de 2004 
Contato: i.Ifan@sappk.org

Fórum por uma outra Mali 
Bamako, Mali

De 4 a 5 de janeiro de 2004 
Confato:Aminata Traoré, 
djenneart@afribone.net.ml 

m Fórum Mundial de Educação 
São Paulo e Porto Alegre 
Abril e junho de 2004 
www.forummundialeducacao.org 
Contato: 
finesp@forummundialeducacao.org 

Fórum Social Finlandês 
Helsinki 
De 3 e 4 de abril, 2004 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

www.sosiaalif oorumifi 

Fórum Social Sul 
Jardim Ângela, São Paulo 
De 28 de abril a 1 de maio de 2004 
http:/ /www.forumsocialsul.org.br 
Contato: 5 831-2612 /9549/ 1045 ou 
fss_ comunicacao@terra.com.br ou 
webmartires@terra.com.br 

lV Fórum deAutoridades Locais 
Barcelona, Espanha 
Data: 7 e 8 de maio de 2004 
www.bcn.es/fàl 

Fórum Social Lima 
Lima,Peru 
De 13 e 14 de maio, 2004 
Contato: comunidades@telefonica.net.pe 
e conacamiperu@hotmail.com 

Fórum Social do Triângulo Mineiro 
Universidade Federal de Uberlândia, 
Minas Gerais 
De 14 a 16 de maio 
www.fstm.org.br 
Contato: lourencoa@centershop.com.br 

Fórum RegionalArgentino e Latino
americano de Educação-
"Para que os povos falem" 
Cidade Universitária, Córdoba, Argentina 

De 21 a 23 de maio de 2004 
www.editplanet.net/sitios/cordoba 
Contato: 
forosocialcordobaarg@yahoo.com.ar 

Fórum SocialAustríaco 
Linz, Áustria 
De3 a6de junho de2004 
http://socialforum.at/ 

Fórum Social Temático de Economia 
Social e Solidária-Outra economia 
é possível 
BuenosAires,Argentina 
De 5 a 6 de junho de 2004 
www.comitebsas.forosocialmundiaJ.org 
Contato: 
forosocialbuenosaires@argentina.com 

Fórum da Sociedade Qvil 
(XIUNCTAD) 
São Paulo, Brasil 
De 11 a 17 de junho, 2004 
www.forumsociedadecivil.org.br 

Fórum Social Tríplice Fronteira 
Puerto lguazu,Argentina 
De 25 a 27 de junho, 2004 

Fórum Social do Congo 
Congo 
Junho de 2004 

Contato: Ephraim Balemba Gubandja, 
ebalem@ho1mail.com 

Fórum Social Costa do Marfim 
Yamoussoukro, Costa do Marfim 
De 16 a 19de julho,2004 
Contato: OuattaraDiakalia, 
forumsocialivoirien2002@yahoo.fr 

V Fórum Mesoamericano
''Construindo Poder Popular 
para aAutodeterminação" 
San Salvador, El Salvador 
De 19a21 deju.lho,2004 
http://www.sitiocompa.org/compal 
agendasociaVmesoamericano5-conv.htm 

Fórum Social Boston 
Boston. Estados Unidos 
De 23 a 25 de julho de 2004 
http://www.bostonsocialforum.org 
Contato: Info@BostonSocialForum.org 

Fórum Social Marrocos 
Rabat, Marrocos 
De 27 a29 de julho, 2004 
www.fonunsocialmaroc.org 

Para consultar a agenda dos fóruns soci
ais pelo mundo, de anos anteriores, 
acesse o site : 
www.forumsociaJmundial.org.br 

.. 



ESPAÇO POLÍTICO PARA 

UMA NOVA GERAÇÃO 
O ACAMPAMENTO Interconti

nental da Juventude (AIJ) surgiu 

como alternativa para a participa

ção da juventude nas discussões do 

FSM, em 2001. Os jovens ocupa

ram o Parque Harmonia, em Porto 

Alegre, e criaram assim sua pró

pria forma de inserção. Estava cri
ado o 1° AIJ. 

A idéia çresceu, e, na segunda edição 
do FSM, em 2002, a ocupação do Parque 
foi planejada por diversos setores da ju
ventude. Foram consideradas questões 
como o ambiente, a cultura, a comunica
ção, a disposição espacial e a relação com 
os habitantes de Porto Alegre. Os espaços 
foram construídos coletivamente, utiliz.an
do técnicas como a bioconstrução. I sso 
num parque público e aberto, demonstran
do práticas de valorização do convívio. 
Assim se constituiu a Cidade da Juventude 
Cario Giuliani - como foi batizado o ll 
Acampamento, em homenagem ao ativista 
italiano assassinado pela polícia em Gê
nova, no ano anterior, durante as manifes
tações contra o G8. Durante os dias do 
FSM, a Cidade daJuventude abrigou 15 
mil pessoas de diversos países. 

Em 2003, a organização do Il Fórum 
reconhece integralmente o-AIJ como es
paço legítimo e deslocou parte de sua pro
gramação para a orla do Guruba. O ALJ 
passa a ser a Cidade das Cidades. Durante 
os dez dias que incluíram o Fórum Mundi
al de Educação este acolheu mais de 26 
mil acampados. 

Com uealização do FSM na índia, em 
2004, o AIJ foi realizado no pátio da Esco
la DomBosco, com tendas construídas com 
técnicas daquele país. 

O Acampamento é planejado e 
construído usando conceitos e práticas, 
como a bioarquitetura, a minimização de 
impactos, o software livre, a comunicação 
comunitária e livre, os conhecimentos 
compartilhados, o consumo crítico, a cul
tura não mercantilizada e, como parte do 

iEII 

Presente a todas as edições do FSM, o Acampamento 

da Juventude prepara-se para mais um desafio 

cotidiano, a economia solidária a livre ori
entação sexual, entre outras. Trata-se de 
um processo em construção, urna cidade 
temporária, gestionada por seus partici
pantes e com uma lógica de organização 
própria em constante aprimoramento, um 
espaço para expressão de uma nova ge
ração política, um laboratório de práticas 
transformadoras onde o cotidiano capita
lista, seus modos e valores, são questio
nados através da construção permanente 
de alternativas. 

Acampamento, espaço aberto 

O Comitê Organizador do 5° Acampa
mento Intercontinental da Juventude é um 
espaço aberto a organizações e indivíduos 
que estejam de acordo com a Carta de 
Princípios do FSM e da Carta do Acampa
mento, além de participarem ativamente 
de alguma Comissão. 

Os projetos são desenvolvidos pelas 
Comissões e debatidos publicamente em 
um processo que dura o ano todo. A parti
cipação de quem está longe de Porto Ale-

gre é garantida por essas comissões que 
recebem as sugestões e encaminham para 
a Reunião do Comitê que acontece de 15 
em 15 dias no Parque Harmonia. Já exis
tem as comissões de Comunicação, 
Mobilização, Planejamento eln:fra-estm
tura, Atividades Temáticas, Ambiental, 
Economia Popular e Solidária e 
Mobilização. Novas comissões ainda se
rão criadas de acordo com a necessidade. 

Contatos - www.acampamentofsm.org 

acampamento@acampamentofsm.org 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 
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mbora escritas há mais de 
meio século, as palavras do 
filósofo sueco podem nos 

ajudar a refletir sobre a pergunta 
do titulo: Por onde passam as mu
danças? De inicio, fica evidente 
por onde as mudanças não passam.
Constatamos que as mudanças de 
rumo de uma nação e de um Esta
do não passam pela grandeza eco
nômica e militar, nem pelas leis 
constitucionais. Tampouco passam 
pelos poderes executivo, judiciá
rio ou legislativo, viciados histo
ricamente pela corrupção, pela 
promiscuidade entre o público e 
o privado, pelo uso incorreto dos
recursos financeiros, pelo
nepotismo, pela compra e venda
da lealdade, e assim por diante.
Não passam, ainda, pelos partidos
políticos ou pelo processo eleito
ral, pois a democracia juridico
formal não é senão o suporte
institucional da economia de mer
cado e da filosofia de corte
neoliberal.

Permanece a pergunta: por 
onde elas passam então? Passam 
necessariamente pelo poder po
pular. O povo na rua, consciente 
e organizado, é o protagonista nú
mero um das mudanças profundas 
e substanciais. Uma rápida retros
pectiva pelas páginas da história 
brasileira, passando pelos conflitos 
de Canudos, Palmare�, Ligas Cam
ponesas, e tantos outros movimen
tos sociais, bastaria para nos 
revelar essa primazia das forças 
populares. Hoje, como ontem, as 
mudanças r:iecessárias e urgentes 
requerem igualmente uma 
mobilização ampla dos cidadãos e 
cidadãs. 

Foi o que mostrou a Assem
bléia Popular - Mutirão por um
Novo Brasil. Realizada em Brasilia
DF, de 25 a 28 de outubro de 2005, 
o evento reuniu mais de 8000 pes
soas, representando todos os es
tados da tJnião e dezenas de enti
dades, movimento� e organiza-

ções populares. Diante do sistema 
democrático de fachada, hoje pre
dominante nos países ocidentais, 
a assembléia relevou a necessida
de urgente de um salto qualitati
vo: como passar da democracia re
presentativa para uma democra
cia direta e participativa? Esse sal
to qualitativo requer a criação e/ 
ou fortalecimento de novos canais 
de participação de amplos seto
res da sociedade organizada, de 
novos instrumentos legais para a 
defesa das causas populares e de 
novos mecanismos de investimen
to e implementação de políticas 
públicas que, progressivamente, 
possam sanar as dividas sociais. 

A assembléia insistiu, também, 

sobre duas expressões que, no tú
nel escuro em que nos encontra
mos, apontam uma direção a to
mar: trabalho de base e autono
mia. Ou seja, por um lado, a ne
cessidade de fortalecer as organi
zações e os movimentos sociais, 
através da prática de um incansá
vel trabalho de "formiguinha" 
que, embora local, esteja 
conectado em rede com os desa
fios mais amplos do pais e do mun
do; por outro lado, o fortaleci
mento das bases exige uma auto
nomia em relação aos órgãos go
vernamentais e aos partidos polí
ticos, para não serem atropelados 
pela agenda do processo eleito
ral, especialmente em 2006. Isto 

não quer dizer que não se possa 
estabelecer parcerias, <;fesde que 
estas respeitem os diversos cam
pos de ação. 

O grande evento de Brasília 
representou, na verdade, um pon
to de chegada e um ponto de par
tida. Ponto de chegada com rela
ção às milhares de iniciativas po
pulares abertas e democráticas 
que já estão em curso, como tam
bém com relação aos debates acu
mulados através da 4ª Semana 
Social Brasileira, da Campanha Ju
bileu Sul, da Consulta Popular, do 
Grito dos Excluídos, nacional e 
continental, e de tantos outros 
fóruns nacionais de organização. 

Vale lembrar, a esse respeito, 
o lema do Grito Nacional de 2005
- Brasil, em nossas mãos a mu
dança! Esta palavra - mudança -
de alguma forma ronda a porta de 
todas as forças sociais, convergin
do para o espaço livre, plural e 
aberto da Assembléia Popular. 

Mas ela foi também um ponto 
de partida para uma crescente 
articulação de esforços, um verda
deiro espaço de encontro. A crise 
política que vem tomando conta do 
pais nos últimos meses e a decep
ção de muitos agentes, militantes 
e lideranças com o governo Lula, 
criaram uma certa dispersão nos ex
tratos intermediários das forças so
ciais. A assembléia serviu, ao mesmo 
tempo, para uma avaliação da atual 
conjuntura social, econômica e po
lítica, para um reencontro com os 
principais problemas da sociedade 
brasileira e para uma retomada de 
nossos rumos. 

Essa çonvergência nas metas 
gerais a serem seguidas será de 
suma importância para o ano de 
2006, onde os ventos da Copa do 
Mundo e das eleições gerais, entre 
tantas outras coisas, correm o ris
co de agitar as ondas e esconder 
a direção do porto. 

A Coordenação 

Ecos 

A Arquidiocese de Mariana,
em preparação ao Grito, rea
lizou semanas sociais nas pa
róquias e pré-gritos em algu
mas cidades. Com a participa
ção de 2000 pessoas, o Grito 
aconteceu em dois momentos: 
um Grito de Clamor (Justiça) 
e um de Ação de Graças (Lou
vor/ conquistas). O material da 
4ª Semana Social Brasileira, o 
mapa da exclusão social da 
Arquidiocese, as conclusões da 
Assembléia da PJ e Encontro
Arquidiocesano de Direitos Hu
manos iluminaram o olhar para 
a realidade e a memória dos 
Gritos dos Excluídos realizados
nos anos anteriores. Uma no
vidade neste ano foi a incor
poração da caminhada do Gri
to no desfile civico da cidade
de Congonhas. O desfile das es
colas foi interrompido para a 
passagem do Grito. Dom 
Luciano foi convidado a falar 
do palanque oficial,. explican
do a razão e os objetivos des
se acontecimento. "Não 

e s t a m o s  
aqui para 
gritar con
tra, mas 
para gritar 
a favor da 
vida". 

A 

escolha de 
Congonhas 
para essa 
celebração , 
se deve ao 
fato de o---....-
Jubileu do 
Bom Jesus 
ter iní cio 
justamente 
no dia 7 de setembro. 

"A fé só se revela verdadei
ra quando traduzida em gestos 
concretos de amor, solidarie
dade e busca da justiça." 

Na Arquidiocese de Montes
Claros um Seminário sobre a 
Real.idade social e política, 
bem como as semanas sociais 
paroquiais, a partir da experi
ência dos pré-gdtos, marcou o 

ambiente e questão indígena, 
pessoas com deficiência e ci
dadania. Como gesto concre
to,  um grande painel foi 
construido no local. Um gran
de mapa do Brasil desenhado 
apenas no seu contorno foi pre
enchi d o de mãos com tinta 
guache, no compromisso de 
juntar-se a outras tantas mãos 
comprometidas a fazer acon

tecer a tão sonhada e 
necessá.ria mudança. A 
marcha saiu às ruas e ga
nhou a avenida Afonso 
Pena onde·acontecida o 
desfile militar. O colo
rido, a diversidade, o 
movimento e a troca de 
expenencia deram 
visibilidade às conquis
tas e avanços do traba
lho e organização, um 
estimulo a uma maior ar
ticulação para a constru
ção de um novo Projeto 
para o Brasil. De 01 a 07 

f de setembro, foi reali
zado em Belo Horizonte 
o debate proposto pela
4ª Semana Social Brasi
leira da Arquidiocese de

Grito dos Excluídos local. Após 
a concentração na Praça o�

Carlos (Praça da Matriz) e a ca
minhada até a matriz, com 
para-das estratégicas, mística 
e reflexão sobre a realidade de 
ex-clusão social do povo norte
mineiro, foi feito o "palanque 
do povo" na Praça da Catedral . 

O Grito dos Excluídos em 
Belo Horizonte foi organiza
do pelo Vicariato Político e So
cial da Arquidiocese, em con
junto com as Pastorais Sociais, 
CEB's, CIMI, MNDH, APN's, Mo
vimento dos Sem-Casa, Movi
mento. Capão Xavier e CUT Es
tadual. No dia 7 de setembro, 
o evento foi realizado na Praça
da Estação Ferroviária, ao som
do grupo de tambores e ban
deiras coloridas, com a parti
cipação de 4000 pessoas. Sete
es�andes temáticos foram mon
tados com o objetivo de re
passar material formativo e in
formativo, mostrar experiên
cias significativas e trocar sa
beres: políticas públicas (edu
cação e saúde), cultura da paz
(desarmamento e violência},
moradia, desemprego, meio



BH. 
O Grito em Divinópolis foi 

celebrado, no dia 07 de setem
bro, com uma Romaria ao San
tuário Diocesano de Nossa Se· 
nhora da Conceição,· na cida
de de Conceição do Pará, após 
grande concentração na entra
da na cidade. Houve paradas 
e reflexão durante a caminha
da, culminando com o Grito na 
chegada ao Santuário. A 
Diocese realizará, anualmente, 
esta Romaria no dia do Grito 
dos Excluídos. 

Em Governador Valadares 
o Grito aconteceu no dia 03 /
09. A concentração foi na Pra
ça Getúlio Vargas, bairro de
Lourdes. O percurso constituiu
se de três paradas: na delega
cia de policia onde foi denun
ciada a violência urbana, de
nunciado o CENISA (Centro de
Atendimento ao Menor) e fala
do sobre a campanha de de
sarmamento; no Mercado Mu
nicipal onde foi f alàdo sobre a
Reforma Agrária e denunciado
o Agronegócio; e no Fórum
quando foi denunciada a 
corrupção, a compra de votos, 
a política econômica e a 
construção da Barragem de 

Ecos 

Em fortaleza, o Grito con
centrou 15000 pessoas na Bar
ra do Ceará, vindas de diver
sas comunidades e bairros da 
capital. O arcebispo Dom 
José Tosi Marques fez a aco
lhida aos participantes. Seis 
excluídos, com falas interca
ladas com cantos e palavras 
de ordem, denunciaram todo 
o tipo de exclusão. Contra a
corrupção, contra a violência;
representantes das mulheres,
dos desempregados, cata-

Baguari. A caminhada prosse
guiu até a Praça dos Romeiros, 
em frente à Prefeitura, onde 
foi dado o Grito dos Sem Casa 
e protesto devido ao embar
go do governo municipal de 
conquistas do Movimento .dos 
Sem Casa, no orçamento 
participativo conquistado na 
gestão anterior. 

Na Diocese de Janaúba, o 
Grito dos Excluídos foi reali
zado nas paróquias. Participa
ram as escolas municipais, 
pastorais da juventude, sindi
catos e pastorais sociais. A luta 
pela terra teve presença pri
vilegiada. No Grito, foi valo
rizada a religiosidade popular 
como um dos eixos no resgate 
da cidadania e na luta e resis
tência cultural e religiosa. O 
Grito pode ter parecido um 
"sussurro" 

1 pois em termos nu
méricos não houve muita gen
te, mas tendo em vista a rea
lidade do norte de Minas, onde 
o coronelismo impera, foi um
grande avanço.

O Grito dos Excluídos da 
Diocese de Leopoldina foi re
alizado no dia 09 /09 durante 
a abertura do li Fórum Social 
Cristão, com teatro de rua, 

doras de materiais reci
cláveis e sem teto foram es
cutados com esperança. Nos 

protestos repúdio a corrupção 
e a violência. Muitos carre
gavam uma mão recortada em 
carto'lina branca, simbolizan
do o lema,do Grito: Brasil em 
nossas mãos a mudança. 

O compromisso do Grito 
de Fortaleza foi assumir a 
construção da Assembléia 
Popular, mutirão por um novo 
Brasil. 

O Grito no Pecém foi de· 
monstração de força. A Pas
toral do Migrante, juntamente 

abordando a realidade de ex
clusão social, algumas paradas 
no percurso para intervenções, 
cantos e caminhada até a Pra
ça São Januário. 

Na arquidiocese de Pouso 
Alegre, o Grito foi realizado 
nas paróquias, no dia 07 de se
tembro. Nos dias 30, 31 /08 e 
01 /09 a realização da 4 ª Se
mana Social. Brasileira possibi
litou o debate sobre "os três 
poderes e a participação po
pular; precarização do traba
lho, migraçãó e exclusão soci
al e, forças sociais: resistên: 
eia e organização". A temática 
em debate serviu de subsídio 
preparatório à realização do 
Grito. 

Em Juiz de Fora, cerca de 
20 entidades participaram da 
organização do Grito. Após o 
desfile oficial os manifestan
tes entraram na avenida com 
suas faixas e o carro de som, 
com uma critica a atual situa
ção do Governo Lula, cobran
do clareza e querendo ver o 
governo ao lado do povo po
bre e excluído. Também o go
verno de Aécio Neves foi alvo 
de critica pela atual situação 
dos servidores da educação. O 

com as comunidades se mobi
lizaram e o Grito foi um dos 
melhores que já aconteceu, 
apesar da proibição do padre. 
O que deu mais força e união 
à s  comunidades que se 
conscientizaram que· o Grito 
é do povo. 

Em Motões, a preparação 
do grito se deu na favela e 
área de risco do bairro 
Serrinha, que nunca havia 
participado do Grito. A pre
paração foi um momento mui· 
to rico. Foram articuladas 
equipes com representantes 
de lideranças, como grupo do 

Público que assistia ao desfile 
cívico engrossou a manifesta
ção do Grito. 

Na cidade de lpat in ga, o 
Grito aconteceu no dia 7. De
pois da abertura feita pelo bis
po diocesano Dom Odilon, os 
manifestantes foram em cami
nhada até o centro, onde hou
ve celebração litúrgica e par
tilha. Várias entidades, pasto
rais e movimentos participa
ram com cartazes, faixas e 
mãos de cartolina, que foram 
distribu ídas aos presentes, 
para lembra-los que o poder 
está em suas mãos. 

Em Uberaba, o Grito envol
veu diversas comunidades e 
rea'lizou uma "fila do povo" 
com o obj etivo de 
conscientizar e fazer crescer 
a esperança de um outro mun
do possível. 

O Grito aconteceu também 
em Januária, ltabira, Cel. 
Feliciano, Nova Era, ltaobim, 
Araçuaí, Paracatu, São Domin
gos da Prata, Curveta, Muriaé, 
João Monlevade, Mutum, 
ltacarambi, Riacho dos Macha
dos, Salinas, São João Del Rei, 
Cataguazes, entre outras loca
lidades. 

Hip-Hop, Articularte, Acores 
( Associação de Catadores de 
Material Reciclável) etc. O 
tema foi muito trabalhado em 
pequenos grupos, inclusive 
com crianças e adolescentes. 

O Grito foi realizado tam
b é m  em Tamboril,  lbi
cuitinga, Morad a Nova, 
L imoeiro do Norte, Car
naubal, Camocim, Aquirás, 
Crato, T ianguá, Crateús, 
V içosa do Ceará, Sobral, 
Paróquias de Santana do 
Acaraú, Mucambo, Bela Cruz, 
Meruoca, Groaíras, Tauá, In
dependência, Jardim, entre· 
outra� localidades. 

Ecos 

No centro da capital, 8000 
pessoas participaram do ato em 
dois protestos diferentes. Do Vale 
do Anhangabaú, jovens - mora
dores de rua, estudantes e sindi
calistas - saíram empunhando cru
zes de madeira e velas, cruzan
do o centro da cidade e parando 
diante do prédio da Secretaria de 
Segurança Pública. Na mesma 
hora, na catedral da Sé uma mis
sa, presidida pelo bispo auxiliar, 
Dom Pedro Luiz Stringhini, mar
cou o início de ·outra manifesta
ção. Os dois grupos se encontra
ram no Monumento do lpiranga, 
onde foi realizado o Grito. 

Ainda na segunda-feira, dia 05/ 
09, um grupo das comunidades e 
movimentos da Região da Brasilândia 
saiu em caminhada do Km 24 da via 
Anhanguera, pelos bairros, com 
vários g'fi!os. No dia 06/09, à noite, 
participaram de vigília na Praça da 
Sé, onde se juntaram ao grupo da 
Diocese de Santo André. Dormiram 
na praça e participaram do Grito no 
dia seguinte, no lpiranga. 

Em Amparo, cerca de 50 par
ticipantes saíram às ruas durante 
o desfile oficial de 7 de setem
bro. Distribuíram mais de 1000
jornais, contou com o forte apoio
de jovens da Paróquia de São Be
nedito, da Pastoral do Crisma.

Saíram com um pequeno car
ro de som, mas com muita po
tência. A alegria cóntagiou os 
participantes e aqueles que as
sistiam. Foram muitos os aplau
sos e os apoios recebidos. 

Em Sorocaba, as manifesta
ções do Grito dos Excluídos co
meçaram no dia 6, com uma noi
te de oração em três praças da 
cidade e uma celebração 
ecumênica no Largo de São Ben
to. No dia 7, pelo menos duzentas 

pessoas representando 
sindicatos, pastorais e mo
vimentos sociais, como os 
Sem-Terra, ·participaram do -
Grito. Os manifestantes pe
diram mudanças no Brasil 
para a inclusão de toda a so
ciedade e o fim do comér
cio de armas de fogo e 
munição. Com faixas, car
tazes e bandeiras foram os 
últimos a entrar na avenida, 
fechando o desfile cívico. 
Durante todo o trajeto do 
desfile, de aproximadamente 600 
metros, os Excluidos foram 
saudados pela população, que 
lotou as calçadas do centro da 
cidade para acompanhar as co
memorações do Sete de Setem
bro. 

Na cidade de São José do Rio 
Preto, o Grito dos Excluídos foi 
realizado no dia 07 /09, junto com 
o desfile oficial. Com cartazes,
faixas, camisetas; atividade
teatral, e carro de som, 250
pessoas participaram do 9° Grito
consecutivo realizado na cidade.

O Grito marcou presença tam
bém em Nova Aliança. 

O Grito em Campinas acon
teceu logo após o desfile oficial, 
no dia 7, tendo como símbolo as 
mãos. Na comissão de frente tra
balha dores de diversos 
movimentos e pastorais carrega
vam 1 O pães caseiros, o. bloco das 
mulheres trazia panelas vazias, o 
bloco da juventude era Uí!) dos 
maiores, somado-se aos 4000 ma
nifestantes que foram às ruas da 
cidade para gritar contra . a 
corrupção e a mudança da potíti
ca econômica. Dom Bruno esteve 
presente na caminhada e falou 
aos participantes em frente à Ca
tedral. A realização de Pré-Gritos 

nas paróquias Jesus Cristo Liber
tador, Santa Luzia, a Pastoral da 
Mulher Marginalizada, o Movi
mento da Renovação Carismática, 
foram fundamentais para o 
sucesso do dia 7. 

No bairro Jardim ltaitinga, em 
Campinas, a Pastoral da Mulher Mar
ginalizada e o Centro de Estudos e 
Promoção da Mulher Marginalizada 
(Cepromm), por exemplo, trabalha
ram o tema do Grito desde o inicio 
do ano, envolvendo profissionais e 
alunos da Unidade de educação In
fantil (4 a 6 anos) e do núcleo de 7 
a 14 anos, com exposições orais, 
jogos, pintura, colagem, leituras, 
discussões, concurso de poesia e re
dação. No dia 6 aconteceu o Grito 
dos Excluídos no bairro que contou 
com a participação efetiva dos mo
radores. 

Aparecida recebeu 100 mil 
romeiros/as que compareceram 
ao santuário para as manifestações 
do Grito e da Romaria dos/as Tra
balhadores/ as. A missa principal foi 
celebrada de manhã pelo arcebis
po de Aparecida, Dom Raimundo 
Damasceno, que durante a ceri
mônia lembrou da crise politica. 
Os manifestantes fizeram uma ca
minhada de dois quilômetros par-

tindo do Porto ltaguaçu, onde a 
imagem de Nossa Senhora foi en
contrada, até à basílica. No pá
tio, os romeiros fizeram uma ma
nifestação por justiça, igualdade 
social, por mudança na política 
econômica e pelo fim da corru
pção. Nas 10 grandes mãos, fei
tas em madeirite, estavam escri
tas as denuntias de: Basta desta 
Política Econômica, Basta de 
Guerra, Basta Neoliberalismo, 
Cor-rupção, Agronegócio e Migra
ção Forçada. E também anúnci
os: Projeto Popular, Ética, 
Punição, Solidariedade, Amor, e 
Vida em 1 º Lugar. 

O grito não é um protesto ape
nas, é um processo de 
conscientização dos povos. Para que 
os brasileiros/as se organizem, se 
moblilizem em busca de mudança 
na política social e econnomica e 
não esperem só dos governos ... " 

O Grito ecoou também em São 
Carlos, Limeira, Marília, Penápolis, 
Piracicaba, Promissão, Registro, 
Américo Brasiliense, lndaiatuba, 
Suzana, Torrinha, Araçatuba, 
Santos, Cubatão, Rio Claro, 
Ourinhos, Amparo, Araras, Presi
dente Prudente, Botucatu, Bauru 
e muitas outras comunidades. 



Ecos 

O Grito na capital Campo 
Grande reuniu 3000 pessoas, 
organizadas em blocos que 
denunciaram as diversas for
mas de exclusão social. 

Os manifestantes segui-ram 
o percurso do desfile oficial
pela avenida Fernando Cofrea
da Costa até o palanque das
autoridades, onde foi lido do
cumento elaborado pela equi
pe organizadora com denún
cias e alternativas de mudan
ça.

Em Taquarussu, professo
ras realizaram com os alunos 
da 6ª, r e 8ª séries dos tur
nos vespertino e noturno da 
Escola Estadual Martinho Mar
ques uma celebração no pri
meiro dia da Semana da Pá
tria. 

Com o objetivo de resga
tar, na escola, a necessidade 
de expressão com consciên
cia política e religiosa. A 
atividade foi feita no refei
tório, devida a muita cf)uva, 
com a mesa repleta de ali
mentos trazidos pelos alunos; 
onde todos firmaram o com
promisso de saber por que um 
país tão rico produz tanta mi-

Ecos 

Em Cuiabá, o Grito reuniu 
em torno de 2000 pessoas em 
caminhada com blocos 
temáticos: Mãos que lutam 
por justiça, Mãos que 
constroem e trabalham, 
Mãos que excluem .... 

Essa atividade encer
rou a semana da Cidada
nia q u e  pr omoveu 

séria. 
Dourados celebrou o Gri

to num processo de palestras, 
com 12 temas nas escolas, e 
uma audiência pública com o 
tema "aonde come·ça a 
corrupção", com a participa
ção de 150 pessoas. 

Foram veiculados vários 
artigos em jornais virtuais e 
impressos da região, além de 
entrevistas nas rádios FM, AM 
e comunitárias. E em varias 
comunidades· aconteceram Ge
lebrações e atos do Grito. 

debates em bairros e uni
versidades. 

O Gr it o acont ece u 
também nos m unicípios 
d e Várzea G r ande, Alta 
Flor esta, Cáceres, 
Ron d onópolis, Chapada 
d os Gui marães, Terra 
Nova do Norte, São José 
do Povo e muitos outros. 

Ecos 

Em. São Luís, centenas de 
pessoas de vários movimentos, 
pastorais, paróquias, comunida
des, entidades, sindicatos, ·par
lamentares e organizações de 
base, participaram do Grito no 
dia 7 de setembro. O Grito na 
capital teve como eixos a luta 
contra a instalação do Pólo Side
rúrgico na ilha de São Luís, que 
desapropriariá mais de 14.000 
pessoas que vivem e trabalham 
na área pretendida pelo projeto, 
e por um Projeto Popular para o 
Brasil. Com a palavra de ordem 
"Vida Sim, Pólo Não", a cami
nhada teve vários confrontos 
com o batalhão de choque da 
Polícia Militar que barrou mais de 
uma vez os manifestantes, inclu
sive dando tiros para o ar e utili
zando gás de pimenta contra os 
participantes, o que provocou 
feri-mentos em várias pessoas. O 
encerramento do Grito se deu em 
frente à Praça São Pedro com a 
formação de uma bandeira hu
mana com as cores da bandeira 

Ecos 

O Grito em Bo a Vista 
enfatizou a dificil realidade 
dos migrantes e dos povos 
indígenas. 

·Na capital 128 .000
pessoas sobrevivem com 
menos de um salário mínimo 
por mês. 

No dia 7 de setembro a 
concentração foi em frente 
a feira do produtor, as 9h 
saiu a marcha que teve seu 
ato final na praça da 
cultura. 

·nacional pelos manifestantes,
onde cantadam a música "Ordem
e Progresso" e leram e distri
buíram o manifesto "Em defesa
do Povo Brasileiro".

Em Vitória do Mearim, o
Grito dos Excluídos realizou-se
no dia 7, na Praça Rio Branco, na
presença de mais de 800 pessoas
e contou com a parceria do
Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, Comu
nidades, Paróquia Nossa Senhora
de Nazaré, e Pastoral da Juven
tude. Dentro do lema do Grito
foram refletidos temas como Cul
tura de Paz, situação dos traba
lhadores rurais, realidade do
município. Para dinamizar o mo
mento, a Pastoral da juventude
preparou coreografias, encena
ção e músicas.

O Grito em Grajaú aconte
ceu no dia 7, com a finalidade
de promover a justiça social no
município, como também arti
cular as forças sociais (Sindi
catos, associações, Igrejas,

entidades, etc.). Os partici
pantes gritaram por r:nudanças po
líticas e sociais, que ajude cada 
cidadão a refletir sobre o seu pa
pel dentro da sociedade, buscan
do no exercício da cidadania, a 
construção de uma Grajaú que 
queremos e sonhamos. Seguiram 
em caminhada organizada pela 
Pastoral da Juventude, com 
dezenas de jovens de cara 
pintada, com bandeiras, 
tambores nas mãos, gritaram, 
"caminhando e cantando"· 

'

discursaram e reivindicaram 
Justiça e Paz para todos. 

Em Caxias aconteceu um 
seminário com o lema do Grito 
no dia 1 O de setembro, com a 
participação de quatro paróqui
as da cidade, quando foi feita 
uma análise de conjuntura em 
torno do jovem e do idoso. 

Santa Inês realizou o Grito no 
dia 7, na Praça da Igreja Matriz, 
após o desfile oficial, com uma 
grande celebração. Houve 
exposição de cartazes, recortes 
de jornais, faixas e informações 

Ecos 

Na Diocese de Palmeira dos 
Índios o Grito aconteceu no 
d.ia 4, com a presença de
movimentos populares e
religiosas, sindicatos, povos
indigenas,  comunidades
urbanas e rurais que gritaram
por direito à cidadania. Os
manifestantes saíram em
caminhada com faixas, muita
música e poesia, depoimentos
e reivindicações. As
comunidades do Conjunto
Habitacional Dom Epa-·
minondas e Vila Nova foram
pontos d e  concentração e
chegada. Com a música canção
da Terra de Pedro Munhoz os
trabalhadores rurais ofertaram
bandeiras _da Via Campesina,

sobre a situ,ação econômica
política atual. A manifestação foi 
transmitida ao vivo pela Rádio 
Matriz FM. 

O Grito em l_mpera triz foi 
conjugado com a Jornada de 
Lutas do MST. No dia 6 foi reali
zado um painel sobre a conjun
tura política nacional e seus 
desdobramentos para o movi
mento social. À tarde, foi 
aprofundado o tema do Grito 
com discussão e elaboração de 
propostas para a constituição da 
pauta de lutas do MST. E por fim, 
a Jornada Socialista à noite com 
danças, músicas e outras atr�ções 
culturais. No dia 7 foi realizada 
passeata logo após o desfile 
oficial, cotn cartazes, faixas de 
protesto contra a ALCA, o 
mensalãq_ e em favor da Reforma 
Agrária. O destaque ficou para o 
boneco do Sarney conduzido pe
los universitários da UEMA. 

O Grito ecoou também em 
Santa Luzia, Balsas, Vitorino 
Freire, Zé Doca, Codó entre 
outros. 

MPA, MMC, PJR e os produtos 
da roça, em homenagem à

mãe terra. A celebração do 
grito encerrou-se com a 
partilha de pipoca e refri
gerante para os mais de 2000 
participantes. A proposta é 
continuarmos ajudando com 
formação, nas várias comu
nidades onde aconteceram os 
pré-gritos. 

O Grito aconteceu ainda 
em Maceió, Arapiraca, Delmiro 
Gouveia, Água Branca. 

Na capital aconteceram 
vários debates na semana de 
1 a 6 e no dia 7 cerca de 3 mil 
pessoas marcharam pelas ruas, 
gritando contra corrupção e 
por mu��nç�s. 

Ecos 

Este ano o 11º Grito dos/as 
Excluídos/as, em Belém, foi 
construído dentro da perspec
tiva da 4ª Semana Social Brasi
leira Regional. Aproveitou-se o 
momento para aglutinar mais 
forças na construção das 
Assembléias Populares e na pre
paração para o li Seminário 
Regional. Em agosto aconteceu 
o Encontro de Formação e
Mobilização para o Grito com a
participação de 70 pessoas
vinda·s de dive·rsas cidades do
Estado. No dia 1 º houve uma
coletiva de imprensa e nos dias
2 e 6 foram realizados seis Pré
Gritos e assembléias populares
nas cidades de lcuí, Guanabara,
Águas Lindas, Terra Firme,
Canudqs. No dia 5 houve o
lançamento da Campanha
Justiça Ambiental na Amazônia
"Na floresta tem direitos ... " .É
"O Grito da Amazônia" denun
ciando a situação de injustiça
ambiental na região, dada pela
fragilidade de um Estado de Di·
reito na Amazônia, tem por ob-

jetivo: Afirmar os Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais, 
Culturais e Ambientais , 
(DhESCAs) das Populações ·em 
contraposição a inj usUça 
ambiental na Amazônia; Com
bater o desmatamento e pro
mover a valorização da flores
ta, dos modos de vida e visão 
de mundo dos seus povos; Cons
truir uma plataforma política 
de desenvolvimento para a 
Amazônia que tenha como cen
tro seus povos e a preservação 
dos seus recursos naturais, atra
vés da articulação dos sujeitos 
coletivos regionais; Defender a 
ampliação da reforma agrária e 
o ordenamento fundiário, com
a dos recursos naturais, mos
trando que os recursos da
floresta se esgotam; Ampliar a
influencia e controle social das
organizações populares junto ao
poder judiciário; Identificar os
principais conflitos sócio
ambientais na Amazônia.

No dia 7 de setembro, a 
manifestação do Grito dos Ex
cluídos 2005 reuniu cerca de 
7000 mil pessoas. 

Que foram às ruas da capital 
com faixas, bandeiras e muita 
animação. O Grito reuniu 11 O 
entidades mostrando-se como 
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um espaço de aglutinação de 
forças, com credibilidade nas 
lutas por µm novo Brasil. 

Foi marcado por uma gran
de tensão, devido ao ato para· 
lelo feito pelo CONLUTAS. O 
grande receio era de um con
fronto entre os manifestantes e 
como a mídia iria focar isso. 
Houve grande cobertura da 
mídia e muitas especulações. 

Em Atuá, município locali
zado na região das Ilhas de 
Marajó, o Grito teve grande 
participação dos jovens do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais. 
Cerca de 200 pessoas se 
encontraram numa comunidade 
do interior (Portel) ,_quando 
foram levantadas as bandeiras 
da juventude e da defesa do 
meio ambiente. 

No estado do Pará o Grito 
aconteceu em, pelo menos, 70 
cidades, entre elas Castanhal, 
Marabá, Santarém, Mãe do Rio, 

Eldorado dos Carajás, Ananin
deua, Marituba, Vizeu, 
Barcarena, Tomé-Açu, Paraua
peas, ltupiranga, Obidos, 

Altamira, Macapá, Soure, 
Traquateua, Cametá, Concei
ção, Abaetetuba, Para-gominas, 
Tucuruí, Bragança, entre outras. 

Ecos 

Em Salvador, no dia 7, logo 
ap,ós o desfile oficial, o Grito 
dos/as Excluídos/as tomou 
conta do cenário. Teve início 
com uma caminhada que 
começou no Campo Grande e 
foi até a Praça Castr<? Alves, 
onde foi realizado um culto 
ecumênico. Mesmo com uma 
quantidade de participantes 
inferior aos anos anteriores, 
20.000 pessoas mantiveram a 
criatividade e a fqrça do povo 
contra a exclusão e em defesa 
da vida com dignidade. 
Crianças e jovens apresentaram 
ao longo de toda a marcha 
cantos e coreografias 
embaladas ao som do trio 
elétrico e entre uma canção e 
outra gritavam palavras de 
ordem contra a corrupção e a 

Poesia· 

G.r i to
"Muitos gritos se convergem/ 

Em todo nosso pais/ Gritos de 
um povo/ Que deseja ser feliz./ 

Há gritos de testemunhos/ De 
1,.1ma resistência tenaz/ Gritos de 
liberdade/ Gritos por justiça e paz./ 

Há os gritos das chacinas/ Das 
balas perdidas/ Nas cidades 
pequenas e grandes/ Nas praças 
e avenidas./ 

Há o grito do trabalho 
escravo/ Degradante ou infantil/ 
Grito que não devia existir/ No 
nosso querido Brasil./ 

Há gritos silenciosos/ Nas 
favelas e porões/ Que emergem 
nos becos,/ Cortiços e lixões ... " 

Maria Aparecida M. Rios 
Jequitibá - Mundo Novo/BA 

30 de agosto d� 2005 

transposição do Rio São 
Francisco. Os tradicionais gru
pos de capoeira e as fanfarras 
também compareceram e 
fizeram o seu protesto através 
da cultura popular. 

"A sociedade está se dando 
conta que a república, que foi 
criada para defender os 
direitos da nação, está caindo 
de podridão. Não garante 
moradia, educação, trabalho, 
parece ter perdido sua verda
deira função" (declaração de 
um participante). 

Em ltabuna, o Grito iniciou 
com a concentração na Praça 
Jardim do ó e a passeata foi 
pela Av. Cinqüentenário, mais 
de 500 pessoas estavam no blo
co e· muito expressivo foi o 
número de entidades apoia-

doras ao ato (Pastorais, Sindi
catos, Movi mentas 

I 
Ongs). 

· Foram feitas apresentações cul -
turais na concentração e
panfletagem no desfile oficial.

Na Diocese de Ruy Barbo
s a, em Itaberaba, o Grito
aconteceu no encerramento da
11 Semana Social Diocesana, no
dia 11 /09. Mesmo debaixo de
chuva, 1500 pessoas partici
param em um só clamor pela
ética, justiça e transformação
social.

Em Ribeira do Amparo o
Grito aconteceu pela primeira
vez, no dia 7, mesmo com as
ameaças do prefeito local.
·Coordenado pela Pastoral da
Criança, Sindicato dos Profes
sores, Associação de Desenvol
vimento Comunitário Irmã
Mônica Maria, Conselho Paro
quial de Pastoral o ato, que se
fez em caminhada, teve duas

Realizado na periferia nor
te de Macapá, o Grito reuniu 
mais de 700 pessoas vindas dos 
bairros, das comunidades ·e 
paróquias da cidade. 

Entre os manifestantes, 
uma pessoa com deficiência 
visual fez questão de empurrar 
uma senhora em cadeira de 
rodas, durante os cerca de 
três quilômetros de 
caminhada, da qual participa
ram também grupos de jovens 
do hip-hop, de teatro, 
Movimento pela Vida, que 
busca diminuir as mortes no 
trânsito, CVV, AA, familiares 
de presos e presas e alguns 
egressos do cárcere, familia
res de vítimas de violência, 
sindicatos urbanos, comitê 
pelo desarmamento, repre
sentantes de RO, AM, PA, AC, 
que estavam em Macapá para 

paradas: uma que refletiu 
. sobre os direitos da criança e 

educação e a outra sobre o 
associativismo e a cultura do 
caju. Tudo foi muito digno, 
quem participou gostou e vai 
continuar em 2006. 

O Grito de Jéquitibá teve 
a participação das escolas e das 
comunidades e reuniu 400 
pessoas com apresentações em 
torno do sonho de um Brasil 
melhor para todos. O grupo de 
Capoeira também deu seu grito 
de liberdade. De Jequitibá 
veio a poesia "Deus ouviu o 
Grito do Povo". 

Diversas paróquias da 
Diocese de Bonfim realizaram 
o Grito que teve inicio em
frente a Catedral Di0cesana,
com uma celebração organiza
da pela Paróquia São José Es
poso, do bairro Casas
Populares. Após a missa, os ma-

o encontro regional da AEC 
caminharam conosco e deram 
seu grito. 

Entre os grupos mobi· 
lizados pelas paróquias, des
tacaram-se as crianças e ado
lescentes da Infância 
Missionária, que formaram o 
abre-alas, com seus cartazes 
e símbolos, representando 
vários grupos sociais excluí
dos (Carapirás, crianças na 
rua, trabalhadores rurais, es
tudantes, bóias frias, etc). 

Carregando bandeiras e 
faixas do Grito 2005, abriram 
a caminhada e encenaram 
uma linda coreografia apre
sentàndo as bíblias na celebra· 
ção da palavra, em seus ins
trumentos de trabalho (trou
xa de roupas, carrinho de 
catar papel, enxadas, livros, 
brinquedos ... ). 

nifestantes desfilaram com 
· faixas, cartazes, painéis e mui

tas palavras de ordem, inter
caladas com cantos populares.
A caminhada passou por várias
ruas até chegar à Praça Nova
do Congresso, onde fica o pa
lanque municipal e a maior con
centração de pessoas para as
sistirem o desfile oficial que
aplaudiram a passagem do
grupo dos excluídos.

O Grito aconteceu também
em outros municípios da
Diocese de Bonfim: Jaguarari,
Jacobina, Capim Grosso, An
tônio Gonçalves e, pela pri
meira vez, nos municípios de
Várzea Nova e Umburanas.

O município de Barra Alto
comemorou o Grito pela sex
ta vez consecutiva, resultado
de uma trajetória de unifica
ção de forças da sociedade
civil desencadeada pelo Sin-

Ao longo da caminhada 
foram realizadas duas para
das, para a celebração 
penitencial e da palavra. 

O encerramento foi no ter
minal rodoviário, envolvendo 
os moto-taxistas, com a par-

dicato dos Trabalhadores e Tra
balhadoras Rurais. Este ano o 
Grito teve a participação do 
grupo· de teatro Populart e do 
Grupo de Cidadania Barroal
tense, além da Igreja católica 
e aconteceu logo após o des
file oficial, com o apoio do 
prefeito. A caminhada puxada 
pelo grupo de pifano de Nino 
Preto � finalizada com ativi
dades na igreja reuniu mais de 
170 pessoas. 

O 11 º Grito aconteceu 
também nos municípios baia
nos de Vitória da Conquista, 
Anagé, Catu, Forrolândia, Fi
ladélfia, Andorinha, Mundo 
Novo, Feira de Santana, Con
d'e Cipó, Guanambi, Brumado, 
Paulo Afonso, Ubaitaba, Bom 
Jesus da Lapa, Alagoinhas, Ri
acho de Santana, Tapiramutá, 
Ilhéus, Ubatã, Eunápolis e 
vários outros. 

tilha do pão, água, suco, e 
apresentação de uma peça 
sobre a dívida e a ALCA pelo 
grupo da PJ e um grupo de 
Rap Feminista. 

O município qe Amapá, a 
300 quilômetros da capital, 



realizou o Grito com o grupo 
E C o sde jovens da catequese em 

caminhada pela praça da ci
dade e celebraç�o, com ·a pre
sença de 70 pessoas. 

Em Oiapoque, na frontei
ra com a Guiana Francesa, o 
Grito foi celebrado no dia 07, 
quando um grupo de 50 pes
soas participou do desfile ci
vico, levando os símbolos e 
as reivindicações do Grito. 

Calçoene celebrou o Gri
to na Missa dominical do dia 
11, seguindo o roteiro envia
do pela nacional e adaptado 
à realidade local, com 
crianças e jovens. 

A igreja ficou verde
amarela e ao final da missa 
houve dis,tribuição dos pães 
oferecidos na celebração. 

O Grito foi realizado tam
bém  em Santana, Afuá, 
Mazagão, Laranjal do Jari. 

Ecos 

Em Demerval Lobão o Grito 
também ecoou, no dia 6. Os 
manifestantes aproveitaram o 
desfile oficial das escolas e fizeram 
uma grande panfletagem com a 
distribuição de mais de 2000 mil 
jornais. No dia 7 houve 
concentração em frente a Igreja 
Matriz no centro da cidade quando 
os presentes gritaram por água de 
qualidade, pavimentação das vias 
públicas, educação e saúde digna. 

O Grito aconteceu também em 
Teresina, Pedro li, Picos, Esperantina, 
Floriano, São Raimundo Nonato. 

Em Teresina, nos dias 2 e 3 de 
setembro aconteceu o tribunal 
contra a corrupção e o latifúndio e 
vários Pré-Gritos pela periferia, na 
semana. No dia 07 de setembro 
varias celebrações e atos pelas 
paróquias. 

Em Manaus, em prepara
ção ao Grito foram realiza
das reuniões, encontros, a 3 ª

Feira da  Eq:rnomia P opular 
Solidária, coletivas de  im
pr�hsa, análise de conjuntura, 
pre-Gritos durante toda a se
mana, culminando com a ma
nifestação no dia 7 de setem
bro no sambódromo, com a 
participação de aproximada
mente 2000 pessoas. 

N a  C a pi ta l  o Gr i to  
aconteceu  pela 1 O ª v e z ,  
tendo como Lema: Amazônia, 
em nossas mãos a mudança. 

Aconteceu logo a pós o 
desfi le mil itar, a pesar d a  
tentativa dos policiais mili-

1 tares de impedir os manifes
t a ntes  d e  ent ra rem n o  

Ecos 

Natal comemorou o Grito com 
celebração em toda a arquidiocese 

, no dia 7. Em Mossoró o Grito reuniu 
, 200 pessoas. No início .da marcha no
· desfile, a Polícia Militar tentou im
pedir os manifestantes, como
acontece todo ano, mas dessa vez
com uma ação mais repressiva. Dois

1 companheiros foram presos por
1 algumas horas. Acaminhada continuou
e foi realizado um protesto em fren
te ao palanque das autoridades. O
ato foi encerrado em frente ao
Shopping Boulevard- Centro, com
oração e a música, "Esse é o nosso
Pais". Depois, os participantes segui
ram para a Paróquia Nossa Senhora
da Conceição, onde houve uma
feijoada. A cada ano aumenta o
número de Órganizações que assu
mem a coordenação do Grito.

sambá"d-romo. 
D epo i s  d e  desf i la r, o s  

par t ic ipantes  do  Gr ito  
seguiram pelas ruas próximas 
ao local. 

O Grito em Manacapuru
realizou um encontro para 
analisar a conj�ntura nacio
nal, regional e local, com a 
presença de 35 pessoas de 
várias entidades. Além disso, 
120 Comunidades da Paróquia 
receberam o roteiro para ce-· 
lebrar o Grito. Durante a Se
mana da Pátria circulou o Ma
nifesto da Indignação para 
Ação em 20 Comunidades com 
mais de 200 assinaturas . 

O Grito foi comemorado 
tamb é m  em Santa Inês e 
Urucurituba. 

Poesia. 

"O Grito dos Excluídos/ 
Aconteceu em Palmeiras/ 
Nesse grito faz de conta/ 
Que erguemos uma 
bandeira/ Hoje é sete de 
setembro/ Está sendo a 
décima primeira./ 

Vai ficando cada vez/ 
Mais claro que a mudança/ 
O Brasil em nossas mãos/ 
Precisa perseverança/ Para 
que os excluídos/ Tenham 
máxima confiança./ 

Sobre tudo a população/ 
Sofre injustiça excluída/ O 
fato é que este grito/ 
Reafirma uma saída ..• " 

Manoel Elias 
Palmeira dos Índios/ AL 

Ecos 

Nas manifestações do Grito, 
em Florianópolis , o povo 
indígena Guarani também se fez 
presente. Mesmo enfrentando a 
truculência da Policia Militar, cerca 
de 300 pessoas, representando os 
vários segmentos sociais e carre
gando faixas pedindo terra, vida 
e respeito, percorreram a passa
rela dos désfiles. Mais uma vez a 
tropa de choque tentou impedir 
que os manifestantes desfilassem 
na avenida. Um grupo f�chou a 
ponte que liga a ilha ao continen
te, então o choque saiu da- aveni
da para liberar a ponte, dessa 
forma foi possível a pa�sagem dos 
excluídos, isto depois dos cava
los terem passados. 

Na Diocese de Chapecó o 
Grito teve início no mês de 

Ecos 

Neste ano o Grito dos Ex
cluídos em Vitória aconteceu 
no contexto das ações da 4 ª

Semana Social Brasileira no 
mutirão por um novo Brasil. 
Foi articulado em nível de 
Arquidiocese de Vitória, em 
pàrceria com movimentos so
ciais, CUT e Igrejas. Como to
dos os anos foi realizado após 
o desfile oficial. No inicio uma
mística para impulsionar na ca
minhada, animada e coordena
da pela Equipe do CEBI e a Can
tora Popular e de CEB' s - Ra
quel Passos e sua equipe de
músicos. Um globo gigante foi
erguido em cima do carro de
som e de dentro dele saiu uma
enorme bandeira do Brasil com
a frase: "Brasil em nossas mãos

agosto com trabalho de divulga
ção, animação e entrega dos 
materiais nas 40 paróquias, além 
da realização de reuniões de 
articulação com os movimentos 
Sociais, Sindicatos, entidades, 
entre outros. 

O ponto forte foi o desfile no 
dia 7 de setembro realizado em 
diversos municipios da Diocese 
como: Chapecó, Xanxerê, Palmi
tos, Quil9mbo, São Miguel do 
Oeste, Xaxim, Dionisio 
Cerqueira, entre outras. Em 
Chapecó o desfile surpreendeu 
pelo tamanho do bloco, mais de 
1000 pessoas, bem como a parti
cipação e organização das forças 
socias do Oeste Catarinense. O 
bispo Diocesano Dom Manoel par
ticipou do desfile, carregando uma 

a mudança". A bandeira passou 
pelas mãos do povo em con
centração, numa atitude de ter 
em nossas mãos a mudança que 
queremos. 

Os estudpntes gritaram lite
ralmente contra o aumento 
das passagens e a possibilida
de de revisão na lei que os 
beneficia com o passe esco
lar. Foram montadas Tendas 
com os projetos sociais: paz 
(CF); 4 ª Semana Social Brasi
leira; Cáritas e Economia So
lidária; Memória Fotográfica 
do Grito e das Pastorais 
Sociais. A ca.minhada se deu
em blocos: 

1° Denunciando as injustiças 
contra: Índios, Quilom-bolas, 

Lula, cumpra sua promessa

de salvar nossos empregos

TRABAl-lfAOORES DA CIPLA/INTlRFIBllA � 

faixa com o dizer "Combatemos a 
corrupção sem hipocrisia". Houve 
uma boa divulgação da imprensa. 

Em Blum enau, mais de 500 
pessoas participaram das manif es
tações do Grito - trabalhadores, 
lideranças sindicais, estudantes, 
representantes dos movimentos 

Idosos, Mulheres, Crianças, De
sempregados; 

2º Mostrando que há pessoas 
comprometidas e pessoas que 
não querem nada. 

3 ° E no outro bloco mostrando 
que o sonho e a utopia não aca
baram. O encerramento foi mar
cado por. um ato cultural com Ra
quel Passos e muita música e uma 
poesia de Thiago de Melo, 
"Madrugada Camponesa" decla
mada por Joana - CEBI. 

O Grito foi realizado também 
nos municípios de Cachoeiro de 
ltapemirim e Colatina, Vila Velha, 
São Mateus, Cariacica, Viana e 
outros. 

Blu menau 

de Fábricas Ocupadas, Passe 
Livre, apoio à Palestina, movi
mentos sociais e organizações po
pulares. 

O Grito foi realizado também 
em Criciúma, Tubarão, Concórdia, 
Joinville, Caçador, Orleans. Entre 
outras localidades. 

"A cada Encontro que 
temos/ de Articuladores/ 
de Articuladoras/ Desco
brimos novos caminhos/ 
Descobrimos novos va
lores/ A gente se anima 
tanto./ É tanta animação/ 
que a cada Encontro que 
temos/ O povo inventa 
mais invenção/ 

E no nosso Encontro 
desse ano,/ Esse povo 
inventou de falar/ E com 
coragem e ousadia/ Se pôs 
a anunciar/ Uma lista de 
elementos,/ De coisas que o 
império não pode 
dominar ... " 

Antônia Carrara 
(Toninha da PO) 



"I 

Ecos 

Com a participação de 
um grupo em torno de 1000 
pessoas aconteceu o Grito 
em Curitiba, que diferen
te dos outros anos se deu 
no centro da capital. Os 
manifestantes entraram no 
fim do desfile oficial para 
reclamar do desemprego, 
da lentidão da reforma 
agrária e a política econô
mica, entre outros gritos. 
Também gritaram contra 
Divida Externa, Corrupção, 
por Ética e punição. A rea
lização no centro propiciou 
maior cobertura da im
prensa, inclusive com uma 
entrevista coletiva para 
convocação do Grito . Um 
n ú mero grande de 
movimentos, pastorais, as
sociações estiveram na 
promoção do Grito. 

O Grito aconteceu ain
da em lrati pela 3ª vez, 
Apucarana foi o 9° Grito, 
Londrina, Umuarama, Cam
pina Grande do Sul, União 
da Vitória, São Mateus en
tre outros. 

Ecos 

O Grito foi realizado na 
Esplanada dos Ministérios 
e a concentração foi ao 
lado da Catedral de 
Brasília. A s  entidades 
-reuniram-se numa celebra
ção ecumênica, onde co-

Ecos 
Na capital Aracaju cerca de 

5000 pessoas marcharam pelas 
ruas do ce'ntro da cidade no dia 
6 de setembro para comemorar 
o Grito. No dia 7, após o desfile

oficial mais de 5000 pes
iiiiiiiiiiimr=====--=-�--7 soas fizeram o "a rras

Ecos 

Na capital, dia 7 de setem
bro, o Grito reuniu estudantes, 
sindicalistas, .trabalhadores, 
familiares de presos, morado
res das ocupações urbanas, dos 
acampamentos do MST, jorna
listas e os índios Pataxó de Co
roa Vermelha que estão impe
didos de vender seu artesana
to. Todos contra a guerra, con
tra o imperialismo, a Alca e a 
corrupção, seguiram pela ave
nida Presidente Vargas. "Che
ga de chacina, Polícia assassi
na!" foi o grito mais forte que 

locaram pães e rosas 
vermelhas em cima da 
bandeira, no chão, com cerca 
de 800 pessoas. As palavras de 
ordem foram pela retirada das 
tropas brasileiras do Haiti e 
medidas contra a corrupção. 

tão". Como fruto dos 2 
atos constituíram um 
fórum social permanen
te. Também cresceu o nu
mero de entidades na or
ganização do Grito. Hou
ve especial cobertura da 
imprensa. O Grito 
aconteceu ainda em 
ltabaianinha, Lagarto, Es
tância, Propriá. 

se ouviu. A alegoria do 
caveirão, carro da P M  que 
aterroriza os moradores de fa
velas e já se transformou no 
novo bicho-papão de crianças, 
foi o abre-alas da passeata e 
o primeiro símbolo a ser in
cendiado pelos manifestantes.
Outra palavra de ordem foi:
"O camelô é meu amigo 

1 

mexeu com ele mexeu comi
go!". Além dessas, outra pala
vra de ordem que unia todos
foi: "Mudança da política eco
nômica"

À tarde houve uma segunda 
manifestação, na  Vila 
Estrutural com 300 pessoas, 
gritando por moradia, trans
porte e emprego. 

"Os 2 momentos foram 
importantes, porque foi um 
grito daqueles que não con
cordavam com a corrupção 
e com o modelo econômi -
co, reafirmando que a mu
dança dessa realidade está 
em nossas mãos". 

Em Macaé o Grito também 
aconteceu no dia 7. Os mani
festantes saíram do centro da 
cidade no meio da chuva em 
direção a R io das Ostras, 
Cantagalo, gritando contra 
todo tipo de exclusão, inclu
sive com dinâmica onde colo
caram em uma· cruz as formas 
que mais tocam e machucam 
(crianças cheirand.o cola, 
mend,igos nos sinais, jovens 
sem escola, demora nas reso
luções da justiça, discr.imina
ção de gênero e cor, falta de 
comida, violência no campo, 
entre outras). E gritaram tam
bém os sonhos: através da 
construção de uma bandeira 
nacional feita de cartolinas 
onde cada cor representava 
uma expectativa - pro fis
sionalização para os jovens, 
mudanças nos rumos da eco
nomia e do governo, gover
nos populares e democráticos, 
distribuição de renda e terra, 
combate à corrupção, um país 
sem violência. O evento ter
minou na igrejinha Cantagalo, 
com a oferta dos trabalhado
res daquele assentamento: do
ces, bananas, melancias, ver
duras, legumes. 

Nova Friburgo celebrou o 
Grito, pela primeira vez, com 
panfletagem de sindicalistas 
por melhores salários e con
dições de trabalho e contra a 
corrupção. Os manifestantes 
exibiram cartazes das vítimas 
da violência, quadros compa
rativos de lucros dos bancos, 
bem como pinturas artísticas 
do equatoriano Povel Eguez. 
O ponto alto do evento foi a 
dinâmica referente aos males 
do capitalismo. 

O grito ecoou também em 
Niterói, Campos, Três Rios, 
Paraíba do Sul, Volta Redonda, 
muitas foram as caravanas do 
Estado que participaram em 
Aparecida-SP da Romaria e do 
Grito dos/ as Exclui dos/ as. 

Ecos 

Em preparação ao Grito, a co
ordenação em Porto Alegre, 
elaborou uma cartilha para ser 
trabalhada nas escolas durante a 
Semana da Pátriá, com o tema 
"Cidadania nas salas de aula". Na 
verdade, as ações tiveram inicio 
em julho quando foi realizada uma 
audiência pública sobre exclusão 
social no Rio Grande do Sul. No 
dia 06, aconteceu uma vigília par
ticipada por 70 pessoas, no Largo 
do Mercado público: com shows 
musicais, debates e refle-xões. No 
dia 7, mais de 1. 700 pessoas de 
várias cidades da região metropo
litana, de comunidades de base de 
diversas igrejas cristãs, movimen
tos· sociais, sindicais e escolas se 
reuniram para a celebração e ca-

Na capital Palmas o Grito 
aconteceu no dia 7, logo após 
o desfile oficial, reunindo
2000 pessoas.

Um grito que tentaram 
abafar, com a policia mandan
do desligar. o som. 

Mas mesmo assim, os ma
nifestantes panfletaram e dis
t ri bu í r a m o manifesto em 
defesa do povo brasileiro, 
assim como símbolos em 
forma de mãos "que se 
comprometem com a mudan
ça da nação, por ética na po
lítica e contra a corrupção". 
À noite teve celebração 
ecumênica no Centro de Di
reitos Humanos. 

O Grito ecoou no Estaçlo 
nos municípios de Porto Naci
onal, Pau D'Arco, Vander
lândia, Taquatinga e outros. 

minhada com apresentações 
culturais e debates políticos. A con
centração final foi na praça dos 3 
poderes, onde os presentes assu
miram os compromissos· do 
manifesto ao povo brasileirn, com 
um forte grito indignado contra a 
corrupção e por mudança da 
política econômica. 

São Luiz Gonzaga celebrou o 
Grito com manifestações e 
caminhadas contra a corrupção e por 
mudanças na política econômica. 

Nas cidades pólos do Estado 
açonteceram também pelo menos 
12 atividades em torno do Grito. 

Houve Grito em Santa Maria, 
Cruz Alta, Caxias, Canoas, Passo 
Fundo, Pelotas, Bagé, Santo Ângelo 
entre tantos outros. 

Ecos 

Em Recife, o Grito este 
ano contou com a participa
ção de diversas entidades, 
produziram dois textos - Éti
ca e Mobilização Social 
para estudo nas comunida
des. Como Pré-Gritos foi 
realizado também uma ma
nhã de estudo sobre a As
sembléia Popular. No dia 7 
os manifestantes se concen
traram em frente a Celpe, 
no centro da cidade, onde 
ocorreram diversas manif es
tações culturais das comuni
dades, com abertura feita 
pelas igrejas católica e 
evangélica. Em seguida fi
zeram caminhada até o Pá
tio do Carmo, com uma 

Poesia 

"Ousamos dizer para o 
mundo/ A vida em primeiro 
lugar/ Lutamos por terra e 
trabalho/Para viver, ser feliz 
e celebrar!/ 

Exigimos que. aja justiça/ 
Dignidade e um povo feliz/ 
Cada homem, mulher e 
jovem .. ./ Diz: aqui é o meu 
pais!/ 

Num só coro dizemos, 
Brasil:/ Um filho teu não foge 
a luta/Por progresso que 
promova a vida/ Pátria sem 
dívida$, mãe que escutai/ 

parada entre o Palácio da 
Justiça e a Secretaria da Fazen
da, onde houve protesto contra 
a corrupção, a falta de ética e 
compromisso com a população. 
Dois trios elétricos animaram os 
15.000 participantes do Grito. 

Caruaru e Santa Cruz do

Capibaribe realizaram o Grito 
no dia 4. O povo se concen
trou no Largo do Cetovia, em 
Caruaru, saindo em caminhada 
pelo centro da cidade, com pa
lavras de ordem e reflexões so
bre o tema. Na parada final, 
Largo da Conceição, houve a 
mística apresentada pelo MST 
que colocou a questão da desi.
g u a l d a d e social e apontou 
como saída a Reforma Agrária 

Tantos mártires deram suas 
vidas/ Por amor a essa pát[ia 
Brasil/ Nossas flores, palavras 
e poemas ... / Vencendo 
tanque, canhão e fuzil. .. / 

Nossa marcha seguirá 
dizendo/ Soberania não se 
negocia/ Tirem as mãos, o 
Brasil é nosso chão!/ Nós 
queremos outra economia/ 

O teu povo organizado/ 
Brasil: mudança pra valer/ 

Ninguém pode esperar que 
alguém faça/ Somente o povo 
faz acontecer. 

João Santiago 
Poeta e militante 

e autor do livro 
"Militância e Poesia" 

e a partilha do pão. Aconte
ceu ainda o Grito das Crian
ças por proteção, educação, 
moradia. Comerciantes ofe
receram lanches e água a cer
ca de 2000 pessoas no final 
do evento. O Grito em 
Caruaru foi contra a 
Corrupção e favor da Vida. 

Na cidade de Ouricuri, o 
Grito foi realizado no dia 07 
e organizado por diversos 
sindicatos, pastorais e movi
mentos, com a participação 
de 1500 pessoas. 

O Grito em Petrolina 
aconteceu no dia 7, após a 
apresentação do último gru· 
po do desfile oficial. No Es
tado o Grito foi realizado ain
da em Garanhuns, Santa Ma
ria da Boa Vista, Gravatá, 
Palmares, Afogados, Floresta, 
Vitória de Santo Antão, São 
José do Egito, lnhambupe, 
entre outros. 

-



Ecos 

Em João Pessoa, no dia 6,  
cerca de 4000 pessoas participa
ram do Grito, em caminhada pelas 
ruas centrais da capital, que 
literalmente parou para 
acompanhar a mobilização e or
ganização dos excluídos . Mais de 
30 entidades participaram da pre
paração do evento. Os manifes
tantes se concentraram em frente 
do Theatro Santa Roza, ao som da 
voz e do violão da cantora Vera 
Lima. Depois o Hino Nacional foi 
cantado em ritmo nordestino. Foi 
lida a Carta Oficial do grito de 
João Pessoa, utilizada também em 
vários outros Gritos em cidades 
menores do Estado e durante a 
Marcha da Via Campesina, que saiu 
de Campina Grande no dia 26 de 
agosto e depois de percorrer cer

ca de 200 quilômetros chegou para 
participar do Grito na capital. Du
rante a caminhada foram feitas 
três paradas para refletir sobre o 
modelo econômico brasileiro, a 
corrupção, os Direitos Humanos e 
a Paz. O encerramento se deu às 

margens da lagoa. Ao som dos 
Cabras de Mateus o Grito terminou 
em um grande baile, numa bonita 
dança de ciranda. 

com coreografias e leitura de po
esias. Entre os manifestantes 
estiveram desempregados, inte
grantes dos movimentos dos sem
terra e sem-teto, grupos de 
idosos, de jovens, portadores de 
deficiências e membros do mo
vimento negro, entre outros.A 
imprensa deu bastante destaque 
ao Grito. 

Em Campina Grande a con
centração teve início no Largo 
da Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição, com a participação 
de 2000 pessoas, seguida de 
caminhada que percorreu várias 
ruas e avenidas da cidade, 
terminando na Praça da Bandeira. 
Alí houve apresentações culturais 
da Organização Menina Feliz, 

O Grito ecoou também em 
Guarabira, Diocese de Cajazeiras, 
·patos, Sapé, Santa Rita, entre
outros.

Ecos 

Promovido por igrejas e movimentos sociais 
o Grito em Goiânia reuniu 2500 pessoas no Par
que Oeste Industrial. O local limpo e a vegeta
ção já crescida não davam sinal nenhum da vio
lência utilizada pela Policia Militar do Estado para
a retirada de 4000 famílias do local , em feve
reiro deste ano. "Sonho Real Sim! Exclusão e Vi
olência, Não!", com este lema. os manifestantes
do Grito trouxeram à memória os momentos vi
vidos pelas famílias despejadas. Foi colocada uma
cruz, com um Cristo estilizado de quatro metros,
feito por um artista plástico, com destroços en
contrados no terreno, com pedestal de tijolo e
cimento. O símbolo foi destruído na noite do
dia 8, e um dos coordenadores do Grito, foi ame-

açado de morte por telefone. A coordenação 
local pede apuração para identificar os res
ponsáveis por tais atos e a recolocação imedi
ata da cruz, símbolo do Grito dos Excluídos e 
a declaração de que a área passe a ser de 
utilidade pública. 

A caminhada do Grito percorreu dez quilô· 
metros, entre o Parque Oeste e o Setor Grajaú, 
local onde as familias estão acampadas espe
rando a desapropriação do terreno para se
rem acampadas. Na chegada à Grajaú foram 
partilhados alimentos trazidos pelos manifes
tantes, como símbolo de que a ajuda, a tro
ca, podem mudar a realidade de desigualdade 
e miséria que atinge milhões de brasileiros. 
Outros municípios também celebraram o Gri
to: Goiás Velho, Apar ecida de Go iânia, 
Catalão, ltaberaí, Orizona, lpameri, Cald�s No
vas e outros. 

Ecos 

Na capital Porto Velho, o 
Grito  teve duas programa
ções: pela manhã houve a ma

. nifestação durante o desfile 
oficial. 

À tarde, a manifestação em 
frente ao Hospital e Pronto So
corro João Paulo 11 reuniu cer
ca de 600 pessoas vindas das 
comunidades, paróquias e mo
vimentos sociais. 

Após a caminhada foi feita 
uma celebração presidida por 
D. Moacyr Grechi e represen
tantes da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana do Brasil,
da Igreja Metodista e da
Igreja Presbiteriana.

As organizações colocaram 
as reivindicações aos gover
nos Municipal, Estadual, Fede
ral e cobravam punição a toda 
corrupção. 

Em Candeias do Jamari, 
município que fica a 20 qui
lômetros da capital, o Grito 
foi realizado pela primeira 
vez, organizado pela igreja 
católica. 

Participaram cerca de 200 
pessoas, vindas das zonas ur
bana e rural e de várias enti
dades. 

Depois da caminhada pelas 
ruas, com paradas em pontos 
estratégicos para reflexão e 
falas, os manifestantes se reu
niram em celebração 
eucarística no ginásio de es
portes da cidade. 

Ao final houve encenação 
sobre a vida e martírio da Ir. 
D or othy, lembrando a luta 
pela terra dos trabalhadores 
da região Norte. Houve ma
nifestações do grito em Ji
Paraná, Santa Luzia do Oeste, 
Jaru, G uajará-Mirirri entre 
outros. 

Grito dos/as 

Excluídos/as 

Continental-

2005 
Pela sétima vez, com o lema -

Por Trabalho, Justiça e Vida - em 
12 de outubro realizou-se o Grito 
dos Excluídos em vários países das 
Américas e do Caribe. Orientados 
por eixos comuns como superação 
da exclusão, não pagamento da 
dívida externa, contra a Alca, a 
OMC e a Militarização, por 
trabalho, pela reforma agrária e 
pela soberania de nossos povos, 
as manifestações deram-se de 
forma muito criativa. 

As comunidades dos países como 
República Dominicana saíram às 
ruas para gritar pelo direito à 
moradia e contra o Tratado de Livre 
Comércio. No Haiti foi um Grito 
pela autodeterminação, contra o 

· pagamento da divida externa, e

contra a invasão dos produtos
agrícolas importados dos Estados
Unidos, contra a ocupação militar
e a dominação extrangeira. Um
Grito pela descolonização foi a rei
vindicação do povo de Porto Rico.
As atividades do Grito centraram
se, neste país, no apoio solidário e
protestos contra a destruição do
Barrio San Mateo. Na Argentina o
Grito se deu na construção das
caravanas por trabalho, justica e
vida, a se realizar em todo o país
no ano de 2006, culminando com o
Grito em Buenos Aires.

Um Grito pela verdade e con
tra a impunidade foi dado na
Colômbia, onde 95% dos crimes
permanecem impunes. Na Costa
Rica, milhares de pessoas forma
às ruas se manifestaram contra a
implantação do Tratado de Livre
Comércio. No Panamá, o Grito en
grossou a luta nacional e expres
sou sua indiganção conta o mega
projeto de ampliação do Canal do
Panamá.

Em outros países, como Esta-

ASSEMBLÉIA POPULAR 

NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS 
Diretrizes aprovadas na Assembléia Popular (25 a 28/ 

11 /2005) 

1· AGENDA DE LUTAS COMUNS 

O povo luta todos os dias pela sobrevivência. Luta 
por seus direitos. Os movimentos lutam também por de
fender os interesses de grupos sociais. Mas agora, pre
cisamos construir uma pauta comum, do que poderíamos 
fazer E lutar juntos por algo que interessa a todos e a 
todas. 

A crise política atual revelou que os brasileiros não 
acreditam nos atuais políticos. Acontece que o sistema 
de representação não respeita a vontade do povo. Depois 
de eleitos, fazem o que querem. 

Precisamos lutar, promover debates exigindo mudanças 
no sistema político-eleitoral e na organização sócio
político-economica. 

cJ d 

Está previsto na Constituição brasileira que devería
mos fazer uma Auditoria da dívida externa. O Brasil já pa
gou mais de uma vez sua divida externa. Por isso é ur: 
gente e necessário a auditoria da divida externa. 

O aumento do salário mínimo e da aposentadoria são 
as principais formas de' recuperar a renda dos mais po
bres. É a melhor forma de garantir a distribuição de 
renda. Lula, em campanha, havia se comprometido a do
brar seu poder aquisitivo durante os quatro anos. Se ele 
cumprisse a promessa, hoje o salário mínimo, segundo o 
DIEESE, deveria ser de 454 reais. E lutar pelo projeto de 
aposentadoria das donas-de-casa. 

.. a, .. 10 1Jne1lu ou rauo,no e pela reducão da 
or II d, <!e t , > lhe, 

Milhões de brasileiros estão desempregados ou no tra
balho informal. O direito ao trabalho é fundamental. Por 
isso precisamos desenvolver uma luta pelo direito ao tra
balho, em especial para o jovens da cidade e do campo. 

5 uta c. ... ol1a o pa1u11m::ntv d divina lnt�rna "' os 
a , s 

O governo está gastando mais de 120 bilhões de reais 
por ano em juros da dívida interna. O governo usa o di
nheiro do povo para transferir aos bancos. Isso precisa 
acabar. 

o i.utar por uma polltlca externa soberana baseada
no nrlncfpio da solidariedade e na defesa da 
!:' -)e , (j a f 

Contra os acordos da ALCA e da OMC; 
Pela retirada das tropas brasileiras no Haiti; 
Pelo fim da exploração por parte da Petrobrás e de 

outras empresas brasileiras nos países vizinhos; 
Mobilizar-se pela adesão à Alternativa Bolívariana para

as Américas -ALBA. 

Garantir que essas vagas sejam prioritariamente 
destinadas aos jovens mais pobres, do campo e das cidades. 

As lutas pela demarcação de todos os territórios 
indígenas e quilombolas; 

Por um novo modelo de desenvolvimento agrícola; 
Por uma agricultura livre de transgênicos; 
Contra a privatização das águas, somando-se à campa

nha pela revitalização e contra a transposição do Rio São 
Francisco. 

rá qu r ecurs()s do or amr-nto pubh o 
Pr ornar me, te p a a ,olftlc soei 

Propor mecanismos de controle popular sobre as 
políticas públicas; 

um orn da a OOd de .:.mi pt:la de 

Estimular todos os meios e práticas de comunicação 
popular, comunitárias e livres; 

Combater o atual monopólio dos meios de comunica
ção; 

Somar-se a semana de lutas pela democratização dos 
meios de comunicação a realizar-se em torno do dia 17 de 
outubro de 2006. 

li. COMO AMPLIAR NOSSA ORGANIZAÇÃO E MANTER·N@S
ARTICULAD@S? 

Precisamos dar continuidade ao nosso esforço 
organizativo com o povo, com as bases. 

Quando decidimos realizar a Assembléia Popular -
Mutirão por um Novo Brasil em âmbito nacional, havíamos 
planejado realizar assembléias municipais e

estaduais. Infelizmente, por falta de tempo e capacidade 
organizativa, conseguimos realizar predominantemente 
assembléias estaduais. Mas agora, precisamos realizar mais 
assembléias populares nos municípios do interior e nos 
bairros das grandes cidades. E nas assembléias, retomar 
os temas debatidos nos documentos da assembléia 
nacional. 

As Assembléias Populares podem também planejar ativi
dades de ação direta que permitam mobilizar em torno de 
problemas e soluções comuns e que sirvam de exercício de 
pedagogia de massa. 

l I ti O : t c1 1 S 

Utilizar os documentos aprovados na Assembléia, sobre
tudo o documento O BRASIL QUE QUEREMOS, transformá
los em cartilhas, com perguntas e de forma didática, para 
discutir com o povo. E combinar que tod@s nós, ao vol· 
tarmos às nossas bases, durante um certo período, fossemos 
de casa-em-casa, levando a cartilha e discutindo com o 
povo. Devemos aproveitar também os espaços comunitári
os onde nossa base está acostumada a se reunir como: cen
tros comunitários, associações, paróquias, sindicatos, pra
ças públicas, etc. 

llc1U I< I 14,n,11 r 
Podemos afirmar que, a partir de agora, nos comprome

temos a manter-nos em assembléia popular permanente. 
Realizarmos uma nova Assembléia Popular Nacional com 

representações, delegados, por todos os setores sociais, e 

seguiremos adiante nessa longa jornada do povo ir cons
truindo suas próprias instâncias, seus próprios espaços de

debate e decisão. 

.. 

,_ 

-
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FIQUE POR DENTRO 

"O Ano de 2006 chegará com grandes desafios, para nos testar na capacidade 
de organização e unidade de projetos e lutas" (Zé Vicente) 

1 - SE LIGA 
Estudiosos da Globalização 

advertem: 
O sistema encontra-se sob 

3 ameaças: crise financeira, 
dada a fragilidade do Dólar; a 
reação dos movimentos 
sociais, devido ao aumento 

.:r,-.. dos setores excluidos do 
mercado e o desastre ecoló
gico, fruto da ação predatória 
contra o planeta. 

2 - AOS ANIMADORES/ AS 
Apesar do suor, lágrimas e 

reuniões que rolaram nestes 11 
anos, certamente, muitas foram as 
alegrias neste simples e grande 
processo de construção que 

"'" representa o Grito dos/ as 
Excluídos/ as. 

E neste mutirão consegui
mos mudar a cultura da sema
na da pátria, saímos de uma 
posição de platéia passiva para 
o protagonismo.

Tenhamos certeza, isso só foi
possivel devido a garra e a 
generosidade destes animadores/ 
as militantes que a experiência 
do grito conseguiu cativar. 

Por isso vai nosso agradecimen
to e desejos de Feliz Natal e Ano 
Novo com muita saúde, alegrias 
e disposição, pois a lu ta 
con tinua. 

3 - ENCON TRO NACIONAL 

Companheiros/ as Animado
r1, res/as do Grito, é verdade que 

2005 ainda não acabou, mas já 
temos que pensar em 2006. 

Com isso queremos informar 
que o 8° Encontro Nacional de 
Articuladores/ as do Grito será 
nos dias 31 de março, 1 e 2 de 
abril, em São Paulo. 

É importante reservar a 

data nas agendas e discutir ai 
no Estado para indicar a pes
soa que virá ao encontro. É 
importante que a pessoa co
nheça a experiência do Grito 
no Estado. 

4 - ASSEMBLÉIA POPULAR 
Dos mais distantes recantos 

desta pátria Brasil, no final de 
outubro, chegaram a Brasilia mais 
de 6 mil pessoas, levadas pelo 
sonho de realizar a Assembléia 
Popular, mutirão por um novo 
Brasil. 

Eram dirigentes, militantes 
e participantes de centenas de 
movimentos, pastorais, Igrejas 
associações, ONG's, do campo 
e da .cidade, motivadas pelos 
processos da 4 ª SSB e das 
Assembléias Populares. 

Em tempos bicudos, onde 
fortes ventanias levantaram 
muita sujeira da polítiça e· onde 
o Pais é refém de uma política
econômica que sacrifica o so
cial a favor do capital financei-

ro, o encontro. de Brasília foi 
de grande valia para os que 
ainda não acordaram de todos 
os seus sonhos. 

Das muitas idéias import�n
tes discutidas podemos dizer 
que a Assembléia construiu co
letivamente um espaço políti
co legitimo que possibilitará 
avançar na reflexão sobre au
tonomia dos movimentos soci
ais e trabalhar com seriedade 
a proposta de democracia oi
reta. Saímos da Assembléia 
com a proposta de continuar 
este mutirão a partir de uma 
agenda comum de lutas, rumo 
ao projeto· popular. 

5 - VÍDEO 
Já temos na secretaria o 

vídeo com imagens da 18ª

Romaria e ào 11 º Grito em 
Aparecida/SP. O vid.eo tem 
duração de 22 minutos e custa 
RS 15,00. 

6 - ATENÇÃO / MUDANÇA 

CALENDÁRIO DE LUTAS 
- 8 a 14 de março: Jornada Nacional
em Defésa das Águas; 

- 8 de março: Dia Internacional da
Mulher;

- 17 de abril a 1 ° de maio: Lutas
em Defesa da Reforma Agrária, do 
Salário Minimo e pelo Direito ao 
Trabalho; 

- 19 de abril: Dia dos Povos Indíge
nas;

- 1 ° a 7 de setembro: Jornada Naci
onal pela Soberania Nacional e Con-
tra o pagamento da Dívida Interna e 
Externa; Grito dos/as Excluídos/as 

- 17 de outubro: Semana de Luta pela
Democratização dos Meios de Comuni-
cação.

- 20 a 27 de novembro: Semana da
Consciência Negra.

CALENDÁRIO ORGANIZATIVO: 

1 ° Etapa: De janeiro a maio de 2006 

- Desenvolver o trabalho de base;
- Promover as Assembléias municipais;
- Divulgar os documentos da Assembléia
Popular /2005;
- Elaborar cartilhas de estudo;

2
º Etapa: De maio a junho de 2006

O telefone da Secretaria 
Nacional do Grito mudou. Vejam: 
0xx11 - 2272 0627 

7 - 12º GRITO 
Companheiros/ as no dia 22/ 

02/06 teremos a 1 ª Reunião da 
Coordenação Nacional do 
Grito, em São .Paulo. Como o 
processo está começando soli
citamos que até o dia 15/02 
vocês enviem para a Secreta
ria Nacional, sugestões para 
nosso lema, e�xos, símbolos e 
o cartaz do 12º Grito dos/ as
Excluídos/as.

8 - BRASIL DE FATO: UMA 
VISÃO POPULAR DO BRASIL E 
DO MUNDO 

Ajude a manter este 
importante meio ·de comunicação. 
Faça a sua assinatura e dibulgue 
esta idéia. Telefone: (11) 2131-. 
0808. Correio eletrônico: 
assinaturas@brasildefato.com. br 

Por 100 reais você receberá 
em sua casa o jornal por um ano. 

- Promover as Assembléias Populares
Estaduais;

3 • Etapa: Assembléia Nacional 
- Por aclamação, a data indicativa para
a próxima Assembléia Popular Nacional
será antes das eleições de 2006.

A Secretaria 
Nacional do Grito 

dos/as Excluidos/as 
estará fechada 

durante o mês de 
janeiro, devendo 

retornar em 
t,vereiro. 



Ol - O\lraoa Habilita9ão de Agentes de Pastoral 

02 - 01"gan1�dor: Oomiaeão Nacional do Olero 

03 - :x»ta, 20 a 25 de outubro de 1987 

04 - Local, Itaioí - Indaiatuba, • s. Pauldl 

05 - Partioipanteai 417 pessoas, entre leigos, agentes de pas

toral e observadores. 

06 - Ooordenaoão, Uma equipe de especialistas em economia, 

sociologia, política e Igreja, (6 pessoas). 

07 - Rosultadoaa Uma oontribuigão de todos oa participantes, 

no aont1do do criar uma consciênoia nacio

nal, superando regionallsmos e bairrismos. 

Trata-se de um País, inserido na Amerioa 

Latina, oom problemas CODillnat

.._--��· negros 

- Índioe

... classe opel"Ú-ia, etc.

Entradaat 

08 - Despesa: 4 participantes por Nova Iguaou OZS 6.8oo,oo 

Projeto 15.000,00 

ozt 21.aoo,oo 

[X -= 



Hino da Fraternidade 

A necessidade era tanta e tamanha 
Que a fraternidade saiu em campanha 
Andou pelos vale.s subiu as montanhas 
Foi levar o seu pão 

A dor era tanta, a injustiça tamanha 
Que a luz de Jesus que seu povo acompanha 
O iluminou pra viver em campanha 
Em favor dos irmãos 

Um só coração e uma só alma 
Um só sentimento em favor dos pequenos 

E o desejo feliz de tornar o país 
Mais irmão, mais fraterno 
Vão fazer de nós, povo do senhor 

Construtores do amor 
Operái:ios da paz 
Mais fiéis a Jesus 
Vão fazer nossa igreja 
Uma igreja mais santa 
E mais plena de luz 

Erguer as mãos com alegria 

Mas repartir também (bis) 
O pão de cada dia 

1 1 

De mãos dadas a caminho 
Porque juntos somos mais, 

Pra cantar o novo hino 
De unidade, amor e paz. 

57. ACLAMAÇÃO AFRO

Vai falar vai falar 
No evangelho Jesus vai falar (bis) 
oxal� nossa luz 
seja sempre o Cristo Jesus (bis) 

Já falou já falou· 
No evangelho Jesus já falou (bis) 
oxalâ o louvor 
seja dado ao Cristo Senhor. 

1.Somos gente da esperança 
Que caminha rumo ao Pai. 
Somos povo da Aliança 
Que já sabe aonde vai. 

3. Todo irmão é convidado
Para a festa em comum:

2.Para que o mundo creia 
Na justiça e no amor, 
Formaremos um só povo, 
Num só Deus, um só Pastor. 

Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um.-



-8-
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INICIO TEMPO ATIVIDADES TÉRffi!NO 
-- ... ....  --- --·-·- - . .. ..  - - - . ""' - . .. . -· . . . .  

19.30 60 
20.30 20 
20.50 10 
21.00 30 
21.30 5 

21.35 20 
• 

21.55 15 
22.10 30 
22.40 20 
23 .. 00 15 
23�15 15 
23.30 60 

00.30 15 
00.45 15 
01.00 

"'
--- _.., __ _ -- -----.. .......

Racepçao om N.Lar - Cafezinho 
Chamada: distribuição 
Visita . s t ( . ,. ao an 1ss1mo 
Palostra Inicial 
Distribuição dos Guias 

dos quarto� 

do Peregrino 
�editaçao:Conhece-te ati mesmo 
Reflexão: Via-Sacra (alguns quadros) 
Jantar - Leitura (três loituras) 

-

O Filho 
, 

meditaçao: Predigo 
... 

Droçoes da tJ.oi te - Avisos 
Recolhimento dos Cursistas 
Reunião dos Dirigentes 
Visita 

; 

ao San-tíssimo 
Colesterol 
Repouso 

++ 

. _ _....__ 

20.30 
20.50 
21.00 
21.30 

21.35 
21 .. ss

22.10 
22.40 
23 ,. 00 
23 .. 15 
23.30 

00.30 
OC.45 
01.00 

,

y+Obs. A Via Sacra podara sor feita normalmente de acordo com o 
ambionto ou situaç;o do cansaço • 

• Depadendo só sor� rerletido alguns quadro. (explicando.que 
· a nossa vida j� uma vi� Sacra, por tudo que pnssomos).

-·
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- ---........ _ ·-·· . ··----···· .. - ....... . -··- .. ·· .... ·- .. ,. ·- .... . .. ·- ... -···-· -
INICIO TEmPO ATIVIDADES TÉRMINO ---· - . --- ---_,._ ... _ .... _ - ---··· . -- --··- --·---
07.00 30 Alvorada - As�aio - Çafezinho 07.30 
07. 3Õ-. 3-0-mei:f(tâçãõ:-O·s· ·tr"°ts-·oTJiãros---orãçÕes7menfíâ·oe-,·o-o
oe-:õo·- ·2°o ... c-à·f; "êfã mãrih-; · · --·-· - - - --- ··--- ····- -· -----õa,2c·

08. 20 -- - � · 1ê" 0

Des0

locamo-nto ____ -f ol-êfo""re _________ oe-;-:fo-
----- -�- ---- -· .... _ _. ----- -----·- --08.30 20 Divisao dos Grupos 08,50 

08.50 60 Palestra: C -Pr�Õje
.
to doDOu;-·

·
--· --·- 09,50 

09.50 40 Grupos --·------ ·------1Q.3C -
Io:""3�--rõ·oeslÕcâmànto :_--fõTc1or·e·. ·- - --- -- -·- .. • #  

lô.40 
10.40 60 Palostra: Josus Cristo·· --· ........ ---- ·-

T
i�40 .. 

l·l ·• 40 atr c"'rupÕà-- ___ .. . --- . - - -:--·-·· . ------ -·12 �
-20-·

12. 20 10 Tempo lfvro .. - . - ---------- - ···---- . ---· ·
12,30 

12.30--60- Almoço-_- -AprÕsontaçao--·------·- ··- -- ---
f3;-30-.

1�3�-- -60°-C-afozinho -_- l>os"êáriçõfê"h·a-mar-!fmin· ·ant'às 1 - ·14 ,-30
T4. 31) 10 ·roréTõro ____ ----- - · --- - -�4-:-tio
14,.4Ó 50 Palestiã:-IgrãJá ___ ···- -- -- ·--· -· --- --· --i.·

s�

Is':""30 40 
- Grupos 

-- --·. - - . ·-· - ··---- -·· ------··- ·- -··--Í6,10. 

T6".1·c-- To· -êaf·e zi rilio-- · - -- · - ···--·-- - · - · · - · · -- · ·---· · ·
1

5·, 2
ê-

16, 20 10 Deslocamento - folclore · · --· 
16,30 

------ __________ ._... .. ... ·--·- ·-- .. ··-··. ·- .... ·- ··-16.30 40 Palestra: fo 17,10 
1f;fõ ____ 4ClGrupÕs·--·--- ---------- ----- ---- ·--- -i-r.so 

11. sc -fô-TempoT:fv·r·e-· ----- -·-··-------�·------· "iã;õõ-

fa.or · -3-Õ-At0-·Po_n_ften·c·iaf' (óu ·umã ·c-elebrã"çâõ)- · · · 18,30-
Tã:-3_0 ___ 4O-Jan-tar ·- __ ,.. __ - . . . . . 

-1g-;10
19.lC -30-R-Ssum-oso-íYlurais- - -- - ···--. ·-. - -- ... ·1g,4·c·

19.4C ----5õ--Â-presOnfaç;o--doslfésuõfõã'·81fiürãTs· ... ·-· -- 20".30 - ·-- -211:w
----·- _________ ., _____ ·-.. - . ·--·--·" -

20.40 3C Reuniao com os Animadora e Secretarias ++ 21.1c ( .. 
·
)-·. -·-

21.10 --fo--7féü�oco·m ·os óir-i'gon
.
tos

21.40 ____ -rc- visi"tâ ãó ·san-tissTmO - - -···-

21. sc--·4·ocàTõs
.
ter·oT-- - - ... -·---- .. 

. . --... - ·---.l;l, 40 · -··· - 21,s·r --·-·--. ·- -- 227Tr
·--Repouso

-· - ----· · ---- ·- -- ··---·· ····-- · -- •· · · ·· -
------- ·------------· - -·-- -------------;-- ... �-· .. -· - --·-----

\ Obs. Durante a reuni;o com os animadores e secret�rins dos Grupos 
Os dirigentes douerão fazer trabalho de Corredor. 

} 



INICIO TEffiPO 

St\BADO - HORÁR ro 

ATIV fóÃDES ____ _ 

-2-0-

--fEBffiINO 
07.-�--30 - - AI-vora-da-=-Ãs-SãTõ - Cafezinho ----

07.30 
Oi:36 .. __ 30 or8çãô-dã0fãn-hã medi taçao:Âgua Viva 08. oO--

õã:-óc--· ·-3-0---t-af(i' do ffian�-------- õã-�30 

õa.3c--Tô - 00-sic;cámo·ntô-:--foTcíorô· ---- -------·-----ôã,-fo -

00.-4Õ --·2-:Tis - Qalestra ;- Leigo no Mdo.Açao o Liderança 10 • 40 
·1e.40 40 Grupos 

-·- ---- ----
--rr;2( -

11.2·0 -- -rs-cãfãzTiilià-- -- . - . - . - ... --- .. ----- ··--·-· - ----1T;3·ç-

u.3s·-·- 10 folclore - ·- .. ----·· --� - -- ---·· --- ·-- .. 
11.45 

11,45 40 Estudo - formnção 12,25 

\2125 40 Grupo 13105 
13,05 IO Doslocamontc - almoço 

-

13.15 40 Almoço 
13.55 
14,55 
IS:. 05 
19, 05 
19.45 
20.25 
21.25 

21.ss

22,35 
22.45 
23.05 

60 Descanco - cofezinho 
10, folclore 

9.hs. Sacramento - missa oxplicativa
40 Jantar (apresentação da cozinha} 
40 Resumos. o _ _lfillrais 
60 Aprosontação aos resumos o murais 
3C 1ounião cÕm animadoras o secretarias 

Trabalho de corredor 

40 Reunião c/ dirigentes 
lC Visita ao Santíssimo 
20 Colos to rol 

• 

13,!5 
13,55 
14.55 

I5. 05 
19.05 

19.45 
20,25 
21.25 

21.55 

22,35 
22.45 
23.('5 
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INICIC TEn1Po-·-nYIVIOÃÔES __ TÊF.H.HNO
"ô6":oc 6-ô--;fl_v_Õ_r_o_d_Õ f-o·s-tfvã -: -Ãss-Ôio--.:- Caf ez{nlio" e'f;oc 

07. OÓ-· ·3c Õrãçô'Õs. do M-e-nha·-:· medi taçaÕffionã:êfa CriátcPC? � -
ci:3·c-. ·31:--··--cofÔ ci'â"m-ãn.hÕ ---- --rã:fü -
00 ;oc-

Yb ___ ·-Fõiêfo·r·a- ------ ------------·--·------�;-i-c

c0.1r ealostra: Estudo· dos ·Ambiontos-- i2.-�·
- -------- ----,.,- ·---····- .. -------·-------·----

12.3C 40 Almoço 13,lC 
13:-ic -·-- ·s-o - o·o·sca·n·so--c·o-fÕzfnKo- -- - . __ .. __ ------ ----ff.'ic-·.

14,lT 
___ -Yc F"olcYõiõ ___ · --· ---·--- -- ------·-- -·-·- ----·r4-:-w--·

iT;2·c --4Õ -- PÕ"ío"stra:""-c·õmún-fctÕda-.:-P·�-.:êursiTli""ê- --- . Y4.S-( ·-.

14.SC -·4r ____ TÊ:ffiPO-Pàrã-G"rup·os . - ·- -· ·-. . ·- --- ----·-1:s.·3'(� -

·-- ... - - . - . - ... _ _..,, - -. . . . - . -- -· - .. - - . - ..15. 3C lC Deslocamento oara DCSERTr Ys ."4r 

15 .4-
(1
- -

2ê- ·-· oÉSErffõ ____ -Oosi"õc"nnÍonto j;';r-á c�·p·ero----· 16,r,-c�-
16. CC 3C - Dopoimanto - na Copo la 16. 3C
16. 3C 30 Palestra-=-Ts*rõ_r_ân'ç*ã Tii"a" ·sala· -d·o· ·pô'lost"raT Í7-, rr --

17. r o 30 Ba.nhÕ _________ ·----- ·-··-··· · -·- ·-_-i-7,�

17 .3-(- - 6-c·--·coleb-ra-ção:- D{s-tr.ib
Üiçao·-dÕ-G·u-fãs-ÕCr1u-Ef-,--ia-;3r'

18 .3C -- 3C - Lanche · - -- -- -- ---· ---· · 
19. rc

19. L C ---- ENCEílH/\fi EN:f O
- -- --



I FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS DO REGIONAL VIIl 

1.0 - ASSEMBLÉIA DIOCESANA -· (Uma síntese) 

A Assembléia Diocesana de 06/11/2004, aprovou documentos 
normativos, visando sobretudo, colocanmos em harmonia com as Metas 
que a Igreja do Brasil, através da CNUB, assumiu para a Evangelização 
neste início do III Milênio. O estudo que nossas Comunidades fizeram 
das Diretrizes Gerais (Doe, 71 da CNBB), revelou que somos uma Igreja 
sensível aos apelos do nosso tempo. Esta constatação coincide com os 
resultados apresentados pelos Fóruns da Formação, da Administração e 
das Pastorais Sociais, que aconteceram ao longo de 2003. 

As indicações percebidas desses fóruns demonstram que nossa 
Diocese é uma rede formada por 49 Pa1róquias, 390 Comunidades e 10 
Regionais, presente nos sete municípios que forma a Diocese de Nova 
Iguaçu. Que nossas Comunidades se organizam em torno da Palavra de 
Deus e da Eucaristia. Nota-se tambétn o desenvolvimento de várias 
atividades na área social, tais como: Pastoral da Criança, Ações Sociais e 
outros ......... . 

Existe um sentimento nas Comunidades pela Promoção da Pessoa e 
de sua dignidade. Por isso ..... nasce nes1te regional o desejo de Organizar 
as Pastorais como uma rede de comunidades, Movimentos e Serviços 
que têm na Celebração Dominicat o dia do Senhor, a expressão mais 
significativa de sua Comunhão e Missão. O Documento da Assembléia 
destaca ainda as seguintes propostas: lnicentivar a inserção dos Diáconos 
Permanentes nos diversos ambientes da sociedade civil (DA 2.9); Criar 
uma Coordenação das Pastorais Sociais, com a. responsabilidade de 
harmonizar a Ação de todas as frentes de trabalhos sociais em nossa 
Diocese (DA 2.1 O); Promover atividades diocesana e paróquias de 
geração de renda (DA 2.16); Promover a articulação da Diocese com o 
Poder Público, visando, sobretudo a implementação de Políticas Públicas 
que favoreçam os mais necessitados (DP� 3.1); Despertar a sensibilidade 
das comunidades às necessidades das pessoas, de maneira especial das 
Crianças e abandonados (DA 3 .5); Conlnecer melhor a Doutrina Social da 
Igreja e aplica-la às nossas ações pastora.is (DA 3.6; Incentivar a 
participação dos leigos, nos Conselhos �1unicipais, com a prioridade para 
Saúde, Educação, Criança e Adolescen1te, Tutelar, Ação Social (DA 3.8). 



Dioce�.)ie Nova Iguaçu 
Atissembféia das Pastorais Sociais. 

Folha Interna sobre a 
Programação para a Assembléia Diocesana das Pastorais Sociais 

Data da Assembléia: 16 de abril de 2005 (sábado). 
Local: Centro de Fonnação de Lfderes·(CENFOR). 
Horário: de 8 às 13 horas. 

Horário 
08:00 / 08:30 

08:30 / 08:45 

08:45 / 09:00 
09:00 / 09:30 

09:30 / 09:40 

09:40 / 10:20 
10:20 / 10:50 
11 :50 / 11: 1 O 
11:10/11:20 
11 :20 / 11 :35 

11:35 / 11:45 
11 :45 / 12:00 
12:00 / 12:30 

-

p ro2ramação 

Ati:1Jidades 
Acolhida - crachás - lista de presença. 
Ensaio dos cantos. 
Abertura e Oração 

Dinâmica de Perfil dos Participantes 
Objetivo do Encontro: instituir a referência diocesana das pastorais sociais, através da defini-
ção de um grupo coordenador e de um conjunto de diretrizes para a atuação desta coorde-
nação. 
Breve histórico do Fórum das Pastorais Sociais até hoje. Agradecimento a Equipe provisória 
de coordenação: Miriam (past. carcerária), Moisés MTC), Mara (Past. Solidariedade), Rozen-
do 
Exposição: Pastorais Sociais e o Contexto Atual. 
Inscrições para comentários dos participantes 
Intervalo - Café 
Leitura dos Critérios para a Escolha da Coordenacão das Pastorais Sociais. 
Divisão por setores: (1) assistência soclal;(2) saúde; (3) trabalho; (4) criança e adolescente; 
(5) política e cidadania para a indicação de um reP,resentante e de um suplente para a.Coor-
denação Diocesana das Pastorais Sociais. 
Apresentação dos Indicados e leQitimação da Assembléia. � 'lV'° 
Calendário 2005 ( �ç oo tvMMl 
Envio da Coordenação e Oração de Encerramento da Assembleia 

� rÀ,(J p � fa-pM '{V,,,() l

{ft(t-,�Uh,/,_� /, � i}v){/Yh11; t,v,; lS.P � 'Tfr.\
/ :J i /'\" / 

( 
I :y� 

Resoonsável 
Betinha 
Nllândio 
Flavio 

D. Luciano
Pe. Davenir
Pe. Bruno

Sonia Martins 
' 

Adriano 

Kátia (Geris) 
í�JL 

�N 

Adriano 
D. Luciano e Pe.
Agostinho P.retto

( coordenador. dioce-
sano das past. soei-

ais) 

. ' 

... 



Dioêe!,le de Nova lguaç·u 
Coordenação de Pastoral 
Primeira Assembléia Diocesana da.� Pastorais Sociais 

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2005. 

Apresentação 

É com alegria e esperança_ que iniciamos a Primeira Assembléia Diocesana das Pastorais Sociais. Ale
gria porque sabemos que esta Assembléia é -0 resultado prático de toda uma fónga caminhada desenvolvida pelo 
Fórum das Pastorais Sociais em preparação a· Assembléia 'de nossa Diocese, concluída e� novembro do ano
passado. .. 

· · 

Ao mesmo tempo, estamos esperançosos com as perspectiva� que se abrem com a criação da Equipe 
Diocesana àe Cooràenação das Pastorais Sociais, que será escolhida nesta· Assembléia. A criação desta equipe 
representa todo um esforço impulsionado pelo nosso Bispo D. Luciano no sentido de· articular e fortalecer as 
pastorais, movimentos, grupos e organismos que tem na dimensão sociotransformadora seu carisma. 

Em outras palavras, com a escolha desta primeira coordenação diocesana das pastorais sociais, espera
mos inaugurar um novo tempo em nossa Diocese. Não se trata de triunfalismo e sim de encarar uma responsa
bilidade que se .faz necessária. Sabemos que são muitos os desafios, tanto pastorais quanto soc/�s, são muitas 
as tendências para o isolamento e para as ações não coordenadas. Entretanto, as discussões promovidas em pre
paração a esta Assembléia não deixam dúvidas quanto à necessidade de construção de uma nova mentalidade, 
um espírito em que predomine o desenvolvimento de w.na perspectiva diocesana, onde, a partir.do específico-de 
cada pastoral, de cada movimento, de cada organismo· consigamos ver, julgar e agir enquanto um conjunto. As-� 
sim, verdadeiramente, as particularidades-de cada um serão riquezas e não obstáculos para ·o anúncio e o teste-
munho da Boa Notícia do Cristo Jesus em nossa Baixada'F]uminens�. 

��� 

I) Critérios para a escolha dos indicadospa.ra ,tliqúlpe di{Coqrdenáçlli/l)i<tfe14,/.it.i'f4:.fi.lti.ter,1�1�if.E)ll/;:'!lfif
1. Estar plenamente engajado na pastoral ou movitpeilto, a outros espaços eclesiajs e/ou da sociedade civil,

facilitando uma visão de pastoral de conjunto e de sensibilidade para a questão das políticas públiGas, como
Conselhos Municipais, por exemplo.

2. Poder participar de encontros mensais (a serem posteriormen�e definidos).

II) Atribuiçõ,es da Equipe· ãe l:ooiàenaç·4,{�i�iesa�q-dascRastbiais/$q�i�#,.�' 1(,•J��&l�J{f�k)'.�ihilt;;
A) Organização e Funcionamento.
1. Realizar encontros mensais para acompanhar e coordenar a ação e a formação das pastorais sociais na Dio

cese,
2. Convocar e organizar Assembléias Diocesanas das Pastorais Sociais (Avaliação / Planejamento, Metas Co-

muns, Escolha de componentes para a Coordenação).
3. Estabelecer representatividade _junto à Coord�nação de Pastoral.
B) Articulação.
1. Articular as pastorais sociais entre si, promovendo o intercâmbio entre as pastorais _atuantes numa mesma

temática. (Por exemplo, as pastorais que desenvolvem ações junto ao mundo do trabalho ou da saúde).
2. Estimular e mobilizar a criação de coordenações regionais das pastorais sociais.
3. Incentivar a articulação das pastorais sociais nos Regionais, paróquias e comunidades.
4. Estabelecer o intercâmbio das Pastorais Sociais Diocesanas com as atividades promovidas pelo Leste 1 e.

pela CNBB. - · · · 

C) Formação, Ação e Comunicação.
1. Promover programas anuais de formação para todos os que atuam nas pastorais sociais, bem como progra

mas específicos para determinadas temáticas.
2. Planejar e realizar encontros abertos trimestrais (nos terceiros sábados dos meses de março, junho e setem

bro) com o objetivo de colaborar na formação e na troca de experiências (Fórum Diocesano das Pastorais
Sociais).

3. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinculados à Caritas �ipcesana de Nova Iguaçu.
4. Divulgar as ações das pastorais sociais nos meios diocesanos de comunicação (Rádio, Caminhando e Inter-

�0. �
.. 



! III) Como serd a escolha da Equipe e do(a) Coordenador(a) das pastorails sociais?
A futura Equipe de Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais (ECDPS) será composta a partir de 5 setores de

atuação: assistência social, saúde, trabalho, criança e adolescente, política e cidadania. Desta forma, os dois representantes
de cada pastoral, movimento ou grupo _presentes na Assembléia s�:rão agrupados de acordo com o principal engajamento
d 1 . d'. 'b 'd d . fi a pastora , movimento ou grupo, 1stn u1 os a seguinte orma:

Exemplos de Pastorais, Movimentos, Grupos 
. Pastoral Carcerária . 
. Sociedade São Vicente de Paulo . 
. Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobertores, remédios, etc . 
. Casa da Solidariedade 
. Pastoral da Saúde. 
. Pastora l  Operária . 
. Clube de Mães . 
. Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC) . 
. Cooperativas e Grupos de Producão . 
. Pastoral da Criança . 
. Pastoral do Menor . 
• Casa do Menor .
• CECOM
. Creches Comunitárias .
• Abrigos .
. Pastoral Social. 
. Pastoral da Cidadania . 
. Pastoral dos Negros . 
. GrupõS dê Fê ê Cõmpfõli'iiSsô e dê Fé ê Polltiéà . 

Principàl Setor de Atuacão 

1. Assistência Social
' 

2 Saúde 

3. Trabalho
\ 

' 

4. Criança e adolescente

,� - 5. Política e Cidadania

Cada setor de atuação (assistência social, saúde, traba,Jho ... ) indicará um membro para.a ECDPS e um suplente, de 
acordo com os critérios de composição mencionados· anterformente e levando em consideração as atribuições da Equipe. 
Os dois nomes indicados em cada setor de atuação comporão a ECDPS. Desta equipe indicada é que sairá o coordenador 
ou a coordenadora diocesana das pastorais sociais·. A qefinição do coordenador ou coordenadora �erá realizada em con
junto com o Bispo D. Luciano, o coordenador de pastoral, Pe. Davenir Andrade; o vigário geral, Pe. Costanzo Bruno e o 
assessor diocesano das pastorais sociais, Pe. Agostinho Pretto. 

Esta equipe e o coordenador contarão ainda com a assessoria de três organismos diocesanos: o Centro Soqiopolí
tico, o Centro Diocesano de Direitos Humanos e a Cáritas Diocesana, bem como com o assessor diocesano das pastorais 
sociais, Pe. Agostinho Pretto. 

1 IV) Diretrizes deAçt1o 2005 para a futura Coorde11açlo Diocesana das Pastorais Sociais • 
1. Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação das equipes e parcerias entre nós

e com os outros, particularmente com os grupos (intercâmbi,o, articulação e comunicação).
2. Novo Pacto Social do Trabalho. A: Diocese deve investir, valorizar e articular as iniciaüvas de trabalho e geração de

emprego e renda, existentes nas Paróquias e Comunidades, promo.vendo e contribuindo no escoamento dos produtos,
integrando as Regiões pastorais. Oferecer uma atenção espe:cial na qualificação profissional e mobilização para a rea
lização da economia solidária.

3. A necessidade de participação ativa da Diocese na questão das Políticas Públicas, em termos de intervenção, capaci
tação, fonnação e participação dos conselhos municipais (saúde, educação, criança e adolescente, assistência soci
al...).

4. Formação: investir em capacitação1
· e.no despertar de novas lideranças que possam ser multiplicadores nas paróquias

e regionais.
5. Valorizar a perspectiva das mulheres e da juventude.

V) Datas do Fórum Diocesano das Pastorais Sociais

18 de junho e 17 de setembro, (sábado) de 9 às 12 horas, no sal'ão da Cáritas. O tema do próximo Fórum poderia ser a 4a 
Semana Social Brasileira. 

1 Tom�fif'li'lO n':lr"!I 11m Crnnr�m"3 rio C'l'\rmr.>f\&n "r.,ro l'\C' n110 ,:,h,,:,m noo n,:,e-f,n,..,lo c-1'\/'\ioic• '" nuo Ó 0,:,ofnrol Cr.t'l,:,I• •Cc-turfl'\ "'" nnl"IIMõnfl'\ 7-t Ao 
IQIIIQU\JQ� tJ01Q UIII I I V�IOIIIQ Uti I VllffQ','QV t,1010 V� '°tUO QlUQIII IIQ� t,JD..;JlVICU..;J i:JV\.t1Qh7, V '"IUO OI Q..;JlVIQI VV\,IQJ 1 '-'1lUUV UV UVVUIIIV111.U II UQ 

CNBB", "Espiritualidade e MisUca", "Análise da realidade socioeconõmica da Baixada a partir de situações de pobreza vividas pelas pessoas com 
as quais trabalhamos", "Capacitação para atuação nos Conselhos Municipais e nas pollticas públicas', 'Discussão sobre atuação social e assisten-
cialismo', "Papel da Igreja e do Poder Público". �· 



1, Campanro Nocional Pela 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Janeiro - Abril/Maio 1985 Rua· Vicente de Souza, 29 
- ------------------------------------------,

EDITORIAL 

Os 4500 delegados sindicais1, representando 8 milhões de 
trabalhadores rurais brasileiros, realizaram o IV Congresso 
Nacional. 

Nas Comissões de Questão Ag:rária, Política Agrícola, 
Sindicalismo, Previdência Social, Questões Trabalhistas 
e Problemas Nacionais, aprovaram centenas de resoluções 
e, por unanimidade, a REFORMA AGRÁRIA AMPLA, MASSIVA E 
IMEDIATA, com a participação e controle dos trabalhadores 
rurais. 

Simultaneamente, o Governo anunciava a sua proposta para o 
1�. Plano Nacional de REFORMA AGRÁRIA e solicitava ajuda de 

todos nós para implantar a REFORMA AGR.ÁRIA no Brasil, 
colocando em uso milhões de hectares de terras agricultáveis. 

Não demorou muito para que os setores mais reacionários da 
sociedade se lançassem contra o Plano, tentando impedir que a 
mais sentida reivindicação popular fosse cumprida. 

Chegou a hora de realizar, ide forma definitiva, a REFORMA 
AGRÁRIA e, portanto, de multiplicar as atividades da 
CAMPANHA NACIONAL PELA REFOIRMA AGRÁRIA. 

Como contribuição à discussião, apresentamos neste número as 
promessas da Nova República e as medidas tomadas até agora. 

No próximo, publicaremos o ,resumo do PNRA e das rei vindicações 
• do IV Congresso dos Trabalhadores Rurais, que não estio

contempladas no Plano, e as atividades que vêm sendo realizadas
nos Estados para agilizar a Campanha. 1 
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A REFORMA AGRÁRIA E A NOVA REPÚBLICA 

A Nova Rep�hlica, através do Presidente Sarney e dos Ministros t;m 
fPito compromissos com os diversos segmentos da sociedade br2•ileira. 
Dentre eles, subscre�emos os pri�ci,�is pontos referentes i RP!or�a 
Agr�ria. Promessas, medidas e demandas foram registradas noR 6rgios da 
grande imprensa, e nos discursos feitos aos Trabalhadores Rurais n� R�u IV 
Congresso Nacional em Brasília, de JS a 30 de maio de 1985� 

PROMESSAS DA NOVA REPÕBL1CA NA GRANDE IMPREJolSA 

(até 31 de maio de 1985) 

- A aplicação
(Tancredo Neves).

do Estatuto da Terra iniciar-se-á pelo Norcieste 

- Serão assentadas 6 milhões de familias de agricultores sem terra,
ao longo de um período de 15 anos, �ome�ando com 100 mil ainda este ano.

- As prioridades para a Reforma começarão a ser definidas ''a partir
dos homens e não das terras" 

- O Governo vai verificar onde, estao concentrados os agricultores .sem
terra e procurar 
abrigá-los. 

O INCRA 
desapropriadas. 

encontrar 

divulgará os 

nessa �oe sma 

cadastros 

região, 

das terras 

terras onde possa 

poderão ser 

A Reforma Agrária não tem carater "traumático", 

que 

pois nao 
contra ninguém. 

Todo o 
envolvidos. 

trabalho sera amplamente discutido por �odos os setores 

- Os problemas fundiários do Pa{ $ 

outra, e por isso cada questão exigir� 
profundo conhecimento da realidade local. 

diferem de uma região para a 
um tratamento especial e um 

- A grande prioridade do Governo será realmente a Reforma Agrária.
O Serviço de Patrimônio da Un1ião fará um profundo e detRlhado

levantamento das terras devolutas da União para que possam estar a 
disposição do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para 
regularização fundiária e aproveitamento agr{cola. 

O resultado dos trabalhos das 17 Comissões cootdenadas pelo 
presidente do INCRA, para elaborar as propostas para o Plano de Reforma 
Agrária será 'submetido aos participantes do IV Congresso· Nacional da 
CONTAG. 

O plano da Reforma Agrária 
desdobrado em planos estaduais que, 
projetos comunitários. 

- A Reforma Agrária, não tem como
terras. "Pretendemos trabalhar em cima 

1 

não será um plano Único: vai ser 
por sua vez serao divididos em 

Única meta a desapropriação de 
de projetos de assentamentos" 

' 



_ Os latif�ndios improdutivos pr�ximos aos centros mais populosos
República. 
conflito oue, 

serao as pr •meiras terras-alvo �a �e�orma A�rÁria da Nova Na Reforma A�rária serão o�io�izadas as áreas desomente em 1984, produziram 116 mortes.
- A Reforma ta�bém agirá nas �egiÕes fronteiriças com o Paraguai.Rees� r�turaçao do IN;RA para aplicação do r1ano NacionalReforma Agrar 1a a ser conclu1do eté 15 de maio.

da 

O ��ndo Nacional da Reforma Agrária reunirá toda a receita 
auferida pelo INCRA para aplicar o Pllano Nacional de Reforma Agrária. 
Além disso, haverá recursos provenientes 1, conforme a Lei, 3% da receita 
tributária da União, financiamentoi;, sistemaas de empréstimos 
espec{f�cos tomados junto ao Banco Mundial e Interministerial de 
Desenvolvimento; além dos 20% de dotaçÕE�s de programas governamentais 

·envolvendo assuntos fundiários.
O programa fundiário previsto ne> Projeto Nordeste vai atender às

familias com renda até dois salários-minimo,. Que receberão em média,
100 hectares de terras devolutas ou desa�rooriaçÕes que nosso governo
precisa fazer.

- A estrutura do MOBRAL sera aproveitada no programa de Reforma
Agrária. Também haverá maior entrosamento entre os Ministérios do
Interior, Agricultura e Saúde no programél da Reforma Agrária.

- Uma das metas políticas específicas. de Nelson Ribeiro sera a
revogação do Decreto-Lei n. 1164, que esté1belece as terras amazônicas, que
precedeu e deu fundamento legal à craição do GEBAM e do GETAT.

- O GETAT (Grupo Executivo de Terras; do Araguaia/Tocantins) e o GEBAM
(Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazc,nas) ser âQ extintos até o fim do 
ano. Seu patrimônio e suas atribuições serão transferidos par� o INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 

- O novo Governo não está m,a1.s propenso a resolver os conflitos
sociais com distribuição de terras em 11ngÍnquos locais da Amazônia,
desprovidos de qualquer infra-estrutura dle apoio ao pequeno agriculto�.

- ''O problema do conflito social não será mais tratado judicialmente
como esbulbo".

Para enfrentar os conflitos @grários o governo atuará em duas 
vertentes: a repressiva: de forma a não deixar impunes os responsáveis 
pela violincia no campo; e a preve�tiva, que tentará conter a 
multiplicação dos focos de tensão, procedendo inicialmente ao 
levantamento de sua localização. 

Quanto i impunidade, o Ministério da Justiça deve tomar 

providências em conjunto com os Governos do Estados. 
- Para detectar os conflitos de terra e obter laudo a respeito, serão

criadas comissões nacionais e estaduais, que serao submetidas ao 
Presidente Sarney e deverão ser integradas por representantes dos 
trabalhadores rurais, da federações de classe patronal, da OAB, das 
igrejas, dos Ministérios diretamente inculados ao problema, governos 
Estaduais e secretarias de Interior e Justiça. 

- Os Ministros da Justiça e da Reforma Agrária visitarão ainda este
ano ª�.áreas de conflito de terras no Norte de Goiás e sul do Para. 

·- . ,,,,, 
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REPÚBLICA No IV CONGRESSO DOS TRABALHADORES RURAIS
PROMESSAS DA NOVA 
BRASÍLIA - MAIO - 1985 

Do Presidente Sarney:

,. 

do Governo é "acabar com a 
violência no campo, r�stabelecer a paz no setor rural, onde sofrem tantos
brasileiros injustiçados , para possibilitar a produção de alimentos e
evitar o êx odo rural". 

objetivo da Reforma Agrária 

O Governo está aberto a ouvir,' debaticas !l�ste ConJtresso.
analisar e considerar as sugestões

- Ninguém deseja violar a propriedade, mas cumprir que a submete ao interesse social. - O plano da Reforma Agrárir é um sincero programa de Governo, não
é um larice de retórica. t um �rojeto político de alcance nacional, não 

um conceito técnico ou um exercício de afirmação ideológica. 

a Constituição 

A política fundiária é também um capítulo da política 
agrícola para que se cumpra a função da terra, a de produzir para uma
sociedade que se urbanizou, evitar o êxod o �ura], possibilitar
di�inuição de impostos sobre a produção. agrícola, afi� de, reduzidos 08 

cus tos da produção se possa ter comida barata para o povo. - Deve�os acompanhar os processos e programas de colonização pÚblica
e colonizaçao privada, de forma a evitar a legalização de grilagem. 

----

Do Presidente da Câmara - Ulisses Guimarães
A Reforma Agrária não é jamai� sinal de violência, de anarquia, de luta de classes, nem tampouco fator de desestabilização social; émodificação pacífica das estruturas e meios, para assegurar eos 

trabalhadores o direito de acesso a propriedade. Mais que uma questãoeconômica, é uma questão política. 

Do Ministro da Reforma Agriria - Nelson Ribeiro 

' d f a Reforma Agrária 
- O compromiss o da Aliança Democratica, e azer 

é o conteúdo 
fo; assumido com os trabalhadores. O que es!á em discussãodA Reforma e não se ela vai ser feita ou nao. . -

do latifúndio. 
- A R;forma Agrária tem de vir pela desap:opriaçao 

a 

_ 0 pr oblema dos coronéis e grileiros sera enfrentado com dignidade. · 
f d·' io para o Nordeste com recurs os 

Já encontramos um proJeto un iar 
foram ouvidos. Nossa 

· · 
qual os trabalhadores nao _ 

def1n1dos, e para_ 0 

• • Quem vai dar as respostas sao os 
primeira medida sao os planos regionais. 

, . 
um grileiro vai ter de

trabalhadores. Depois de la�çar a_Ref orma Agraria, 
contar até mil antes de fazer a grilagem. 

----------
-
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- Vim a este Congresso para ouvir o que o trabalhador quer.
- A propriedade rural brasileira tem que deixar de ser fator de

especulação no mercado. Terra é para produzir. 
- Não é o termo Reforma Agrária que

"desapropriação". 
intimida, mas o termo

- O trabalhador tem direito de viver no lugar onde nasceu.
-· Os grileiros como são marginais serão tratados como marginais.

A Confederação Nacional da Agricultura, a Sociedade Rural 
Brasileira, a Organização das Cooperativas do Brasil, as Federações 
Estaduais de Agricultura, etc, serão chamadas ao debate a exemplo do que 
vamos fazer com os trabalhadores rurais. 

Também o Congresso Nacional será acionado para a discussão do 
plano, pois conto com o apoio da classe política para o resgate do 
compromisso assumido pela Aliança Democrática: Fazer uma Reforma Agrária 
dentro dos preceitos da Justiça e da Democracia. 

O Programa Nacional de Reforma Agrária deverá ser colocado em 
execução no segundo semestre deste ano. 

- A Reforma Agrária será levada onde está o trabalhador rural.
- 342 senhores dominam 47,2 milhões

da área do País e igual a totalidade 
distorções que têm que ser corrigidas. 

de hectares, 
das terras 

Do Presidente do INCRA - José Gomes da Silva 

o que representa
ind Ígena s. São

6% 

- Refo�ma Agrária para nós significa terra, casa, comida e trabalho.
- O Ministério se dispõe a enfrentar o problema do GETAT e do GEBAM.

Eles foram criados para serem provisórios. Vou levar este desejo dos 
trabalhadores ao Presidente Sarney. 

- Os latifúndios com benfeitorias 
atingidos com medidas fiscais. 

Vamos cumprir a promessa 
Cachoeirinha, em Minas Gerais. 

de 

nao ficarão intocados. Serão 

Tancredo Neves, desapropriando 

- As terras dos estrangeiros serão encaixadas na legislação.
Vamos entrosar com o Ministério da Justiça para acabar com as

milícias privadas. O Ministério da Reforma Agrária não tem poder de 
repressão, ma� esperamos que a Polícia Federal chegue um dia ao campo 
para proteger o trabalhador brasileiro. 

A prioridade é um conceito relativo. 
prioritária a área onde está morrendo 2ente. 

Para o Ministério é 

- As terras, das barragens e os trabalhadores expulsos são herança de
um governo autoritário. Os trabalhadores foram vítimas desse governo que 
se comportou como latifundiário. 

- A nossa capacidade de assentamento é limitada. Pretendemos assentar
1 milhão e 400 mil famílias. 

A posição do INCRA para 
cargos para tirar proveito é a 

com os funcionários que se valem de seus 
de tratar o fato como um caso de polícia. 
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Do Ministro do Trabalho - Almir Pazzianotto 

O Ministério do Trabalho deixou de ser o Ministério do Capital 
para ser o Ministério do Trabalhador. 

- O compromisso do novo governo é de mudar o Brasil.
- O Ministério do Trabalho vai modernizar a legislação brasileira.
- Vou rever o ante-projeto de greve e se houver algo que incentiva as

milícias privadas vou retirá�la, porque milícia privada é 
terminantenente proibido. 

- O Ministério do Trabalho já retirou o apoio às cooperativas.
- Vou exigir da fiscalização do trabalho no meio rural, relatórios

detalhados dentro de no máximo 60 dias de cada fato ocorrido. 
Se o trabalhador se considera trahalhador rural, para mim ele é 

trabalhador rural. 

MEDIDAS JÁ TOMADAS 

Transformação do Ministério Extraordinário dos Assuntos 
Fundiários em Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, para 
cuidar efetivamente da política agrária do Pa{s e sem vinculaçãQ com o 
Conselho de Segurança Nacional. (FSP 16.04.85) 

-Recadastramento pelo SERPRO �e todas as terras da União, Estados e
Municípios para orientar a execuçao do programa de Reforma Agrária. 
(GLOBO - 17.04.85) 

Suspensão das guias de reolhimento do Imposto Territorial R�ral -
oue vinha send� oago por proprietários de terras localizadas em areas 
urbanas da cidade do Rio de Janeiro e autorização da constituição de um 
grupo de trabalho para verificar o enauadramento real delas. Cronologia 
IBA SE. (GLOBO 18.04.85) 

- O Ministro Nelson Ribeiro determinou à Diretoria Regional do INCRA
q,�� forneça à Prefeitura do Rio de Janeiro todos os dados cadastrais das 
propriedades que recolhem ITR na cidade. (GLOBO - 18.04.85) 

- Anúncio oficial, pelo Presidente Sarney da aplicação
de U$ 12 bilhões (Cr$ 48 Trilhões) no Programa de Apoio
Produtor Rural do Nordeste (PAPP). Dos Cr$ 48 Trilhões,
serão aplicados num projeto fundiário de "adequação da
fundiária da região".
(GLOBO - 02.04.85)
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- O Procurador-Geral da República assinou portaria designando em cada
Estado um procurador que se encarregará de apurar as denúncias de 
violações dos direitos humanos. (JB - 30.04.85)

- O Ministro Nelson Ribeiro solicitou ao Ministro Fernando Lyra e aos
governadores para que não se execute nenhuma medida de despejo em área 
rural sem que antes cada caso seja submetido� ao ministério que dirige. 
( E S .P . - O 4 • O 4 • 8 5 ) 

- Em caráter provisório foi constituído no MIRAD um grupo de
trabalho para discutir soluções relativas aos casos mais graves e 
emergencias que possam implicar despejo ou violência. (ESP - 04.04.85)

- Suspensão dos estudos para construção de 22 barragens no sul do 
País que desalojariam 200 mil pessoas e 57 municípios. (Dados IBASE n. 14) 

O INCRA e o SERPRO entregaram um dossiê aos ministros da 
Agricultura e da Reforma Agrária, contendo o levantamento completo da 
disponibilidade de terr3s no País. (ESP 17.03.85) 

- 102 especialistas já foram convocados para dar sugestões ao esboço

do Plano Nacional de Reforma Agrária feito por 17 comissõe� sob a 

coordenação do Presidente do INCRA. (GLOBO - 10.04.85) 

- O novo Presidente do INCRA e o Dr.José 
autores do Estatuto da Terra. 

Gomes da Silva, 

• A proposta para a elaboração do lo.Plano Nacional de 
Agrária foi entregue pelo Ministro Nelson Ribeiro à CONTAG 
Congresso Nacional do Trabalhadores Rurais, em Brasília, no dia 28 
de 1985.

um dc:-s 

Reforma 
no IV 

de maio 

- O documento foi entregue também
ministros e aos representantes das 
amplamente debatido. 

às lideranças políticas, aos 
entidades do setor ru�al, para ser 

- O INCRA já definiu as primeiras 
hectares, para serem desapropriadas. 

oito 
, 

areas que somam 50 mil 

Fontes: Jornal do Brasil , O Globo, Folha de são Paulo, Gazeta Mercantil, Jornal do País, 
O Estado de são Paulo. 



ASSASSJNATOS DE TRABALHADORES RURAIS

MINAS GERAIS 

No dia 20 de março de 
filhos, foi assassinado em 
Jequitinhonha. 

1985 o posseiro Eli Braga, de 53 anos, pai de 8 
Serra Negra, Município de ltamarandiba, Vale do 

O posseiro liderava a resistência de 12 famílias. Eles entraram na 
Justiça e a causa já estava praticamente ganha. 

Os supostos assassinos são os grileiros Geraldo Lourenço de Almeida e 
Amazo Abelin. 

Moacir da Silva, trabalhador rural, foi violentamente assassinado, no 
dia 03 de abril de 1985, pelo pistoleiro conhecido como "Antonio Boi", a 
mando do fazendeiro Galba, entre as cidades de São Romão e Riachinho, no 
Município de São Francisco. 

Em menos de 15 dias foram assassinados 3 trabalhadores do Município, 
de Malacacheta - perto de Teófilo Otoni. 

Os irmãos Sebastião e Odilon Rego assassinaram Alceu Ribeiro e José -
Felix no dia 23 de Março de 1985. 

No dia de abril de 1985, um pistoleiro a mando de Gérson Rocha 
Lima, assassinou o trabalhador rural Sebast.ião Gomes Pereira. 

Todos os assassinatos foram cometidos 
conflitos já haviam sido denunciados nas 
Teófilo Otoni, Ladainha e Malacacheta. 

por problemas de terra. Os 
Delegacias de Polícia de 

Mais 2 trabalhadores rurais foram assassinados em Minas Gerais no dia· 
09 de Maio de 1985. Minalvo Pereira da Silva e Durvalino Soares dos Santos, 
no município de Porteirinha. Ambos vinham recebendo ameaças de Siderley 
político no município de JanaÚba, e Asdrubal - advogado dos grileiros de 
JaÍba e delegado reformado. 

O Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais tem denunciado os 
assassinatos e encaminhado os ofícios à Secretaria de Segurança Pública 
de Minas Gerais, sem que nenhuma medida tenha sido tomada contra cs 
assassinos. 

Foi assassinado no dia 4 de abril de 1985 o trabalhador rural Moa=ir
�a Silva, de 23 anos. Sabe-se apenas, que depois de ter conversado com 0 gerente da fazenda pedindo para passar a Semana Santa em casa, foi seguidopor esse gerente e por um pistoleiro identificado como Antonio.
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PERNAMBUCO 

MARAIAL 

O Delegad? Sindical Pedro Gonçalves da Silva, 28 anos, 3 filhos, foi 
barbaramente assassinado, no seu local de trabalho, no engenho Guerra, 
arrendado pela Usina Frei Caneca ao Sr.Sebastião de Arruda Falcão Filho. 

ÁGUA PRETA 

Tentativas de assassinato vêm sendo feitas contra o líder sindical, 
Pedro Francisco Ferreira, trabalhador ruri,l do Engenho Alegrete. 

A soltura do assassino do líder sindical rural, Eloy Ferreira da 
Silva, provocou protestos indignados dos 4.500 delegados sindicais 
presentes no IV Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais. O Movimento 
Sindical de Trabalhadores Rurais exige "JUSTIÇA". 

RONDÔNIA 

JI-PARANÁ 

Constantes ameaças vêm sendo fejtas contra os dirigentes sindicais, 
padr�s e advogados que trabalham pela causa dos trabalhadores rurais. As 
famílias de posseiros que ocupam terras são também seriamente ameaçadas. 
A grande maioria destas famílias deixaram suas propriedades a outras 
partes do País com a promessa de terras férteis. Esse manifesto pede 
t�mbém que as autoridades tomem medidas urgentes contra as arbitrariedades 
cometidas contra o povo. 

PARÁ 

XIBGUARA 

Foi elevada a 14 0 número de mortes na luta pela terra na região do 
Araguaia/Tocantins só neste ano. No dia 27 de abr!l� foi �s�a�sinado um
fazendeiro que era constantemente citado nas cronicas policiais, por sua 
violência e pelo grande número de assassinatos cometidos 7ob !uas or�ens.

Até final de maio, época do fechamento deste boletim nao se tinha 
notícias sobre o autor do crime. 
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MARABÁ 

Dois peões foram 
onde trabalhavam em 
cativeiro. 

mortos quando tentavam fugir da fazenda Gameleira 
regime de escra'.iridão, e eram mantidos em regi.me de 

A Irmã Adelaide Molinan foi assassinada em meados de abril no 
atentado ao líder sindical, trabalhador rural Arnaldo Delcádio Ferreira. 
Foi reconhecido por.testemunhas o pistoleiro que estava a serviço do 
fazendeiro conhecido por "Dr. Aluísio". 

O atentado está relacionado a uma disputa antiga de terra que de um 
lado envolve cerca de 100 posseiros e de outro o fazendeiró. Eldorado, 
região onde ocorreu o crime fica a 102 km de Marabá na estrada que dá 
acesso ao garimpo de Serra Pel�da, sede do projeto Grande Carajás. 

Até agora não foram tomadas providências em relação a este caso, e 
ao desaparecimento de 3 lavradores sequeistrados por jagunços em Xinguara. O
clima na região é de revolta. Esta é uma região caracterizada por 
inúmeros conflitos de terra. Há 2 semanas morreram 3 pessoas e 6 ficaram 
feridas. 

PARÁ 

SANTARÉM 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurai�, foi totalmente destruído por um

incêndio que irrompeu na �adiugada do dia 12/04. t um sindicato que tem

uma tradição de luta e combatividade em defesa dos trabalhadores rurais,

combatendo o poder do latifúndio, da gr�l�gem_ e da violência. �s 

trabalhadores estavam realizando grandes mob1l1zaçoes em torno da questao

de exploração de petróleo por poderosos g;rupos multinacionais. ?ªl:ula-se

que o ato tenha sido criminoso, pois a porta da frente do sindicato f�1

r Ombada e os diretores vinham constan1temente sendo ameaçados, mas ate 
a r  · � 

d
º 

agora nao foram apurados detalhes sobre m causa do 1ncen 10. 
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NOVA TL�rnATENA 

O Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurasi deste município 
recusou a sindicalizaçao de 200 mulheres, alegando o fato de ques seus 
maridos já eram sindicalizados. Em protesto, permaneceram uma semana 
acampadas na porta do Sindicato e a seguir se dirigiram a Belém, no 
sentido de pressionar a Delegacia Regional do Trabalho. 

Finalmente, n� fim do mes de março, todas conseguiram sua 
sindicalização (500 mulheres). 

ALTAM.IRA 

O bispo de Altamira Dom Erwim Krauter e 2 freiras vêm sendo ameaçados 
de morte por sua atuação em defesa dos colonos. A situação de colonos e 
Índios da região é desesperadora. Esta denúncia foi feita pelo próprio 
ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro. 

- XINGUARA

O STRs denunciou o proprietário da Fazenda Surubim, João Nelito, dechefiar cerca de 60 1.·sc l · · 
d. P o e1ros que 1nva iram a posse onde viviamtrabalhadores, mataram o dono e violentaram a esposa do posseiro. EmXinguara, somente no mês de maio, 7 pessoas foram assassinadas. Dessas 4 foram queimadas em suas casas. O Presidento do STRs vive sendo ameaçad� de

morte por pistoleiros. 

AMAZONAS 

O Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO) mandou no 
mes de dezembro de 84 para a região fronteiriça do Brasil com a Venezuela 
e o Amazonas, cerca de 60 famílias de trabalhadores rurais de Goiás. 
Essas famílias foram vítimas da enganosa política de "terra sem homens 
para homens sem terra" e sem as tenras férteis prometidas foram 
inteiramente abandonados na mata, passando a viver em miséria total . 

. JI-PARANÁ 

Posseiros que ocupavam a área Igarapé de Lurdes, foram expulso3 pelo 
INCRA - uma comissão do STRs reivindica ao INCRA o reassentamento. 
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élnos. 

I
IBDF
arP.a. 

SKK(NCAL CATUABA 

Dezenas de famílias podem perder a terra em que vivem hà muitos 
O seringal foi transformado e� reserva florestal e incorporado a� 
e nenhuma medida foi tomada em relaçio às famílias que habitam a 

MATO GROSS01

Pela primeira vez houve uma greve de canavieiros no Estado. Há mais 
de 10 anos eles vêm sendo massacrados pelas condições de trabalho 
e�tabelecidas pelas usinas. 

MATO GROSSO DO SUL 

As 150ü famílias provenientes do Paranã assentadas no MS nos 
projetos Sucuriú, Uruanu e Retirada da Laguna, vivem em situação de 
mis�ria total, sem assistência alguma. s6 em um dos proj�to� já 
�hegPram 277 famílias desde dezembro de S4. 

!VINH!HtK··'

A pedido do coordenado�. region�l do INCRA, Álvaro Fraga Moreir6 
BP.venuto, a po�Íci� militar ameaçou e hostilizou mais de três mil 
lavradores que comemorava� l ·e�o de ocupaçao da Gleba Santa Idalina. A 
vio!êocia nio foi maior devido a ,preFençE de entidades de apoi�, 
sindicalis�a� e do deputado Sergio Cruz, que interferiu em favor dor 
lavrador.es. 

GOIÁS 

.. 

nada a crescente onda de violência praticada contra os posseiros do 
norte rle Goiás, os bispos da Regional Centro-Oeste da CNBB se reuniram em 
sessio extraordinária no dia 20/03. As decisões desse encontro: 

1. Incumbência de uma comissio de advogados para encaminhar recursos
na justiça. 

2. Pormaçio de uma comissão de bispos, encarregada de apresentar às
autoridades as reivindicaç�es dos posseiros. 

Em novembro de 84, foi apresentada� opiniio pública e ao governo 
do Estado um documento denunciando a conturbada situaçio fundiária da 
área. At� hoje não foi tomada nenhuma providência, apenas se agravaram 
os níveis de violência e o descaso das autoridades. 



• 

35 posseiros expulsos de suas terras em Montes Claros de Goiis, que 
estavam acampados em frente ao Palácio do Governo, foram retirados pela 
Polícia Militar de Goiis. A arbitrariedade e desrespeito is pessoas, fez 
com que e� Goiania se organizasse uma gr3nde manifestação de protP.sto, 
apoiada pelo Arcebispo Dom �ernondo Gomes dos Santos e pelo_Conselhc 
Presbiterial. 

�ARANHÃO 

A CPT do Maranhão 
campo em 1984: 

divulgou um boletim denunciando a violência no 

15 lavradores foram assassinados. 
- 37 lavradores sofreram prisões e espancamentos arbitririos.

Uma equipe de assessoria aos trabalhadores e uma vereadora
�resos e levados para Imperatriz. 

foram 

20 casas foram queimadas e destruídas. 
Frei Tadeu de Porto Fran�o foi submetido a inquérito. 

Os Responsáveis: 
Chapadioha: Delegado Edmilson, a mando do fazendeiro Chagas Telles. 
Santa Luzia: Chefe da GETAT - Sabri Abi Az-0r. 
Godofredo Miranda: Capitão 

Prafeito Antonio Miranda. 
José Ribamar da Silva, a mando do 

Bom Jardim: Policiais, a mando do Prefeito Aldroaldo Alves Matos. 
Porto Franco: Delegado Regional Valber Dourado de Imperatriz, 

serviço da empresa MEFISA. 
a

Itapecuru Mirim: Delegado de Miranda, Dr.Roque, a serviço do 
grileiro Marcelino Benedito Carneiro. 

Barra do Corda: Polícia Federal. 
Brejo: Delegado de polícia, a serviço do grileiro Antonio F.Vieira. 
GrajaÚ: Polícia Militar, a serviço do grileiro Guilherme Pontes. 

1 
Vitória do Kearim: Delegacia de PolÍci[a, a mando do grileiro José 

Francisco. 
Arari: Secretaria de Segurança, a &erviço de José Trajano Brand�o. 
Turiaçú: DOPS, a serviço da fazenda CE:res e do criminoso gerente 

Luis Ângelo. 
Caj�piá: Polícia Militar, a serviço do latifundiário Dr.Alberto 

Tavares da Silva, Juiz Federal. 

Um total de 23 
omissão dos Órgãos 
intranquilidade. 

PERNAMBUCO 

ZONA Di MATA

lugares de 
do governo, 

conflito pela posse da terra, com completa 
9800 famílias ameaçadas de expulsão e 

Cerca de 80 mil lavradores estão sem trabalho e reivindicam as terras 
das u6inas onde a cana apresenta baixo rendimento, a fim de que possa�
cultivar suas lavouras de subsistência. Segundo a FETAPE, há 400 mil 
hPctares de canaviais em Pernambuco, e destes, pelo menos 160 mil hectares 
têm baixa produtividade e são mantidos por sub�Ídios governamentais. 
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BAJJIA 

CASTRO ALVES, 

Famílias de posseiros da Fazenda Eoa Morte foram expulsos e tiveram 
sua; casas destruídas. o juiz Abelardo Virgílio de Carvalho�consenti� no
pedido de reforço policial. Outras famílias de po sseiros tem recebido 
constante ameaças. O advogado destas famÍlias,en�rou com u� �a� dado de

Contra Os herdeiros da fazenda, responsave1s pelo ep1sod10. segurança 

Dezenas de trabalhadores rurais estão submetidos a regime de 
Estes trabalhadores não recebem 

fazenda e com alimentação
escravidão numa fazenda no vale do luiu. 
salário, estão impedidos de deixar a 
deficiente. São ameaçados com armas e chicotes. Um dos trabalhadores que 

;conseguiu fugir fez a denúncia em Vitória - ES. 

ITACARR 

Segundo denúncia da FETAG da Bahia, 40 famílias d� posseiro� estão

=ercados por pistoleiros armados, contratado s pelo fazendeiro Lu1s Mende�

Ferreira. 

PARAÍ�A 1 

ARARUNA 

23 famílias de agricultotes arrendatários resistiram à tentativa de 
expulsão po� parte do novo proprietário da fazenda Calabouço. A FTTNDAP 
(F��dação de Desenvd'l vimento Agrário da Paraíba) e do INCRA comoraram 
�ou�las terras para serem distribuídas aos agricultores. Caso semeJ�ante 
se deu na fazenda Baixio, onde 54 famílias resistiram à expulsão. O 
iNCRA e a FUNDAP iá estão encaminhando sua desapropriação. 

RIO GRANDE DO NORTE 

SÃO RAFAEL 

Com a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, houve perda 
por inundação de uma superfície de 19 mil hectares de terra, a 
desativação de 2 unid ades industriais e uma unidade de beneficiamento de 
algodão, 44 estabelecimentos comerciais, foram expulsas de suas terras 
3955 famílias, num total de 20250 pessoas, 2 hospitais maternidade, 
mini-po sto de saúde, 52 escolas, além da desagregação das relações 
soc1a1s. Não houve até agora nenhuma providência do governo e as 
pequenas coisas que fez só fez devido às pressões da população que vem 
se organizando e denunciando a situação. As terras produtivas estão 

centralizadas nas mãos dos grândes proprietário s. 
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NORDESTE 

Ainda é trágica a situaçÃo 
atingidas pela sêca no Nordeste, 
Segundo a SUDENE, existem 910. 109 
1chuvas. 

em que se encontram as famílias 
90% da produção foi totalm�nte perdida. 

flagelados de ? estados atingidos pelas 

A população tem resistido graças a seu nível de organização, 
iniciada com levantamento dos prejuízos para provar ao Governo suas 
reivindicações, uma vez que a grande parte dos prejuízos foram causados 
pela destruição de açudes mal construídos pelas Prefeituras. 

MINAS GERAIS 

Desde 1975, quando se iniciou o Pro�lcool, cem mil migrantes deixam 
anualmente o vale do Jequetinhonha (uma das r�giÕes mais pobres do mundo)
cumo aos canaviais paulistas. Esse g�upo e composto de trabalhadores 
rurais de 16 a 40 anos que não têm como sobreviver na região de origem, 
por falta de terra e de condições para fazer a terra produzir além do 1problema de grilagem e expulsão feitos por grandes latifundiários. 

ÀIL�GUAIA - TOCANTINS 

Nesta região foram assassinados 59 1,avrador�s nos Últimos 5 anos;. 
uma comissão ·da CPT entregou aos ministros Fernando Lyra (da Justiça) e ielson Ribiiro (Assuntoaa Fundi�rios), um dossiê denunciando as 

rbitrariedades e torturas contra lavrad<)res praticadas por autoridade! 
udiciais, policias militares, membros do GETAT e pistoleiros de empres8s f 
azendas. Os dois_ministros se comp�ometei,am a visitar a área de conflito. 

SÃO PAULO 

Diária mínima de CrS50 mil, contrato de trabalho por ano, registro 
da produção alcançada pelo trabalhador, foram algumas das 28 
reivindicações formuladas por trabalhadores rurais da cana, com vistas ao 
estabelecimento de um acordo coletivo para toda a categoria no Estado. 
Representantes da FAESP da FETAESP e de mais de 100 sindicatos se reuniram 
no final de março. O não cumprimento desse acordo e o desrespeito aos 
itens do acordo de Guariba fez com que os caoavieiros de toda regiao de 
Ribeirão Preto entrassem em greve. De muita expectativa e tensão foram os 
dias vividos pelos trabalhadores em greve dada a intensa repressão 
policial, até caes pastores foram utilizados para prender os 
bóias-frias. Os trabalhadores concordaram em reduzir a diá�ia 
estabelecida no acordo, para Cr$37 mil, com reajuste trimestral. No entanto 
a contraproposta dos patrões foi de Cr$18 mil nas grandes usinas e Cr$16 
mil nas pequenas e médias propriedades. No final de 6 dias os 
trabalhadores decidiram retornar ao trabalho, tornando claro porém, que 
esse acordo foi firmado em bases precárias e que poderiam irromper em

� Um Saldo de 100 bóias-frias presos e a forte violência novas greves .. 
policial colaborou para o esvaziamento ido movimento sem contudo abalar 
ânimo dos trabalhadores. 
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As 155 famílias de lavradores da fazenda Pirituba, conseguiram uma 
safra extraordinária, que superou os resultados obtidos pelos plantadores 
da região. Essas famílias são de trabal�.�dores sem terra que ocuparam em 
maio de 1984, 02 glebas de fazenda cultivada por grandes fazendeiros QUE 
foram despejados pelo estado. 

Um projeto para tornar o rio �ietê navegável 
terras nas suas margens. Mais de 1000 trabalhadores 
oeste do estado entregaram ao Presidente da CESP e
Fundiários, um documento reivindicando rnil metros 
para assentamento de suas famílias. 

Os trabalhadores denunciaram a pressão de 
impedido a participação de lavradores no movimento. 

ANDRAOlNA 

está desapropriando 
rurais sem terra do 
ao Diretor de AssuntoJ
de cada lado do rio, 

fazendeiros que tem 

A fazenda Primavera foi desapropriada em 1°�1; aproximadamente 130 
famílias de lavradores, que tem seus projet�s de produção financiados 
pelo Banco do Brasil, estão endividados, pois nao tiveram uma boa safra
de alrodão. Destas, 60 já foram protestadas e estão ameaçadas de terem 
suas terras l�iloadas. Duas famílias já abandonaram suas terras. 

BIRIGOI - GLICÉRIO - COROADOS 

Posseiros de mais de 40 anos estio $endo desalojados da fazenda São 
José (6 mil alqueires), pertencente� família Abdalla proprietária da 
fazenda Primavera em Andradina. Estas terras estão sendo arrendadas para a 
criação de gado, afetando tanto a produção de subsistência, como o 

1 emprego dos diaristas. Os t:abalhadores rurais reivindicam um completo 
levantamento da documentaçao dessas terras. Um grupo de�tes lavradores 
esteve na Câmara dos Vereadores para expor sua situação e reivindicar 
providências. 

BARRAGEM 3 IRMÃOS 

22 famílias pedem ampliação de suas terras. A area provisória onde 
permanecem desde o ano passado, pertence à CESP, não é suficiente para 
produzir alimentos para estas famílias. Na área existem muitas fazendas 
sem uso produtivo, e os lavradores reivindicam� sua desapropriação. 

RIO DE JANEIRO 

NOVA IGUACU 

As famílias 
com grande aparAto 
fazenda. A terra 

d o m u t irão. G u a n d u , f o r a m d e s p e j a d as no d i a 1 3 d e maio 
1 militar e tiveram suas casas queimadas pelos jagunços da 

que .estava completamente abandonnda e improdutiva, P 
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população se organizou em mutirão e deixou a área lavrada, gradeada e 
plantada. Em protesto pela invasão e destruição de suas terras, ficarão 
acampados em frente a fazenda, enquanto uma comissão percorre o INCRA, o 
Palácio do Governo e a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA reivindicando a 
desapropriação da fazenda. 

PARANÁ 

Os acidentes com bóias-frias nas estradas são constantes no país, 
pois são transportados em caminhões em estado precário e com lotação 

uito além da sua capacidade normal. No dia 19 de março, uma pessoa morreu 
e. 12 ficaram feridas em acidente com um caminhão da "Algodoeira 

ernambucana" que levava 150 pessoas 1 na maioria mulheres e crianças. Sué\ 
capacidade máxima era de 50 pessoas. 

MANGUEIRINHA 

Depois de dez meses de luta, 350 famílias de agricultores sem terra, 
conseguiram 10 mil hectares da fazenda Imaribo. No dia 8 de maio a JustiçJ 

ederal transferiu a posse ao INCRA que iniciou o assentamento. A fazendl 
chama-se, agora, Vitória da União. Além destas famílias, 64 ainda 
oe�manecem acampadas aguardando a decisão da justiça em relação a outros 
2 mil hectares. Caberá a cada família ce-rca de 25 hectares que deverão 
,er explorados de forma coletiva. Já existe uma associação dos lavradores 
3ssentados e estão se organizando para a compra e uso de equipamentos que 
serão usados coletivamente. 

SÃO JOÃO DO IVAÍ 

A violência no campo se manifesta também na estrutura de 
financiamento bancário para a compra de produtos agrícolas. t muito 
comum os pequenos proprietários rurais ven�erem a qualquer preço suas 
propriedades, para não perdê-las em execuçoes judiciais. Três pequenos 
agricultores s�icidaram-se neste município, diante da impossibilidade de 
saldar financiamentos que tomaram aos bancos. 

RIO GRANDE DO SUL 

ERVAL SECO 

Depois de 8 meses de resistência, as 80 famílias acampadas na 
('Estrada Fortaleza", conseguiram um pedaço de terra de 800 hectares no 
próprio estado. Os lavradores farão uma lavoura coletiva, mas cada 
ramília terá u�a área de 10 hectares. 
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SANTA CATARINA 

Mais de 10 mil bóias-frias vivem na absoluta miséria na região de 
Curitibanos. Não tem direito trabalhista nenhum e ganham uma diária de 
apenas Cr$6 mil. Durante quatro meses do ano, no período da entresafra, 
ficam dese111pregados. -1

CONFLITOS EH ÁREAS leyi§�NAS 

Após 2 dias de discussões, 50 lideranças de 15 tribos integradas à 
UNI, divulgaram um documento onde reivindicam: 

- Demarcação imediata das terras indígenas e revogação do decreto
que criou o grupo interministerial que decide sobre estas demarcações. 

- Os Índios devem participar das decisões sobre suas terras que
envolvam o Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário. 

Que o Governo reconheça a UNI como autêntica representante dos 
povos indígenas. 

- Intervenção da FUNAI para investigar os gastos, o desmando e a
falta de uma política indigenista. 

- Demissão imediata de funcionários corruptos da FUNAI.

TERRITÓRIO NAMBIQUARA

37 areas 
migrantes. 

afetadas pelo 

GOIÁS - MATO GROSSO - PARÁ 

PÓlo Noroeste, invasões e milhares de

Uma carta assinada por representantes da Operação Terceiro �undo, foi 
enviada a ·diversas autoridades brasileiras. Dentre os quais o Presidente da 
República e os, governadores destes 3 estados. A carta protesta contra as 
v i o l ê n c i a � d e q u e t ê m s i d o v Í t i ma s o s t r a b a l h a d o r e s r u r a· i s e s u a s 
��tidades. Além do total conhecimento dessa realidade, manifestam total 
apoio às reivindicações dos posseiros e Índios prejudicados pelo 
alagamento de suas terras no estado do Pará para a construção da usina de 
Tucurui, a delimitação de nova área para os PAr�kanà . 

. 17 
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AMAZONAS 

Presidente Figueiredo 

ameaçados de morte por 
w�uniri-Atroari. 

. , . -nesse mun1.c1p1.o, 
doenças, cerca de 

denuncia o Prefeito, 
30 Índios da 

estão 
naçao 

Em decorrência de um conflito de terras entre os Índios Apurinas e 
os catadores de castanha que invadem suas terras, foi morta a Irmã Creuza 
Carolina Rody Coelho, da Congregação das Agostinianas. Ela era a 
aoordenadora ds sub-regional do Conselho Indigenista Missionário no Rio 
Purus. Era grande o seu conhecimento com os Índios. Na ocasião do 
conflito ela tentava pacificar os ânimos. Dois Índios apurinas também 
foram mortos durante o conflito. 

PARÁ 

Os Índios C · · d . a1.apo a reserva de Gorotire, ocuparam o garimpo de MariaBonita e exigem 1% do total da produção de ouro e a demarcação dareserva.
_ O �residente José Sarney prometeu assinar o decreto dademarcaçao ate o dia 8 do corrente.

MATO GROSSO 

Os Índios Caiabi seriamente ameaçados pela construçao da Usina �ndrade Gutierrez, reivindicam a imediata demarcação das terras.

MATO GROSSO DO SUL 

Os Índios 
espancados pelo 
Correia da Silva 

Kaioua da reserva de Jaguaripé 
fazendeiro José Fuentes Romeiro e o 

e mais 27 homens escoltados pela PM. 

foram barbaramente 
arrendatário Adernar 

BAHIA 

A ANAI está exigindo a demarcação das terras e Brejo do
evitar conflitos entre os Índios Pan��raé e os posseiros. 

Fontes: 

Burgo 

CONTAG/CPI'/CIMI/I.BASE _ 
, 

Jornal do Brasil, o são Paulo, Folha de Sao Paulo, Jornal do Pais, O Globo, 

para 

o Estado de são Paulo, Jornal dos Trabalhadores Sem �rra, SIN, CEDI e -ienúncias
feitas por carta à Campanha Nacional �la Reforrra Agraria.
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Canpanho Nocional Pela 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Janeiro o2 14 - Jao/Fev - 1986 

REFORMA AGRÁRIA: UHA PROMESSA

A nova República inaugurou o seu  segundo alnistérlo aantendo Nel
son Ribeiro no HIRAD. Enquanto  a vi olência auaenta no  c a m po, a Re
for•a Agrária é, ainda,  uma  p romessa  não cumprida p elo g o v erno; e, 
cada vez •ais,  uma bandeira de  lut a  dos aovimentos populares e ng a
ja dos na  Campanha Nacional p ela Reforma Agrirla. 

Este Boletim recolheu e sist�matizou, neste  núaero, prlncipalaen
te  as inforaações p ublicadas  na grande Impr ensa sobre: planos re
gionais, desapropriações, o c u1pações,  c o nflitos e violência  no cam
po. 

A Caapanha pre tende ret oaar $Uas Iniciativas, este ano, a p artir 
de  sua prÓxlaa reunião de  coordenação  a ser realiza da, s e  possível, 
no  aê s de  aarço.

NOTAS 

CPT 

Hum balanço da luta pela terra na região nor
te de Goiás, sul do Pará e nordeste do Mato 
Grosso, o Conselho do Regional Araguaia-Tocan
tins da CPT fez um levantamento da guerra não 
declarada que atinge os lavradores. são 1026 
famílias despejadas, e 4926 ameaçadas de despe
jo; 73 mortos e 194 ameaçados de morte; 142 fe
ridos e espancados, 291 casas queimadas. Esses 
atos, na sua maioria, ficaram impunes. 

Apesar de toda violência os trabalhadores têm 
resistido em suas terras. Aproximadamente 15. 
350 famílias de lavradores, somando 76.710 pes
soas, ocupam uma área de 1.174.750 hectares. 
Além disso, outras áreas foram incorporadas ao 
processo produtivo e estão sob controle dos 
trabalhadores, pelas novas ocupações feitas. 
Documento da Comissão Pastoral da Terra - Ara
guaia-Tocantins 

A CNBB lançou como tema da Campanha da Fra-
1 ternidade, para 1986 - Terra de Deus, Terra de 

Irmãos. D. Paulo Evaristo Arns, cardeal ar
ce-bispo de São Paulo, propõe,no lançamento da 
Campanha, a mobilização pac!rica e organhada 
das comunidades para a solução do problema da 
terra. (FSP, 13.2.86) 

J,té 1982, dos 32.461.600 hectares de terra do 
Ha1:anhão 25.6S2.49S (701) foram registrados, no 
INCRA, em nome de 2.398 empresas rurais ou la- j 
t11rúnd1os, em detrimento de 4SO mil familias de 
trélbalhadores rurais. Esses trabalhadores pre
cii,am arrendar terras, a juros altíssimos para 
poderem sobreviver. Em relatório, os Sem Terra 
apontam o nome de 37 empresas ligadas a grupos 
econômicos nacionais e estrangeiros, que conse
guJlram sua legalização ou o direito de prefe
rência por meio da Comarco (criada em 1971) 
através da lei n!! 2.979 que autoriza o governo 
a vender as terras devolutas do Estado. 
Cofocidência ou não, este é o Estado onde se 
re9istram os maiores !ndices de conflitos no 
campo. 

COtilTAC 

OI 12 Congresso Eleitoral da Contag contou com 
a p,articipação de 2.000 dirigentes sindicais de 
tra1balhadores rurais de todo o país. O saldo 
dos, trabalhos foi uma lista de relnvindicações 
lev•adas ao presidente Sarney. Seus principais 
items são: 

- Reformulação do Plano Nacional de Reformai
Agrária de modo a compatibilizá-lo com as reais
necessidade� dos trabalhadores;

CONTAG/C PT/CIMI/CNIBB/ABRA/1B�SE 



- Desapropriação das terras exploradas por
parceiros, arrendatários e trabalhadores asse
melhados, como determina o Estatuto da Terra; 

- Utilização da desapropriação por Jnteresse
social como Único instrumento para a consecução 
da Reforma Agrária; 

- Que as desapropriações recaiam sobre os la
tifúndios sem restrições incompatíveis com o 
Estatuto da Terra; 

- Aprovação dos Planos Regionais com a defini
ção das areas prioritárias de cada Estado da 
Federação; 

- Desapropriação imediata de todas as áreas de
conflito pela posse da terra; 

- Assinatura imediata de todos os processos de
desapropriação que se encontram em poder do 
presidente; 

- Uma política clara de combate à violência no
campo. Diante da situação limite em que nos en
co,nlramos, não podemos mais aceitar que os in
qu1éritos policiais deixem de enquadrar e pren
der os pistoleiros e mandantes. 

EV'ENTOS 

A Pastoral Ecumênica da Terra promove, no dia 
22 de fevereiro, o encontro Reforma Agrária em 
Caxias, em Xerém, Duque de Caxias -
RJ. O encontro pretende reunir cerca de 200 
trabalhadores, entre lavradores e outras cate
gorias, para discutir a questão da reforma 
agrária, "refletindo as necessidades e as con
sequências para Duque de Caxias". 

Reação greve - Zona da Mata PE roto: lygia Dabul 
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As aetas de assentaMento do PHRA 

De 1985  a 1989, o MIRAO pre t ende assentar 1 milhão e 400  mil fa
míli a s, n u ma área de 4 3  milhõe s de h ectares assim dis t r i bu í dos: 

Amazonia 

fam!lias 31.000 
área 2.230.000 

famílias 1. 100 
area 80.000 

Maranhão 

famílias 118.800 
área 3.560.000 

Rio G. Norte 

familias 24.200 
area 730.000 

Alagoas 

famfllas 11.400 
área 340.000 

Mato Grosso 

fam!llas 41.900 
área 1.510.000 

obs.: área ea hectares 

Roraima 

famílias 3.200 
area 230.000 

Rondônia 

famílias 21.300 
área 1.530.000 

Piau{ 

famílias 89.000 
área 3.000.000 

ParaÍba 

famílias 20.600 
area 620.000 

Sergipe 

famílias 11.700 
area 350,000 

Goiás 

famílias 125.500 
area 4.520.000 

famílias 8.200 
area 500.000 

Pará 

famílias 75.200 
área 5.420.000 

Ceará 

famílias 50.300 
área 1.500.000 

Pernambuco 

famílias 31.800 
area 950.000 

fam!lias 261.500 
área 7.850.000 

Minas Gerais 

famílias 138.400 
área 2.160.000 

Mato Grosso do Sul 

famílias 41.200 
area 1.480.000 

Espí rito Santo 

famílias 18.700 
area 290.000 

Rio de Janeiro 

famílias 18.000 
area 250.000 

São Paulo 

famílias 106.900 
area 1.670.000 

Paraná 

famílias 77. 900 
área 1.210.000 

Santa Catarina 

famílias 27.000 
área 420.000 

Rio G. do Sul 

famílias 35.100 
area 680.000 

Apesar desses maeros, a área total desapropriada corresponde a 
apenas 10I ea relação à área total dos latifúndios. 

Jornal dos Sai Terra 1 

Out/Hov. 1985. 



PLANOS REGIONAIS 

Tenlinou dia 20 de dezeabro o prazo para a en
trega dos Planos Regionais de Reforaa Agrária. 
Estes deverão ser encaalnhados ao presidente 
José Sarney que poderá assiná-los por etapas. O 
governo pretende assentar 1 llllhâo e 400 a11 
taaflias até 1989. 

20/12/85 
o a.oeo

Amazonas 

A região do médio Amazonas foi escolhida como 
área prioritária para a reforma agrária no Es
tado. São 2S,6 milhões de hectares, englobando 
22 municípios. 

Rondônia 

Serão desapropriados 107 mil hectares de fa
zendas improdutivas, além da utilização de 26. 
SOO hectares de terras da União. Em 1986, deve
rão ser assentadas 3300 famílias. 

Maranhão 

Para o primeiro ano, o Plano Regional prevê a 
desapropriação de 380 mil hectares de terra pa
ra o assentamento de 12.700 famílias. Os Esta
dos do Maranhão e Pará registram altos Índices 
de violência. só no primeiro semestre de 8S 
ocorreram S5 mortes em decorrência de conflitos 
no campo. 

Ceará 

O Plano Regional do Ceará define 17 mlcrorre
giões como áreas prioritárias para a reforma, 
no período de 1986 a 1989. Serão assentadas 
50.100 famílias, no Estado, estimando-se um 
custo total de Cr$1,7 trilhão, preços de hoje. 
Para o assentamento de 5.400 famÍlias,no ano de 
86, serão necessários CrS 189,5 bilhões; sendo, 
117 bilhões em Títulos de Dívida Agrária e 72 
para as benfeitorias. (O Clobo, 12.12,85) 

Pernaabuco 

O Plano para o Estado prevê o assentamento de 
31,8 mil famílias em 1,6 milhão de hectares no 
período de 1986/1989. Em 86 deverão ser assen
tadas 6 mil famílias. Serão gastos CrS 337 bi
lhões. As entidades patronais do setor rural dej 
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Pernambuco e a Federação das Indústrias do Es
tado emitiram nota contra o Plano.(O Clobo e 
JB,22 e 30.12.85) 

Bahia 

Os conflitos de terra na Bahia causaram a morte 
de, pelo menos, 36 pessoas nos Últimos três 
anos. O Plano Regional para o Estado prevê a 
distribuição de 7,8 milhões de hectares, em 
cerca de 140 municípios. Deverá beneficiar 
261.500 famílias, em quatro anos. A meta para 
86 é a redistribuição de 840 mil hectares para 
28 mil famílias. (O Clobo e O ESP, 3, 5 e 12. 
12.85) 

Espírito Santo 

O Plano de reforma agrária, entregue pelo di
retor regional do INCRA (ES), Roger Dario Del
boni, prevê assentamento em 32 dos 58 municí
pios do Estado. O Plano deverá beneficiar 18. 
400 famílias em quatro anos. Para a execução 
dos projetos, serão necessários Cr$ 394 bi
lhões; sendo, 213 bilhões em Títulos de Divida 
Agrária; 71 bilhões para a implantação de ben
feitorias; e o restante para investimentos em 
saúde, educação, crédito rural e redistribuição 
de lotes.(O Clobo,13.12.85) 

Rio de Janeiro 

O Plano Regional de reforma agrária do Rio de 
Janeiro, prevê, para o ano de 1986, o assenta
mento de 1700 famílias e a regularização de ou
tras 1800 nos municípios de São João da Barra, 
Campos, Cabo Frio, Hagé, Nova Iguaçu, Parati, 
Angra dos Reis, Hacaé, TeresÓpolis, Cachoeira 
de Hacacu, Silva Jardim, Araruama, Casimiro de 
Abreu e Paracambi. Em 86, o INCRA deverá apli
car CrS 175 bilhões para o c1.111primento destas 
metas. OAPlano, elaborado pela regional do IN-1
CRA, preve, ainda, para 87, o assentamento de 
3.500 famílias; para 1988, 5.200; para 1989, 
5.600. O total de assentamentos previstos deve
rá beneficiar 16 mil famílias; cerca de 80 mil 
pessoas. No Estado do Rio são 140 áreas de con
flito, localizadas, principalmente, em 33 dos 
65 municípios entre o extremo sul de Parati 
extremo norte de são João da Barra. (JB, ;1�,
12.85) 



são Paulo 

O Plano Regional de Reforma Agrária gerou 
protestos da Sociedade Rural do Sudoeste Pau
lista e do Sindicato Rural de Presidente Pru
dente. Essas entidades levaram oficio ao presi
dente José Sarney. (O Clobo, 19.01.86) 

Rio Grande do Sul 

O delegado regional do INCRA (RS), Egydio 
Schlabitz, entregou ao governador Jair Soares 
o Plano Regional de Reforma Agrária para o Es
tado. Serão necessários de 500 mil a 600 mil

DESAPROPRIAÇÕES 

Al:;re 

Desapropriação da Fazenda Seringal Espinhara, 
em Rio Branco. São 1.700 hectares que servirão 
para o assentamento de 27 famílias de colonos. 
(O Globo, 13.11.85) 

Pará 

Desapropriados 26.220 hectares das fazendas 
Jocon e Três Irmãos, em Conceição do Araguaia. 
(JB, 8.01.86) 

Maranhão 

Desapropriados 14.380 hectares da Fazenda 
Monte Cristo-Marmorana, no município de São 
Luiz Conzaga.(O Globo 7.11.85) 

Ceará 

Foram desapropriadas , no Ceará, as fazendas 
Buriti, em Ubajara; Serrote Branco e Luís Fer
reira, em Jaguaretama; Guriou e Córrego rlo Bra
ço, nos municípios de Camocim e Acaraú. (JB, 1 
18.12.85) 

hectares para reassentamento de 38.500 famílias 
de colonos sem terra, até 1989. (JB, 4.12.85) 

Distrito Federal 

O Plano de reforma agrária prevê o assenta
mento de 1.400 famílias até 1989. Foi entregue 
ao MIRAD pelo Secretário de Agricultura e Pro
dução do Distrito Federal, Leone Teixeira. (O 
Clobo, 10.01.86) 

Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás os 
Planos Regionais prevêem o assentamento de 22. 
500 famílias, em 810 mil hectares. (O Globo, 
8.12.85) 

O presidente José Sarney lnfonnou que já fo

ram desapropriados, para fins de refonna agrá
ria, 73 laÓvels rurais, ma total de 205.605 
hectares. Esse total beneficia 5.937 famílias.
(O Globo, 4.01.86)

Bahlà 

Na Bahia, segundo informações do diretor re
gional do INCRA, José Arruti, o programa de re
forma agrária já atingiu 121 das metas estabe
lecidas para o Estado. Foram desapropriados 90 
mil hectares, reassentando 3 mil famílias. A 
meta para o período 85/86 é a desapropriação de 
840 mil hectares, para reassentar 28 mil famí
lias. (O Globo, 12.01.86) 

Rio de Janeiro 

Segundo o secretário executivo da Comissão de 
Assuntos Fundiários, Edgar Ribeiro de Souza, 
foram desapropriados cerca de 44 milhões de me
tros quadrados dos quais 40 em áreas rurais. 

Na Fazenda Campo Alegre, em Queimados, Nova 
Iguaçu, numa área de 3.500 hectares, foram as
sentados lavradores expulsos de outros locais 
ou desempregados. 

A Fazenda Engenho Novo, na zona oeste, foi 
desapropriada para evitar o despejo de 85 famí
lias. 

Em Magé, duas áreas foram desapropriadas: uma 
de 2 milhões de metros quadrados, onde estão 
assentadas 90 famílias; e a Fazenda Santa Rosa, 
cuja área é de 306 mil metros quadrados. 1 

5 



Na Fazenda experimental de ltalva foram as
sentadas 31 famílias. 

Em Maricá, foi desapropriada a Fazenda lnoã, 
de 800 mil metros quadrados. (JB, 15.01.86) 

Santa Catarina 

Foram desapropriados 5.200 hectares, envol
vendo os municípios de Catanduva, Anchieta, Ca
çador, Mato Costa e Lebon Régis.(0 ESP, 1.01.86) 

OCUPAÇÕES 

Rio de Janeiro 

A Fazenda do Capixaba, no município de Nova 
Iguaçu, foi ocupada por cerca de 50 famílias. 
Essas terras (devolutas) foram desapropriadas 
em 1958 e cercadas pelos grileiros de Sebastião 
Ferreira da Silva. Sebastião se diz proprietá
rio das terras, ameaçando invadÍ-las com jagun
ços e expulsar os lavradores.No entanto, cha
mado pela Comissão de Assuntos Fundiârios, da 
Secretaria Estadual de Habitação e Trabalho, 
não compareceu, deixando de apresentar os docu
mentos de posse. (JB, 28.01.86) 

Paraná 

Trabalhadores sem terra ocuparam pacificamen
te as salas de espera de seis Órgãos públicos 
em Curitiba. Motivo: exigir que o governo fede
ral marque uma data limite para reassentar as 
3.100 famílias que se encontram em acampamentos 
no Paraná. 

Também no Paraná, cerca de 70 famílias despe
jadas da área a ser inundada pelas águas da hi
drelétrica de Rosana, no rio Paranapanema, ocu
param uma área do DER, na rodovia BR-376,(JB, 
11. 12.85) 

Cerca de 720 famílias, segundo dados dos Sem 
Terra, ocuparam cinco fazendas na região su-
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Desapropriada a Fazenda Capão Grande, 1.282 
hectares, no município de Abelardo Luz. (O Glo
bo 3.01.86) 

Rio Crande do Sul 

Foi desapropriada a Fazenda de São Pedro, de 
2.650 hectares, no município de CuaÍba, onde 
algumas das famílias acampadas em Annonl serao 
alojadas. (JB, 17.12.85) 

doeste do Paraná. Uma das fazendas, a Perseve
rança, pertence a Assis Bandeira, um dos funda
dores da sociedade de fazendeiros encarregados 
de impedir ocupações. ú governador, José Richa, 
afirmou que não negociaria com QS Sem Terra e 
prometeu usar a força policial para expulsar os 
lavradores. Diante das ameaças, as 425 fam{lias 
acampadas na Fazenda Perseverança, decidiram, 
em assembléia, deixar o local. (JB,FSP,17e18.12 
e 3.01.86) 

26 de janeiro: mais duas ocupações acontece
ram no Paraná. Em Arapoti, cerca de 45 famílias 
ocuparam 37 alqueires da Bamerindus S.A. Em
preendimento Flort,stais. 

Na localidade de Palmas, os Índios Caingan
gue!· ocuparam 80 alqueires de terras junto a 
rf,serva indÍgc·na loci\l. (O E!iP, 28.01. 86) 

Rio Grande do Sul 

Ourou apenas duas horas a ocupação realizada 
por 400 agricultores sem terra na Fazenda Bert
hier, no município de Nonai (RS). Os lavradores 
foram retirados por soldados da Polícia Mili
tar, alertados pelos donos da fazenda.! (O Glo
bo, 9. 11.85) 



CONFLITOS 

Aaazon1a 

Na comunidade de Enseada Funda,Coari, o pa
trão de freguesia, Sr. Evaldo, tem conduzido um 
trabalho de exploração sistemática dos casta
nheiros. Primeiro, os patrões não queriam pagar 
o preço de mercado pela castanha; os 
castanheiros lutaram e conseguiram mudar esta 

situação. Agora, os donos das terras entraram 
com um mandado de reintegração de posse e estão 
tentando expulsar os posseiros. O conflito en
volve 20 famílias, num total de 149 pessoas; 
rruitas nasceram na terra e lá trabalham. 
(SIN, 9. 01.86) 

Pará 

João Canuto de Oliveira, presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, foi 
assassinado, por dois pistoleiros, na sede do 
município, no sul do Pará. Nesse Estado, a vio
lência contra os trabalhadores é constante. Os 
latifundiários se organizam e mantêm verdadei
ras mil{cias de pistoleiros. Nos Últimos meses, 
João Canuto estava empenhado na desapropriação 
das principais áreas de conflito do município, 
em especial, da área conhecida por Canaã, onde 
ocorreram vários despejos com a participação de 
pistoleiros e policiais.(SIN, 8.01.86) 

Na Fazenda Canada, no município de Xinguara 
duas pessoas foram mortas em conflitos de ter
ras, ocorrido dia 3 de novembro.(O Globo, 7. 
11.85) 

Maranhão 

Soldados da Polícia Militar do Maranhão, co
mandados pelo secretário de Segurança PÚblica, 
coronel João Antonio Silva JÚnior, invadiram a 
localidade de Pau Santo, no Maranhão, distrito 
de Bacabal. Durante a ação, mataram um lavrador 
de 78 anos na varanda de sua casa. Os policiais 
sequestraram dois menores que participaram de 
l.llla reunião de lavradores na localidade de Al
deias. Em seguida, invadiram casas, destruíram 
e roubaram objetos, ameaçaram as famílias e de
sacataram o bispo, Dom Pescasio Rettles. A de

núncia foi feita pelo secretário-geral da CNBB, 
D. Luciano Mendes. O presidente José Sarney,
prometeu que vai desapropriar as terras nos
distritos de Aldeias e Pau Santo. Os conflitos
de terra no Maranhão têm provocado muitas mor
tes. (JB; O Globo, 26;27, 11 e 26.12.85)

Imperatriz - Segundo denúncia feita pelo lí
der do PT, Djalma Bom, e o presidente do parti
do, Luís Inácio da Silva (Lula), o ex-funcioná
rio do INCRA, Claudiomar Rodrigues de Souza, foi 
brutalmente assassinado por jagunços. Claudio
mar vinha trabalhando num levantamento de in
justiças no campo. (JB, 15.02.86) 

Pernambuco 

Na zona canavieira do Estado registram-se al
tos Índices de violência contra trabalhadores 
rurais. Em documento, 28 sindicatos e associa
ções de trabalhadores rurais explicam que na 
zona canavieira estão as melhores terras do Es
tado. Além disso, al{ existem muitos imÓveis 
improdutivos. O documento defende o início da 
reforma agrária, em Pernambuco, nessas áreas 
que não foram incluídas na relação de áreas 
prioritárias do plano regional. (O Globo, 6. 
01.86) 

Sergipe 

Oitenta famílias de trabalhadores rurais fo
ram expulsas da Fazenda Barra da Onça, em Poço 
Redondo. A Polícia Militar prendeu cerca de 200 
pessoas. O acampamento foi destruído. Fazendei
ros fortemente armados guardavam as terras, 
evitando uma possível volta dos trabalhadores. 
(Jornal de Sergipe) 

Rondônia 

Segundo levantamento da Comissão Pastoral da 
Terra, em Rondônia, o número de trabalhadores 
rurais sem terra ultrapassa os 40 mil. Algumas 
áreas estão marcadas pela luta armada e por ex
pulsões; como a Fazenda Santa Júlia, a 75 km de 
Porto Velho; ou a Fazenda Cuarajus, a 800 km, 
onde 400 pessoas foram despejadas em dezembro. 
A ação do INCRA para desapropriar as terras e 
alojar as famílias não tem sido suficiente. (JB 
e O Clobo, 18 e 29.12.85) 

Nato Grosso 

Foram expulsas das terras da Agropecuária Ha
racaju, de propriedade do Banco Safra, no muni
cípio de Xavantina, 400 famílias. Os posseiros, 
que aguardavam a colheita de 100 mil sacas de 
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arroz, milho e feijão, fecharam a ponte sobre o 
Rio das Mortes. Com as negociações, os possei
ros voltaram para as terras. (JB, 26 e 30. 11. 
8S) 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais do Alto Araguaia, Onofre Martins Alves, 
denunciou o sequestro de cinco pessoas de uma 
família de posseiros da fazenda Ariranha. (FSP, 
14. 12.85)

r.o1ás 

Dois sargentos da Policia Militar lideraram 
40 pistoleiros num ataque à fazenda Juarina, 
norte de Goiás. Os pistoleiros, armados de fu
zis, metralhadores e revólveres cercaram 34 fa
mílias de posseiros. A fazenda tem cerca de 
30.200 hectares, dos quais 11.607 deverão ser 
desapropriados. (O Globo, 27.12.85) 

Bahia 

Em Serra Guanabara, município de Una, sul da 
Bahia, posseiros resistem aos ataques de pisto
leiros, contratados do fazendeiro Paulo Pinto. 
O fazendeiro reclama a posse de 200 hectares da 
área ocupada. (JTST, 25.11.85) 

Na Fazenda Corte Grande, municípios de Prado 
e Itamaraju, em conflito há oito meses, 40 fa
mílias foram expulsas. Cerca de 30 posseiros 
ocuparam a delegacia regional do INCRA, exigin
do do coordenador, José Arruti 1 a conclusão e 
envio, para Brasília, do projeto de desapro
priação da área. (JB, 21.01.86) 

são Paulo 

Em São Paulo, um grupo de cem famílias - tra
balhadores sem terra, desempregados, 
bÓias-frias e lavradores expulsos do campo -
estão acampados em Campinas, no Trevo da Boscn, 
via sudeste. Esse grupo, vindo dos munic{pios 
de Sumaré, Limeira, Nova Odessa, lndaiatuba e 
Campinas, foi várias vezes ao governo do Estado., 
mas não obteve resposta para a solução de seu 
problema: terra para trabalhar. As famílias en
frentam a fome e a falta de condições elementa
res de sobrevivência. (SIN, 3.12.85) 

Rio de Janeiro 

Segundo o Jornal do Brasil, o Estado do Rio 
de Janeiro mantém um latif�ndlo de 300 alquei
res, em ltalva, distrito de Campos, onde exis

tem 200 colonos explorados em regime de se-, 
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mi-escravidão. São posseiros e meeiros que tra
balham na fazenda experimental, mantida pela
Siagro Rio ( empresa de serviços e insumos bá
sicos para a agropecuária) (JB, 22.12.85)

Paraná 

O governador do Paraná, José Richa, autorizou 
a ocupação das fazendas de Jaclretã (1.500 hec
tares), munic{pio de Renascença; e Keller, mu
nlcÍplo de Chopinzinho. Segundo o governador, 
as terras, desapropriadas pelo INCRA, depois de 
90 dias ainda não haviam sido demarcadas. Daí a 
decisão de entregá-las às famílias acampadas a 
100 metros dalÍ.(JB, 3,4 e 6.12.85) 

Santa Catarina 

Em Chapecó, o Bispo D. José M. Comes, vem so
frendo ameaças de morte. Na região existem fa
mílias de lavradores sem terra, que lutam pelo 
reassentamento na área de Sede Trentin. Além 
disso, o projeto de 25 barragens na Bacia do 
Uruguai (Eletrosul), ameaça despejar outros co
lonos. Por seu envolvimento na defesa do inte-
esse dos lavradores, o Bispo e dirigentes do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais foram amea
çados- (SIN, 29.11.85) 

Rio Crande do Sul 

Representantes das duas mil famílias de colo
nos acampados na Fazenda Annoni, em Sarandi, 
denunciaram à OAB/RS a vigilância ostensiva da 
Brigada Militar. Os colonos ou visitantes estão 
sendo submetidos a constantes revistas, por 
parte dos policiais. (JB, 5.12.85) 

Mato Crosso do Sul 

Brasiguaios; por esse nome sao conhecidos os 
colonos brasileiros que trabalhavam como arren
datários de terras no Paraguai. Esses colonos 
começaram a voltar ao Brasil em 1985. A Federa-1 
ção dos Trabalhadores na Agricultura de Matoj 
Grosso do Sul estimou que mais de 100 mil famí-1 
lias retornarão ao Brasil. 

Chegando ao Mato Grosso, esses colonos ocupa
ram áreas no município de Mundo Novo. Calcu
la-se que, desde junho de 85, já morreram, no 
acampamento, 30 pessoas, a maioria crianças, 
vítimas de desidratação e pneumonia. 1 

A partir de 15 de dezembro, as famílias come
çaram a ser transferidas para uma área de 181
mil hectares, desapropriadas pelo INCRA em !vi-



nhena. As terras pertenciam à colonizadora So
meco. Essa área permitirá o assentamento de 700 
famílias, escolhidas através de sorteio organi
zado pelos brasiguaios. 

Ourante o processo de alojamento surgiu um 
impasse. O Tribunal Federal de Recursos (TFR) 

TERRAS INDÍGENAS 

O Movimento de Apolo à Resistência Waimiri/A

troarl (HAREWA), através de seu trabalho de 
aproximação e ajuda aos Índios, tem conseguido 
algumas vitórias. A solidariedade em prol da 
justa resistência desses Índios cresceu. Agora, 
o grupo está organizando trabalhos junto à po
pulação no sentido de ampliar esse movimento:
- a garantia dos interesses mÚtuos, sobretudo a
terra; o apoio mútuo na defesa dos recursos na-.
turais e particularmente de subsistência, na
região; o fortalecimento da união, organização
e formação das co111Jnidades.

Aaazonia 

A invasão do territÓrlo Tucano, na Serra da 
Traíra, por garimpeiros, traz, mais uma vez, o 
problema de violação das terras indígenas da 
Amazônia. Os povos indígenas são os donos 
dessas terras e, co,no qualquer povo, te,n o di
reito de explorar as riquezas af situadas. A 
exploração das rlquezas minerais em terras in
dígenas, por grupos de empresas ou garl,npei
ros isolados, tem prejudicado a vida e a cul
tura dos Índios. Uma política comprometida 
com os Índios, e não com os interesses das 
empresas, seria 111ais justa e garantiria o 'u
turo destes povos. CONSELHO INDICENISTA MIS
SIONÁRIO, 13.01.86 

RondÔnia 

Em assembléia realizada em Cacoal, Rondônia, 
os povos SuruÍ, Cinta- Larga, Oro-Wari, Gavião, 
Hequéns, decidiram pela criação de um Conselho 
Indígena, com a participação de representantes 
dos indígenas do Estado de Rondônia e norte do 
Hato Grosso. Esse Conselho deverá acompanhar os 
trabalhos desenvolvidos pelos vários Órgãos do 

reintegrou à Someco as terras concedidas. COffl 
Isso, as famílias já instaladas ficaram amea-
9adas de expulsão. No entanto, o Supremo Tribu
nal Federal suspendeu a liminar, garantindo o 
assentamento de 500 famílias de brasiguaios. 
(6 e 11.12.85; 2,3,4,6 e 9.01.86) 

governo Federal e Estadual, que estejam rela
cionados com a sua condição de vida. 

COffl relação à terra, exigem a instalação de 
po:;tos de vigilância nas áreas Cinta-Larga para 
ev1. tar invasões; abertura de uma picada de 50 
metros nos limites da Fazenda Catuva com a área 

Suruf, como medida de segurança; retirada ime
dic1ta dos fazendeiros instalados na área Cin
ta-,Larga. BOLETIM DO GHE, ano IV,n212 

Um grupo de ga�impeiros armados de espingar
dll:, e revólveres apresentou-se à sede do INCRA 
em Bom Princípio, ameaçando matar todos os fn
dic,s que atrapalhem seu trabalho, caso eles en
conitrem ouro na região. ÓB,13.12.85) 

CI Programa de Direitos Humanos da Universida
de Católica de Goiás denunciou que o Sr. Se
ba�1t1ão Morais Lima foi reconduzido ao seu car
go: Delegado de Polícia de TocantinÓpolis. Ele 
havia sido afastado em julho, acusado do assas
sln,ato de um Índio Apinajé e de ter causado fe
rirrtentos em outros três Índios. (SIN, 28. 11. 
85) 

Bahia 

Mais de 130 soldados da Polícia Militar de 
Ilhéus, comandados pelo capitão Guimarães, in
vadiram a Fazenda Bonanza, de Tito Barreiro Ma
chado, localizada no município de Pau Brasil, 
dentro da área original de 36 mil hectares dos 
Pataxó, para de lá tirar os Índios à força. Os 
fazendeiros Tito Machado, Valdo Mascarenhas e a 
viÚ'va Faraildes foram os patrocinadores da ope
ração. A casa da sede da fazenda ficou comple
tamente metralhada e 32 Índios foram feridos. A 
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desocupação das áreas indígenas ainda está sen
do resolvida pela justiça. Enquanto isso, os 
Índios Pataxó Hâ-Hã-Hãe não têm meios seguros 
de sobrevivência. PORANTIM - 12.85 

Santa Catarlna 

Em Chapecó, colonos brancos mant&n confinados 
e ameaçam de morte 50 Índios com quem disputam 
a posse de 1.825 hectares de terra. (JB, 8.01. 
86) 

Hoje, a alimentação representa quase 50% do 
salário do trabalhador que ganha até três salá
rios - mínimos. Para diminuir este percentual, 
várias medidas poderiam ser adotadas. Melhores 
condições de abastecimento, eliminação do atra
vessador, seriam algumas delas. A Reforma Agrá
ria tem de ser acompanhada do revigoramento dos 
Mercados Municipais do produtor, estradas vicl
nais, silos, transportes, interiorização da 
CEASA e da COBAL que-devem ser controlados pe
los produtores rurais e pelas organizações dos 
consumidores urbanos, informa Carlos Mine (A
BRA). Com o aumento da produção originada da 
Reforma Agrária e com a formação dos Centros 
Populares de Abastecimento, com a participação 
dos sindicatos e associações de defesa do con
sumidor, as economias reais podem tornar-se 
muito maiores. 

No dia 15 de outubro de 1985, em Belém, foi 
convocado, para o dia 26 de janeiro, o Debate 
Nacional Sobre a Questão do Abastecimento no 
Brasil. Nessa data, associações comunitárias 
apresentaram às sucursais da COBAL, em todo o 
Brasil, suas propostas para a questão do abas
teciMento. O Ministério da Agricultura se com
promete a acolher e incorporar as sugestões po
pulares aos programas e políticas de abasteci
mento. ( Reforma Agrária - Para que? 
publicação da Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária- 08.85) 
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E D I T O R I A L 

A nefasta política agrícola do Governo em 20 anos de ditadura militar 

conseguiu unificar, numa Única bandeira de luta, os mais diversos e amplos 

setores da sociedade brasileira. Essa bandeira é a REFORMA AGRÁRIA. 

Hoje, no· Brasil, os posseiros do Norte e Nordeste, os trabalhadores rurais 

da zona canavieira, os parceiros e ocupantes do Centro-Oeste e at� os 

proprietários agrícolas e arrendatários do Sul, que sempre lutaram 

ape�as por crédito e preços 
' . 

m1.n1.mos, se juntam aos trabalhadores rurais 

no "Grito do Campo" na luta pela distribuição das terras. 

Embora no campo os trabalhadores tenham interesses imediatos diferentes, 

sua luta coincide no objetivo comum pela Reforma Agrária; e, na cidade, os 

trabalhadores vao descobrindo que a REFORMA AGRÁRIA é que vai criar 

novas oportunidades de vida para os desempregados, eliminar as causas da 

violincia econtribuir para a implantação da Democracia no País. 

Mais do que nunca é importante- ampliar e participar da CAl'1PANlIA NACIONAL 

PELA REFORMA AGRÁRIA. 



ENCONTRO NAClONAL PELA REFORMA AGRÁRTA 

No dia 12 de fevereiro 
Cimara dos Deputados, 
AGRÁRIA. 

de 1985 �ealizou-se, no 
em Brasília, o ENCONTRO 

Auditório Nereu Ramos, da 
NACIONAL PELA REFORMA

Promovido pela Campanha Nacional pela Reforma 'Agrária, o encontro teve o apoio 
da Comissão Especial de Reforma Agráda da. Câmara dos Deputados e contou com 
a presença de 40 organizaç5es: lideranças sindicais, associaçües e entidades 
de classe, além de ParlamentRres, Bispos e Técnicos comprometidos com a luta 
pela terra. 

Os objetivos do Encontro foram: 

1. Reafirmar que a reforma agrária é uma questão nacional e não pode, de
forma alguma, ser equacionada em Lermos de uma Única rcgíão. A reforma
agriria implica em profundas transformaç�es no conjunto da estrutura fun
diiria do pais' é deve ser tratada como uma prioridade nacional.

2. Expressar a preocupação pela indicação d,os responsáveis pelo MEAF e pelo
INCRA, os quais devem ser pessoas public,amente e de longa data comprometi
das com as i�adiávcís e corajos�s reforro.as anunciadas pp lo presidente
Tancredo Nev�s nas in�meras vezes que este se ref0riu � prem�ncia da
Reforma Agrária. E que sua escolha dever.ia ser precedida pela consulta.

3. Denunciar o chamado "loQby amazônico", que é aracterizado por polÍci
cos com posiçaes nada comprometidas com a refo a agrária e tambim por
posições que atentam contra o inlcr�sse dJs nações indígenas e contra o
patrimônio ecológico �mazÔnico. Isto configura fonte de profunda inquie
tação para as forças sociais comprometidas com a reforma agrária, com a
demarcação das terras indígenas e com a defesa da Amazônia.

4. Apresentar propostas concretas para o deHP.ncadeament-0 da Reforma Agrária.

Ao apresentarem suas contribuições, as organizações que integram a Campanha 
demonstraram que ela é parte de urna longa luta dos trabalhadores braJileiros e 
que, como Campanha, colocou unidos em torno de pontos comuns duas important�s
vertentes dessa luta: a Igreja e o Movimento Sindical Brasileiro. 

Através de estudos com base em dados do INCRA/1983, Herbert de Souza, do IBASE, 
·demonstrou viabilidade da Reforma Agrária, colocando todos os sem terra em seu
próprio Estado ou Região, dependendo basicamente de uma decisão política e
de uma efetiva participação dos trabalhadores organizados.

José Francisco da Silva. presidente da CONTAG, confirmando 
pelo IBASE, declarou que· neste momento de transição 
Democracia, espera que a Câmara passe a ser a tribuna dos 
questões nacionais, entre elas a questão da Terra, que 
trabalhadores brasileiros ao desespero da fome� da falta de 
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os dados fornecido5 
política, rumo à
debates das grandes 
está levando os 
teto e de traç�lho. 



Enfotiz<'.lndo que o Movimunto Si.ndicnl ja'lloi.s rei.vindicou que a questão agrária 
(osse tratada corno umJ quest�o de Segurança Nacional, Jos� Francisco l�mbrou 
que o primeiro passo do novo governo dever� ser a escolha de u� Ministro da 
Terra, idenlificodo com a causa dos trabalhadores e com o povn brasileiro, 
pon1ue "os trnba lh,1dores n.'.lo vao esperar passivamente cone luiu - se as 
medidas nno v i.crem vamos l ut,1r I porque es Ln,cmos lutando pc la vida; é me lho, 
morr.?r na lul.:t que morrer de fome, ncovardado". 

Em s�guidn 
representando 
't'r.:i.balhadot·cs 

fez uso do palavra o representante do Moviml!nto dos Sem Tcr,a que, 
também a CPT, lt.!11 as conclusões do I Congresso Nacional dos 
Rurais Sem �erra, realizado em Curi.Libn, em janeiro de 1985. 

Re�resentando a Associnç�o Brasileira de Rcfotma Agr�ri.a, Josi Gomes da Silva 
deu v.'.Íri.:ts sugestÕ<'s sobre os ml'<iidas pr inc i.p.1is por,, a aplicação do Estatuto 
dn Terra e lembrou que a clecisio pol[ticJ que taltavn para a renlizaçio da 
Reforma i\grÁria foi explicit ida e rei Lcra<l.1 pelo Sr. Presidente Tancredo Neves 
no 8eira Rio e Borra do Garças. 

Antonio Brandi explicou a relaç�o da quest�o ind{gcna com n Reforma Agriria. 
Demonstr:rndo qut> o problema cruci.il cio {ndio é a Terra, o rcprt>sentnnte do 
CIHl denunciou os nssassinntos <lc v�rios l[<l�res ind[gcnas, que somente 
terão fim com a m,1dança da 

0

estr11turn fundi,;dn do Pa[s. 

O. Mnuro Morelli., bispo de Cnxia� e de S30 Jo�o do Meriti - RJ, disse que a
Igreja tem a responsabili<ladc hi.stÓric,, frPnte à ·�0,:.1 RCa1Ública de enfrentar
a qucstio do Índio, do negro, dos trnhalhodorrs sem ,·rra. Com� povo, a Igreja
tem que entrar na luta pela suprcssio do arbft�i.o, pela Reforma Agririn e
pela Constituinte, "para que se dcfin:1 de rn a cnrn e de> cora,ão a coraçao o
que ,; essn Ordem e Progresso na b 1ndt!,Íro nacion:tl".

Encerrando o Encontro, o Santnnn, prcs idenle da Comi.ss30 
Esoecial ele Reforma Agr:it"i.a o nome de .targarida Alves, que 
morreu na luta pelos di.rci+os do trabalhadores de Alagoa Grande, n.1 Pan1Íba. 
Disse que hoje �dos PS tnmo conscientes de que a Rc forma AP,rÍtr i:1 só se 
realizar� com a participoç�o de toda n Sociedade DrAsileira; que. �m primeiro 
lugar,� oreciso refor ar o sinlica dos trabalhadores rurais, somando com 
outrns f�rças por:., ns soluções p.,ra as tarefas i!•1ensas que a 
Reforma Agrária nos impoc. 

Al! I ONAL PELA REFORMA AGRÁRIA 
l''EVERE (RO 1985 
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INFORMRS 

Presidente recebe CONT/\C 

Em audi�ncia que concedeu ao presídcnle da CONTAG - Confcderoçio Nacional dos 
Trabalhadores na Agricullura, Jos� Francisco da Silvo, o presidente Tancredo 
Neves af:irmou que pret1;nde con<luzir pe·ssonlmt'nte a elaboração e a execução do
programa d.:t Re formn Agr.1r in. Afirmou, pela 2n. v.:iz dcpoi s de seu discurso de 
Poss�! que utilizar� o Estalulo da Terra para executar a Reforma Agr�ria. No
0Gas1ao, a CONTAC cmtrf'gou a Tancredo um documcnLo onde pede o extinção dos · 
01:ganismos GETAT e GEBAM e outros rcivindicnções. 

4o. Congresso dos Trabalhadores Rurais 

No período de 25 a 30 dr maio de 1985 �cr� r�alizado, em Bras{lia, o 4o.
Con�rcsso Nacional dos Trabalhndorcs Runiis. Pn,movi<lo pel::i Confederação dos 
Trab�lhadores Rurais na Agricullura, Fedcrnçõcs filiadas e SindicaLos da classe 
trabalhadora. o Congresso Lem como finalidade analisnr as condiç�es de vida e 
trabalho da categoria e a situaçio oolitica, social e econ;rnica do Pais, 
tendo

_
em �ista fixar oosiç�es e formas.de lutas unit�rias auc fortaleçam a

?r�an1zaçao dos Ltabalhadores e assegurem o acesso colPLivo dos Lrabalhadares 
a ter.ra, o aperfeiçoamento das normas ele µr.oteç:io ao trabalho e o oleno 
ex�rcÍcio da atividade sindical. 

Em favor da Refonna Agrária 

Bispos, sacerdotes e leigos da Regional Nordeste I da CNBR, rrunidos em Olinda 
(PE), na 20a. Assembléia 

' 
ao Con-sellio Rcgjonal de Pastoral, 

divulgaram onLem um documPnto de treze pontos, onde reivindicam "uma reforma 
agrária justa e nacional, ampl;1 , urgente, auLêndca e corajosa, participada e 
nao paternalista. adaptada � dLCeten� s peculiar.idadPs das diferentes 
reg1oes brasileira e aco�panl11da �e adequada política agrícola, volLada 
prioritariamente pa1·.i a à'limentaçt10 do povo bn1sileira 11

• 

Intitulado "em favor da reforma nrrári a", u:n aoelo · à naçao, o documento 
tamb�m manifesta 1 'plcno apoio � revogaçao imediata de toda e qualquer 
legislaçio arbitrária ôu cas11fstica, assim cono a convocaçao de uma 
Assembléia Nacional Constit.:uint:e ampln, livre e soberana, precedida e 
acompan�ada de grand rnobilizãçio oopulnr, para a participaçio ativa, 
consciente e responsável de lodos os segmentos da sociNlade na orcparaçao e 
e!aboraçio de uma nova ConsLiLuiçio, qur expresse a vonta�e da naçio 
�rAsileira e corresoonda, realmentP, às necessidades e �s asniraç�es de todo 
o povo do Brasil".

Apoio da População Urbana 

No quadro das lutas coletivas observa-se um novo e inportnnte aspecto: 'todas as 
vezes em oue os trabalhndorcs rurais foram �s ruas dns CapitAis r do Interior, 
em manifesLações·contra a grilagPrri, a violêncja e ptda Rcform.'.l Agrária; por 
um política de efetivo aooio ao prqueno produtor; contra a diacriminaçio da 
Previdência Social Rur�-1 bem como nas cainpanhas s.iiariais do Centro-Sul e 
Nordeste do Pais, el�s rrccbernm o· apoio do populnç�o urbana. 
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Tr:ib.ilh:idorcs Ruroi.s Sem Tcrrn 
1 Congresso Nacional 

As principais exi��ncias do docum�nlo [inal tio ( Congrvsso Nacional dos 
fralrnlh�1dores Rur:tis Sem Ú'l.T.'.1 1 que l."C\1niu 1. 500 d1•lqtnclos de Lodos os 1·,st.:iclos 
e:n Cur i.t iba (PR), foram: "o ( im dtt vi.o lênc i n ntt lut.'.l pr ln poss<' da tci -ra, n 
dcsnpn.lpri:i�;io de toda5 1s propri,,tfr1dl·:; c-om mai.s de 500 1wt:t:tn":-;, i.nclui•1do ,ts 
ql.le pertenceM ..t grupos estt·,tngcit·os, n contl'ole lotal dos trnb:-ühadorcs sobre' ,,1 

rcform,t agrÁria no pnÍs, 1.:11m pmh•r de dccis?io sobre a divb:10, c-1al1 ivo �· a 
(ountt ..::e ti.tuluç:io. O CongrC'sso cont011, ainda,. Cútl'\ l",•prc 1H't1l1ntcs d:1 Comi.ssilo 
Pnstor;'ll de Terrn (CPT), Ct•ntral úntc:.i dos rt·ol:>nllndores (CUL') e do Movimento 
Popular. 

Documento "Violência no l.:ampn" 

O documento Viol;;nci.i no C,,moo ocnh., de ser et!i t·1do cm conjunto com a 
F.di.t:t>rn Vozt?s. Tnita-se de u:n t1·xto-.i.-.111;nci:1 d:1 sit:u{!ç:Ío vivida pelos 
tt·,1!>:i lh.1<iorcs rurnis e su3s fnmí 1. i.as •w c:nmpo l' d, 11m.:i expl i.coc,ão das 
�aus,ts e f�1�or�s que provo,·"'m est:�s cond:çõcs. O texto foi c-lnborado pttra
informar i:,r1.nc 1p:dmente ·"' .,ooulaçao das areas das e i.clad 1,s. Os 
interessados devem $Olicir-,Í -;- los à sede da Cnmpanltn, no 131\SIL 

Cartazes 

Há disooniveis, no IB\S�, exemplares 
. Reforma A�ri·ria: Po1. que? 

��iuc�li J\gr�ria: Paru que? 
Terra para q,wm ue lc L raba lha. 
Reforma Agrária 

Relatório da CPT/I984 

Contr3dizendo a over: mental.. de que estamos assistindo à "r1aior 
reformêl agrária d> mundo", o rc fotÓt io dn CP't.', fozênclo e a lanço do ano de l 98t� 1 

nos mostra que o n,Í:r.ero de conflitos e de mortes a11mcntou si�nificativnmente no 
c�mpo, no ano de 198!.. S pr<.:!C!:jO fris.,r que o quadrn de con(tiLos aprPsentMlos 
dizem respeito apenas a uma amoulr<l, que nio repr�senta o quadro real da 
violência que têm vivido os homens do c:impo nestes Últimos anos. 
Dos registros obtidos, foi. v,ri.ficatlo u-r.1 .iumento dos conflitos de tcr1.a de ano 
parn ano: 1982 - 173; 1983 - .315; I98L� - 484. 

Os Estaâos que apresent.:un maior nÚ111ero de conflitos: 

1983 

Maranhão 28 
Goiás 34 

Bahia 45 

Pará 27 
Mn tt1 Grosso 18 
Rondônia l1 

Minas GC'niis 3 

Rio Grande do Norte 3 
São P,,ulo 15 

Amnzonns 5 
--

'• 

l 98Lf

68 

60 
58 

53 
l�6

14
35
19

1 1
11

. 



Em quasl' lodo$ os 0stados os conflitos .:1utnl''t1l1u-.1m 100%, Ao lwvcn.Jo d1min11ição 
no Pia1.11: de 11 conflitos e>m 1983, passou a 5 t'm 198/._ 

Conflitos Trabnlhislas 

Passaram de 52 em 83 parn l 17 em 8�, envolvPndo 655.347 trabalhadores rurais, 
cortadores de cana, de laranja, de cafi, planLadorcs e cortadores de madeira. 

Greves cm todos os F.st.1dos, p1 incipnlmcnte: São Pnulo, Gojás e Pernambuco. 

Entre os autores dos conflitos observou-se a fortp prcscnç.:1 dos organismos 
oficiais: 100 casos nos con(Iitos de terra e 20 casos nns barragens. 

Esses dados nos mostram como o intcrcss0 do govc1no não f'. a Reformn Agrária, 
mas a marginalizaç.:10 dos c.imponcscs. As ações ela GETAT e do INCRA foram 
responsáv(' is por g1 ande pnrt(• dos confU Los nc1s áreas. O INCRA, .-10 j nvés . de 
resolver o ptoblema assentando colonos, tem acirrado os conflitos. 

Um dos casos mais 
Parana�rscs safram de 
a fome, a mata bruta, 

violentos que se t:l m 1 embnmç.:i foi o de Novo Ariouanã. 
suas terrns para constrnir a lfova Cur:iLibn e enconLraram 
nenhuma .issist�ncia e., pns:10 de comoanhe'Íros. 

Quadro de violências - 1984 
(superior ao dos piores anos da r0pressio) 

116 assassinatos por questões de 
60 t1abalhadores e pequenos 
35 possc•iros 
20 lideres sindicais Csend 

trabalhadores rurais) 
Além dess�s: 11 garímpeiros 

8� bÓia�-Eri�s mo1tos e� 
às péssi1 •;:i.s condi çãcs 
lranspor· 'Idos 

'>'., mortes 
31 mortes 

sindicatos dos 

cs trad.is devido 
que soo 

Ao todo 358 mortes. 1.033 e 1. 291 presos. 

Uma das

matou, estrupou e 
de nome Quintino. 

ViLÓrias: 

a de Cidap�r, cm Viseu-PA, onde a PM 
busca dP um l{dcr, defensor dos posseiros. 

1. Conquista da terra dos {ndios Txukarram�a
2. Acordo assinado pela Elf-Aqt1itaínc com os fndios SaLar�-Mawc e Mundukuru
3. Desapropriaç�o d�s f,izendas: Penha, cm Pcixp-GO; Cnchoeirinha, MG; Caver

noso l'm Guncapu;1v,1-PR; Tamnr:ima, l'm Londrin:i-PR: Cmnpo J\lrgn•, C'm Nov.:i Igu.i
çu-RJ, terras d1� Pontal de> Paranapancm�-SP e d.:i í.:1 zend,1 Pi ri tuba, cm ItalH·
rá-SP. terras p.:ira o asscnt.:rn11.•nto dos ilhéus no l'a1�inii t' no Mato Grosso
d�, Sul. Foi sust.11dt1 a cun�l.ruçno da tlarrngl!m d!..! Capu.iva-PI{ e os gori�peiros
conseg11jram .:1 l"l!:tbE•rtura de Si:!Lr,1 PC?l .ida.



Pol.Lticos que dl!rnm ,1poi.o à lut"n do� Lraln1llwdorns: 

D1> pu tado 
li 

li 

li 

li 

li 

Vereador 

Conclus;io 

P,1ulo Pontl''l�lles 
Adc•tllir (lnJt,ldt' 
Osw.1ldo MntLos 
sJrgio Crn� 
Jercy B. 
[ nn.t Pnssoni 
M,1noe l Bt•nto 

A ch.::1cina qlll� tt'm ocotTido no 
um qu�dro r0nl 0 para que 
brasileira como �nico caminho 

PMDU rA 

PMl>n PA 
PMDB PA 
PMO.li MT 

PMDl3 RO 

l''l' SP 

PMDB PA 

�:.impo deve St'r rcl.1tnd:� no sentido de que se tenh.::1 
a R�formn Agrária sl;\j.1 nssumidn p<.!la. socicdadC? 
pnra se chugar � O�mocrncin. 

ASSASS rNATOS DE 't'R.ABALllADORF.S RlJR.1\lS 

Mais dois assassinatos de 
Maranhio, municipio de 
trabalhadores rurais Jos6 

traballwdort:!s for1.1m di:,nunciados tl CONTAC; ambos no 
1uriuçu, um conflito na cmprcs3 AGROCERES. Os 

Alexandre C?m 17.02.85 e Andr� Carneiro em 04. 12.84. 

Comitê Sebastião Rosa da Paz 

No dia 

entre os seus 
- Goiânia.

LUTAS • o cm flO 

PARÁ 

Tucun;f 

o Comi t::: SER,\STIÃO ROSA DJ\

RurHis d� Uruaçu GO, 

e p�dimos -que circulem cópias 
posteriormente, para a caixa Postal 174 

A Campanh.:i Nacional pcl11 Reforma 
0

Agrári.1 rcccbN1 uma cnrla do Sindicato dos 
frabalhador�s R11rnis de Tucurui, com sede � Av. Assis de Vasconcelos, 509 -
Tucuru[ · Pará, agr,ldeccndo tts mnnifosLaçÕcs dl� npoio aos Índios e 
J.1vr:idorl•s desapropriados p,•l:i U�ina llidrcl0t-ric,1 de l\1 cun1Í. 
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Informam tamb�m que , apesar das muitas minifestações de protesto, atos 
públicos, reun1oes, acampamento� de colonos, ainda não foram atendidos em 
suas reivindicações. A terra dos Índios Parakanã Eoi negociada entre um 
delegado da FUNAI e o GETAT, contrariando a Constit1Jição e sem consulta aos 
Índios. Os Parakanã estão reivindicando a área que foi tirada deles e os 
colonos querem uma terra que não pertença aos Índios. Depoimentos e documentos 
em mãos do Sindicato, da CPT e dos colonos co1mprovam todas as denúncias. Entre 
as provas que o Sindicato enviou est� o recibo de uma indenização a um colono 
que era dono de 20 hectares, e que pela desapropriação recebeu da Eletronorte 
Cr$ 5. 000,00, em dezembro de 1980 , o que equivalia na época a 8,3 US$ (40 mil). 

Xinguara 

3 ·trabalhadores rurais foram sequestrados por pistoleiros no dia 17 de janeiro 
effl Dois Irmãos, onde 18 ja�unços queimaram 116 moradias, roubaram e espalharam 
ameaças. 

um deles, Lázaro, é delegado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xinguara 
e os outros dois são conhecidos como Baiano e Tropeiro. 

Até a data da emissão deste boletim não se t-imha nenhuma 
caso. 

Belém 

, . not1c1a sobre o 

18 Sindicatos de Trabalhadores e 90 líderes sindicais vivendo em áreas de 
.conflito no Pará vão realizar o I Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais.O 
Congresso será realizado nos dias 13, 14.. e 15 dê abril e �spera-se a 
participação de·50 sindicatos da região. No evento serão homenageados os 
líderes mortos na luta pela terra e ser,á feito protesto formal contra a 
violencia da PolÍ�ia Estadual - Militar e Civil e dos pistoleiros contra os 
trabalhadores. 

Viseu 

Vários representantes de entidades corno a Comissão Pastoral da Terra, Central 
Única dos Trabalhadores, CONCLAT rural e 30 outros, além de políticos e 
jornalistas, estiveram na região no sentido de tomar providências como: 

Pedir uma audiência com o governador Jader Barbalho para reivindicar: 
1. retirada da policia militar da áre�;
2. punição dos responsáveis pela violência;
3. garantia. de retorno para i,ais de 200 famílias que abandonaram a área;
4. indenização das familias lesadas;
5. demissão imediata do Secretário de Segurança Pública, Arnaldo Morais;
6. prisão dos pistoleiros da empresa;
7. desapropriação da área para fins sociais.

SUL DO PARÁ 

Em São F�lix do Xingu, no ,,11 do Pará, a empresa Andrade Gutierrez, do 
pr?Jeio TucumAn es�� mobilizando força policial para expulsar cerca de 3 mil 
posseiros que ocupam suas terras. 
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De _81 a 84 foram registrados 14 assassinato� de possRiros por nistoleiros 
contratados pelas empresé's PROPARÁ e GRUPIÁ. Esse conflito dura há mais de 10
anos e envolve 1� �il famílias de colonos �uc vivem na gleba Cidopar, num clima 
de absoluta violencia. 200 famílias de posseiros já abandonaram a área e se 
dirigir:•, para o Maranhio, uma vez que a polícia ocupou a regiio, prendendo e 
espancando camponeses, violentando mulher�s e roubando o gado, na busca de 
Quintino - Armando de Oliveira da Silva - 1ex-posseiro que organizou um grupo de 
camponeses para defender suas terras. Esse lider foi morto no Último dia 
04.01.85 e poucos dias antes sua mulher tamb�m fota assAssinada. 

BICO DO PAPAGAIO 

1. No dia 28 de novembro de 1984 foram pres.:,s, por ordem do juiz de It"aguatins,
Dr. Waltides dos Passos, os Agentes da Comissio Pastoral da Terra, Pe.
Josimo Morais Tavares e Lourdes Lúcia Goi e o posseiro Cesário Araújo
da Gama, e trancados na Cadeia Pública d,e Itaguatins. Os posseiros Cícero
Feitosa, Antonio Frederico do Nascimento e José Pereira da Silva, que já
estavam detidos desde o dia 11 de novemb:ro, na delegacia de Axixá, foram
levados para o quartel de AraguaÍna.

2. Os posselros sao acusados de haverem ass1sssinado dois fazendeiros, José
Marcelino de Queiroz e.sua mulher, numa •emboscada no dia 11 de novembro
passado. Estes �azendeiros foram respons�veis pela destru�çio do Povoadci
Centro dos Canários, município de Axixá, onde 33 casas foram totalmente
queimadas. Submetidos a enormes torturas e espancamentos por parte dos
ooliciais, os posseiros se viram obrigados a "confirmar" que Pe. Josimo e
a Agente de Pastoral Lourdes são os auto1res intelectuais da emboscada e do
assassinato.

3. Apesar disto, nos inquéritos nio está pr1;:,vad,.o quem são os autores do
crime. Tudo nio passa de depoimentos tíri!ldos à força pelo poder repressor
da Polícia Militar de Axixá.

4. O Pe. Josimo e a Agente de Pa'storal Lourdes tiveram sua prisão· relaxada
devido às pressões dos bispos advogados e deputados que foram visitar a
área no dia 3 de dezembro passado. Esta mesma pressão não funcionou em
relação aos posseiros. Estranhamos isto, pois os motivos e as condições
da prisão são os mesmos. Somos, pois, levados a concluir que se trata
unicamente de acobertamento dos interessi�s de grileiros da região por
parte do Poder Judiciário local.

Além dos presos. nove poseiros dos municÍpi(>s de SÍtio Novo e Axixá estio 
sendo ostensivamente procurados pela PM e ameaçados. 

AMAZONAS 

Um grupo de 50 famílias 
Cucuí - AM, para integrar um 
localidade. 

de colonos foi levado até o posto de fronteira de 
projeto de colonizaçio a ser implantado-naquela 

Vinte e ,seis famílias, na maioria 
no começo de dezembro de 84.
localidade a 20 km de Cucuí. 

oriundas de Goiás, chegaram de FAB em CucuÍ 
Os colonos foram colocados em Bustamante, 

Saúde: Não existe posto médico, como prometido. S6 passou um midiço 
militar em Bustamante, uma vez. Sei alguém fica doente deve andar 
uns 20 km a pé até a Vilp Militar. 
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Alimc.nLação: Oi- coluuos L'st?w p:iss:rndc1 r1..,1fü1 • O pl:rntio �h· r1),,1s NH:Í nn 
L:1s1' clP 1h-s111:1lnm�'nto. cn i v:1r:11. etc. A lg11ns 1wm Loc:1rnm rogo 
por cm1$:1 ch1 m11iL:1 chuv:1. Existe n COH1\L c:m C11cuí. m:is só 
Vl'rllk :1 dinh1:i.1·l1. .. e os colemos só n'Cl'b0m 50 /1 60 mil 
cruzl'iros por m�s! ! ! 

Transporte: Foi mnnd:id.1 par.1 o loca 1 t,1ma Komh i_ usoca e umo c�rLa quantia de 
gasolina. nws ludo Ílcou nas miios do 4o. pcdot:io do Exército. 
Os co lon1)s t�m qup on<l.i r a pe rnl'smo. 

Apoio ao projeto: N�nhum :ipoio consisLentP: nod.:i de fcrrnmentas, nada de 
3llubl,, n.ida de S('mcnt.:-s. llnv'i.:1 um agrÔn0mo Dl'ruono, mas 
j� volLuu para Manaus. Moravp �m Cucu{ e n3a cm Busca
mant1..•. 

Moradia: Os colonos s6 receberam uma lona. fizeram seu barraco todo nbcrto, 
sujeito a chuvas. aos mosquitos e aos bichos. AÍ �oram com toda a 
família. de S a 10 filhos. 

Atualmente os colonos estio tirando cipó para vender aos comerciantes como 
meio de sobrevivência. 

Apesar do controle do Exército, 10 famílias conseguiram fugir pela mata. Até 
ag

º

ora não foram encontradas, nem em São Gabri�el, nem em Manaus, nem em Goiás.

O documento da FETAGRI-GO informa que projete, similar está sendo implantado no 
alto do Rio Japurá. localidade de Vila Bitencourt. Já foi constatada a chegada 
do primeiro grupo de famílias. 

Este é apenas um dos incontáveis casos 
implementados pelo. governo. Até quando?

Benjamin Constant 

"projetos de colonização" 

André Vil las-Boas ficou preso como refém da n1ação Tikuna durante 4 dias, como 
forma de pressionar a criação do Território Tikuna, que englobariá 600 mil 
hectares. Essa demarcaçio vem sendo adiada hi muitos anos. 

ALTO SOLIMÕES 

Vale do Javari 

Uoze malocas queimadas. roça� :ibandonadas e vagos sinais de Índios escondidos 
nas matas são all'11m,s conss'qu0ncias da aç.10 d:i Pl•tn-.brÓs PPtrÓlPo 
Brasileiro SA, a maior companhia estatal do País, no Vale do Javari, no Oeste 
do Amrzonas. Apl's:tr cJ,, h·1vl· r :,;" Cl,mprl,rnl'L ido :.i n:ill l.'.1111t i 1111.,r .'.I mnnt.::i��t"'III d,1 
sonda de gás no Lgarap� Sno José, no interior do Parque Indtgena do Vale do 
Javari. a PPtrobr:Ís iniciou q trab.'.llho d,• .1la.•rLura d,, cl:1n•ir.1s pnr:i aq11t•l:1 
fin;1lid:.idC'. l� l •ns1 ;1. Ílu:i,iin n11 :Í1·,·:1 •· :1l,� :t/11r:1 ,ts dvn1�n\·i:1:-; cl.1 Fl1N/\J 
nio foram levadas em cansideraçao. 
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RORAIMA 

·Serra dos Surucucus

A reserva dos Yanomami está localizada numa região muito visada por sua
riqueza �m jazidas de cassiterita, ouro, uiinio, bauxita e diamante. Muitos
garimpeiros penetram na área envolvidos por empresas que estão interessadas
nessas riquezas, desencadeando graves conflitos.

No dia 12.02.85 foi descoberta e sustada a tentativa de uma invasão organizada
em larga escala na reserva dos Yanomami, com armamento pesado, uniformes

�ilitares e o ap�i� político-empresarial, _envolvendo o nome de políticos
influentes de Manaus e Boa Vista. Segundo denuncia feita pelo deputado federal
Moz_ar�ldo Cavalcante, estariam envolvidas nessas operações o ex-governador· do
território, o brigadeiro Otomar de Souza, a vereadora Maria de Lourdes Pinheiro
(P�S). seu marido, um forte empresário e o fazendeiro Altino Machado, preso em
fl��rante por ter organizado a invasão.

ACRE 

Agentes <lo IBDF e da Polícia Federal, lid,�rados pelo ex-delegado Enock Pessoa 
de Araújo e pelo gerente da Fazenda Figueir1a 1 vêm ameaçando de expulsão e 
praticando abusos contra 60 famílias de posseiros do Seringal Nova Empresa. �m 
nota ofi�ial a Prelazia do Acre e Purus e a CPT-Acre repudiam as violências 
cometidas, exigindo das autoridades a apurai;ão los .. fatos e a punição dos 
culpRdos, o afastamento do ex-delegado e garantia, pelo g�verno do Acre, de 
permanência dos trabalhadores nas terras onde estão. 

RONDÔNIA 

Vilhema 

Depois de aceitarem uma proposta de emprego de 500 mil, além de assistência 
médica e cantina·no local de trabalho, um grupo de lavradores conseguiu fugir e 
retornar à cidade de origem, denunciando o regime de escravidão a que estavam 
submetidos na Usina J. Ribeiro, aprésentando lesões corporais e maus tratos. 

MATO GROSSO 

A seguida construção de usinas hidreilétricas no País tem agravado 
sobremaneir& a situação de milhares de lavr�1dores e grupos indígenas que vivem 
nas áreas visadas. Essas usinas, de um modo geral, vêm favorecer pequenos 
grupos políticos empresariais estabelecidos no País, muitas vezes ligados ao 
capital estrangeiro. 

As obras da hidrelétrica a ser construfda óo Rio dos Peixes, com os 30 mil 
peões que se deslocarão para a constru·ção da Usina, são urna séria ameaça 
para os Índios Kajabi, que habitam aquela re:gião e que dependem basicamente da 
pesca para subsistir. Numa tentativa de impedir a construção, cerca de 80 

Índios estão ocupando o canteiro ·de obras. 

Denúncias de violincias cometidas contra o� trabalhadores sao constantes no 
Estado. Em Tangará da Serra, 25 trabalhaçores fugiram de uma fazenda de 
propriedade da empr�sa Lavro Fértil, onde estavam sendo tratados como animais, 
com vigilância constante de jagu�ços ármados, dez horas de trabalho diário, 
alimentação fraca e sem condições de alojamento. 
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GOlÁS 

Goiânia 

� constante o aliciamento de trabalhadµrcs (eito por grileiros � 
latifundi�rios Pa periferia das cidades para suas fazendas. Em den�ncia feita 
� FETAEG - Federa�ao dos TrabalhadorJs na A�riculLura do Estado de Goiis, 35 
trabalhadores (or.:im procurados pelo encon·cgCtd0 do fazenda Gomt"'lf•ir.:i. Paulo 
Alves Vieira. Ncnhum::i coodi,5o do acordo foi Cllmpri da pelo "gato" e. o mais 
grave, Marques Gonç,llv.:!s R:inu.>s, de ·25 anos, e:stâ desaparecido até hoje, depois 
de ter fugido por não suportar 0 ritmo df." C''<plo1·flçào. Sl'ndo seguido por J 
jagunços. Momentos após a fuga for.1m ouvido,s tiros dentro d,1 mota. N.1da f,,i 
apurado. sobre este- c.:iso. apcsor de ter sido comui,icado à:. .1utoridadcs. 

PERNAMBUCO 

Segundo a FETAPE - Fedcraçio dos Trabalhadores da Agricultura de P0rnambuco -
cerca de so: dos 240 mil lavradores da Zona do Mata que ci·ohalham no corte d·· 
cana já foram dispensados devido ao fim de safra. 

Bom Conselho 

Foi apurado o inqu�rito sobre a morte de agricultores emboscados por 12 PMs e 
fuzilados com mais de 30 Liras. O capitão Osvaldo Carlos dos Santos. autor do 
plano para emboscar os agricultores é o delegado do município. Ele e os 
soldados responsáveis não sofreram p�nição nenhuma. 

BAHIA 

Bom Jesus da Lapa 

SignificaLiva vitória dos trabalhadores rurais que ocuparam as agrovilas 22 e 
23, no município. em abril dt::: 84. O INCRA acabou aceiLand_o as reivindicaçÕt::s 
dos colonos e do movim�nto síndjcal. reconhecendo os direitos <los· ocupances. 
voltando atrás na de�isào dn expulsá-los. 

As invas�es indiscriminadas das terras dos Pataxó por políticos e fazendeiros 
tem se agravado, apesar das den�ncins feitas. O cacique da tribo, acompanh3do 
de seu filho e sobrinho es�iveram · na OAB de São Paulo para registrar as
investidas de que t�m sido vLtimns e �ara reivindicar apoio e provid;ncios 
imediatas. A Comissio de Dir�itos Humanos da OAD prometeu cncamin�ar o pedido_
de dois advogados. 

Wenceslau Guimaraes 

Mil pessoas c.?stão ameaçad,1s de morLl:! e de pl•rda de suas terras no muni c [pio d,• 
\.lenceslau Guimnrà,•s. As pressões vêm st•ndo f,eitns pPlo Empr0sa Agrl,of'l·uári,1 
Lopes Marques S.A., que �sLá quer�ndo ocupar� força 50 mil h�ctar�s. 

Corcenlina 

Trabalhadores rur.:11s dn região entrcgarnm ;io govc-rnndor Jo?io Dl1i-va l 11m 
aba i.xo-assinado dl:!nunc i;in<lc> a 13radcsco /\gropecu�rio por csLnr g1 i l:indo · ,tnw
área de 15 mil lwc:LnrPs, utilizadn coll•tiv:11mcntc por ccrc·n dl' 800 lavrndor,•s. 
muitos dc•les com Lttulo d,• posse. 
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PARAÍBA 

Realizada na tribJ�a da Assembléia Legislativa de Joio Pessoa pelo deputado 
Jário Machado: existência de um compl; para assassinar o advogado Vanderley 
Caixe, coordenador do Centro de Def�sa dos Direitos Humanos - assessoria de' 
Educação Popular. Essa perseguiçio se deve ao fato de o advogado defender os 
camponeses contra injustiças praticadas por proprietários e usineiros. Existem 
dois pistoleiros na cidade de Patos. É grande o clima de intranquilidade· gerado 
na cidade pelo assassinato �o empresário �aulo Brandão e do jornalista 
Fernando Ramos, por denunciarem atos de corrupção praticados no governo do Sr. 
Wilson Braga. 

MINAS GERAIS 

BertÓpolis 

O cacique Adolfo Maxacali, da tribo dos Maxacali, foi morto com um tiro na 
�eserva de Água Boa, onde vivem 280 Índios. 

Passos 

3 mil bÓias-f�ias desse município estã10 sem trabalho, em situação de 
miséria absoluta. As lideranças mais combativas vêm sendo ameaçadas, correndo 
risco de vida. Os trabalhadores de 3· fazend.as da região colocaram fim à greve 
que reivindicava melhores salários, mas continuam firmes na lu�a pela conquista 
de empregos permanentes e de terras munic..iJpais • estaduais e federais qúe estão 
ocupadas por latifundiários. As concessi3'es das autoridades, na verdade, 
constituem medidas paliativas, que servem a1penas para deter a organização e o 
avanço das lutas dos trabalhadores. 

Ouro Preto 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Ouro Preto, Agmar de Souza, 
denunciou que vem sofrendo ameaças de morte por jagunços de fazendas próximas -
Citrosuco e Urupá. Estas fazendas estão sob judice há mais de um ano e a 
região tem mais de 40 mil trabalhadores sem terra. Sérios conflitos têm sido 
v.erificados na área, com total omissão da polícia local. Também estão 
ameaçados de morte o coordenador dos sem-terra e o tesoureiro do.Sindicato. 

Itacaratnbi 

A gleba de terra dos Índios iakriabá tem sofrido constantes invas�es e 
grilagens, sendo suas terras reduzidas ano-a ano. Atualmente, o prefeito José 
de Paula tem se utilizado da Polícia Militar para reprimir qualquer 
resistência dos Índios, além de ser responsivel por invas�es de terras. 

RIO DE JANEIRO

Cabo Frio 

Os trabalhadores rurais de Cabo Frio e Sio Pedro da Aldeia apolados por seu 
sindicato e pela FETAG-RJ estão reivindicando a desapropriação· dos 4 l'lil 
hectares restantes da Fazenda Campos Novos. 3 mil ha já fora·m desapropriados 
pelo Governo Federal. A não desapropriação desses 4 mil hectares.beneficiará 
a Imobiliária Tecidos Toledo Ltda da qual faz parte o Sr. Jorge Gazalli. 
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Macaé 

300 trabalhadores rurais ocuparam º" terras p0rcenc�nt0s ao INCRA, mns crdidns 
ao Exército. O caso se encontr.a na J11stiça. 

Há no INCRA, 11 mil requeri.mentos de trnbalhodor�s rurais aguardando .resposta 
sobre as terras para poderem trabalhar. 

SÃO PAIJLÔ 

Toda o regi�o de Ribeir�o Preto viveu momentos de grande consoo. 37 usinas de 
açt;car e álcool da regiso têm pedido auxílio ao governo do Estado, ao 
Comando do ?o. Ex�rcito, ao SNI, ao Minist�rio do Trabalho. � Polícia 
Federal e à Secretaria de Segurança para controlar a situação. É crítica a 
sicuaçio de milhares de trabalhadores que exigem um mínimo de condiç8es para 
sobreviver. 

No mês de janeiro, em Guariba, cerca de 10 mil trabalhadores desempregados 
entraram em choque com a polícia após a tentativa de saque de um supermercado. 

A greve dos "bóias-frias" de Guariba, Jaboticabal e Sertãozinho foi 
violentamente reprimida pela PM. Alguns soldados invadiram casas e até o 
secretário geral da CUT e o coordenador estad,ual da CPT foram agredidos. 

O presidente da FETAESP - Federação dos Trab.alhadores na Agricultura do Estado 
de São Paulo - pediu ao secretário Almir Pazi,anotto que fossem controlados os 
excessos cometidos pela polícia. Essa re�ressão policial não intimida ao 
trabalhador que luta por sua sobrevivência. 

A suspensão momentânea da greve foi decidida no c!ia 12.01, em assembléia 
geral, durante a qual houve sério confronto entre 60 mil grevistas e a PM. O 
acordo estabelecido entre a FETAESP e a F,ri.ESP - Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo, foi recebido sem vibraça,� pelos Lrabalhado�es, uma vez que 
o aumento das diárias reivindicado era de 20.000 e não de 12 mil conseguidos.

Notas de protesto contra a viol�ncia policial foram emitidas pela FETAESP e 
pelo sindicato dos jornalistas. 

Guar·iba 

O líder das Últimas greves dos bóias-frias de Guariba, 
Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Gu13riba, José de 
anos, foi baleado em frente a sua casa no dia 13.02, depois 
de morte ·inúmeras vezes. 

Jales 

o presidente do
Fátima Soares, 28

de ter sido ameaçado

Os trabalhadores ''bóias-frias" apanliadores de algodão iniciaram, em fevereiro. 
uma greve que se estendeu rapidamente para diversos municípios dessa tegião. 
Feito por iniciatiya dos próprios trabnlh�dores, o movimento sr caracterizou 
pelo alto' grau de consciência de 'classe E! de solidariedade Pntre eles, que 
vivendo em situação precarissima se organizaram para lutar contra �q 

irregularidades que os colocam� margem dos direitos mais elementares j� 
garantidos em lei para os trabnlhndorrs. 



POPULAÇÃO INDÍGENA 

LPmbrando a Semana do Índio, de 15 a 21 de rnbril: 
Na Bahia os Índios Pataxó vivem con(inadc,s em apenas l milhão e 200 mil 
hectares de terra, quando a lei lhes garan,te 50 léguas quadradas. Estes 
Índios vivem cercados em suas terras por jagunços. 

No norte de Goiás os Apinagé sofrem pela p,osse de apenas uma parte d'e seu 
rerritÓ;io original. 

Roças destruídas e comercializadas das terras de. famílias Guaranis, em 
Sio Bernardo, perto da Represa Billings, estes Índios reivindicam expulsio 
dos grileiros e a demarcação de onze hectares na área. 

Em Chapecó, algumas dezenas de Kaingang resistem à invasão de suas terras. 

A ameaça de grandes projetos, como o de Carajás, ainda é maior. Assim, o· CIMI 
pede a revogação do decreto �8118 de 23 de fevereiro de 1983, que inviabilizou 
qualquer nova demarcação na area indígena dentro das determinações da Lei 
6001 (que estabelecia o ano de 1978 como o prazo máximo para que todas as 
terras indígenas fossem demarcadas). 

TocantinÓpolis 

A definição da reserva indígena Apinajé, feita pe�o Governo Federal, tem 
provocado protestos. Os Índios perderam uma área ao sul da reserva onde estão 
cultivados 6 alqueires de arroz q�e sustentam a aldeia. Quatro líderes fo�am a 
Brasília para insistir na concessao dos 148.600 hectares or�ginais e nao os 
140 mil demarcados. 

F O N T E S 

C.N.R.A.: Cartas de denúncia 

CONTAG: Informativo e Denúncias 

CPT: Boletins 

CIMI: Porantim 

ACONTECEU 

O SÃO PAULO 

FETAG - GO 

FETAG - RJ 

Folha de S.P., J. Brasil, O Glo�o, J. do País 

CRONOLOGIA IBASE 

_Serviço de Intercâmbio Nacional 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Assessoria Popular - Paraíba 
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QUl�Rl':MOS JUSTIÇA NO CASO SlrnA�TI_Ao ROSA DA PAZ 

O assassinato d,, Sl"' b.tsti:i,1 Rosa d.:1 Poz, Pr,·sitll•nt,, dn Sinclic:itü dns 
Tr,1balh:tdor,,::; R11r:1is ,I,• l'111,11,;u, �1 28 de agost,, 1h, 11111 p;�ss.1d,1, l' :i impunid:1d,· de 
qu1."' continu.:1111 d1.•:dntt,1nd1., ,Js 1.'Xl'1.utores e 11wnd;1nt,•s, ,• 11m:1 .1r 1·,>nt.:i n tod,is os 
que lutam p1.1r um mundú eh• jus L i�il. 

Faz,,mos nos·sos o so[ri11u•nt1.1 ._. ,rngÚstia dos fami I i.1r,•s d,•st,• n,mp:1nh,•ir,1. T,""h'S 
ac<.,mp.111h;.1do o tr.1btih,1 J._1 C,n:1it� Scbastiã,, R,,:-:.i d;1 l'.1½, p;1niud.irmenLv su.1..;· 
�cst0·s junto 1 S,•cr,t.,··i:1 <k �-·>,.;11r:111çn P1Íbli,·n. S.ih, 1111:-: q11•. ,1t � ,, 11111:11,•1,t,,. 
pou�ú r�sultado se ,,bt, \',•. ,tl,•m de promess,1s p1�bl 11.-ts .nn,, ,umpddas � um 
fla{'.rance desint,"' rc-ss.:- n.c-1� ,10t1ração efetiva de, c,1so. \ ·ll,•rr,11,?iC' d,, q11L· f.1lt;1r1 
meios materia ts para ns investiaaç6es dcp�e contra o GovernC' de Goi5s P 
e:-:•)Õe <.: larJ1nent1. �. ''l 131. p1Íb 1 ica que o <.;rg,i1, L n1.·.1 n e, 1 lo d.1 s,,�11r.:rnç.1 
pública nao tem o m:m�)r int0r,•ssc em apurar cr-im,'$ <1t11• f,,r."'!11 aqu,"lcs (llle l 11L.1m 
ao lado dos trabalhJd0r ·s �� J�f0s,1 dos inLcr��� •s d�� cla�s�� p0pularcs. 

Exigimos a solução urgcnt:e d0su� caso, e endossamos plt.!n:.tm.:?nt� a carta dir ig ida 
a V. Excia .. aos 22 de novembro do ano passado. pelos senhores Rispos da 
Regional Centro-Oeste da CNBB e, até agora, sem uma resposta mate rializada em 
fatos concretos. 

Aguardamos providências. 

Nare CidRne/Estado 



�rhJ Nocional �ló 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Janeiro oo.23 - julho/agosto - 1987 

A CONTRA-REFORMA 

As constantes mudanças de ministros nos mostram os desacertos na 
efetivação da reforma agrária. t importante observar que, ao assumir o 
Min1sterio da Reforma e do Desenvolvimento Agrário - Mirad (vago pela 

er eira vez durante o governo Sarney), o ministro Marcos Freire 
declarou que a Única forma de viabilizar a reforma agrária era reduzir 
em 70% as metas do Plano Nacional de Reforma Agrária. Considerando que 
o Plano atendia apenas 101 das necessidades reais dos trabalhadores,
caberia perguntar, então, se ainda é necessário ter ministro.

Com o intuito de burocratizar ainda mais as desapropriações foi 
criada uma comissão para revisar os processos em andamento. Segundo 
tuis Marcos Gomes, ex-diretor de Cadastro do Incra, o total de terras 
decretadas para desapropriações at' agora, 1,9 milhão de hectares, 
representa apenas 0,3% da área cadastrada no Lnstituto, que é de 595 
milhões de hectares. 

Esse entrave e a demora da imissão de posse têm aumentado a tensão 
no campo. Nos meses de julho e agosto, foram registrados 18 
assassinatos de trabalhadores rurais e suas lideranças em consequência 
da luta pela posse da terra. Aumentaram também as prisões arbitrárias 
e ilegais. As sedes regionais do Incra no Acre, Brasília, Paraíba e 
Paraná foram ocupaaas por posceiros como forma de pressionar o 
andamento das desapropriações. Em Mato Grosso, Alagoas, São• Paulo, 
Maranhão e R10 Grande do Sul ocorreram ocupações de terras, provocando 
sérios conflitos com policiais e fazendeiros. 

Neste quadro, a UDR ganha espaço e, pela primeira vez, consegue 
marcar uma audiência com o ministro da Reforma Agrária. 

Finalizando este período de entraves, a cúpula da Comissão de 
Sistematização conseguiu elaborar um texto básico, que será discutido, 
para a questão da reforma agrária. Pela proposta, a Justiça teria um 
prazo de 90 dias para se pronunciar sobre a imissão de posse, podendo 
anular a desapropriação, caso não atenda aos "requisitos básicos". 
Confirmada a desapropriação, o proprietário poderá recorrer à Justiça 
numa segunda fase e, se vencer, receberá em dinheiro - e não em 
1Ítulos da Dívida Agrária (TDA) - o valor da terra desapropriada. 

Esse texto representa um recuo em relação à legislação atual que, 
através do decreto-lei 554, de 1969, dá um prazo de 48 horas para a 
Justiça deferir o processo, mais 24 horas para expedir o mandado e 
três dias para registrar a transcrição do imóvel. Significa também que 
a Comissão não considerou as mais de 1,2 milhão de assinaturas da 
emenda popular. De qualquer maneira, a decisão final sobre a reforma 
agrária na futura Constituição ficará a cargo do plenário da 
Constituinte. 



O capítulo do anteprojeto do relator Bernardo Cabral sobre a 
reforma agrária foi intensamente criticado pelos trabalhadores rurais, 
insatisfeitos com o resultado das pressões e manobras feitas sobre o 
Congresso Constituinte. A Contag e o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra o consideram defasado em relação à realidade dos conflitos de 
terra no país. 

* A UDR, como representante dos proprietários rurais, qualifica a
proposta de demagógica. 

* O próprio ministro Marcos Freire fala de "retrocessos
inaceitáveis". 

Apresentamos abaixo um quadro comparativo de algumas das questões 
mais polêmicas contidas no Estatuto da Terra, no documento da Campanha 
Nacional pela Reforma Agrária e no anteprojeto da Constituinte. 

íUNÇÃO SOCIAL DA lERRA e[statuto 

A propriedade da terra desempenha sua função 
social quando, simultaneamente: a) favorece o 
bem-estar dos proprietários e trabalhadores que 
nela trabalham, inclusive suas familias; b) 
mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
e) assegura conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as
justas relaçõoes de trabalho entre a
possuem e a cultivam.

eCNRA 

, 

A obrigação social e 
simultaneamente: a) o 
racionalmente aproveitado; 
recursos naturais renováveis e preserva o meio 
ambiente; c) observa as disposições legais que 
regulam as relações de trabalho e de produ�âo, 
e não motivam conflitos ou disputas pela posse 
ou domínio; rl) não excede a área máxima 
prevista como limite regional; e) respeita os 
direitos das populações indígenas que vivem nas 
suas imediações. 

eAnteprojeto 

A função social é cumprida quando o imóvel: a) 
é ou está em curso de ser racionalmente 

1 
• 

aproveitável; b) conserva os recursos naturais; 
e) observa relações justas de trabalho; c)
propicia o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores.

_LI _M_IT_ E_M_Ã_X_IM_O_D_A_PR_O _PR_I_ED_A _D_E ___ e[s ta tuto

Previ a figura do "latif�ndio por dimensão" -
area superior a 600 módulos rurais ou 600 vezes 
a média dos imóveis da região. 

eCNRA 

Ninguém poderá ser proprietário, direta ou 
indiretamente, de imóvel rural com área, 
contínua ou descontínua, superior a 600 módulos 
regionais de exploração agrícola. 

eAnteprojeto 

Não faz referência. 

_Ã_R[_A_S_P_A .... ss_t_YE
;;.;;
l_S _D_E_D_E _SA_P_RO_P_R _IA..;.Ç _ÃO __ .[statuto 
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Podem ser desapropriados latifúndios e 
minifúndios; áreas já beneficiadas ou vias de 
sê-lo; áreas onde os proprietários desenvolvam 
atividades predatórias aos recursos naturais; 
áreas destinadas à colonização e que não 
cumpriram esse objetivo; áreas com grande 
número de arrendatários, posseiros e parceiros; 
áreas sem vocação econômica, conforme estudo do 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (hoje 
extinto); e latifúndios acima de 600 módulos 
rurais ou 600 vezes a área média dos imóveis da 
região, definidos como "latifúndios por 
dimensão". 

•CNRA

O imóvel rural acima de três módulos que não
cumprir função social deve ser arrecadado
mediante a perda sumária e desapropriação por
interesse social,

•Anteprojeto

Somente serão desapropriadas
improdutivas, em zonas prioritárias.

terras 



�IN�O:.!:[.::.Nl::.:Z:..:.:A:JLCÃ:.:.;0:.._ __________ eEstatuto 

Os minifúndios serao indenizados em dinheiro. 

eCNRA 

Os imóveis rurais desapropriados serão 
indenizados através de títulos da dívida 
agrária, de valor por hectare e liquidez 
inversamente proporcionais à área e à obrigação 
social não atendida, e com prazo diretamente 
proporcional aos mesmos fatores. 

eAnteprojeto 

As terras nuas serão indenizadas em títulos da 
dívida agrária em até 20 anos, em parcelas 
anuais, mais juros e correção monetária. 
Indenização das benfeitorias em dinheiro e 
previamente. Os títulos serão aceitos para 
pagamento de qualquer tributo federal ou 
qualquer outra finalidade prevista em lei. 

�R.::.;EC
:.:U:.::R.::;SO:.:S:..._ ____________ e[statuto 
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Prevê a criação do íundo Nacional de Reforma 
A�rária com recursos equivalentes a 3% do 
orçamento da União. Este fundo até hoje 
regulamentado. 

eCNRA 

Defende a criação do rundo Nacional de Reforma 
Agrária com dotação orçamentária de, no mínimo, 
5% da receita prevista no orçamento da União. 

eAnteprojeto 

Não menciona. 

fonte: CNRA e rolha de S. Paulo 

ENTREGA DAS EMENDAS 

O Dia Nacional da Entrega das Emendas Populares ao Congresso 
Constituinte foi a 12 de agosto. Estiveram em Brasília dirigentes 
sindicais, populares, trabalhadores rurais e representantes de todas 
as entidades que integram a Campanha Nacional pela Reforma Agrária. Os 
dois formulários - da CNRA e do Movimento Sem Terra - conseguiram mais 
de 1,2 milhão de assinaturas em todo o país. 

A Comissão de Sistematização, composta por 93 membros, analisará 
nossas emendas, que serão depois levadas a plenário para votação. t 

importante que todos expressem suas opções sobre os constituintes, 
enviando cartas e telegramas, No início de setembro, caravanas de 
trabalhadores rurais sairão de todas as regiões do país em direção a 
Brasília, para acompanhar a votação da reforma agrária na 
Constituinte. A Contag, CPT, CUT, Movimento dos Sem Terra e demais 
entidades estão organizando essa mobilização. 

5 



ólrabalhadores acaapa• ea Brasília 

Representantes de 123 famílias de 
trabalhadores sem terra do município de Iturama 
(MG), que aguardam o início do assentamento na 
fazenda Barreiro, desapropriada pelo Incra, 
continuam acampados em frente ao Congresso 
Nacional, em Brasília, até que o Tribunal 
Federal de Recursos julgue a lininar inpetrada 
pelo proprietário da área de 1.200 hectares. (O 
Globo) 

�Sede do Incra é desocupada 

O grupo de 70 lavradores sem terra, 
representando 250 famílias ameaçadas de despejo 
da fazenda Padroeira do Brasil, no município de 
Matelândia (PR), decidiu no dia 23 de agosto 
deixar a sede da Superintendência do Incra e a 
Secretaria de Assuntos Fundiários, ea Curitiba, 
depois de quatro dias de ocupação, ao constatar 
que nenhuma providência seria tomada pelo 
Governo. Os lavradores exigiam também a 
desapropriação de outras terras para assentar 
1.400 famílias que continuam vivendo às margens 
de rodovias do Paraná. (JB e O Globo) 

óLatifÚndios cresce• 

Segundo dados do Incra, entre 1967 e 1986 as 
propriedades com mais de mil hectares tiveram 
sua área aumentada de 46,9% para 571, do total 
da extensão ocupada, enquanto as propriedades 
com menos de 100 hectares reduziram sua área de 
18,7', para 15%. Apenas 27 propriedades possuem 
25,5 milhões de hectares. Ao mesmo tempo, 2,4 
milhões de proprietários dispõem de 24,9 
milhões de hectares e 30 milhões de 
trabalhadores não têm nenhuma terra. 

óMinistro nega apoio a lavradores 

Ourante o violento despejo dos trabalhadores 
rurais da fazenda São Juvenal, em Cruz Alta 
(RS), o ministro Marcos freire declarou: "Não 
sou ministro de invasores". Esqueceu-se, porém, 
de que as invasões ocorrem devido à lentidão e 
inefiéacia com que vem sendo conduzida a 
reforma agrária. 
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�"1 
õ-Ãrea liberada no Sul 

A Vara Agrária de Passo fundo (RS) liberou 
uma das cinco áreas desapropriadas pelo governo 
e que estava sendo contestada na Justiça desde 
julho de 1986. Trata-se da Granja da Parda, em 
Cruz Alta, com �36 hectares e onde serao 
assentadas 40 famílias. 

óReforaa agrária volta às ruas 

Sob o tema lavradores na luta por terra, 
justiça e liberdade, houve muita mobilização 
pela reforga agrária nos Últimos meses. Em Ji
Paraná, Rondônia, cerca de 25 mil pessoas 
participaram da Romaria da Terra no dia 20 de 
junho. No Paraná, mais de 30 mil fizeram o 
mesmo e na Bahia cerca de 3 mil. 

óOia de luta do Trabalhador Rural 

Várias manifestações em todo o país, 
promovidas pelas federações de trabalhadores 
rurais, CUT, CPT e Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra, marcaram o 25 de julho, Dia do 
Trabalhador Rural. Esta data representou um dia 
de avaliação e um símbolo de luta da classe 
trabalhadora do campo. 

66reve ea Caapos 

Os canav1e1ros de Campos (RJ) fizeram greve 
por melhores condições de trabalho e salários 
mais justos. Em apenas dois dias de 
paralisação, eles conseguiram salário de CZ$ 
3.500. Reivindicavam CZ$ 4.000. 

õlribunal da Terra 

A segunda sessão do Tribunal da Terra sera 
realizada no� dias 12, 13 e 14 de novembro em 
Salvador (BA). Serão julgados os seguintes 
casos: 

Eugênio Alberto Lira, advogado assassinado 
em Santa Maria da Vitória (BA), em 22/9/76. 

Joaqui• Neves Norte, advogado assassinado em 
ffaviraí (MS), em 16/6/81. 

Margarida Maria Alves, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Grande (PB), em 12/8/83. 

presidente do 
Rurais de Alagoa 

João Celestino Costa, Adailton Celestino 
Costa e Maria José Santos, trabalhadores rurais 
assassinados pelo advogado Paulo Feitosa, em 
Canavieiras (BA), em 16/3/84. 

DENÚNCIAS DE ASSASSINATOS 

i�.\¾,\�'fü�J•-�i��,� 
Comun 1 cactos a Secretaria da CNRAw�N-6.ff.lff"�.-�,#J/',im

• Paulo Augusto de Melo, delegado regional do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bacabal
(MA), foi morto no dia 1o. de abril com um tiro
no rosto, quando apartava uma briga entre
posseiros e o grileiro francisco Inácio dos
Santos, o Chico Galalau, no povoado Lago do
Boi, município de São Luís Gonzaga.

• Antônio
assassinado
Xingu (PA),
Souza.

Araújo de Souza, lavrador 
em 16 de junho, em São Félix do 
a mando do fazendeiro AnÍsio de 

• Raiaundo Alves da Mota,
fazenda Rio Dourado, da
município de São félix do
junho.

lavrador, morto na 
Atlântica Boavista, 
Xingu, no dia 20 de 

• Milton Souza Cruz, lavrador, assassinado no
dia 11 de julho por um pistoleiro do grileiro
francisco Inácio dos Santos, o Chico Galalau,
no povoado Lago do Boi (MA). foi a quarta
vítima da luta pela posse da terra no Maranhão,
de janeiro a julho de 1987.

• Josias Ribeiro Goaes, Valdeair Pereira, Davi
de Jesus Gomes e Diomar ferreira Maia, todos
posseiros, assassinados no dia 19 de julho, no
município de Espigão do Oeste (RO), na área
indígena dos cintas-largas conhecida como
Parque Roosevelt.

• Gedeão Lustosa Ribeiro, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município
de Igarapé Grande (MA), foi assassinado no dia
23 de julho por quatro pistoleiros mascarados,
a tiros de escopeta. Segundo a CPT, é o décimo
lÍd&r sindical assassinado no Maranhão em
quatro anos.
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• Francisco Araújo de Barros, lavrador, morto
em 12 de agosto na Fazenda lagoa do Mineiro,
município de Itarema (CE), onde o Incra está
implantando um projeto de assentamento.

• João Moreira de Souza, líder dos posseiros
da Fazenda Bela Vista, em Conceição do Araguaia
(PA), foi morto a pauladas no dia 13 de agosto,
na colônia Bernardo Sayão, em Arapoema (GO),
por pistoleiros do fazendeiro Jurandir
Gonçalves.

• Raiaundo do Nasciaento Moreira, também líder
dos posseiros da Fazenda Bela Vista, foi
assassinado na divisa com a fazenda São Luís,
em Conceição do Araguaia (PA): Os pistoleiros
que o assassinaram não permitiram o seu
sepultamento.
• 

• Raul, lavrador, sobrenome desconhecido, foi 
assassinado com três tiros na cabeça por 
pistoleiros da fazenda Bela Vista, em Conceição 
do Araguaia (PA). O crime foi co�etido no dia 
16 de agosto, em Araguaína (GO). 

• Manoel Gonçalves de Souza, Manoel Pereira do
Nasciaento e francisco Vicente Lima,
assassinados no início de agosto pela PM, no
castanhal Pau Preto, município de Xinguara
(PA), a mando do fazendeiro Assis Mutran, que
se diz dono da area, e do Coronel PM Castor, de
Belém.

• Vilaone Campos da Silva, posseiro no Vale do
Jari, foi assassinado no dia 18 de agosto por
Luiz Cardoso EspÍndola, filho do fazendeiro
Luiz [spÍndola, pretenso proprietário da área.



Em áreas já desapropriadas pelo governo, os proprietários 
conseguem reintegração de posse na Justiça e expulsam as famílias que 
estão ocupando a área, criando um problema social, pois são mil hares 
de adultos e crianças que cão têm para onde ir, o que agrava o clima 
de tensão no campo. Muitas dessas desapropriações ocorrem em imóveis 
abandonados, cujos proprietár1os residem em outros estados. 

AMAPÃ 

A empresa Jari, desrespeitando a lei e todos 
os acordos firoados com os trabalnadores, ve 
demarcando as terras dentro das ireas ocupadas 
pelos posseiros na região próxima ao rio Jari, 
o que tem provocado sérios conflitos. (Jornal
dos Sem Terra)

BAHIA 

O trabalhador rural Antônio Batista Pereira, 
membro da CPT de Xique-Xique, foi baleado ea 
uma emboscada no dia 10 de julho, armada pelos 
pistoleiros Luís Antônio Neto e José Miguel, a 
mando do grileiro Ailton Bonfim Bastos. (JB)

GOIÃS 

Desapropriada para fins de reforma agrária 
no final de julho de 1986 1 não houve imissão de 
posse da fazenda Juari nem a devida expedição 
dos títulos aos posseiros, que forao despejados 
pela terceira vez este ano por um mandado 
ilegal. Como a fazenda estava desapropriada, o 
juiz federal teve que anular o seu próprio ato. 
Mas a violência na área aumenta a cada dia com 
assassinatos e torturas de lavradores. (Boletia
Inforaativo da Constituinte) 

MARANHÃO 

Cerca de 500 famílias de posseiros 
arrendatários e pequenos proprietários que 
vivem na região de Palmeirinha estão ameaçados 
de expulsão pela Companhia Agropecuária 
Maranhense. Elas exigem a imediata 
desapropriação da área, onde a violência vem se 
intensificando. (Jornal dos Sem Terra) 
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Duzentas e cinquenta famílias ocuparam a 
iazenda Itacira, em Imperatriz, já 
desapropriada pelo extinto G(TAT. O presidente 
da enpresa Shar.p, que se diz dono da terra, 
impetrou ação de reintegração de posse. (Jornal 
dos Sem Terra) 

Cerca de �O pistoleiros cercaram a fazenda 
terra Bela, em Buriticupu, onde se encontram 
100 famílias de lavradores. Cinco pessoas já 
foram feridas e o Secretário de Segurança do 
Maranhão, Carlos Alberto Duailibe, mandou para 
a área 120 soldados PM e agentes da polícia 
federal para conter o conflito. (Cronologia 
!BASE)

MINAS GERAIS 

Em Iturama, na fazenda Barreiro, as famílias 
que ocuparam a área depois da notícia de sua 
desapropriação foram violentamente despejadas 
por um contingente de policiais armados e com o 
apoio da proprietária da terra. Esta é a 
terceira vez nos Últimos dois meses que são 
retirados com violência por tropas de choque da 
PM. (O Globo e Jornal dos Sem Terra) 

PARÃ 

Uma série de violências vem sendo praticada 
contra posseiros da fazenda Flor da lata, em 
Xínguara, Sul do Pará. Até crianças foram 
tomadas como reféns pela polícia, que advertiu 
que só as libertará quando um trabalhador que 
querem prender se apresentar. 

Em virtude da violência 
Conceição do Araguaia, no dia 
estarão na cidade os ministros 
Paulo Brossard, o Governador 

na região de 
2 de setembro 
Marcos freire e 
Hélio Gueiros, 

além de deputados estaduais e federais do Pará. 
Eles se reunirão com as autoridades locais e 
terão uma audiência pública para a qual a CPT 
do Araguaia-Tocantins e Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais estão convocando os 
lavradores das áreas de conflito e as viúvas 
dos trabalhadores assassinados. Na ocasião, as 
autoridades receberão uma nota assinada por 
seis bispos da região em protesto contra o 
acirramento da violência na fazenda Bela Vista, 
em Redenção e no castanhal Pau Preto. (CPT do 
Araguaia-Tocantins) 

Três mulheres denunciaram o desaparecimento 
de seus maridos na fazenda Rio Dourado, da 
Atlântica Boavista, no município de São Félix 
do Xingu. (CPT do Araguaia-Tocantins)

O padre Luiz Carrá vem sendo ameaçado de 
morte por latifundiários paraenses devido à sua 
atuação junto aos trabalhadores sem terra. São 
inúmeros os padres nesta situação em diversos 
estados. O padre Ricardo Rezende é, atualmente, 
o que mais tem sofrido ameaças. (AGEN)

RIO GRANO[ 00 SUL 

Dando mostras de sua força e exibindo armas, 
jagunços e fazendeiros, com o apoio da Brigada 
Mi)itar de Cruz Alta, despejaram violentamente 
as 300 famílias que ocuparam a fazenda São 
Juvenal, no dia 18 de julho. Foi a Última da 

, . região desapropriada para a reforma agrar1a 1 

mas até hoje o governo nao tomou posse de 
nenhuma. (JB)

Os padres Antônio Cioccari e Sérgio Antônio 
Gorgem, da CPT, o representante dos Sem Terra, 
Marli Castro, e mais 17 pessoas estão sendo 
indiciados em inquérito, acusadas de liderar a 
ocupação da fazenda São Pedro, em GuaÍba, por 
71 famílias. Esses trabalhadores já foram 
despejados da área p�la PM. A empresa Etel 
reivindica a posse da fazenda com 1.050 
hectares. (AGEN)

RIO OE JANHRO 

A fazenda Santa Constança, em Magé, que 
estava com o seu processo de desapropriação 
tramitando no Incra de Brasília, foi vendida 
para a Cooperativa Agrícola de Cotia, que até o 
final do ano assentará 40 famílias de colonos 
nisseis vindas de São Paulo. (CNRA)

Na região de Itaguaí, 72 famílias que estão 
ocupando uma área de 405 hectares da fazenda 
Moura Costa, abandonada há mais de 30 anos, 
estão ameaçadas pela instalação de varias 
indústrias, entre elas a IOWA (fábrica de 
plásticos), altamente poluente. Esta área está 
em processo de desapropriação. (MNODH-SIN)

SÃO PAULO 

Os proprietários da fazenda Reunidas, em 
Promissão, que estava ociosa nos Últimos anos, 
conseguiram liminar na Justiça para expulsar os 
300 lavradores que ocuparam a área no dia 22 de 
agosto. O clima na área é de grande tensão. (O 
Globo) 

TRABALHO ESCRAVO 

Seis trabalhadores rurais fugiram recentemente da fazenda Rio 
Dourado, de propriedade da Atlântica Bo�vi�ta, _no município de _são
Félix do Xingu (PA), e confirmaram a �e�unc1a feita por Joao Batista 
de souza, em maio passado, sobre a pratica de trabalho escrav� � maus 
tratos. Em julho, outros cinco fugitivos fizeram o mes�o. Os m1n1str�s 
da Reforma Agrária, Justiça e do Trabalho fo�am comun1ca�os, mas nao 
tomaram qualquer providência. (CPT de Conceiçao do Araguaia)

Centenas de trabalhadores, trazidos do Nordes!e, deixaram a �sina 
MartinÓpolis na cidade de Serrana, interior de Sao Paulo, onde vinham 
sendo subme�idos a trabalho e.scravo. Alguns conseguiram fugir pelos 
canaviais, outros enfrentaram os patrões e reivindicaram seus 
direitos. (Boletim da CNBB) 
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���� DESAPROPIAÇÕES, ASSENTAMENTOS E OCUPAÇÕES�� 

Quase dois anos se passaram desde que foi anunciado o Plano 
Nacional de Reforma Agrária e o ritmo das desapropriações está mais 
lento do que nunca. Até hoje nada foi feito no sentido de apoiar os 

lavradores assentados , que têm enfrentado inúmeras dificuldades. A 
maioria dos locais é de difícil acesso, em regiões distantes e muitas

vezes a terra não é boa, o que requer técnicas especiais , sendo 
necessário um esforço muito grande para permanecer na área . Além 
disso, enfrentam ameaças constantes de pistoleiros . Mesmo assim, 
conseguem encontrar caminhos que permitem a sua manutenção na terra. 

A cooperação agrícola, por exemplo, é um desses caminhos, através 

do qual os trabalhadores discutem as dificuldades que atingem todos os 

assentados . 

MATO GROSSO DO SUL 

As 1.050 famílias espalhadas por três 
acampamentos há mais de UQ ano deverão ser 
transferidas para um acampamento provisório na 
faienda Santo Inácio, município de Anastácio. 
Os trabalhadores não aceitam essa solução, pois 
sabem que correlr" o sério risco de não serem 
mais assentados nas áreas de origem. Muitos 
deles têm que trabalhar como bóias-frias nas 
faz Mdas próximas, sem qualquer assistência. 
(Jornal dos Se• Terra) 

PARANÃ 

Um acampamento de apenas um ano, o Conquista 
da União, em laranjeiras do Sul, vem 
descobrindo novas formas de adubos naturais 
para trabalhar a terra e conseguír colher ainda 
este ano. Apesar das inúmeras dificuldades, 
colheram 4} mil sacas de milho, 25 mil de 
feijão, 1.?50 de arroz e 240 mil pés de 
hortaliças. São 164 famílias cuidando de 4,5 
alqueires cada uma. (Jornal dos Se• Terra)

RIO GRANDE DO SUL 

Das 1.500 famílias acampadas na fazenda 
Annoni, apenas 160 foram assentadas até agora. 
As outras estão sendo espalhadas pelas fazendas 
próximas: 64 foram levadas para a fazenda São 
Pedro, em GuaÍba; 40 na fazenda Boa Vista e 
óutras 35 para uma área da própria Annoni. 
Desta forma, foi dispersada a grande 
concentração que se mantinha na área por tanto 
tempo. (Jornal dos Sem Terra) 
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Os colonos assentados em Nova Ronda Alta 
estão desenvolvendo a prática da coletividade, 
através de uma associação de agricultores 
criada para encaminhar a solução de seus 
problemas. Lá existe urna horta comunitária e 
uma escola, com nova proposta de educação, onde 
a aprendizagem é dirigida para o dia a dia da 
criança que vive na área rural. (AGEN)

RIO DE JANEIRO 

No mutirão de Campo Alegre, em Nova Iguaçu, 
numa área de 250 metros quadrados está se 
iniciando a plantação de ervas medicinais, 
dentro do projeto Horta Comunitária. Os 
trabalhadores recebem orientação e 
de técnicos. (Jornal dos Se• Terra) 

25DE 

A presença de mineradoras em áreas indígenas tem sido o principal

motivo das manobras de alguns políticos na Assembléia Constituinte,

com O objetivo de fragilizar a proposta dos.índios para .ª futura 

Constituição. As pressões dos parlamentares ligados aos inter�s!es

empresariais nacionais ou internacionais superaram todas as previsoes

dos grupos de apoio aos Índios e no início de ag�sto a imprensa, 
P 1 bl uma série de 

encabeçada pelo jornal O Estado de S. �u o, pu icou . 
reportagens difamatórias contra as entidades que apoiam a �causa 

indígena. Trata-se, sem dúvida, de um �oder�so lobby, articulado 

através da imprensa, em defesa das companhias mineradora�. .-
Durante a VII Assembléia do Cimi, mostrou-se a n7

cess�dade de.uniao

� articulação dos índios, para que consig�m sobreviver. as atro�idades

que vêm sendo cometidas_contra �t
7

s. O ��rnal Por�ntim publicou o

seguinte resumo da situaçao nas varias regioes do pais. 

- Somente na bacia do rio Uruguai,
Santa Catarina e Rio Grande do 

está prevista a construção de 25 usinas 
hidrelétricas, que cobrirão 320 hectares da 
área indígena Ligeiro (se), habitada pelos 
Kaingang, e 3.400 hectares da área indígena 
Xapecó, dos Kaingang e Guarani. 

leste - A maior parte do território dos Pataxó 
Hã-Hã-Hãe no Sul da Bahia, continua invadida , • 

N por cacauicultores, pecuaristas e posseiros. o 
Espírito Santo, a transnacional Aracruz
Celulose já secou seis rios da região, 
obrigando a comunidade da �re� i?dÍgena
Caieiras Velhas a recorrer a cam1nhoes-p1pas d�

prefeitura. Em Minas Gerais, 14 c:ianças com

menos de dois anos do grupo Maxakal1 morreram
de fome entre agosto de 1986 a abril deste ano.

Entre os Kakriabá, três Índios foram

assassinados neste ano. E os Krenak ocupam

apenas ?O dos 4 mil hectares a que têm direito.

Nordeste - A recuperação do território original 
é hoje uma das principais lutas das comunid�des
indígenas do Nordeste, que en!re�ta� seguidas
invasões. O assassinato do Ka1mbe N1lo, a 9 d! 
março deste ano, a mando do fazendeiro Ar1 
Ferreira de Almeida, é apenas um exemplo. 
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Maranhão - As usinas de ferro-gusa do Projeto 
Carajás estão sendo instaladas próximas às 
comunidades indígenas ameaçando seriamente a 
vida dessas aldeias. 

Norte II - As áreas indígenas da região 
amazônica vêm sendo as maiores vitimas da 
implantação dos Grandes Projetos suas terras 
não estão sendo demarcadas, lideranças são 
cooptadas e grandes somas de dinheiro 
introduzidas nas co unidades, gerando 
dependência e corrupção. 

Rondônia - A maioria das áreas indígenas está 

sendo invadida pelos grandes proprietários de 
terra que, juntos, possuem 4,550.719 hectares. 
Existem ainda as empresas mineradoras que 
juntas obtiveram 165 alvarás de pesquisa e 
nineração nessas áreas. 

Mito Grosso do Sul - De julho de 1986 a abril 
deste ano ocorreram 4 despejos de Índios 
Kayová-Guarani das áreas de Maracaju, Jarará e 
Paraguassu. Todos tiveram à frente grandes 
proprietários que juntos, controlam 60% das 
terras legalizadas do Estado. São 29 as áreas 
indígenas existentes no estado e apenas 4 estão 
con a de arcação homologada. 

Este Boletim foi produzido pela Secretaria da 
Campanha Nacional pela Reforma Agrária. 
Rua Vicente de Souza, 3� - Cep:22251 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Tel: 266-3993 

CONTAG / CPT /ABRA/ IBASE / CGT / UNI 
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Campanha Nocional Pela 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Janeiro 

EDITORIAL 

n2 11 - Jun/Jul/Ago - 1985 

As forças soc1a1s comprometidas com a construçao de uma sociedade mais 
justa, mais humana, estão ao lado dos trabalhadores rurais neste momen
to difícil de luta pela REFORMA AGRÁRIA, porque sabem que: 

- somente uma verdadeira REFORMA AGRÁRIA é que poderá acabar com A FO
ME, O DESEMPREGO e a VIOL�NCIA no Brasil.

- somente a REFORMA AGRÁRIA é que poderá baixar o CUSTO DE VIDA, deter
o crescimento das favelas nas cidades, problemas que estão diretamen
te ligados à expulsão dos trabalhadores do campo.

A organização cada vez maior dos trabalhadores rurais e a sua disposi
ção de luta mostram que a REFORMA AGRÁRIA é um processo irreversível. 

O apoio e a tomada de posição dos políticos e parlamentares frente ao 
PNRA é de suma importância neste momento. 

A REFORMA AGRÁRIA será uma conquista dos trabalhadores rurais organiza
dos e dos seto1es concretamente comprometidos com a Justiça Social e 
com a DEMOCRACIA neste País. 

Participe desta luta! A REFORMA AGRÁRIA interessa a todo povo brasilei
ro. 

CONTAG/C PT /CIMI/CNBB/ABRA/IB�SE 
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LUTA PELA TERRA/Manifestações 

LANÇAMENTOS, MOBILIZAÇÕES, ATOS PÚBLICOS 
Julho/Agosto/Setembro 

Pernartôuco 

Recife - A FETAPE que representa 153 sindlcatos e 
cerca de 700 mll trabalhadores rurais, iniciou no 
dia 05/08/85 uma campanha de mobilização em apoio 
ao Plano Nacional de Reform.'I Agrária com a crlação 
do Movimento de Apoio da SocJ.edade Pernambucana à 
Refor111<1 Agrária. 

Recife - Radialistas de 4 estados nordestinos re
presentando 20 radios se reuniram em Recife, nos 
dias 24 e 25 de agosto sob a coordenação do Setor 
de ComuniCdçâo da CNOB, dd FETAPE, e da Diretoria 
Regional do INCRA- PE, para discutir a idéia da 
Reforma Agrária e encontrar uma form.'I de noti
ciá-la. 

Recife - Com tarjas negras, em luto pelo assassi
nato de oito companheiros e lideres sindicais em 
um ano, e utilizando folhas de cana como bandei
ras, cerca de 12 mil lavradores da região cana
vieira realizaram no dia 4 de seLembro Último, uma 
passeata pelas ruas centrais de Rer.ife, protestan
do contra violências e pedindo o desarniento de 
"milicias privadas" que continuam ag lndo nos enge
nhos pernambucanos. Após a passeata a Federação 
dos Trabalhadores (FETAPE) encaminhou um documento 
ao Governador, onde anunciou o inicio da Campanha 
Salarial, mostrou 
voltou a criticar 
preventivas para a 

as princlpais reivindicações e 
a violência, pedindo mediõàs 
greve, caso se concretize. 

Recife - Em 20 de julho, mais de 2.500 trabalhado
res de 3 munlcipios do Estado participaram de uma 
manifestação, coordenada pela FETAPE e sindicatos, 
exigindo a desapropriação de áreas de conflitos 
graves, marcadas por violência. 

Recife - Cerca de 3 mil trabalhadores rurais de 11 
municípios da Zona da Mata onde existem conflitos 
de terra, realizara� uma passeata em Recife, rei
vindicando a aplicação urgente do PtlRJ\. Entregaram 
um documento ao diretor regional do INCRA denun
ciando as violências de que são vftimas. 

Ceará 

fortaleza - O lançamento da Campanha Naclonal pela 
Reforma Agrária no Estado reuniu no Último dia 
02/07/85 cerca de 10 mil trabalhadores na praça 
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José de Alencar. Foi a manifestação popular mais 
comovente desde o Último comício pelas eleições 
diretas. José Francisco da Silva declarou que a 
Reforma Agrárla hoje "não interessa apenas aos 
trabalhadores rurais mas sobretudo à sociedade co
mo um todo". 

Sergipe 

Cinco mil trabalhadores rurais representando 40 
dos ·72 sindicatos participaram de uma maniFestação 
de apoio ao PNRA. 

Maranhão 

Expre.ssivas manifestações pela Reforma Agrária vem 
sendo promovidas neste Estado. A FETAEMA, sindica
tos e outras lideranças sindicais têm concentrado 
atividades principalmente nos municÍplos onde as 
lideranças sindicais e trabalhadores vêm .enfren� 
t,\n.do a violência dos grileiros e latifundiários. 
Em 25 de julho 30 sindicatos organizaram manlfes
tações. 

Rio Grande do Norte 
,, 

Natal - Uma grande manifestação pela Reforma Agrá
ria foi realizada no dia 20 de agosto, com a par
ticipação da FETARN, sindicatos de trabalhadores 
rurais e urbanos, associações comunitárias, parla
mentares e INCRA. 

Parai.ba 

João Pessoa - Os sindicatos de Trabalhadores Ru
rais, a FETAG e dezenas de outras entidades que 
organizaram uma "Semana Estadual de Mobilização em 
Defesa da Reforma Agrária", culminando com uma 
grande manifestação Que reuniu 10.000 pessoas. Ou
rante o ato a FETAG denunciou a situação agrária 
da Paraíba e enumerou as áreas de conflitos, onde 
têm se intensificado as lutas dos trabalhadores. 

Alagoas 

Um ato pÚblico pela Reforma Agrária fol promovido 
por entidades urbanas, no dia 02 de julho, com o 
apoio da FETAC e sindicatos. 

•
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LUTA PELA TERRA/HanlfestaçÕes 

Acre 

No dla 27 de julho entidades sindicais urbanas, 
universidades, federações e sindicatos de traba
lhadores rurais organizaram uma manifestação pela 
implantação da Reforma Agrária. 

Coiás 

Coiânia - Um grande ato público pela Reforma Agrá
ria, reuniu no dia 16 de agosto, mais de 8.000 
trabalhadores rurais trazidos pelos sindicatos de 
todo.o Estado. Na ocasião Foi criado o Comitê de 
Apoio à Reforma Agrária, reunindo também entidades 
da área urbana. 

Brasilia - Entre 19 e 24 de agosto, 60 trabalhado
res rurais sem terra foram a Brasília visitar par
lamentares e �utoridades do INCRA e MIRAD, para, 
em nome do Movimento dos Trabalhadores sem Terra 
apresentar suas reivindi�ações e pressionar para a 
aplicação da PNRA. 

Espirlto Santo 

O movimento sindical, a CUT e a F[TAC realizaram 
um ato público em apolo ao PNRA com a participação 
de 4 mil pessoas. 

Minas Gerais 

A federação dos Trabalhadores na Agricultura e os 
Sindicatos, decidiram reativar a Campanha pela Re
forma Agrária e por uma Assembléia Nacional Cons
tituinte . Estes dois temas têm sido discutido cm 
comunidades e assembléias sindicais, além da rea
lização de debates pÚblicos, com a participação 
das Prefeituras, Câmaras de Verc"\ldores, Assoe. de 
Bairros, etc. Em vários municipios Já foram reali
zados 28 atos públicos envolvendo cerca de 22 800 

• pessoas no total, participação cm debates sobre a
Reforma Agrária nas televisões, rádios e jornais.

Hato Crosso do Sul 

Campo Crande - Trabalhadores rurais de 16 municí
pios participaram de manifestação no dia 25 de ju
lho, promovida pela F[TACRI e sindicatos, em apoio 
à Reforma Agrária. Outros atos estão sendo progra
mados. 

� nacional pela refomn aRJ"ária 

Rio de Janeiro 

- Um ciclo de debiltes sobre a "Reforma Agrária e
a Cidade" foi realizado no Rio de Janeiro, nos
dias 9, 10 e 11 de setembro, organizado pela
Campanha Nacional pela Reforma Agrária. Os
Sindicatos dos Enpenhelros, Economistas e Jor
nalistas também têm programa.dos, debates sobre
a Reforma Agrária.

- A Comissão pró-direitos da mulher rural encaE
minhou ao Ministro Nelson Ribeiro um abaixo
a��lnado contra a discriminação da mulher tra
balhadora rural, alertando para a importância
de lhe assegurar os mesmos direitos dados a
todos os trabalhadores.

Capital - No dia 06/09/85 cerca de 2000 trabalha
dores rurais do Estado do RJ e Moradores dos Muti:_ 
rÕes Nova Aurora, Campo Alegre e outros fizeram 
uma passeata no centro da Cidade e se concentraram 
em frente à estação Central do Orasil. 
Convocados pelo Movimento dos Sem Terra, CUT, FA
FERJ e FAMERJ, os trabalhadores exigiram a Reforma 
Agrária, para acabar com o desemprego, a carestia, 
a falta de alimentos e a violência no campo e na 
cidade. 

Parati - Cerca de 300 lavradores se reuniram em 
ato público de lançamento da Campanha no dia 
24/07/85. Representantes de entidades sindicais, 
lavradores e vereadores denunciaram a violência de 
grileiros, a especulação imobiliária, a ineficácia 
da justiça e a perseguição promovida pelo lBDF. 

Capital - Em manifestação pelo Dia Nacional da Lu
ta pela Reforma Agrária cerca de 300 trabalhadores 
rurais realizaram um ato pÚblico na Cinelândia, 
convocado pela FETAC- Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Rei.
vindicaram a aplicação imediata do PIIRA, compi:-ome
tendo-se a lutar até as ÚJtimas consequências. 

são Paulo 

A Federação dos Trabalhadores Rurais e sindicatos 
da cidade e do campo, em plena reativação· d-a Cam-
panha pela Reforma Agrária, fizeram um manifesto 
de apoio. No interior do Estado e na Capital foram 
realizados vários atos, debates e atos públicos. 

No Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, con
vocado pela CONCLAT, estiveram presentes 240 enti
dades sindicais do campo e da cidade, inclusive 
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LUTA PELA TfRRA/HanifcsL.içÕcs 

confederações como COMT AC e CNT I. Depo Is da con
centração na Escola dos Metalúrgicos, houve pas
seata até a sé. 

Paraná 

Em passeata, 3 mil agricultores sem terra, em par
te lavradores que estão vivendo cm acampamentos no 
sudoeste do estado, comemoraram o dia do Trc.1balha
dor Hut·al. Entregaram um doc11�ento .:io governador 
José Richa, onde .ipontam 2 ra,end<1s para serem de
sapropriadas: a Ciacomet e a P�rseverança. Lembra
ram também, os 50 m il hectares clc.1ssificados como 
lati fÚndios improdutivas lcvanL.1dos pelo INCRA. 

,\ pc-imeira Romaria da Terra no estado reuniu no 
dia 28 de julho cerca de LO mil pessoas. A princi
pal manifestação foi o .:ipoio aos camponeses sem 
terra acampados no sudoeste do estado. 

são Paulo 

Santa ré do Sul - Cerca de 3.000 trabalhadores or
ganizaram uma concentração e passeata reunindo no
ve cidades da região. Redigiram tc.1mbém um documen
to pedindo a desapropriação de J0.000 has de nove 
propriedades improdutivas da região. 

Capital - Foi realizada uma passeata, com manifes
tação em frente ao WCRA finalizando com uma au
diência com o governador Franco Montoro, onde fo
ram apresentadas as reivindicações dos trabalhado
res sem terra do Estado. 

Rlo Crandc do Sul 

Em 25/7/85 foi criado o Comltê Gaúcho pela Reforma 
Agrár lél como parte da Campanhcl Nc1clon,1l pcl a Re
form.i Agrária. Mais de 40 entidades esllveram pre
sentes. O Comitê pretende: 
a) promover e animar a discussão sobre a Reforma

Agrária no Brasil o no Rio Crande do Sul
b) estimular o debate sobre o Plano Regional da

íleform,1 Agrária, conforme prevê o Estatuto da
Terra.

c) inccntlvar a formação de comitês municJpals pe
la Reforma Agrária, que tambem propiciem a rea
lização de iniciativas de discussão da Reforma
êgrária e suas repercussões no plano munici
pal.

d) atrc.1vés dos comitês municipais, colaborar com
os Órgãos oficidis no cadastramento das fam{
lias de trabalhadores sem terra ou com pouca
terra e na identificação das áreas passíveis
de reassentamento.

Mais de 10 mil camponeses sem terra acamparam em 
Palmeiras das Missões para pressionar o governo a 
iniciar a implantaçaõ do PNRA. 

tio di,1 06/9/85, numa manifestação marcada por ape
los de união entre os trabalhadores do campo e da 
cidade, o Comitê CaÚcho pela ílefo1·ma Agrária con
dv1..iu o ./:,to Público que reuniu cerca de 3 mil tra
balhadores rurais e urbanos e Índios Caigangues. 

Fontes: Cronologia !BASE, JB, Tribuna do Ceará, O 
Povo, O Clobo, Jornal dos Trabalhadores Sem Terra, 
Informativo CONTAC. 

PARTICIPE DA CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA 

Comunicamos  que se encontra  à disposiç ão, no !BASE: 

- 2 mo d e l os d e c a m i s e  t a s  ( " R e f o r 1n a A g r á r 1 a já " e 

T e r r a  P a r a  Qu em Nela  Trabalha"). 

- adesivos  para  carro.



LUTA PELA TERRA/Assassinatos 

ASSASSINATOS DE TRABALHADORES RURAIS 

No mês de agosto Último, foram assassinados 14 
trabalhadores rurais, sendo que 5 deles eram líde
res sindicais. Os crimes ocorreram nos estados do 
Maranhão, Pará, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. 
As mortes foram anunciadas no dia 21/09/85 em nota 
oficial, pela CONTAG. (FSP) 

A CONTAG Já havia denunciado em julho de 1985 os 
assassinatos ocorridos até junho deste ano: 

04 JAH - ARMANDO OLIVEIRA DA SILVA, posseiro da 
Gleba CIDAPAR, munic!pio de Viseu, Pará. 

JAN - ANTONIO CIRILO, posseiro da área Agroce
res, município de Turlaçu, Maranhão. 

01 fEV - JOSE GOMES DA SILVA, posseiro, município 
de Capelinha , Minas Gerais. 

.. 1 ' 

HAR - VALDIR FERREIRA DA ROCHA, posseiro da BR-
364, municipio Pontes e Lacerda, Mato 
Grosso. 

20 HAR - ELI BRAGA, trabalhador rural da Comunida
de Serra Grande, município de ltamarandi
ba, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. 

23 MAR - ALCEU RIBEIRO e JOSE FELIX, posseiros, 
município de Malacaxeta, Minas Gerais. 

01 J\BR - SEBASTIÃO GOMES PEREIRA, posseiro, muni
cípio de Malacaxeta, Minas Gerais. 

03 J\BR - MOACIR DA SILVA, ãssalarlado, município 
de São Francisco, Minas Gerais. 

HAI- MINALVO PEREIRA DA SILVA E DURVALINO SOA
RES DOS SANTOS, posseiros, Córrego do 
Gravatá, município de Porteirinha, Minas 
Gerais. 

09 JUN - OTAVIO FERREIRA JUNIOR, posseiro no po
voado de Pau D'Ar.co, município de Arapoe
ma, Goiás. 

JUN - JOÃO EVANGELISTA VILARES e FRANCISCO PE
REIRA ALVES, entre vários trabalhadores 
não identificados, posseiros na Fazenda 
Ubá, município de São João do Araguaia, 
Pará. 

16 JUN - VALETIM e JOSÉ, posseiros do povoado Ara
pari, Fazenda da Faísa, Santa Luiza, Ma
ranhão. 

04 JlJt - PAULO UMBELINO, advogado - Marabá - Pa

ra. 

20 JUN - DOMINGOS PIMENTEL, advogado - Marabá -
Pará 

25 :J.A.. - EZECHIELE RAMIN, padre - Diocese de 
Jl-Paraná - Rondônia 

No Maranhão, foi assassinado por Almir Costa, o 
lavrador Gonçalo Ferreira Souza que n� dia 11 de 
agpsto no povoado de SAnta Tereza, mÜnicÍpio de 
Lago da Pedra, estava _ colhendo assinaturas de 
apoio ao Plano Rural de Reforma Agrária. 
Particularmente nos Municípios de Lago da Pedra, 
Paulo Ramos, Lago do Junco e São Luiz Gonzaga, 
existem 300 fazendeiros armados, praticando vio
lências contra os trabalhadores rurais. 

O assassinato do Sr. Francisco de Oliveira e es

pancamentos de outros trabalhadores, foi o saldo 
da invasão por 15 jagunços fortemente armados, da 
Gleba 4 em União da Vitória, em JI-Paraná (�O). 

A FETAPE - anunciou a morte de Francisco Ilário dà 
Silva assassinado pelo "apontador rural'' Arlindo 

' 

08 HAI - PEDRO COMES GONÇALVES DA SILVA, delegado Manoel da Silva. Em Escada - PE 
sindical do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Maraial, Pernambuco. 

'"1- MANOEL PEREIRA DE MORAES, FRANCISCO PE
-REIRA DE MORAES, e sua esposa DUCECLEIDE 
RESPLANDE DA SILVA, entre várioss traba
lhadores não identificados. Posseiros na 
localidade de Rio Vermelho, Fazenda Sur.u
bim, município de Xinguará, Pa�á. 

carpanha nacional pela reforraa agrária 

Aliança - Evanduir Pereira da Silva, 27 �nos, pre
sidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Aliança PE, foi assassinado com tiro de espin
garda. O Crime ocorreu na noite de 02-09-85. O en
terro do líder levou mais de 5 mil pessoas às ruas 
de Aliança. Segundo os sindicalistas, "o compa
nheiro morreu porque estava ao lado do trabalha
dor". 
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O Pe. Ezechlelle Ramln foi a6sasslnado a tlros no 
dia 24/7/85 quando voltava de uma reunião com 300 
famílias de posseiros da fazend� Catuba. Acredi
ta-se que o mandante do crime seja o pretendente 
da fazenda, Sr. Osmar Pires, residente em São Pau
lo. O Crime ocorreu em Aripuanã, em Rondônia. 

Em Timbiras (MA) o lavrador Domingos Comes de Melo 
foi assassinado no dia 19 de julho por 4 jagunços 
a mando de Raimundo Nonato Lima. O delegado da re
gião é acusado de assassinato do lavrador Antonio 
Batista Rocha em 1977. Os diretores sindicais com
prometidos com a luta popular são constantemente 
ameaçados de morte e sofrem constante pressões. 

Na Bahia, foram assassinados os trabalhadores ru
rais José Cardoso Filho, Raimundo Osmar Alves, 
João Batista Cardoso dos Santos. João Mineiro e 

. , 

Zacarias José dos Santos, líder sindical em Mar
cioní lio Souza. 

Na fa:enda de propriedade de Edmundo Virgulino, em 
São João do Araguaia (PA), uma das maiores chaci
nas já registradas no Estado: 14 posseiros foram 
assassinados por 6 pistoleiros ,fortemente arma
dos. Como em muitos outros casos, até agora não 
houve justiça. Em Marabá pistoleiros andam livre
mente armados pelas ruas centrais. SÓ neste ano 
foram mortos dois advogados, uma freira e um dele
gado sindical ferido. A impunidade destes crimes 
permite que figuras como Edmundo aumentem sua pre
potência e se multipliquem. 

No Araguaia-Tocan�lns 32 pessoas foram assassina
das nos Últimos 5 meses. Neste realidade �e vio
lência vivem milhares de trabalhadores rurais . 

CONFLITOS NO CAMPO 

Pernambuco 

Pedra - Os trabalhadores rurals do Município de 
Pedra-PE que vivem uma situação de multa dificul
dade por falta de terra, como muitos trabalhadores 
do Brasil, resolveram no dia 03 de agosto de 1985 
ocupar uma área de terra abandonada há mais de 
vinte anos, Fazenda Caldeirão com 1.200 hectares, 
onde começaram a roçar mato para preparar suas ro
ças. 

são noventa e cinco familias cerca de seiscentas 
pessoas onde, trezentos e setenta e cinco dessas 
são crianças. 
Os trabalhadores tomaram a decisão de ocupar a 
terra em que vivem, diante da grave situação que 
eles vivem, mesmo sem contar com o apoio de nenhu
ma entidade do municipio, pois lá não existe se
quer sindicato da categoria.· 
Logo que chegou ao conhecimento da polícia da ci
dade, os policiais foram até ao local interromper 
a ocupação, porém os trabalhadores pacificamente 
pararam o trabalho enquanto a polícia estava pre
sente e voltaram ao trabalho logo que a polícia 
saiu. 

Os trabalhadores organizados,espontaneamente con
tinuam no local, trabalhando corajosamente e exi-
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gindo a desapropriação da área, dentro do Plano de 
Reforma Agr�ria aprovado na Nova República, porque 
entendem que essd área é prioritária dentro do 

Plano de Reforma Agrária. 

Recife - Segundo os levantamentos da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
estado de Pernambuco (FETAPE), em 1983 foram as
sassinados cinco camponeses e outros 50 sofreram 
espancamento ou tentativas de homicidio, por ques
tões de terras ou pendências trabalhistas. Em 
1984, ocorreram mais 5 assassinatos e 25 casos de 
violências diversas, pelas mesmas razões. 

Água Preta - Segundo. o Jornal do Brasil, "um tiro
teio envolvendo pessoas ligadas ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Água Preta (PE) interrom
peu o enterro de cícero Oliveira Sobrinho, moto
rista do sindicato e resultou em três mortes e 
dois feridos". Conforme o Jornal, a Policia Mili
tar, com 100 homens, acompanhou os enterros a fim 
de evitar novos conflitos. O jornal informa ainda 
que "a origem da animosidade que levou aos crimes 
remota a outubro de 1982, quando foi assassinado o 
trabalhador rural José Oliveira Sobrinho, que tam
bém se tornara motorista do sindicato. 
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Paralba 

Áreas de conflito - Fazenda Ba�xio (Araruna), Fa
zenda Salgadlnho (Alhandra), Fazenda Lagoa do Sapo 
(Alagoinha), Fazenda Carvalho, Fazendas Reunidas 
Sapucaia,Fazenda Lagoa do Matias ( Bananeiras), 
Fazenda Capim de Cheiro (Caaporã), Sitio Capim AçÚ 
(Conde), Engenho Santana (Cruz do E. Santo), Fa
zenda Salomão e Fazenda Urnas (Itabaiana), Engenho 
Velho (João Pessoa), Fazenda Corvoada , Faz. Ca
choeirinho/Coq. , Engenho Aurora, Engenho Fazendi
nha (Pedras de Fogo); Fazenda Tavares, Fazenda Rio 
Vermelho , Fazenda Taberaba, Fazenda Tatupeba, Fa
zenda Tanques,Fazenda Campinas, Fazenda Pacaré 
(Rio Tinto); Engenho Corredor (São M. TaipÚ); Fa
zenda Cajá (Alagoinha); Fazenda Camucim (PitimbÚ); 
Fazenda Águas Turvas (Santa Rita); Fazenda Riacho 
dos Currais (Salgado S. Félix); Sítio OuricurÍ(Pi
lÕes); Fazenda Conceição (Lagoa Seca); Sitio Vi
tal(Solânea); Sitio Tamanduá(Alagoa Grande),Fazen
da Sftio (Dona Inês); Fazenda QuandÚ (Barra de S. 
Rosa); Fazenda AbiaÍ (PitimbÚ); Fazenda Cajá (Ala
goa Nova); fazenda Varzante (Tacima); Fazenda Bar
ra do Gramame, Fazenda Gurig{ (Conde); Fazenda 
Nascença (JacarÚ). (Fonte: FETAG-PB) 

Maranhão 

Cândido Hendes - Segundo denúncia do bispo O. Gui-
do Casullo, o prefeito Nana Fonseca está 
a ação de grileiros que querem ocupar uma 
lavradores que estão no local desde 1981.

apoiando 
área de 

Bacabal - Cerca de 300 fazendeiros de toda a re
gião reuniram-se para discutir as formas políticas 
e um f�ndo financeiro para uma ação armada, visan
do impedir a implantação da Reforma Agrária. 

GrajaÚ - Essa região é caracterizada pela intensa 
grilagem de terras devolutas e violência contra 
�os posseiros que nelas vivem. As lideranças sin
dicais, bem como o padre Luís Pirotta encontram-se 
ameaçados de morte. 

A Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão 
vai encaminhar ao presidente Sarney documento pe
dindo que a Policia Federal e o Exército interve
nham para evitar os conflitos de terras "que se 
espalham por todo o Estado e se agravaram com o 
anúncio do plano de reforma agrária". 
Conforme o Jornal do Brasil, o documento dos tra
balhadores, assinado pela maioria dos dirigentes 
sindicais, pede também que, através de decretos, 

carq,anha oaciooal pela refome agrária 

prc1Íba despejos e atibua ao INCRA a responsabili
dacle pela solução dos conflitos. 
Ainda segundo o JB, o presidente :José Sarney já 
rec:ebeu do bispo de GrajaÚ, dom TarCÍsio Lopes, 
outro documento manifestando preocupaçao diante 
da�. violências contra trabalhadores rurais e pe
didlndo demarcação das áreas de conflitos, regis
tra1das em todos os 132 municípios. 
Tris lavradores ficaram feridos e três foram mor
tos. no confll to com empregados da Fazenda Comaia 
na localidade de Cachimbo, propriedade do ex-depu
tadlo do PDS José de Jesus Lamar. 
O conflito eleva para 15 o numero de lavradores 
mortos este ano por questões de terra no Mara
nhão. 
O p�esidente da FETAEMA, Francisco Sales de Oli
veira diz que a região de maior tensão no Estado é 
a do Mearim. Há 172 focos de conflitos em seus 13?

municípios. 
Ameaça de expulsão e outras violências têm aconte
cido em São João das Neves (Coroatá) por capangas 
do Grupo Agropecuário Igarapé; em São Luiz Gonzaga 
(Morada Nova) 800 familias foram ameaçadas por 
Raimundo Nonato Vieira, proprietário da fazenda 
Promissão, com o apoio da policia. O delegado sin
dical da região tem sido ameaçado de surra. Também 
há ameaças aos lavradores do Município de Lago da 
Pedra. 

Piauí .--

,, 
Pimenteiras - O Sindicat6 tje trabalhadores Rurais 
denuncia invasão de terras na Serra da lbiapaba 
por empresas, em detrimento de muitos trabalhado
res rurais que há mais de 50 anos tornam aquelas 
terras produtivas. Os trabalhadores já conseguiram 
provar que são terras devolutas estaduais, mais
muitas reivindicações têm que ser ainda consegui
das. 
Barreiros do Otávio - 15 policiais da Secretaria 
de Segurança do Estado invadiram uma casa cons
truída em mutirão pelos trabalhadores e onde se 
reu1niam cerca de 40 pessoas. Sete pessoas foram 
pre,sas, entre elas o Secretário do Sindicato e 2 
ass1essores. Esse é parte de um conflito que existe
há vários anos na região. 

Ceairá 

Lagc>inha - 150 famílias de lavradores iniciaram a 
delllê1rcação de 4.500 hectares de terras devolutas e 
há <:erca de 2 anos virham trabalhando na área, que 
já tem benfeitorias. 
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Ouixeramobim - 1S famílias de trabalhadores ru
rais, moradores da Fazenda Teotônio, vêm sendo 
perseguidas pelo grupo empresarial Edson Queiroz 
que quer suas terras. Já houve invasões, prisões e 
espancamento dos trabalhadores rurais. 

Bahia 

Honte Santo - lSO familias de posseiros estão 
ameaçados por jagunços armados. 
Possei,os da área pediram ao Departamento de Poli-
ci� do lnlerior o envio de um delegado especial à 
região, no sentido de solucionar a questão da vio
lência desenfreada na região. 

Canavieiras - Após anos e anos de resistência, na 
terra, durante os quais mais de uma dezena de tra
balhadores rurais perderam a vida, na luta diária 
contra grileiros da região, comandados por Hélio 
de Jesus Nascimento, foi finalmente conquistada a 
desapropriação das fazendas Sarampo e Puxlm, em 
Canavieiras. No dia 04 de setembro de 1985 foi,'as
sinado o decreto de desapropriação, insistentemen
te reivindicado pelo movimento sindical dos traba
lhadores rurais. 

Itamaraju - Nesta região, mais de lS posseiros fo
ram presos no mês de junho em áreas que em sua 
maioria sao devolutas e improdutlvas. A expulsão 
de trabalhadores destas áreas aumenta o conflito 
que envolve cerca de 1.100 famílias. 

Wenceslau Guimarães - Numa decisão inédita, a De
legacia Regional do INCRA reconheceu os posseiros 
como proprietários das terras que ocupam há mais 
de S anos. Pela l! vez fazendeiros e posseiros, 
juntament� com o delegado do INCRA, o prefeito, 
representantes da igreja e da FfTAC, sentaram-se à 
mesa e chegaram a um acordo. 

Baldim - Vinte e oito familias de -trabalhadores 
sem terra ocuparam em 28 de agosto uma parte da 

Minas Gerais 

Pirapora - A FETAEMG (Federação dos Trabalhadores 
na A!gr !cultura do Estado de Minas Cera is) deu en
trada na Corregedoria de Polícia com uma represen
tação contra o delegado de polícia de Pirapora 
(HC), Ives da Silv� Ferreira, sob a acusação de 
abuso do poder, por dar cobertura à Construtora 
Andrade Valadares, proprietária da Faz.enda Maram
baia, contra os posseiros que a ocupavam. 
Segundo as denúncias, o delegado lves intimou os 
posse!lros a abandonarem a área e, posteriormente, 
deu C()bertura a elementos vinculados à construto
ra, qtJe invadiram a área, derrubaram cercas e gan
chos, destruíram plantaç�es e soltaram 9ado nas 
roças dos posseiros. 

O acidente nas cslradas, e mais uma das sérias 
ameaç,1s que enfrentam os trabalhadores rurais. 
Transportados para o local de trabalho em cami
nhões superlotados, sem bancos, sem cobertura ou 
qualquer medida de segurança, que trafegam muitas 
vezes em 

0

alta velocidade\1 São inúmeras e seríssi
mos 01; acidentes registrados, sem que nenhuma me
dida do poder público seja tomada. SÓ no mês de 
julho lS trabalhadores rurais morrerram em decor
rêncill de ,J acidentes no Es Lado. 

Goiás 

Aragu,aina - Um atentado a bala contra o vereador 
Edmundo Caldino tem como possível autor, alguém em 
desacllrdo com sua atuação em defesa dos trabalha
dores rurais sem terra. Joaquim Juvencio: da FE
TAEGO declarou que há necessidade urgente de ocu
paçao ordenada de Lerras, para que tenham fim os 
pcrmanenles conflitos fundiários dessa área. 

Concellçào do Araguaia - A eleição do novo presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais repre
sentou uma vitória na história da luta popular 
deste municlpio. 

fazenda Fortuna ( cerca de 11000 ha). Cerca de 300 
famílias trabalharam na terra durante 50 anos, 
abastecendo o mercado da região mas foram sendo Pará 
expulsos desde 1967. 

lturaaa - As terras da fazenda Bartira que estavam 
abandonadas há mais de 10 anos foram ocupadas por 
)0 famÍlias de lavradores que foram expulsos por 
policiais. Os trabalhadores acamparam em frente à 
sede do sindicato para exigir a desapropriação das 
terras. 
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Neste Estado existem pelo menos 3S áreas de con
flitos pela posse da terra que se estendem desde a 
décad,a de 70. Nas áreas de castanhal não existem 
t1tulos de propriedade, são áreas aforadas há mais 
ou me1nos 30 anos. Entre as florestas de castanhas 
exist,em espaços que se prestam a plantação. Estas 
são a:s áreas que vivem em constante conflito e on-
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de chegam cada vez mais fam(lias vlndas de outros 
Estados. O aumento da vlolêncla financiada por la
tifundlários tem como objctlvo dcscstauJlllar o 
PNRA e intimidar o ministro Nelson Ribeiro. 

Amazonas 

230 famflias interditaram um trecho da Transamazô
nica, pressionando o governo federal no sentldo de 
reativar um projeto de lnduslrialização da cana 
fornecida por essas famílias. O Ministério da Re
forma Agrária, o INCH\ e o Instituto do Açúcar e 
do Alcoot decidiram intervir para recuperar o ca
navial e o equipamento, para que o projeta volte a 
funcionar. A própria comunidade deverá assumir a 
gerência do projeto. 

Acre 

40 policiais fortemente armados expulsaram 60 pos
seiros que estavam ocupando os seringais CataÚba, 
Livramento e Liberdade, os quais já haviam levado 
suas reivindicações à Brasilia e aguardavam uma 
resposta. 

Rondônia 

Porto Velho - 100 posseiros acamparam nos corredo
res da Coordenadoria do INCRA cm Porto Velho, no 
sentido de pressionar o Órgão a solucionar o con
flito entre eles e os proprictdrios da fazenda 
Santa Júlia. O INCRA já entrou com uma ação pedin
do a desaproprlação da fazenda, onde vivem cr,rca 
de 200 famílias de posseiros. 

Mato Grosso do Sul 

Hundo Novo - 3.500 brasilguaios (colonos brasilei
ros que haviam se transferido pc1ra o Paragucli com 
a promessa de terra) estão acampados em condições 
precárias, atraidos pela possibilidade de conse
guirem terra para trabalhar. O IHCRA assinou con
vênio com o Governo 60 Estado onde cede em sltua
çao provisória (por 6 meses) 3 bilhões de cruzei
ros. 

Mato Grosso 

Denúncias de violência contra trabalhadores na re
gião do Vale do Cuaporé, no extremo oeste de Mato 
Grosso, têm chegado à Campanhcl. Na região que 
c1brange os municípios de Pontes e Lacerda e Vil.:i 

caqxima nacional pela refornn agrnria 

Oela existem cerca de 15 áreas de co1hrlitos, atin
gindo em algumcls delas mais de 300 familias. As 
áreas de maior tensão têm sido a Gleba Cágado e a 
Gleba runai. /\ pol leia tem sido brutal (barracos 
queimados, plantações destruiddS 1 

mulheres e fi
lhos ameaçados e espancados). O fazendeiro Zogomar 
Ferreira está recorrendo à escravidão branca com a 
cobertura da pollcic1 militar do estado de Mato 
Grosso e de jagunços. As patrulhas Ficam à margem 
da rodovia Cuiabá-Porto Velho, impedindo a fuga 
dos Lrnbalhadores. 

Ceará/Plau1 

O problema fundiário na fronteira dos estados do 
Ceará e Piauí, que existe há alguns séculos, se 
agravou com a abertura da Estrada Fortaleza-Brasí
lia (Oíl 020) há alguns anos. 
Grupos empresariais desencadearam a especulação 
imobiliária, contrária ao interesse público e pre
judicial aos interesses das populações que ali se 
instalaram há vár�as décadas, habitando e tornando 
produtivas as terras. A inquietação social dai de

fez com qvc dezenas de entidades, entre 
a FETAC -P1 e FETAG -CE, vários sindicatos, 

�te, envidssem abaixo assinado às autori
d,1dcs, com flS seguintes propostas: 
- Constituição de comissões mistas estaduais com

seJs membros técnicos e representantes de sindi
catos de trabalhadores rurais, para definir a
linha divisória entre os estados.

- Apresentação de relatório conclusivo sobre a li
nha dlvisÓrla encaminhando-o às assembléias le
gislativas de cada estado.

- Realização de ações discriminatórias sobre as
terras devolutas com vistas à regularização e à
legitimação das posses ali existentes, bem como
a desapropriação de terras de domínio privado
que não estejam cumprindo os principios e funda
mentos da ação social.

Rio de Janeiro 

Áreas de conflito - Campos, Macaé, Conceição de 
MacabÚ, São João da Barra, São Fidells, Maricá,. 
ltabo1·ai, Magé, São Gonçalo, Niterói, Duque de Ca
xias, ParacambÍ, São João de Meriti, NllÓpolis, 
Nova Iguaçú, ltaguaí, Mangaratiba, ltaperuna, Bom 
Jesus do Itabapoana, Laje de Murlaé, Natividade, 
PorciÚncula, Petrópolis, TeresÓpolis, Nova Fribur
go, Miracema, SAnto Antonio de Pádua, CambuCÍ, Rio 
das rlorcs, Valença, Barra do Pira{, Volta Redon-
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da, Oarra Mansa, Resende, Cachoeira de Macacú, Rio 
Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Vassou
ras, Miguel Pereira, Paulo de frontin, Mendes, Pi
ra!, Rio Claro, Cantagalo, Itaocara, Duas Barras, 
Carmo, Suniidouro, São Pedro da Aldeia, Araruama, 
Cabo Frio, Saquarema, Cordeiro, São Sebastião do 
Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Bom 
Jardom, Sdpucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Rio 
de Janeiro, Angra dos Reis, Paraly. Total de con
flitos no estado 140 - total de famílias atingidas 
8.511. (Fonte: FETAG-RJ) 

Nova lguaçÚ - Os trabalhadores rurais sem terra do 
�lutirão do GuandÚ, foram despejados pela segunda 
vez de uma área já em processo de desapropriação. 
Na primeira expulsão, no dia 13 de maio, tiveram 
os seus barracos e pertences queimados. 87 famÍ-

' 

lias reivindicam cerca de 300 has de uma area de 
2.670.000 m• que há mais de 30 anos não produz na
da. Em protesto contra este ato os camponeses per
maneceram acampados por 10 dias em frente à sede 
do INCRA no Rio de Janeiro, no Largo �e são Fran
cisco, no sentido de apTessar a desapropriação. 
Conseguiram um acordo com o proprietário que per
mitiu a ocupação de uma parte das terras Já traba
lhadas por eles. O INCRA estipulou um prazo de 50 
dias para apresentar uma solução definitiva para o 
caso. 

são Paulo 

Narandiba - 43 famílias de trabalhadores rurais 
que chegaram na região há muitos anos estão amea
çados de expulsão pelo grupo Swiftking Ranch. Os 
trabalhadores já conseguiram o apoio do Sindicato 

'dos Trabalhadores Rurais de Presidente Prudente, 
do Instituto dos Assuntos Fundiários e da Secreta
ria de Promoção Social. 

Jardim Ataliba Leonel - Cerca de 800 famílias que 
ocupavam uma ár�a de 1.096 milhões de m' foram 
despejadas por 260 policiais militares. O terreno 
em questão, pertence à Santa Casa de Misericór
dia. 

Porto feliz - 107 alqueires ociosos foram ocupados 
por 21 famílias de lavradores sem terra. As terras 
pertencem à Cia Agrícola Imobiliária e Colonizado
ra da Secretaria de Agricultura. 

Região de Sertãoziriho - Segundo a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Pau
lo (íETAESP), novas greves de ''bÓias-frias" deve
rao eclodir pelo estado de São Paulo devido ao 
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descumprimento, por parte dos patrõc, dos acordos 
assinados em maio. A FETA[SP anunciou a volla ao 
trabalho dos 700 trabalhadores ruruis da região de 
Sertãczinho. 

Capital - O presidente do Sindicato dos Metalúrgi
cos de São Paulo, Joaquim dos Sa�tos Andrade, de
nunciou a ocorrência de telefonemas anônimos amea
çando os organizadores do ato em favor da Reforma 

, { -

Agraria, programado pela CONCLAT (Coordenaçao Na-
cional de Classes Trabalhadoras) em São Paulo, e 
ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Teresina. 

Vale da Ribeira - Segundo o Jornal do Brasil, vá

rios presidentes de sindicatos de trabalhadores 
rurais denunciaram, em S. Paulo (capital),.º agra
vamento da Lensão entre posseiros e grileiros na 
região do Vale da Ribeira, no litoral sul do esta
do de são Paulo. 
De acordo com as informações, o plano de legaliza
ção das terras disputadas numa área de l milhão 
600 mil hectares na região, orçado em CrS 42 bi
lhãoes, ainda depende de liberação de recursos por 
parte do INCRA. 

Paraná 

Tensão na região de Marmeleiro,Chopinzinho, Salto 
Lontra onde estã� acampados cerca de 1000 familias 
de lavradores sem terra fiscalizados por patru
lheiros da PM. Os proprietários ameaçam armar-se e 
usar força policial. Barreiras de policiais nas 
estradas impedem que novas familias entrem na 
área. Caso o governo nao libere uma area para 
plantio coletivo os lavradores ocuparão as fazen
das. Esse é um dos mais importantes fenômenos de 
massa na luta pela terra, revelando um crescimento 
na organização dos trabalhadores rurais. 

Araucária - Cerca de 330 famílias estão ameaçadas 
pela construção de_ uma barragem para a SANEPAR. 
400 alqueires serão desapropriados por um preço 
muito abaixo do mercado trazendo inestimáveis pre
j.u!zos sociais. Os pequenos agricultores estão se 
mobilizando para lutar em defesa dos seus direi
tos. 

Rio Grande do Sul · 

Ronda Alta - 400 hectares de uma propriedade do 
INCRA foram invadidos por colonos que tiveram suas 



LUTA P[LA T[RRA/Conflilos 

terras desapropriadas para a construção de b-ina
gens do Passo Real.Segundo um dos colonos essa é 
uma área destinada ao reassenta�cnto. 

Santa Catarina 

O oeste de Santa Catarina tem vivido uma situação 
de lcnsiio. Depois de 18 ocupações recentes de fa
zendas ociosas, 4 mil agricultores sem lcrr.:i, que 
ocupavam 4 mil hectares na região oeste aceitaram 
a proposta de assentamento pro,lsÓrio cm 2 mJl 
hectares at� que a aquisição de 20 mil hectares 
pelo INCRA seja coníirm.:ida. Lsse fato representa 
uma importante conquista para os lavradores. Du
rante as negociações cerca de 1.500 soldados fica
ram de prontiddo criando forte Lcnsão nas fa1cn
das. O Movimento dos Trab.:ilhcldores se comprometeu 
a colaborar no cadastramento, sem estimular ocupa
ção durante o prazo de negociação das terras. 

No dia 04/09/85 foram �csapropriadas pelo Presi
dente dd Rep�blica, 11 �reas nos municípios de São 
Miguel d'0estc, Abelardo Luz, ItaiÓpolis, Ponte 
Serrada e São José do Cedro, num total de 13.576 
has, nos quais deverão ser assentados 1.113 famí
lias de tr.:ibalhadOl'<>s rur.Jis. 

Barragcns/8acia do Uruguai 
( 

A Comissão Regional de 0arragens, movimento criado 
no sul do pais, com sede em Erexim, para combater 
o projeto que prcv� i construção de 25 barragens
na Adr.Ja do Rio Uruguai e afetará as terras de
mais de 200 mil pessoas enviou comitiva à 0rasi
lia, no Último dia 2� para levar documenlo dos
agrlcullores alingjdos. [xigem a suspensão dos
trabalhos que estão sendo realizados em Machadinho
e Itá, a desativação ou ordenamento da Elctrosul e
a proposla da criação de uma comissão permanente
de [studos ligada ao Ministério das Minas e Ener
gia com representação da Comissão dos atingidos.

fontes: FSP, ESP, O Globo, JB, GM, Jornal do Pais, 
Porantim, O São Paulo, Aconteceu, CPT, C0NTAG, FE
TAGs, SIM, IBAS[, ABRA, Cenlro Piaujcnse de Ação 
Cultural, Jorna dos Trabalhadores Sem Terra e 
Realidade Rural. 

ÁREAS INDÍGENAS 

A situa�ão de tensão em que vivem Índios e colonos 
pela posse da te1·ra Lem se agravado ano a ano cm 
quase todos os estados do pais. As usinas hidrelé
tricas e empresas mineradoras avançam cacl<.1 vez 
mais com seus projelos em território indígena. O 
poder pÚblico não Lem tomado nenhuma atitude em 
relação à sjtuação de injustiça social que têm en
frentado os grupos indigenas. O confronto entre 
posseiros e Índios se mantém sem merecer nenhuma 
atenção das autoridades, servindo a interesses de 
grupos empresariais e fazendeiros. 

Roraima, Rondônia, Acre - massacres, aldeias in
cendiadas e Índios escravizados. 

Oico de Papagaio - na região de TocantinÓpolis, cm 
decorrência do confronto entre Índios e fazendei
ros um Índio foi morto e dois ficaram feridos. 

Haranhão - os Guajás estão ameaçados pela Cia Vale 
do Rio Doce que descobriu uma das maiores jílzidas 
de bauxita em seu território. 

carp,mha nacional pP.la reforma agrária 

Halo Grosso - os Índios Bakairi conseguiram um 
acréscimo territo�ial por que lutam há muito. 

são Paulo - alravés de uma ação judicial os indjos 
Guarani, conseguiram em l! instância, o direito 
aos 400 alqueires em São Sebastião. Um grupo em
presarial pretendia lotear a área por seu alto va
lor comercial. 

Amazônia - quatro bispos ingressaram com uma ação 
popular contra a PETR00RÁS e a fUNAI por firmarem 
um acordo onde permitem a realjzação de pesquisas 
sismográficas em te.rriLÓrlo indígena. Essa é mais 
uma dentre muitas irregularidades que se tem notf
çia na região. 

Minas Ccrais - Aumenta dJa a dJa a perseguição e o 
processo de intimidação contra o povo Xakriabá, no 
norte de Minas Gerais. Na Últimas semanas de agos
to, vários Índios foram intimados a comparecer à 
Delegacia de Polícia de ILacarambi. Lá foram in
terroqados e ameaçados; alguns até processados. A 
perseguição dos Xakriabá é capilaneada pcJo pre
feJto da Jtacarambl, José rcrreira de Paula. 
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POSICIONAMENTOS FRElffE AO PLANO N/\ClONAL DE REFORMA AGRÁR fJ\ 

i\ CONíl\G, í<'dcr,1ções e Sindlcalos decidiram lnt.cn
sificcll' as mobil i1açõcs junto .:to Cowrno rec1c1'dl, 
Co,ernos fsladuais, 1\ssc-rnbld.is I cgislaliv.:is e C�
mards Municipais; forlalecer as formas de resis
t�ncia dos tr.:tb,1 l hadorcs n,1 ter1·a, <'xiqi11do a dc
sapropriJção imccliata das ,Írcas dl' confl i los gra
ves; amp)jar as denúncias sobt·e violências e rei
vindicar ao Presidt-ntc da Rcpltblica um programa 
especial de combate� violê-nciJ no campo. 

A CONT/\C, cm nota oficial assinada por seu presi
dPnlt' José rr,1ncisco da Silv,1, dfirma c>-.istir uma 
"C.-impanha c,plosha destinada a irr,1clo1)..il i 1.;ir o 
debate sobre- o Plano N,1cio11.:il de Rcform.:i >\grária" 
apresentado pelo governo feder.il - "comandada pe
los conservadores e reacionários de sempre". Sena
dores e deputados que são propd etários de terras, 
aliam-se nesld reaçao em defesa da propriedade 
prlvada. 

Noventa e seis bispos assinaram um documcnt.o em 
apoio a Reforma Agrária, redigido durante o Xl 
Congresso Eucarislico Nacional realilddo de cm ju
Jho. Este documento foi entreuue ao prcsidenlc Jo
sé Sarney. 

A Igreja Luteran,1 do 13rasi l, manifestando-se d fa
vor do Plano Nacional da Rcformd Agrária, divulqou 
documenlo onde clestdca que a reform<1 agr.Íri.i "n:;o 
significa a dcsapropriaçio indiscriminada, nio ti
ra a terra daqueles que a trabalham, mas pretende 
fazer jusliça na desequilibra d si luação fundiária 
do pais". 

"A Igreja conco_rda cm qu
1 

,1 rrfo�ma agrária
_ 

deve
ser inlciadd peld desaproprlaçao dos JatJfuncllos 
improdulivos, como prevê o pl,,no do qoverno, mas 
defende que numa segunda et,1pd, lodos os 1 a ti fun
dios sejam dl vididos", disse o prt•sJ dente cl,1 Cl�íl[I, 
dom Ivo Lorscheider. 

A CNBB vai recomendar as Comunidades [clesiais de 
Base que desenvolvam uma camp,lnha visando motivar 
as aut.orid.:1des estadl1ais e municipais p<1ra uma 
poslura de a1>oio à ílr:·forma Agr,Ír ia. 
/\ idéia é pror.iovcr debates nos quais Governadores, 
Deputados, Prcfci tos e Vcrc:adores mani fcslcm 
publicamente su;is pos i çÕes. Que e-nvol va t.<1mbém 
nessa discu3são os emprcscÍdos ruraJ s. 

O. Ivo Lorscheidcr (presidenle d,l CNBO) crllicou
os crnpresárJ os 

' 

lndJ ferent.cs a 
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lll'.:isil ei ros que se opocm dO PNíl/\
sensibilidade social ... " devemos

pt:ns.:ir nas possibJlidadcs hj slÓricas des;;.:i soluçdo 
dcnt.ro de um cru1senso Nacional onde mais brasilel
t'os Lcnh,1m terra". 

A rnOt-l cnc.:iminhou ao president.e José Sarney um do
curnc>11l.o assi11<1do por 10 bispos no nordeste, pedin
do prioridade para a região na aplicdção do Pro
gram.:i de Reforma Agrárta no p.�f s. 

O Presidente José S;irney reiterou, <1pÓs receber o 
apoio de 11 dirigentes da Conferêncla Nacional dos 
Aispus do Brasil, seu intento de implementar a Re
form,1 Agrária, apesar das fortes pressões que vem 
sofrendo. 

Se9ur1do o deputado MaurÜio rcrreira Lima 
(Pl1DB-l'I ) c-xislc a formação de umd "caixinhã" de 
empresários (q,�se � LrilhÕes), para que a extrema 
direita e as multinacJonais usem o poder econ&mico 
para lmpe(jir que o governo do presidente Sarncy 
faça uma inflex::io profunda no scnlido da Reforma 
Agrária. 

remando l yr<1, minist.ro da Justiça encontrar-se-a 
com os governadores dos 3 eslados, área de confli
tos c1htlgos e inlenso:,: Goiás, Pará e M.:,ranhio on
de segundo a C'ONTAG só na segund<1 quin1.ena de ju
nho for,1nt morlos cerca de 20 trabalhadores ru
ral s. E.sse enconl.ro tl"rá como objetivo conl.e:r a 
violência no campo. 
Segundo o ministro, os fazendeiros já estio arma
dos há muito tempo e apenas usam a Reforma Agrária 
como argumento para Justificar as arnlas que já 
po:;surm. Confirmou ai11dJ, que não vai admitir a 
formaç�o de milícias particulares. 

O ministro do [xcircito,gcneraJ Le&nidas Pires Con
çalves, dlsse considerar a Reforma Agrária neces
scÍrla, e que embora o [xercít.o n3o esteja envolvi
do, dará toda colaboração ao governo, se for pre
ciso. 

A cur considera que a proposta do Plano Nacional 
de Reforma Aqr�ria apresentada pelo MtR,\D e JIICRA 
é J11satisfat.Ória porque não atende� lodas nem 
mesmo às princjpais rcjvindjcaçõcs dos trabalhado
res. ([ as suas urgentes necessidades). 
A disposição da CUT P., portanto, de apoiar, enca
mi nh<>r e organi Z<lr .is lulas dos tral>alhadorcs rll
raJ s pelas suas reivindicações, csLcjam contempla: 
das ou niio na proposta do PNH/\, . e defender -como 
JegJtlmas todas as rormas de h1l<1s encontradas pc.:.. 
los l.rabalhadores, como os acamp.imcritos, as -ocupa-·." 

•
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• 
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R EFOltMI\ i\CUÁHll\/Poslc. lonamc!nLos 

çoes de terrds, a r�sJstência e d defesa de suJs 
posses, o a tcnd Lmcn Lo destas rd v l nd I cações t' 
pr inc lp.:1 lmente que se-j,1m c1purados os crlmes contro 
os trabalhadores, punidos os assassinos e man�an
tcs e desarmJdos os fa1.cndelros. 

Lula propõe uma mob l 11 L,1ção n.1ç lona l com a cd.:ição 
de comissões lnterpalldárias para que a discussão 
da refot'ma agrária d e>tcn,plo do que foi a Campan�J 
das diretas, pressione o governo a nao recuar mais 
em relação à aplicação do Plano N.R.A . 

O Ministro da Reforma e Desenvolvimento l\gr�rio 
Nelson Ribeiro, prometeu mudar o quad1·0 da impuni
dade cm relação à violênclil no campo, um.:i vez que 
conta com o apoio do ministro da Justiça rernando 
Lyra. Fel um apelo aos empresários rurais para que 
nao cancelem os contratos de assentamento de suas 
terras, feitos com os lavradores, uma vez que isto 
implicaria na expulsão de famÍli<1s inteiras de 
agricultores. O delegado do INCRA do Parand denun
ciou a ocorrência de um grande número de dispensas 
em terras do estado. 

A assinatura do decreto presidencial que institui
rá o Plano Nacional de Reforma Agrária está pre
vista para o dia 2D de setembro; haverá ainda a 
elaboração dos planos regionais que podem demorar 
até três meses cadd um, dependendo dds condiçÕ�s 
de cada estado. Após a elahoração desses planos 
regionais com a especificação das áreas il serem 
utilizadas é que serão preparados os decretos de 
desapropriação de fazendas e, a partir dai, pode
rão ser feitas as demarcações de lotes e os assen
tamentos de colonos. 

José Comes da Silva, presidente do INCRA, pediu 
credito de confiança ao governo, em reunião com 
uma comissão de representantes do Mov. Sem Terra, 
onde recebeu um documento com 8 reivindicações de 
aproximadamente 5 mll familias de lavradores que 
integram 48 projetos de assent.Jmento cm vários es
tados. /\firmam ainda que a questão mais imediatcl a 
ser resolvida é a aprovação da proposta para o PN
RA 

O movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto 
Alegre (RS) vai pedir ao assistente jurídico do 
Ministério da Justiça, Marcelo Cerqueira, que de
termine o desarmamento dos faze.ndelros de 10 muni
cípios, que fizeram "um pacto de defesa comum, 
ameaçando atirar cm qualquer invasor de terras". 
O Movimento resolveu pedir a aç;:io do Ministério da 
Justiça ao tomar conhecimento da entrevista do 
presidente do Sindicato Rural de CaraLinho, Vali 

�,nha nacion..11 pela refonm agrária 

Alhfctch, � imprensa, em que informou estarem os 
ÍJLCndclros mull.o bem armados e com mull.a munição 
estocada, além de clllmentos, 

A fedcl'.:ição dos Trabolhadores na Agricultura do 
Rlo Crandc do Sul, repudia o movimento dos faLen
dclros ga�chos, cm especial do norte do Estado, 
por se armarem cm defesa de suas terras contra 
possf veis invasões de ten·<1s. "Ganha quem tiver 
m<1is forç,:i politlca e não Força bruta. Mós quere
mos que ,, lei seja cumpr lda e que a Reforma Agrá
ri., ocorr,, ele formil pacifica e ordeira", disse o 
assessor do presidente da rETAC. 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de �rcchim (RS), Paulo farina, acusou membros da 
Sociedcldc Brasileira Tradição Fam[lla e Proprieda
de de est,:irem se mobilizando no interior contra a 
Reforma Agrária. Segundo ele, frequentemente os

militJntcs do grupo de c�trcma-direita percorrem 
as �reas coloniais e vilarejos distribuindo pan
fletos contra o comunismo e a infiltração da e'>
querda no Governo e nas entidades sindicais. 

Trinta e oito entidades e a Assembléia Legislativa 
do Estado (RS) encaminharam ao ministro da Reforma 
e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, moçao e 
apoio e solidariedade ao PNRJ\ defendendo a sua 
aplicaç�o imediata. 

Segundo o Jornal do Brasil, o plano de refot·ma 
agrária apresentado ao Congresso Nacional pelo 
presidente José Sarney já despertou uma reação 
unânime "co�tra ele estão alguns senadores e depu
tados, do governo e da oposição, que são proprie
tários de terras". 
Conforme o jornal, estes são alguns dos parlamen
tares: Senado Federal: Altevlr Leal (POS-AC); Sal
d,,nha Derzi ( PMDO-MS) ; Bened i. to Canelas ( PDS- MT); 
Benedito Ferreira (PDS-CO); José Frõgelli 
(PMDB-MS); Lomanto Júnior (PDS-OA); Moac.yr Dalla 
(PDS-ES); Carlos Lyra (PFL-AL); Cid Sampalo 
(PMDB-PE); Roberto \Vipych (PMOB-PR) e Osvaldo Coe
lho (PDS-PE). 
Câmara dos DEputados: Augusto Franco (PDS-SE); Os
valdo Coelho (PFL-PE); Adauto Pereira (PDS-PB); 
Agenor Mada (PMDB-RN); Alccnir Guerra (PFL-PR); 
AluÍzlo Campos (PMDB-PB); Álvaro Caudêncio (P
FL-PR); Almicar de Queirós (PDS-AC); Antonio Dias 
(PFL-MC); Antonio Comes (PDS-PB); Aroldo Moletta 
(PMOB-PR); Augusto Trein (PDS-RS); Balthazar de 
Bem e Canto (PDS-RS); Borges da Silveira 
(PMDO-PR); BrasÍl lo Calado (PDS-CO); Carlos Alber
to de Carl.i (PMDB-AM); Celso Carvalho (PDS-SE); 
Ciro Nogueira (PMDB-Pl); Cristlno Cortes (PDS-MT); 
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Emfdio Perodi (PDS-RS); Ernanl Sátiro (POS-PB); 
Fernando Comes (PMOB-BA); Fernando Magalhães 
(POS-BA); Furtado Leite (PFL-CE); Cenésio de Bar
ros (PMOB-CO); Gomes da Silva (PDS-CE); Gonzaga 
Vasconcellos (PFL-PE); Hélio Corrêa (PDS-BA); Her
bert Levy (PFL-PE); Irineu Colato (POS-RS); Israel 
Dias Novaes (PMOB-SP); Ivo Vanderline (PMDB-SC); 
Jairo Magalhães (PFL-MG);Joào Hercullno (PMDO-MC); 
Jorge Vargas (PMDB-MC); Jorge Vianna (PMDB-BA); 
José Luis Maia (PDS-PI); José Mendonça Bezerra (P
FL-PE); José Mendonça de Morais (PMDB-MC);Ludgero 
Raulino (POS-PI); Mattos Leão (PMDB-PR); Nelson 
Friedrich (PMOB-PR)Octávio cesário (PDS-PR); Or-

lando Beierra(PFL-CE); Ossian Araripe (POS-CE); 
Oswaldo Murta (PMOB-MC); Paulo Marques (PMOB-PR); 
Raul Belém (PMDB-MG); Roberto Cardoso Alves 
(PMDB-SP); Ronan Tito (PMDB-MC); Rubem Figueiró 
(PMDB-MS); Santinho Furtado (PMOB-PR); Saramago 
Pinheiro (PDS-RJ); Seixas DÓrias (PMOB-SE); Sílvio 
Abreu (PMDB-MC); Siqueira Campos (PDS-CO); Vicente 
Cuabiroba(PDS-MC); Victor TRovão (PFL-MA); Vingt 
Rosado (PDS-RN); Wilson Haese (PMDB-ES); Wolney 
Siqueira (PFL-GO) - (JB). 

Fontes: FSP, JB, O Globo, ESP e CM. 

Boletim da Campa nha N aclonal pela  R efo r m a  Agrári a.'P roduz�do pela S ecr etaria 

da Campanha. Rua  Vicente de S o uza, 29 - 22251 Rio de  J an eir o - RJ. 
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REFORMA 

AGMRIA 

Rio de Janeiro ºº 16 Hai/Juo - 1986 

A CRISE DA REFORMA 

fica cada vez aals transparente a crise da política do gover
no ea relação à Reforaa Agrária. 

A noaeaçào de Dante de Oliveira para o HIRAD, de Rube• 11-
genfritz para o INCRA e até aes•o as 37 desapropr iações assinadas pelo 
Presidente Sarney não fora• sufic ientes para caracterizar uaa decisão 
real de passar o discurso para a prática da Reforma Agrária. 

No que diz respeito aos recursos financeiros da fteforaa Agrá
ria, aconteceu ua fato curioso. O •Jnistro reivindicando CzS 12,8 bi
lhões para sua realização e o governo que só dispõe de CzS 1,2 bi
lhões para este objetivo. No entanto, ua tapasse dessa natureza (recur 
sos dez vezes ae nores) não gera nenhua probieaa político e tudo conti:
nua coao se nada tivesse s ido dito. Será que Dante de Olive ira caiu na 
real? E, de a gora e• d iante, passará a aceitar o p ressuposto de reali
zar uaa reforaa agrária dez vezes aenor do que o próprio plano de outu
bro de 85, que por sua vez e ra dez vezes aenor do que o reivindicado pe 
los trabalhadores rurais e pela soc iedade civil? 

-

Enquanto isso cresce a consciência dos aoviaentos sociais da 
necess idade da Reforaa Agrária, enquanto cont nua• as lutas dos Se• Ter 
ra e a violência dos grandes proprietários. 

Frente a tudo isso a Caapanha Nacional pela Reforaa 

na reunião de 17 de junho ea Brasília deu u• passo à frente, 
Agrária 

aapliou 

suas forças e representatividade e definiu u• programa de ação adequado 
a nova conjuntura. 

No dia 17 de junho, a Campanha Nacional pela 
Reforma Agrária reuniu 15 entidades, promovendo 
um encontro, em Brasília. Oeste encontro surgiu 
uma redefinição da coordenação que passa a 
contar com a representação das seguintes 
entidades: CONTAC/CPT/ABRA/IBASE/CUT/CGT. Deixa 
de existir a figura do coordenador nacional e 
todos os representantes passam a responder, 
igualmente, pela Campanha. A União das Nações 
Indígenas e Movimento Nacional dos 
Trabalhadores Sem Terra foram convidados a 
participar da coordenação. 

A CNB8 linha 6 passa a atuar como entidade de 
apoio. A secretaria da Campanha continuará 
funcionando no lBASE. 

Estão sendo criados, nos locais de trabalho 
e universidades, comitês de mobilização pela 
reforma agrária. Os primeiros são do Rio de 
Janeiro e de Pernambuco. 

No dia 21 de maio, no Rio de Janeiro, cerca 
de 3 mil pessoas participaram de um Ato PÚblico 
em favor da reforma agrária. 

O documento elaborado na Última reunião da 
CNRA e um dossiê sobre Reforma Agrária e 
Constituinte, elaborado pelo CEDI, foram 
anexados ao boletim. 

No dia 27 de maio, 250 colonos sem terra 
(homens, mulheres e crianças) salram em 
caminhada da fazenda Annoni até Porto Alegre. 
Foram aproximadamente 450 quilômetros, 
passando por 15 cidades. No dia 23 de junho, 
chegaram à capital. A Romaria Conquistadora da 
Terra Prometida tinha como objetivo 
mobilizar a sociedade e, dessa forma, garantir 
alguma pressão sobre o governo para a 
realização da reforma agrária.Os colonos exigem 
do governo federal o pagamento das benfeitorias 



feitas na area; 50 milhões em Letras do Tesouro 
Naclonal; e 50 milhões em dinheiro para retirar 
as cabeças de gado existentes na area. 
Jornal do Brasil 27.05/ rolha de São Paulo 
19.06.86 

No dia 20 de maio, conforf'le notícia da 
Gazeta Mercantil, o ministro da Justiça, Paulo 
Brossard disse estar resolvido o problema da 
fazenda Annoni. A solução encontrada prevê o 
assentamento de 300 das 1.500 famílias 
acampadas na área há oito meses. A Annoni foi 
desapropriada ha t4 anos mas dependia de 
decisão judicial sobre o valor da 
desapropriação das benfeitorias. O governo 
federal decidiu negociar diretamente com os 
proprietarios, adiantando, em dois anos, os 
resultados finais da discussão. O valor total 

CONFLITOS 

Para 

Aproximadamente 500 pessoas 
dispersadas a golpes de cassetetes e chutes, 
por 40 homens do Batalhão de Choque da Pol{cla 
Militar do Pará, no dia 07 de maio. 
pessoas tinham sido expulsas de u� terreno, 
pertencent� às empresas Construção Civil da 
Amazônia e Freire Melo Ltda., localizado na 
rodovia Augusto Monte Negro, próximo ao estádio 
Mangueirão. A investida da PM contou com a 
ajuda de oito agentes da Delegacia de Ordem 
Política e Social (DOPS). Dezenas de pessoas 
ficaram feridas; 15 foram presas; e Rosacleide 
Fernandes de Freitas, de 16 anos, sofreu um 
aborto. 
SIN/Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos 

Foram assassinados 10 posseiros e um 
pistoleiro num conflito entre as fazendas CIB e 
Terra Rica, no município de São Geraldo do 
Araguaia, na região de Castanhas. A CNBB obteve 
essa informação através de um sindicalista 
rural do sul do Pará; ainda não houve 
confirmação, pelo MIRAD. O sindicalista afirma 
que cerca de 100 famílias de posseiros estavam 
lavrando a terra quando foram atacados por 
pistoleiros. 
Gazeta Mercantil, 13.06.86/ Cronologia/IBASE 
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neqociado deverá chegar a Cz$ 700 milhões. 
Gazeta Mercantil, 21 e 2).06.86 

O novo ministro da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário, Dante de Oliveira, 
assinou nos dias 23 e 24 de Julho, 40 
desapropriações em 12 estados, cobrindo um 
total de 302.135 hectares. Continuamos muito 
longe da meta de 4.0,�7 milhões ha. prevista 
para os próximos seis meses. 

Algumas entidades internacionais desenvolvem 
um trabalho de apolo à reforma agrária. A 
Anistia Internacional preparou um dossiê sobre 
violência no campo e a morte do padre Joslmo. O 
Comitê França/Brasil tem enviado, ao presidente 
Jose Sarney, telegramas de solidariedade e 
apoio aos lavradores. 

Bico do Papagaio 

500 armas apreendidas no Bico do 
Papagaio, em dois dias de desarmamento. 
O Globo, 13.06.86/ Cronologia/IBASE 

Ceará 

Três agricultores foram assassinados, no 
Último dia 09 de Junho, na fazenda JundaÍra, no 
município de Trairi. 
JB, 16.06.86/ Cronologia /IBASE 

Antonio Amorim, presidente eleito do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tauá, 
está sendo ameaçado de morte. Essa ameaça não 
se restringe a uma Única pessoa mas às lutas de 
organização do sindicato, comunidades de base, 
partido dos trabalhadores e aos movimentos 
populares. Os trabalhadores de Tauá esperam 
providências para que a ameaça nao se 
concretize. 
SIN/Sindicato dos lrabalhadores Rurais de Tauá 

Maranhão 

Assassinado Padre Joslmo Moraes Tavares, 33 
anos, em lmperatrl1, Maranhão, na sede da CPT 
local. Padre Josimo era vigário da Paróquia de 
São Sebastião (CO}. No dia 15 de abril foi 



vitima de um atentado; conseguiu escapar. No 
dia 10 de maio foi morto. O assassino, Geraldo 
Rodrigues da Costa, foi preso em Goiânia e 
confirmou os nomes dos mandantes: o vereador 
Osmar Teodoro da Silva (PMOB) e seu irmão 
Guiomar Teodoro da Silva. Várias denúncias 
foram feitas para evitar a morte de Pe. Josimo, 
no entanto, nenhuma medida foi tomada. 
CPT-Nacional 

Pistoleiros e jagunços do fazendeiro 
Francisco Ferreira de Lima vem ameaçando os 
trabalhadores rurais, mulheres e crianças do 
povoado São José dos Mouras de Cima, Maranhão. 
A denúncia foi feita pelo Movimento da Animação 
dos Cristãos no Heio Rural (ACR). O movimento 
responsabiliza o INCRA e pede que medidas 
urgentes sejam tomadas. 
SIN/Equipe Regional Nordeste IV da ACR 

Sergipe 

Aproximadamente 156 familias se encontram 
acampadas, desde setembro de 1985, na fazenda 
Riacho do Capim, conhecida como fazenda Barra 
da Onça. Os lavradores ocuparam a sede do INCRA 
em Aracaju e querem a desapropriação imediata 
da área. 
SIN/Setor de Comunicação - Diocese de Propriá 

Pernambuco 

Os trabalhadores rurais da cana denunciam 
que a violência patronal continua na Zona 
Canavleira de Pernambuco. Os trabalhadores 
continuam sendo assassinados quando reclamam de 
seus mais elementares direitos. A violência 
continua na mais absoluta impunidade. 
CONTAG/íETAPE/Sindicatos 

9s trabalhadores da Zona Canavleira 
denunciam o não cumprimento dos direitos 
defendidos pela Convenção Coletiva de Trabalho, 
assinado pelos usineiros. Na entressafra 
milhares de trabalhadores são desempregados; e, 
os que ficam, recebem tarefas iruito maiores do 
que o estabelecido na Convenção. Dessa forma, 
um Único trabalhador faz o trabalho de dois ou 
três. Os usineiros não têm pago o repouso 
semanal remunerado e negam o direito de férias 
ao trabalhador. t grande o número de 
desempregados. 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Pernambuco (FETAPE) 

Aproximadamente 150 famílias estão ameaçadas 
de perderem suas terras com a construção da 
barragem de Algodões. Apesar dos acordos 
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firmados, as famílias nao participaram do 
planejamento das obras que já foram iniciadas. 
Não foi adquirida outra terra para a população 
despejada nem existe decisão sobre a 
1ndeni7.ação das benfeitorias. 
SIN/Comlssão de Hotadores/Sindlcato dos 
Trabalhadores Rurais de Oiricuri (PE) 

Mato Grosso 

Grileiros da região de Nova Brasilândia 
estão tentando expulsar os posseiros que, há 
mais de 15 anos, ocupam a terra. Os grileiros 
mandam prender e espancar os lavradores e 
cortam as cercas, permitindo que o gado destrua 
as lavouras. Deuzimar, um dos agressores, jurou 
que matará padre Miguel se ele continuar 
ajudando aos posseiros. 
SIN/Comlssão de Defesa dos Direitos Humanos 
Prelazia de RondonÓpolis 

Goiás 

120 trabalhadores ocuparam o escritório da 
unidade fundiária do INCRA, em Porto Nacional, 
Goiás, no dld 31 de março. A ocupação foi feita 
para lembrar a promessa, feita pelo MIRAD e 
pelo INCRA, de desapropriar diversas áreas da 
região. O INCRA se comprometeu em realizar, no 
prazo, de 15'-dias, o levantamento das oito áreas 
eivlnd�cadas; preparar toda a documentação que 

servir de base para a desapropriação; e 
regularizar as áreas. 
SIN/Slndlcato dos Trabalhadores Rurais de Porto 
Nacional 

Bahia 

rol assassinado, no dia 21 de maio, o 
técnico da Fundação de Desenvolvimento 
Integrado do São Francisco, Josael de Lima. 
Josael orientava o INCRA sobre a existência de 
latifúndios improdutivos e passíveis de 
desapropriação para reforma agrária, em Barra 
do Rio Grande, Bahia. 
Nota Oficial da FUNOIFRAN/Diocese de Barra 

Hinas Gerais 

Os trabalhadores rurais de Matozinhos, 
Baldim e adjacências, expulsos da fazenda 
Fortuna, em 1967, lutam para que parte das 
terras dessa fazenda seja desapropriada. O 
INCRA, após alguns levantamentos, caracterizou
ª como latifúndio por exploração, enquadrando
ª• assim, dentro das exigências do PNRA para 
desapropriação. 
SIN/Secretariado da CPT-MG, Contagem 



Em Varzelândia, 
Francisco da Silva, 
Valdeci Alves de 

dos 

norte de Minas, FiiogÔnio 
representante do INCRA, e, 
Almeida. presidente do 

Trabalhadores Rurais de Sindicato 
Varzeiandia, 
disparados por 

foram atingidos por tiros 
Milton Barbosd dos Reis. Os 

dois, apesar de feridos, conseguiram escapar. 
SIN/Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Varzelândia 

Esplrito Santo 

A fazenda Georgina, no município de São 
Mateus, foi desapropriada no dia 10 de janeiro. 
Até o presente momento, nao foi dada a emissão 
de posse, prolongando-se, assim, os sofrimentos 
de inúmeras famílias acampadas há mais de seis 
meses. No Espírito Santo, foram assentadas, até 
hoje, apenas 50 fam{lias das 200 previstas no 
Plano de reforma agrária, para 1986. 
SIN 

Rio de Janeiro 

No dia 22. de abril, vários trabalhadores 
rurais concentraram-se em frente ao INCRA-RJ. 
Os trabalhadores querem que seja tomada alguma 
providência para tornar efetiva a posse das 
terras da fazenda Boa Esperança, desapropriada, 
em março, pelo pre3idente Jo3é Sarney. Além 
disso, reivindicam a desapropriação de outras 
áreas em conflito; a garantia de alimentação, 
na fase inicial de ocupação da terra, até a 
primeira safra; saneamento básico; condiçoes de 
educação; e lncrementos agrícolas. 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 

são Paulo 

Os fazendeiros do oeste paulista estão 
cancelando contratos e expulsando de suas 
terras os arrendatários, com medo de que sua 
permanência possa influenciar o INCRA na 
desapropriação das propriedades para efeito de 
reforma agrária. A denúncia foi feita pelo 
prefeito do município de Castilho (SP), o 
arrendatário José Miguel do Nascimento. 
O Globo, 13.06.86/Cronologia/IBASE 

A CUT retoma a campanha nacional contra a 
violência no campo e responsabiliza o 
fazendeiro Boaventura José de Magalhães pelo 
assassinato do lavrador Júlio Rodrigues de 
Miranda, ocorrido em 06 de outubro de 1985, em 
BenfinÓpolis, Minas Gerais, na localidade de 
Mandioca!. 
SIN/Central Unica dos Trabalhadores-SP 

4 

Rio Grande do Sul 

130 colonos da fazenda Annonl fizeram um 
acampamento, em frente ao INCRA- Porto Alegre, 
para pedir uma solução definitiva para os 
acampados. No dia 12 de maJo, 60 crianças da 
fazenda Annoni visitaram o acampamento. Elas 
roram levar uma carta aos representantes do 
INCRA, no estado, contando sua história. Na 
Annoni existem hoje 2.600 menores, 900 em idade 
escolar; e 400 mulheres grávidas. As crianças e 
os adultos passam fome, frio e não tem 
condições básicas de saúde e educação. As 
crianças dizem, em sua carta, que se nenhuma 
medida for tomada para resolver, 
definitivamente, o problema das famílias 
acampadas, multas crianças vao morrer de fome e 
frio nesse inverno. 
Zero Hora, 15.05.86 

O Movimento Sem Terra do Rio Crande do Sul 
entende que para se realizar uma reforma 
agrária que beneficie os trabalhadores deve-se 
considerar, pelo menos, as seguintes 
exigências: 

1. a criação de um módulo maximo, de 500 ha.,
que uma fam{l;.a ou empresa rural possa ter;
a desapropriação das empresas rurais que
ultrapassem esse módulo (nas regiões que
forem prioritárias para fim de reforma
agrária);

3. que as terras agricultáveis, que nao sao
parques, reservas florestais ou indígenas,
pertencentes ao governo federal ou estadual,
bem como às empresas pÚblicas, sejam
distribuídas aos agricultores sem terra;

4. que a distribuição das terras seja
coordenada pelos próprios agricultores,
cabendo ao Estado dar todas as condições,
sem interferir na forma de organização e
produção, cabendo aos próprios assentados

, 

decidir o que querem fazer e como sera a
sua lavoura;

5. que o INCRA regional cumpra, imediatamente,
o Plano Regional de Reforma Agrária, cuja
meta é de assentar 3.800 fam{lias, ainda
este ano; ( ... )

6. que o governo não coloque a Brigada Militar
para reprimir o Movimento dos Sem Terra ou
qualquer outro movimento popular;

7. que os
Nacional,

deputados pressionem o Congresso 
para a criação imediata de uma 

lei que desaproprie as empresas rurais. 
Jornal Ocupação NO 1/maio 1986 



• 

VIOLtNCIA NO CAMPO 

mil 123 pessoas, entre trabalhadores 
rurais, pequenos agricultores, agentes de 
pastoral e advogados foram assassinados, em 
todo o Brasil, no período compreendido entre 
1964 e 1985, por problemas de terra. 
Assassinatos no Campo-- Crime e lmpunidade--
1964/1985. Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra 

As questões envolvendo a disputa pela terra 
no Brasil chegam a 2.224 de acordo com os dados 
computados pela Coordenadoria de Conflitos do 
HIRAD. Este ano, 115 pessoas foram 
assassinadas. Em 1985, no período de janeiro a 
abril, ocorreram 63 mortes e, durante todo ano, 
foram 214 casos. Em comparação com o ano 
passado, até maio, houve um aumento de 631 
no número de mortos. Os conflitos violentos 
cresceram nos Últimos meses, principalmente na 
região do Bico do Papagaio. No período de Julho 
a setembro, época de preparação da terra para o 
plantio, a disputa costuma aumentar. Este ano, 
o HIRAO prevê Índices muito mais elevados, em
vista do acirramento dos conflitos.
O Estado de são Paulo, 25.05.86/MIRAD

Esta é também a conclusão da Ordem dos 
Advogados do Brasil, depois da realização, em 
Araguaína, do III [ncontro sobre Violência e 
Direitos Humanos. Segundo o presidente da 
entidade, Or.Hermann de Assis Baeta, muitos dos 
assassinatos e atentados, ligados a questões 
agrárias, apesar das notícias das comunidades 
rurais, não são levados ao conhecimento pÚblico 
por falta de provas concretas 
Folha de São Paulo/ 22.06.86 

Alguns membros da CONTAG, ABRA e CNBB 
reuniram-se para discutir a atual situação do 
homem do campo, em especial, sobre os conflitos 

e atos de violência. Desse encontro, tiraram 
algumas diretrizes que apontamos, 
resumidamente: denunciar a ação organizada dos 
que resistem sistematicamente a reforma 
agrária, no Brasil; repudiar o recurso a 
violência por parte dos que armam pistoleiros; 
apuraçao da veracidade das notícias de 
importação de armas por parte dos proprietários 
rurais e formação de milícias a seu mando; 
enquanto a nova Constituição não estabelecer as 
bases para o Direito e a Justiça Agrária, 
agilizar formas imediatas de atuação. 
CONTAC/CNBB/ABRA 

TRABALHO ESCRAVO 

Rondônia 

800 trabalhadores, entre eles cinco menores, 
vivem sob regime de escravidão em Guajará
Mirim, no estado de Rondônia. Esta denúncia foi 
feita pelo bispo D. Geraldo Verdier, na 
assembléia dos bispos brasileiros, em !talei, 
são Paulo. Pelo menos em sete dos 15 municípios 
de Rondônia existe trabalho escravo. As 
denúncias, geralmente, nem são apuradas. (JB) 

Para 

No dia 24 de março de 1986, em Belém, o 
Tribunal Regional do Trabalho deu ganho de 
causa aos peões que tinham processado a fazenda 
da Volks - Cia. Vale do Rio Cristalino 
Agropecuária Comércio e Indústria. A fazenda 
terá de pagar todos os direitos trabalhistas 
aos peoes da Canabrava, escravizados durante um 
ano. 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luciara -
PA 



TERRAS INDÍGENAS 

Durante todo ano de 1985 nenhuma área 
indígena do estado de Amazonas ou do território 
de Roraima teve a sua demarcação homologada 
pelo presidente José Sarney. Nessas unidades da 
federação vive quase a metade da população 
indígena do Brasil. A demarcação é dificultada 
pela própria legislação. Até 1983, a FUNAI era 
quem a realizava. A partir do Decreto 88. 118 de 
23.02.83, o Ministério do Interior passou a 
fazer parte desse processo. Agora, a 
identificação, a demarcação e a regularização 
das terras serão feitas pelas Superintendências 
Regionais. A coordenação técnica caberá à 
Superintendência de Assuntos Fundiários, com 
sede em Brasília. SÓ d�pols de passar pelo GTi 
(Grupo de Trabalho Interministerial), 
Ministério do Interior e MIRAO é que o processo 
vai chegar ao Presidente dó República para ser 
assinado. t um processo complicado que 
demonstra o interesse dedicado ao problema. 
PORANTIM/abril 1986 

Kinas Gerais 

No dia 13 de maio, um Índio morreu e dois 
ficaram feridos num ataque realizado na aldeia 

PindaÍba, área dos Índios Xaoriabá. O ataque 
foi feito por Alfredo Ferreira Leite, Gonçalo 
dos Santos, Vidoca e seu irmão. A área tem 
conflitos antigos devido à disputa com o 
prefeito local, José F. de Paula que se diz 
dono da terra. 
telex do CIMI, 16.05.86 

Hlnera�o em Terras Indígenas 

O Conage e o CEDI prepararam um dossiê sobre 
empresas de mineração e terras indígenas na 
Amazônia, onde consta que 77 áreas indígenas 
estão sendo destruídas pela ação de 74 empresas 
ou grupos econômicos envolvidos em pesquisa 
mineral. Apesar do impedimento legal, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
expediu 537 alvarás de pesquisa mineral. Há 
outros 1.732 requerimentos em tramitação. 
Quanto ao tipo de empresa, 268 alvarás (5°') 
favorecem grupos privados nacionais, 215 (4°') 
grupos multinacionais e 54 (1°') grupos 
estatais. 351 alvarás incidentes em áreas 
indígenas foram concedidos pelo DNPM, entre 
1983 e 1985. 
PORANTIM maio/86 
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CAMPANHA 

NACIONAL 

PELA 

Rio de Janeiro 

ESTRATÉGIA PARA O SEGUNDO TURNO DA CONSTITUINTE 

Diante do resultado da votação do dia 10 de maio, que representou 
um retrocesso na conquista de uma efetiva reforma agrária, as 
entidades que integram a Campanha Nacional pela Reforma Agrária 
reuniram-se para traçar uma estratégia de atuação com o objetivo de 
pressionar os constituintes a modificarem o texto do Projeto de 
Constituição, que configurou um retrocesso em relação ao Estatuto da 
Terra, redigido durante o governo militar. Na ocasião foram definidas 
as propostas de supressões ao texto que seriam encaminhadas à 
Assembléia Constituinte e redigido o Manifesto dos Trabalhadores 
Rurais à Nação Brasileira. 

O principal ponto a ser suprimido diz respeito à propriedade 
produtiva, que pelo texto atual não é passível de desapropriaçao sob 
qualquer pretexto, nem mesmo quando não cumpre sua função social. A 
CNRA também empenhará seus esforços para que sejam retirados da nova 
Constituição vários itens que não consagram a função social da terra, 
a indenização de benfeitorias em moeda corrente e a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 2.000 hectares a uma 
só pessoa física ou jurídica sem apreciação do Congresso. No que se 
refere ao artigo sobre política agrÍcpla, a proposta é de que o
planejamento seja executado com a participação efetiva dos setores da 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores, sem os 
intermediários. 

O Manifesto dos Trabalhadores analisa o processo de votação no 
primeiro turno e o significado do texto aprovado, salientando qu�
constitui um obstáculo à realização da reforma agraria e a 
democratização da propriedade da terra no país. Adverte que, se o
latifúndio for mantido acima e fora da lei, a violência contra os 
trabalhadores rurais será estimulada. O documento lembra ainda que 
desde a instalação da Constituinte os lavradores mantiveram-se 
mobilizados, inclusive presentes nos debates das subcomissões, das 
comissões temáticas e da comissão de sistematização como expositores e 
debatedores. Ao concluir, afirma que a construção de uma verdadeira 
democracia passa necessariamente pela reforma agrária e convoca todos 
os setores organizados da sociedade brasileira a somarem forças com os 
trabalhadores rurais e exigirem no segundo turno a modificação do 
texto aprovado na noite de 10 de maio, "que busca legalizar o 
monopólio da terra e premiar os especuladores". 



CONSTITUINTES QUE VOTARAM CONTRA A REFORMA AGRÁRIA 

Através de uma manobra no Regimento da Constituinte, parlamentares 
ligados ao Centrão conseguiram derrotar a reforma agrária, embora 
fossem minoria 253 votos - contra 268 que apoiaram o texto da 
Comissão de Sistematização. São eles: 

Alagoas 
Antonio Ferreira - PFL 
Vinicius Cansação - PFL 
Divaldo Suruagy - PFL (*)

Amapá 
Aníbal Barcellos - PFL 
Geovani Borges - PFL 
Eraldo Trindade PFL (*) 

Acre 
Alércio Dias - PFL 
Francisco Diógenes - PDS 
Geraldo Fleming - PMDB 
José Melo - PMDB 
Narciso Mendes - PFL 
Rubem Branquinho - PMDB 

Amazonas 
Carrel Benevides - PTB 
Eunice Micbilles - PFL 
Ézio Ferreira - PFL 
Sadie Bauache - PFL 
Carlos de Carli - PMDB 
Aureo Mello - PMDB (*)

Bahia 
Angelo Magalhães - PFL 
Benito Gama - PFL 
Eraldo Tinoco - PFL 
Francisco Benjamim - PFL 
Iro Azi - PFL 
João Alves - PFL 
José Lourenço - PFL 
Leur Lomato - PFL 
Luiz Eduardo - PFL 
Manoel Castro - PFL 
Sérgio Brito - PFL 
Valdeck Ornelas - PFL 
Jooival Lucas - PFL (*)

Carlos Santanna - PMDB 
João Carlos Bacelar - PMDB 
Jorge Vianna - PMDB 
Milton Barbosa - PMDB 
Miraldo Gomes - PMDB 
Nestor Duarte - PMDB 
Fernando Gomes - PMDB (*)
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Ceará 
Aécio Borba - PDS 
Cesar Cals Neto - PDS 
Carlos Virgílio - PDS 
Virgilio Távora - PDS 
Furiado Leite - PFL 
José Lins - PFL 
Luiz Marques - PFL 
Orlando Bezerra - PFL 
Carlos Benevides - PMDB 
Etevaldo Nogueira - PMDB 
Expedito Machado - PMDB 
Gidel Dantas - PMDB 
Moysés Pimentel - PMDB 

Distrito Federal 
Jofran Frejat - PFL 
Francisco Carneiro - PMDB 
Meira Filho - PMDB 
Márcia Kubitschek - PMDB (*) 

Espírito Santo 
Nyder Barbosa - PMDB 
Pedro Ceolio - PFL 
Stélio Dias - PFL 

Goiás 
Paulo Roberto Cunha - PDC 
Roberto Balestra - PDC 
Siqueira Campos - PDC 
Mauro Borges - PDC 
Jalles Fontoura - PFL 
Pedro Canedo - PFL 
Antonio de Jesus - PMDB 
Délio Braz - PMDB 
Fernando Cunha - PMDB 
João Natal - PMDB 
José Freire - PMDB 
Lúcia Viana - PMDB 
Luiz Soyer - PMDB 
Maguito Vilela - PMDB 
Mauro Miraoda - PMDB 
Naphtali Alves de Souza - PMDB 
Nion Alberoaz - PMDB 
Irapuan Costa Júnior - PMOB 

Maranhão 
Costa Ferreira - PFL 
Enoc Vieira - PFL 
Francisco Coelho - PFL 
José Teixeira - PFL 
Vitor Trovão - PFL 
Alexandre Costa - PFL 
Eliezer Moreira - PFL (*) 
Edison Lobão - PFL (*)

Davi Alves da Silva -PDS 
João Castelo - PDS 
Vieira da Silva - PDS (*) 
Edivaldo Holanda - PL 
Alberico Filho - PMOB 
Joaquim Hackel - PMDB (*)

Cid Carvalho - PMDB (*)

Mato Grosso 
Ubiratan Spinelli - PDS 
Roberto Campos - PDS 
Osvaldo Sobrinho - PTB 
Louremberg Nunes Rocha - PTB 
Rodrigues Palma - PTB 
Jonas Pinheiro - PFL 
Júlio Campos - PFL 
Joaquim Sucena - PMDB 

Mato Grosso do Sul 
Gaodi Jamil - PFL 
Levi Dias - PFL 
Saulo Queirós - PFL 
José Elias - PTB 
Ivo Cersósimo - PMDB 
Rachide Saldanha - PMDB 
Ru!Sem Figueiró - PMDB 

Minas Gerais 
Bonifácio de Andrada - PDS 
Virgílio Galassi - PDS 
Mello Reis - PDS 
Alysson Paulinelli - PFL 
Christóvam Chiaradia - PFL 
Humberto Souto - PFL 
Homero Santos - PFL 
José Santana de Vasconcelos - PFL 
Lael Varella - PFL 
Maurício Campos - PFL 
Oscar Correa - PFL 
Ronaro Correa - PFL 
Dalton Canabrava - PMDB 
Genésio Bernardino - PMDB 
Hélio Costa - PMDB 
José Geraldo - PMDB 
Leopoldo Bessone - PMOB 
Marcos Lima - PMDB 
Mário de Oliveira - PMDB 
Maurício Pádua - PMDB 
Melo Freire - PMDB 
Milton Lima - PMDB 

Milton Reis - PMDB 
Raimundo Rezeode - PMDB 
Rosa Prata - PMDB 
Sérgio Weroeck - PMDB 
Alfredo Campos - PMDB 
Mário Bouchardet - PMDB (*)

Roberto Vital - PMDB (*) 
Sílvio Abreu - PMDB (*)

Pará 
Aloysio Chaves - PFL 
Dionísio Hage - PFL 
João Menezes - PFL 
Jarbas Passarinho - PDS 
Gersoo Peres - PDS (*) 

Jorge Arbage - PDS 
Amilcar Moreira - PMDB 
Arnaldo Moraes - PMDB 
Asdrubal Bentes - PMDB 
Carlos Vinagre - PMDB 
Eliel Rodrigues - PMDB 
Manoel Ribeiro - PMDB 
Fausto Fernandes - PMDB (*) 

Paraiba 
Adauto Pereira - PDS 
João Mata - PFL 
Marcondes Gadelha - PFL 
Aloizio Campos - PMDB 
Edivaldo Mota - PMD� 

Paraná 
Airton Cordeiro - PFL 
Alcenir Guerra - PFL 
Antonio Ueoo - PFL 
Dionísio Dal Prá - PFL 
Paulo Pimentel - PFL 
Jacy Scaoagatta - PFL (*) 
Alarico Abib - PMDB 
Basílio Vilani - PMDB 
Ervin Bonkoski - PMDB 
José Carlos Martinez - PMDB 
Jovanni Masini - PMOB 
Matheus Ienseo - PMDB 
Mattos Leão - PMDB 
Maurício Nasser - PMDB 
Max Rosenmaon - PMDB 
Oswaldo Trevisan - PMDB 
Renato Bernardi - PMDB 
Renato Johnson - PMDB 
Esantinho Furtado - PMDB 
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Pernambuco 
Gilson Machado - PFL 
Inocêncio Oliveira - PFL 
José Jorge - PFL 
José Mendonça Bezerra - PFL 
José Moura - PFL 
José Tinoco - PFL 
Osvaldo Coelho - PFL 
Paulo Marques - PtL 
Ricardo Fiúza - PFL 
Salatiel Carvalho - PFL 
Marco Maciel - PFL 
Nilson Gibsoo - PMDB 
Harlan Gadelha - PMDB (*)

Piauí 
Felipe Mendes - PDS 
José Luís Maia - PDS 
Átila Lira - PFL 
Jesualdo Cavaicanti - PFL 
Jesus Tajra - PFL 
Musa Demes - PFL

Paes Laadim - PFL 
João Lobo - PFL 
Álvaro Pacheco - PFL 
Heráclito Fortes - PMDB (*)

Rio Grande do Norte 
Flávio Rocha - PL 
Jessé freire - PL (*) 

Iberê Ferreira - PFL 
José Agripino - PFL 
Lavoisier Maia - PDS 
Carlos Alberto - PTB 
Vingt Rosado - PMDB 

Rio Grande do Sul 
Adylson Motta - PDS 
Darcy Pozza - PDS 
Osvaldo Bender - PDS 
Telmo Kirst - PDS 
Victor Faccioni - PDS 
Arnaldo Prieto - PFL 
frico Pegoraro - PFL 
Carlos Chiarelli - PFL 
Joio de Deus Antunes - PTB 
Hilário Braun - PMDB 
Luís Jbberto Ponte - PMDB 
Paulo Mincarone - PMDB 
Adroaldo Streck - PDT 

Rio de Janeiro 
Amaral Netto - PDS 
Adolfo de.Oliveira - PFL 
Arolde de Oliveira - PFL 
Feres Nader - PFL 
Francisco Dornelles - PFL 
Osmar Leitão - PFL 
Rubem Medina - PFL 
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Sotero Cunha - PDC (*) 
Álvaro Valle - PL (*) 
José Carlos Coutinho - PL 
José Luís de Sá - PL 
Osvaldo Almeida - PL 
Messias Soares - PTR 
Fábio Raunheitti - PTB 
Roberto Augusto - PTB 
Roberto Jefferson - PTB 
Daso Coimbra - PMDB 
Denisar Arneiro - PMDB 
Flávio Palmier da Veiga - PMDB 
Gustavo de Faria - PMDB 
Jorge Leite - PMDB 

Rondônia 
Assis Canuto - PFL 
Rita Furtado - PFL 
Olavo Pires - PMDB (*) 
Chagas Neto - PMDB (*) 

Roraima 
Chagas Duarte - PFL 
Mozarildo Cavalcanti - PFL 
Marluce Pinto - PTB 
Ottomar Pinto - PTB 

são Paulo 
Agripino de Oliveira Lima - PFL 
Fausto Rocha - PFL 

José Camargo - PFL 
Maluli Neto - PFL 
Ricardo lzar - PFL 
Antônio Carlos Mendes Thame - PFL (*) 
Afif Domingos - PL 
Antônio Salim Curiati - PDS 
Arnold Fioravante - PDS 
Cunha Bueno - PDS 
Delfim Netto - PDS 
Gastone Righi - PTB 
Jayme Paliarin - PTB 
José Egreja - PTB 
Soloo Borges dos Reis - PTB 
Arnaldo Faria de Sá - PTB (*) 
Hélio Rosas - PMDB 
Roberto Cardoso Alves - PMDB 
João Rezek - PMDB 
Michel Temer - PMDB 
Samir Achoa - PMDB 
Teodoro Mendes - PMDB 
Tito Costa - PMDB 
Caio Pompeu - PMDB (*)

Paulo Zarzur - PMDB (•) 
Ulysses Guimarães - PMDB (*) 
Felipe Cheidde - PMDB (*) 
João Hermano Neto - PMDB (*) 

Santa Catarina Sergipe 
Ruberval Pilotto - PDS 
Artenir Werner - PDS 
Cláudio Ávila - PFL 
Orlando Pacheco - PFL 
Victor Fontana - PFL 
Jorge Bornhausen - PFL 
Alexandre Pusina - PMDB 
Ivo Vanderlinde - PMDB 
Eduardo Moreira - PMDB (*)

Geová Amarante - PMDB {*)

Paulo Macarini - PMDB {*)

Cleooaocio Fonseca - PFL 
Messias Goes - PFL 
Antônio Carlos Franco - PMDB 
Bosco França - PMDB 
Djenal Gonçalves - PMDB 
João Machado Rollemberg - PMDB 
Francisco Rollemberg - PMDB 
Albano Franco - PMDB 

(*) Constituintes ausentes à votação e abstenções 

Denúncia de mortes acaba em processo 

Por ter denunciado 16 assassinatos 
de trabalhadores rurais e assessores do 
moviménto sindical em menos de dois 
anos, o presidente da Federaçio dos 
Trabalhadores Rurais na Agricultura de 
Pernambuco (FETAPE), José Rodrigues da 
Silva, está sendo processado pelo 
industrial João Santos. Acusação'e de 
crime de calúnia, injúria e difamação. 
No dia 10 de fevereiro, o lavrador José 
Soares da Silva Filho foi assassinado 
quando preparava uma roça em terras do 
engenho Patrimônio, pertencente ao 
empresário, no município de Condado. 
Pouco antes do crime, trabalhadores do 
engenho viram José ser ameaçado por 
jagunços e comunicaram à FETAPE, que 
fez a denúncia. Nenhum dos crimes 
denunciados até hoje foi esclarecido. 
(Jornal do Brasil - 21/6/88) 

Romarias da Terra 

A 3a. Romaria-da Terra no l!â.o será 
realizada dia 21 de agosto, no Mutirão 
Sol da Manhã, em Itaguaí. Despejadas em 
fevereiro deste ano, as 72 famílias que 
ocuparam aquela área �m setembro de 
1986 organizaram-se e, com o apoio de 
entidades e lavradores de outros 
mutiroes, conseguiram a desapropriação 
de parte da fazenda Moura Costa. Com a 
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participação de comunidades urbanas, a 
Romaria comemorará esta vitória e 
pressionará para que seja desapropriado 
o restante da área e efetivamente 
assentadas todas as famílias. 

Mais de 600 trabalhadores rurais 
participaram de uma caminhada até São 
Paulo, saindo de Promissão e passando 
por Limeira, Americana, Sumaré, Nova 
Venézia, Campinas, Engordaãouro, 
Jundiaí e Jordanésia. Em todas e�sas 
cidades houve manifestações pela 
reforma agrária e por uma política 
agrícola voltada para os pequenos e 
médios produtores. Em 8 de abril, Dia 
Nacional do Campo, eles fizeram uma 
grande concentração na Praça da Sé. 
(AGEN - 99) 

Solidariedade aos trabalhadores 

Realizou-se nos dias 11 e 12 de 
junho, em Buenos Aires, a 3a. Reunião 
da Comissão Coordenadora de 
Trabalhadores Agrícolas, Camponeses e 
Indígenas da América Latina, Caribe e 
Região Cone Sul. No final do encontro 
foi elaborado um documento de 
solidariedade à luta dos camponeses 
paraguaios, chilenos e colombianos, 
denunciando assassinatos e sequestros 
de lavradores a mando dos governos 
desses países. (Jornal dos Sem Terra 
junho de 88) 



Despejos no Paraná e Goiás 

No dia 14 de junho, mais de 80 
famílias de bóias-frias foram 
despejadas da fazenda Santa Filomena, 
no Norte do Paraná. A polícia cercou os 
trabalhadores, que exigem a 
desapropriação do imóvel de 1.129 
hectares para assentamento, conforme o
parecer favorável da Comissão Estadual 
de Reforma Agrária. No entanto, a 
pedido da SF Desenvolvimento e 
Participações Agrícolas, firma sediada 
no Rio de Janeiro, a Justiça concedeu 
reintegração de posse. (Aconteceu no. 
462) 

Mais de 70 famílias despejadas da 
fazenda Retiro, no município de 
ltapirapuã (GO), fizeram ato público no 
final de abril para pressionar os 
governos federal e estadual a 
solucionarem o problema, pois até boje 
estão acampadas às margens da BR-070. 
Participaram também da manifestação as 
180 famílias que tentaram ocupar a 
fazenda Nova, distrito de Bacilândia. 
Os lavradores José Alves Filho e Nilson 
Manoel da Silva estão ameaçados pelo 
fazendeiro Jorge de Melo. (Caminhada 
maio 88) 

TRABALHO 

Universidade expulsa colonos 

As 23 famílias de colonos que 
estavam acampadas na fazenda Palma, da 
Universidade Federal de Pelotas (RS), 
foram obrigadas a desocupar a área no 
dia 14 de maio e viajaram de caminhão 
para a fazenda ltapuÍ, do Banco 
Meridional, em Canoas, onde se juntatam 
a outras 15 famílias que tinham chegado 
da fazenda Annoni. Os trabalhadores 
pretendiam implantar um projeto de 
colonização coletiva desenvolvido pelos 
professores e alunos da raculdade de 
Agronomia. (O Globo - 15/5/88) 

Conflitos em debate 

Será realizado entce 14 e 19 de 
agosto, no Hotel Glória, no Rio, a 12a. 
Conferência Geral da Associação 
Internacional de Pesquisa da Paz 
(IPRA). Um dos temas abordados será 
''Conflitos de Terra". Participarão do 
debate, o secretário executivo do 
!BASE, Herbert de Souza (Betinho), como
coordenador, Miguel Pressburger, da
AJUP 1 João Pacheco, do Museu Nacional,
Hans P. Buvollen, da PRIO-Noruegam e
Ranjit Chaudhuri, diretor do lDEA
lndia. O debate é patrocinado pela
CNRA.

ESCRAVO 

A empreiteira J. Alves Ltda., localizada no município de 
Guararapes (SP), está mantendo 350 cortadores de cana, inclusive 
mulheres e crianças, em regime de escravidão. Os trabalhadores, 
recrutados nos municípios mineiros de Berilo e Minas Novas, nao 
recebem salário há doi� meses e meio e estão morando em barracões 
miseráveis. 

Trinta e oito famílias vinham sendo usadas como mão-de-obra escrava 
pelo empreiteiro Assis Ferreira na fazenda Santa Bárbara, de 
propriedade da empresa Tanac, na cidade de Camaquá (RS). Ele tinha 
várias armas apreendidas pela polícia. Os trabalhadores eram 
contratados com promessa de salários de CZ$ 50 mil, mas recebiam 
apenas CZ$ 150 por metro cúbico de lenha cortada, tarefa que exigia o 
trabalho diário de três a quatro pessoas da família. O trabalho 
escravo foi constatado pela Delegacia Regional do Trabalho. 

Na fazenda Ouro Verde, também denunciada por utilizar mão-de-obra 
escrava, o empreiteiro conseguiu fugir levando os empregados em um 
ônibus antes da chegada da fiscalização. Há informações de que mais de 
100 famílias são mantidas como escravas em outras propriedades da 
região. (Jornal do Brasil 16/6/88) 
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----DENUNCIAS DE ASSASSINATOS ______ _ 

Líder rural é assassinado no Rio 

Os fazendeiros e grileiros continuam 
impunemente sua escalada de violência 
no campo. Desta vez a vítima foi o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Cabo Frio, 
Sebastião Lan, 45 anos, assassinado com 
cinco tiros na manhã de 6 de junho. Pai 
de nove filhos, ele era posseiro na 
fazenda Campos Novos, desapropriada há 
cinco anos. 

O crime foi encomendado pelo ex
proprietario da fazenda, Jamil Cesário 
Curi Mizziara, que pagou CZ$ 200 mil ao 
soldado PM Di Stefano Ananias de Jesus 
para executar Lan. O dinheiro foi 
arrecadado entre fazendeiros e 
grileiros da região de Cabo Frio, 
liderados pelo gerente da fazenda 
Campos Novos, Hermes Vicente, José 
Cordeiro, conhecido como zé Florzinha, 
e Evaldo Ferreira de Freitas. O autor 

dos disparos foi Hélio Barros Filho, 
contratado pelo policial. 

Sebastião Lan foi assassinado por 
sua atuação à frente do sindicato, em 
defesa dos posseiros da região. Há anos 
ele vinha denunciando que grileiros 
invadiam as terras desapropriadas de 
Campos Novos e nenhuma providência foi 
tomada pelo governo nem pela Justiça. 
No dia em que foi baleado, Lan estava 
com uma pasta contendo provas dos 
conflitos de terra em Cabo Frio, que 
seriam entregues no dia seguinte ao 
Ministério da Reforma Agrária, em 
Brasília. Esta pasta foi roubada pelos 
assassinos depois do crime. 

Por pressão de 36 sindicatos de 
trabalhadores rurais do Rio e entidades 
integrantes da CNRA no estado, as 
autoridades policiais designaram 
especialmente um delegado para 
investigar o crime. Foram presos José 
Cordeiro (Zé Florzinha), Hélio Barros 
Filho e Di Stefano Ananias de Jesus. O 
mandante, Jaime Mizziara, continua em 
liberdade, embora tenha sido indiciado. 
t importante assinalar que pela 
primeira vez um fazendeiro é indiciado 
por conflito de terra no Rio. 
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Isso, porem, nao basta. Os 
trabalhadores exigem a punição de todos 
os culpados. Na fazenda Campos Novos 
permanece o clima de tensão entre as 
180 famílias de posseiros que vivem na 
área. Ameaçado, o vice-presidente do 
sindicato, Manoel Bernardo de Souza, 
fugiu de Cabo Frio. 

João Manoel da Silva foi encontrado 
degolado no dia 1 de março, no engenho 
Pitinga II, em lgarassu, Pernambuco. Os 
suspeitos são Sebastião Jerônimo da 
Silva, Nelson José de Oliveira e Ismael 
Pessoa da Silva. 

Amauri Lourenço e Wilmar José da 
Silva foram assassinados na madrugada 
de 7 de maio pelos policiais Odilon de 
Souza e Joaquim Roberto da Silva, com a 
ajuda do mecânico Edimir Moreira 
Cardoso. 

Ivair Higino de Almeida, 26 anos, 
dirigente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Xapuri, Acre, e 
candidato a vereador pelo PT do 
município, assassinado no dia 18 de 
junho com oito tiros, numa emboscada 
armada por latifundiários da região, 
segundo denúncia do sindicato local. 
Juntamente com o presidente do 
Sindicato, Chico Mendes, lvair vinha 
sendo ameaçado de morte. 

Lavrador nao identificado, 
assassinado a tiros na fazenda Terra 
Bela, do Grupo União, no município de 
Buriticupu, Maranhão. 



DESAPROPRIAÇÕES, ASSENTAMENTOS E OCUPAÇÕES 

A proposta do ex-mnistro da Reforma Agrária Nelson Ribeiro era 
desapropriar 40 milhões de hectares até 1989, para assentar 1,4 milhão 
de famílias. Ele foi exonerado e as metas reduzidas. A realidade, 
hoje, é bem diferente. SÓ foram assentadas até agora 56,2 mil famílias 
(51 da meta dei milhão) em 2,6 milhões de hectares, menos de 10% dos 
30 milhões de hectares previstos para desapropriação até 1991. Ainda 
assim, esses dados são contestados pela Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), que afirma que o número de famílias à espera de assentamento 
oscila entre 7 e 11 milhões. Segundo a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), existem 12 milhões de famílias 
nesta situação. 

Mais de 250 famílias de 
trabalhadores rurais que em março 
ocuparam a fazenda Bela Vista, no 
município de Itamaraju, e logo depois 
foram despejadas por ordem judiciai, 
ocuparam �rês outras propriedades nos 
municípios de Porto Seguro e Prado. 
Lideranças dos posseiros já 
reivindicaram a desapropriação da área 
ao Secretário de Reforma Agrária da 
Bahia. 
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PARAÍBA 

Enfrentando pistoleiros, 26 famílias 
de posseiros conseguiram a 
desapropriação de 160 hectares do sítio 
Jaracatiar, na cidade de JacaraÚ. A 
vitória foi muito importante porque o 
fazendeiro já havia plantado 110 
hectares de cana e banana para tentar 
forjar produtividade e, desta forma, 
impedir a desapropriação. (Boletim da

CPT, no. 76) 
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----CONFLITOS----------------

De acordo com um amplo levantamento elaborado pela CPT em todo o 
país e divulgado na publicação Conflitos no Campo - Brasil/87, 
naquele ano foram registrados 582 conflitos de terra, 109 pessoas 
foram assassinadas, 143 receberam ameaças de morte, 276 sofreram 
prisões ilegais, 132 tiveram lesões corporais e 88 foram torturadas ou 
vítimas de maus tratos. Somando-se a outros tipos de conflitos 
ocorridos no campo, chega-se a um total de 782, com 154 assassinatos. 

ACRE 

No dia 26 de maio, 400 seringueiros 
que ocuparam a sede do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF) em Xapuri foram atacados a tiros 
por pistoleiros. Dois trabalhadores 
ficaram gravemente feridos durante o
protesto pacífico que faziam contra o
desmatamento no seringal Equador. O 
quartel da PM fica a 30 metros de 
distância, mas nenhum policial saiu em 
perseguição aos criminosos. Após o
atentado, os seringueiros foram 
expulsos do IBDF com uso de violência. 
Este problema vem sendo denunciado há 
anos pelo presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Chico Mendes, que 
já ganhou dois prêmios internacionais 
por sua atuação em defesa do meio 
ambiente. Justamente por sua luta Chico 
Mendes tem sido alvo de seguidas 
ameaças dos latifundiários. 

ESPÍRITO SANTO 

A PM despejou 14 famílias de 
lavradores que ocupavam uma área de 15 
hectares no distrito. de Cotaxé, 
município de Ecoporanga. O despejo 
ocorrido no dia 6 de maio foi 
determinado pelo Juiz Dair José de 
Bregunce, que acatou a ação impetrada 
em 1986 pelo latifundiário Antonio 
Aguillar. Os policiais destruíram as 
roças e prenderam, sem mandado, o 
lavrador José Sabino. Os trabalhadores 
ocuparam as margens da estrada que 
cerca a sede do município e a PM foi 
mantida de prontidão para reprimir 
qualquer manifestação. 
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GOIÁS 

O clima ficou bastante tenso em 
Marilândia, onde cerca de dois mil 
trabalhadores estão em greve desde o 
dia 30 de maio, em protesto contra o 
rebaixamento do preço da cana, de CZ$ 8 
para CZ$ 5 o metro. No dia l de julho 
pela manhã, policiais do destacamento 
de Rio Verde, usando de extrema 
violência, invadiram casas, jogaram 
bombas de gás lacrimogêneo criando 
pânico na população. (CONTAG maio
junho 88) 

Cento e cinquenta famílias de 
posseiros antigos da fazenda Araguaia, 
no município de Formoso do Araguaia, 
estão sendo ameaçadas por pistoleiros 
contratados pela Araguaia Companhia 
Industrial de Produtos Alimentícios. A 
fazenda foi desapropriada em 25 de 
julho de 1986 e o mandado de segurança 
impetrado pela empresa negado pelo 
Supremo Tribunal Federal em julho de 
1987. Até hoje, porém, o Mirad nao 
ingressou na Justiça Federal para pedir 
a 1missão da posse e se essa 
providência não for tomada até o dia 25 
de julho deste ano o decreto de 
desapropriação ficará sem efeito, o que 
significará o aumento da violência na 
área. (AGEN no.108) 



----TERRAS INDÍGENAS------------

Após uma espera quase infinita, a Constituinte votou o capítulo 
referente aos povos indígenas. Contudo, valeu. Sob o trabalho do lobby 
mais eficaz da Assembléia, destituído dos dólares do latifúndio, das 
mineradoras e do capital multinacional, os povos indígenas conseguiram 
uma série de vitórias que, se cumpridas, garantirão sua sobrevivência 
enquanto Índios. Se aprovado o texto da Comissão de Sistematização, os 
grandes beneficiários seriam as mineradoras e outros grupos 
econômicos, e o Conselho de Segurança Nacional - CSN (via Projeto 
Calha Norte). 

O texto aprovado, ao contrário, garantiu uma série de direitos aos 
povos indígenas, reintroduzindo o conceito de terras tradicionalmente 
ocupadas (contra o de imemoriais, defendido pelo CSN), competindo à 
União a sua demarcação e submetendo o aproveitamento de seus recursos 
à aprovação do Senado e das próprias comunidades. É neste ponto que 
reside a maior vitória: o esvaziamento dos poderes do Executivo. Até 
agora, o poder Executivo mantinha as populações indígenas sob sua 
tutela. Agora, terá como coadjuvante o Legislativo, que se manifestará 
sempre que se cogite de qualquer remoção populacional ou construção de 
grandes projetos, empreendimentos mineradores ou outros. Também aos 
povos indígenas foi reconhecido o direito de serem defensores diretos 
de seus interesses, esvaziando mais a Fundação Nacional do lndio 
(FUNAI). 

Porém, nem tudo é vitória, já que quando estiverem em jogo os 
"interesses" e a "segurança nacional", será aberta uma exceção, a sei;. 
regulamentada por lei complementar. Será este o caminho que 
viabilizará o projeto Calha Norte? Se for, de qualquer forma, o 
projeto terá que ser profundamente revisto, já que a decisão da 
Constituinte traz uma nova filosofia em relação aos povos indígenas, 
não procurando incorporá-los à sociedade nacional, mas sim 
respeitando-os enquanto povos, o que é incompatível com o projeto. 
Desta forma, não serão mais distinguidos entre aculturados e não 
aculturados, nem serão mais "assentados" nas chamadas aldeias modelo. 
Xudo dependerá, agora, do poder de pressão de um novo lobby a ser 
formado quando da votação da legislação complementar. 
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* Está parado o inquérito que apura a
morte do pataxó Djalma Lima, em março
passado. A suspeita recai sobre o
fazendeiro Pedro Leite. (Porantim,
junho de 88)

* A reserva dos Pataxó, posto indígena
Caramuru-Paraguassu, no Sul da Bahia, é
uma regiao de conflito desde 1938,
tendo sido reduzida de 250 mil para 36
mil hectares no papel e 1.079 hectares
na prática. As invasões feitas por
fazendeiros de gado e cacau já custaram
a vida de mais de 3 mil Índios desde
1938, tendo sete mortes ocorrido nos
Últimos seis anos, todas sem qualquer
punição. (Aconteceu no. 462)

* O padre
denunciou

Giovani Saffiro, de Rondônia, 
a morte de mais Índios 

Yanoroamis
garimpeiros.

nos conflitos com 
Apesar de o governo 
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anunciar sua retirada, segundo 
novos garimpeiros continuam a 
atingindo outros grupos 
(Potorantim, junho de 88) 

o pad.re,
chegar, 

isolados 

Os garimpeiros, em sua grande 
maioria originários do Nordeste, de 
onde foram expulsos, e os povos 
indígenas, que lutam para manter as 
suas terras, na verdade são ambos 
vítimas de uma estrutura fundiária que 
precisa ser imediatamente reformulada. 
Contudo, enquanto isso, há que se 
demarcar com urgência as terras 
indígenas e todos os garimpeiros que 
nela se encontram têm que ser 
retirados. 

* Os Índios Xukuru-Kariri, de Alagoas,
ganharam na Justiça o direito às suas 
terras, ilegalmente ocupadas por 
jagunços com a ajuda da polícia 
militar, do fazendeiro Everaldo Silva. 
(Porantim, junho de 88) 
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COmponho Nacional Pela 

REFORMA 

AGMRIA 

Rio de Janeiro nl 15 - N�r/Abr - 198, 

REFORMA ACRÃRIA CONTINUA SENDO UNA PROMESSA 

Até a gora a Reforaa d a  Nov a  Republic a  não conseguiu sair do 
reino d a  intenção e do  discurs o. Os planos regiona i s  e stão 
sofrendo uma "revisão" enquanto os latifundiárlos atu a m  e ameaçam 
e pratica• violências  com grande deseabaraço e i•punidade. 

Há uaa consciênci a generalizad a  de que nada ocorrerá a o  nível 
de governo se não houver u•a decisão política clara de passar das 
palavras aos atos. Enquanto isso não ocorre c ontinua urgente 
a tarefa de lutar e aobillzar. A Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária n unca foi tão necessária co•o agora. 

ATO Pt'a.lCO 

Está sendo programado para o dia 21 de malo um 
Ato Público na Clnelândla com o apoio da CNRA 
e a participação de várias entidades corno: 
FETAC, INESC, CPT, CCT, FAHERJ, Movimento dos 
Sem Terra. N este momento, é urgente a mobiliza
ção em torno da luta por uma verdadeira Refor
ma Agrária. 

"'SE ESTA TERRA FOSSE KI.NAA ••• • 

Este é o título do filme realizado por Renato 
HeuJT1ann que trata da ocupação e colonização di
rigida da Amazonla, que nas 2 Últimas décadas 
se transformou na fronteira econômica do capi
talismo. O filme revela o drama dos trabalhado
res rurais e suas famílias e a problemática 
que atinge milhões de agricultores brasileiros 

sem Lerra ou com pouca terra, a concentração 
de terras e injustas formas de trabalho e pro
dução. 
End. para contatos: 
Renato Neumann. Produções Cinematográficas. 
Av. 13 de maio, 23, grupo 1930 
Centro-RIO OE JAtEIRO 
Tel. 2204119 ou 2204432 

Acallllll)Wntos 

O jornal do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra divulgou, no seu número de março, a 
relação dos acampamentos de agricultores sem 
terra, existentes no pa{s. 

Atualmente. são 42 acampamentos, com 11.655 
familias espalhadas em �nze estados. O jornal 
apresentou também um levantamento dos projetos 
de assentamento, por estado. 

CONTAG/C PT/CIMI/CNBB/ABRA/IB�SE 
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SITUAÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES 

O documento Quadro Demonstrativo das 
Desapropriações Referentes ao Exercício de 
1985/1986, preparado pelo HinJstério da Reforma 
e do Desenvol,imento Agrario, apresenta um 
total de 76 desapropriaçoes para fins de 
refonna agraria, realizadas entre 03 de Julho 
de 1985 e 11 de março de 1986. 

Neste artigo, observamos as 54 
desapropriações, realizadas entre 
novembro de 1985 e 12 de março de 1986 
54 desapropriações, feitas em quatro 
envol,eram 271.698 hectares. Portanto, 

Últlm.is 
12 de 

Essas 
meses, 

nesse 
2.264 periodo, desapropriou-se, em média, 

hectares, por dia. 
As metas para o período 85/86 prevêem a 

necessidade de desapropdar 4.620 milhões de 

hectares, em todo o país. Mantido o rjtmo 
atual, até o final de 1986, o governo apenas 
desapropriaria em torno de 679.200 hectares; 
assim, 3.940.800 hectares deixariam de ser 
desapropr lados. 

A tabela abaixo mostra a relação entre as 
desapropriações e as metas do MIRAO/INCRA. Em 
alguns estados, não houve caso de 
desapropriação, como em Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Amazonas. Nessas circunstâncias, 
o percentual realizado é igual a zero.

ESTADO 

Acre 
Bah i a  
Ce ará 
E s píri to Sa nto 
Goiás 
Ma ranhão  
Mi n a s  Ce rals 
Mat o  Cr osso  d o  Sul 
Ma to Grosso  
Pará 
Paraíba 
Pe rnamb uco 
Para ná 
Rio de Jan eiro  
R o n dônia 
Rio Gr ande  do Su l 
Sa n t a  Ca tarina 
Sã o Pau lo 

-- =-===== 

1 3. 562 
27. 9 14
2.603
5.70 6

1 7. 130
34.9 32

2.219 
1. 438
8. 4 56

2 78
33. 127 
2.723 
7.40 5
9 .  673

-- -
.. 

Mesmo os estados ond� existe um forte grau 
de conflitos L violência no campo - como os 
Cdsos do Parü e Maranhão - apresentam um 
perccnLual de des.iproprJdçÕes mui to baixo, em 
rclaçio is melas previstas, no PHRA. 

A situação no estado de Santa Catarlna 
merece destaque, pois, a{. onde as terras têm 
prt•ços altos, o percentual real1u1do alcançou 
) l\\í. Nesse c:staclo, há pressoes sociais 
orqanl,.:idas, <'m favor das desapropriações: 
quJlro dCampamcntos, com um total de 10 50 
famílias . Isso demonstra que o processo de 
reforma agr�ria avança, quando pressionado 
pelos movimentos sociais. Contudo, no estado do 
Paran.Í, onde há 13 .ic,1mpamentos, com um total 
de ).328 f,1mÍlias, conseguiu-se, apenas, 
cumprir ll').í do percentual rcalüado. 

fm resumo, podemos concluir o seguinte: Em 
quatro meses, foram desapropriados, 
aproxim,1damente, 271 mil hectares, ou seja, uma 
média de 67.750 hectares mensais (271.000/4). 
Restam, portanto, 4.349 milhões, para os 
próximos dez meses o que significa 434.900 
ha.]mês. V.l$to o ritmo atual, para se alcançar 

previstas, a velocidade das 
s deverá aumentar em 6,4 ve1cs. 

Carlos CruL 

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

META P/4 MESES 

-
---------

PERCENTUAL 
R E AL I7ADO 

=== -- ------- ====�==- ------
------

17. 141.
237. 142

4 5.714
8. 571

13 9 .  142 
108.571

65.714
4 5.714
45. 714

168. 571
20 .00 0
28. 571
3 7. 142

8. 57 J
4S. 714 
17. 142
14.285
5 1. 428

= 

14<.I\ 
3 SI\\ 
)6';1; 
2 n; 

9 %  
2 5\lí 

)% 
12% 
37% 
20 % 

1% 

si 
22% 

H\ 
72% 
15% 
51\ 

18% 



Foram d e saprop ria da s a s  s egui nt es ar eas  de jdncir o a partir de  
març o deste ano: 

Bahia 
Andarai-Lajedinho Harau 
Angica l-Coteqlp e 
Harau 

Espírito Santo 
Conc eição da Barra 
São Mateus 

Goiás 
Colméia-Couto Magalhães 
C oi ás 

Maranhão 
Coroata 
llap erucu Mlrl111 

Hato Cr os s o  do Sul 
Ja tei 

Mato Cro ss o 
Vila B ela- Pontes de  La c er da 

Pará 
Conceição do Araguaia 

Paraná 
Cas cav el 
Hanguelrinha 
Median eira-São 
Pitan ga 
Pitanga 
Rio d e  Jan elr<> 
Nova Iguaçu 

Rondônia 
Colora do 

Sa nta Catarina 
Ab elar do Luz 
Anchi eta 
Anchi eta 
Ca ça dor-Mato s Co s ta 
Ca tanduvas 
Chap e có 

São Paulo 
Hira ca tu 
S ete  Bdrras 

Desapropriações pendentes de aprovaçao 

São 35 proj etos de desaproprlações que estão 
p endentes de aprovação da Presidência da 
República, compre endendo um total de ?.65. 325 

15.630 ha. 
54.000 ha. 

1. 196 hd,

778 ha. 
1.057 ha. 

11.672 ha. 
1.890 tia. 

10.6?.4 ha . 
7.61? h.i. 

2.820 ha. 

1).500 ha. 

ha. 

h.i.
ha.
ha.

2.7?4 ha. 
1.633 ha. 

278 ha. 

?.1.027 ha. 

1. 285 h,L
?80 ha.
215 ha.

3.470 ha. 
515 ha. 
412 ha. 

2.469 ha. 
7.204 ha . 

09.01 
09.01 
13. 01

1 3. O 1 
08.01 

08.01 
06.0) 

02.01 
02.01 

06.03 

25.02 

08.01 

02.01 
02.01 
10.01 
07.. O 1 
10. O 1 

07.03 

25.02 

O 3. O 1 
03.01 
03.01 
03.01 
03.01 
02.01 

10.01 
10.01 

hectares, atendendo cerca de 8.931 famílias. 
Alguns destes projetos agu.irdam aprovação 

desde janeiro deste ano. Outros três, um no 
Parana e dois em Santa Ca tarina foram 
devolvidos ao HIRAD para reexame. 
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A SOLIDARIEDADE FRANCESA 

A CaaJ)clnha Nacional pela Refor.a Agrária tem 
se articulado 
internacionais, no 
,iolências e as 
ocorrendo no campo. 

com várias orqani1açoes 
sentido de denuncidr as 
irregularidades que ,cm 

Baseada nas informações enviadas pela 
Campanha, a organização Reseau Solidarlté 
elaborou um boletim pedindo a seus ,1ssoclados 
que en,lassem cartas ao nlnistro da Reforma 
l\grária, Nelson Ribeiro. .\té esta Se'!l.ma 
chcoaram ao IBASE (sede da Campanha), cerca de 
SOO cópias de cartas da frança.Sao cartJs 
assinddas por profissionais l iber,1ls, 
professores, operários, orqanlzações de apolo 
ao terceiro mundo e por pequenos agrlcullorcs. 
H.1nifestam a inquietação diante do quadro de 
, lolênc la em que , !vem os trabalhadores rur.i is 
brasileiros e <lpelam ao ministro que .intenenha 
caa urgência em favor de uma reforma agrária 
justa, que atenda à demanda da população. 

No entanto, a escalada da ,Jolêncla continua 
sem que medidas mais sérias sejam tomadas para 
l�edÍ-la, ao contrário, o que se nota é um
recrudescimento do movimento direitista no
campo, com a criação de entidades como a União
Dcmocr.itica Rurdllsta, que tem por finalidade
fortificar os grandes proprietários rurais.

Neste momento, �m que se 
tendência a ,alorlzação da 
consequência do pacote 
pelo go�erno em março deste an , e 
que as organizações de soli arlcdade 
e do e>. ter i or e a soei ·d ade c_i vil 
manifeste o seu apoio em prol ?e U111c1 
reforma agrária.Apresent mos, aqui, 
de trechos das cartas: 

"A hist�ria nos cnslr� 
classificado entre os desenvolvidos, nao 
riqueza de alguns ou de uma minoria e sim, pelo 
reconhecimento da dignidade de cada cidadão e 
consequentemente do seu direi lo de viver de 
modo digno e de trabalhar; temos ainda muito a 
fazer na frança a este respeito. 

� a partir desta reflexão que um grupo 
ainda pequeno mas, cada dia maior de cidadãos 

CONFLITOS 

No dia 25 de novembro, cerca de 50 policiais 
armados invadiram e expulsaram de suas casas, a 
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franceses sentem se envolvidos pelos 
acontecimentos que opoêm - em lodos os cantos 
do mundo - os mais ricos e os despossufdos. 

Por isso apolo a campanha contra a 
violência 'no meio rural e peço que seja 
reali,ado todo o esforço para uma reforma 
agrária que responda as necessidades dos 
trabalhadores." 

Senhor Ministro, 

Jean-François Bonnard 
Soul ll-írance 

( .•• ) Ora, soube� s que a reforma agrária 
csper.tda por seu governo que é necessária e 
legftima para todos os trabalhadores rurais vem 
sendo combatida, persistente e violentamente, 
por certos proprietários. 

[>.pressamos nosso apoio total às numerosas 
organizações populares e à Conferincia dos 

que �d1m a aplicação integral do plano 
grária e o fim imediato da 

o que e mais Qrave-- dos
de �lndic�llslas rurais que 

campos de seu pa{s. ( ... ) 

Mlnistro, 

1 rançols Quentel. 
Culpavas frança 

Sou uma simples parteira filha de 
agricultores. ( ... ) Em cada pa!s que visito, 
recolho um pouco de terra para misturá-la à 
nossa. Espero de todo coração, um dia visitar 
seu belo país. 

Apóio a campanha contra a violência no melo 
rural e peço que seja realizado todo o esforço 
para uma Reforma Agrária que responda às 
necessidades dos trabalhadores. 

Marie Louise Papastratis 
Mauvejols - frança 

populaçao de Serraria, municfplo de Vitória do 
Mearim. 

A população não teve condições, sequer, de 
reaver seus pertences. Além disso, tiveram suas 
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casas derrubadas, sua produção saqueada e as 
plant.lçÕes destruídas. 

Segundo a rederaçào dos lrabdlhadorcs na 
Agricultura do Maranhão e a Comissão Pasloral 
da Terra (CPT-MA), cerca de 4S fnmflias têm 
posses estabelecidas nesta região há mais de 
três anos. No entanto, desde que o filho do 
prefeito se dispôs a adquirir as terras, ha um 
ano, os trabalhadores rurais têm sido 
constantemente ameaçados pelas autoridades 
locais e pela polícia militar 

l.kna comissão de sindicalistas e moradores 
procurou o INCRA/MA e a Secretaria de Segurança 
Publica uma comissão de tecnicos do MJRAD 
este,e no local e ,erificou a gravidade da 
situação. No entanto, nenhuma medida concreta 
foi tomada, até agora, para solucionar ou 
impedir conflitos como este. 

O Centro de Educação 
Trabalhador Rural (CENTRU), 
do Tocantins e Pindaré Mirim, 

e Cultura do 
locali1ado no Vale 

propôs a criação 
de uma comissão composta de pessoas de varios 
estados ligadas à questão da terra, mais 
dirigentes sindicais, para investigar as 
denúncias de ,iolências ocorridas na área. 

A comissão trabalhou durante dois dias na 
região e visitou as áreas de conflito (Capoema 
e Arame), chegando às seguintes conclusões: 
ficou constatada a existência de uma 
contra os trabalhadores da gleba 
através da ,iolência armada, emprecndlija 
pistoleiros contratados; ficou 
en,ol�imento direto de Armdnoo Cesar. Saraiva 
Casemiro, administrad r das fazendas que 
constituem a gleba; comprovaaa, tdmbém, a 
presença ostensiva de pistoleiros armados, a 
serviço dd grilagem de terras e da <'llpulr5ão 
sistemática dos trabalhadores. Apesar das 
denúncias que apontam até 22 mor�es, nenhum 
crime foi apurado ou solucionado. 
(CEtlTRU) 

RIO awl)( 00 NORTE 

No município de São Rafael foi construida 
uma barragem que inundou 85� das terras da 
região. A represa devia servir a projetos de

irrigaçao, mas isso não aconteceu. Não foram 
feitos projetos de reassentamento nem foram 
garantidos os meios de sobrevivência da 
população desalojada. A construção da barragem 
não resultou em criação de novos empregos, alem 
disso, provocou a destruição da produção 
agropecuária. A população continua sem terras 
para trabalhar,vivendo em barracos de madeira, 
produLindo algum artesanato. As indeni,ações 
pagas são irreais, nao possibilitando outra 

escolha para os 
(Sindicato dos 
Rafael) 

PERl'Wft.lCO 

lavradores. 
Trabalhadores Rurais de São 

No dla 17 de fevereiro, 1S fam{lias 
procedentes dos munic!pios de Iatí, Caetés, 
Paranatama e Pedra ocuparam uma parte do 
latifúndio Rancho Verde. O latifúndio possui 
1500 ha. dos quais mais da metade e 
improdutivo. Com o tempo, o grupo de 
agricullores sem terra cresceu para 42 
famílias, reunindo um total de 300 pessoas. 

No dia 4 de março, o proprietário, Sr. 
Vicente Ferreira, apareceu no local com um 
oficial de justiça, policiais e caminhões para 
retirar os posseiros. Antes mesmo de apresentar 
o mandato, os policiais começaram a atirar,
destruindo utensílios, assustando a população e 
batendo num dos agricultores. 

A Diocese de CaranhÚns e outras entidades 
têm procurado apoiar a luta dos posseiros. Por 
isso, os proprietários acusam o bispo, O. 
Tiago, de promover as ocupações de terra. 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
lrindade, de Cuiabá, denuncia a 
do estado, onde existem cerca de 260 
pela posse da terra. São milhares de 

vindos das regiões sul, sudeste e 
nordeste, procurando em Mato Crosso 

trabalho, garimpo e terra para a lavoura. 
Desde 1982, a violência no campo vem 

aumentado assusladoramente. Os latifundiários, 
além de possuirem milícias particulares, têm 
cobertura policial. Os grileiros, jagunços, 
policiais podem cometer toda a sorte de 
arbitrariedade: espancamentos, expulsões, 

queimas de casas e barracos, mortes e outras 

execuçoes. 
(COHHT-Cuiabá} 

GOJÃ.S 

6 de março, cerca de SO policiais 
dezenas de famílias da fazenda Vale 
situada nos municípios de Couto 
Colméia. l.kn trabalhador foi morto. 

No dia 
despejaram 
do Juari, 
Magalhães e 
(CONTAC) 

Em novembro, cerca de 190 fam1llas ocuparam 
da fazenda Rio Paraíso no município de 
A fazenda tem 7 mil alqueires dos quais 

parte 
Ja1.af. 
mil foram ocupados pelos trabalhadores. 
(CONTAC) 
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BAHIA 

O trabalhador rural, Sinval C. Diogo, foi 
assassinaao no dia 12 de fevereiro, em sua 

propriedade, proxlma ao Córrego Pau Alto, 
mun·idpio de Viçosa . O Centro de Deres,, dos 
Direitos Humanos e a Comissão Pastoral Rural de 
Teheira de Freitas denunciam Paulo Yuldhiri 
Condo como mandante do crime. 
(SIN 19.03.86) 

MINAS CfRAIS 

No inicio de março, na fdtenda São Pedro, cm 
UndL jc1 ,istoriada �lo INCRA para íifls de 
refonnd aqraria cinco trabalhadores foram 
baleados e sete outros presos. Os posseiros 
lutam pctr,1 permanecer na terra enquanto es1lcram 
a agilização do processo de desapropriação da 
are a que OCUpdm. 
(COtH ,\C) 

RIO DE JA>l::IRO 

Em setembro do ano passado, cerca de 60 
famI11as ocuparam no Distrito de 
Lajes, Paracambi, u111c1 fazenda da proprieddde do 
Dr. Eiras.� Secretaria de �ssuntos Fundi�rios 
garantiu a alimentrlção d�s 
meses depois, o estado se 
provisoriamente na posse da <1rea. 

estado não pode desaproprictr 

moradias; 
cocneçam a culti,ar a terra. 
(CPT/RJ) 

Fm Araras, Petrópolis, 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

tio dia 12 de fevereiro, fol lançacld a C<lmpanha 

i Fraternidade, cujo tema desle ano é: Terra 
.<! Deus, Terra de Irmãos. A Campanha foi criada 
em 1964 e é um dos mejos que a Igreja utiliza 
para desenvolver sua ação pastoral, dentro da 
linha de ação preferencial pelos pobres.O tema 
desse ano propÔs uma reflexão sobre o problema 
da terra e a reforma agrária; a urgente 
demarcação das terras índJgenas; e, uma reform.i 
urbana racional e Justa. 

A Campanha foi lançada na fa1enda 

onde estiveram cerca de 40 mil pessoas. 
considera urgente o atendJmento 
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Annon1. 
A CtlBB 

as 

posses no va l t• da Ponte I unda, pedem ao l NCRA 
que providcncJe o seu assentamento nessas 
terras. Os posseiros vêm sofrendo ameaças de 
morte, a9ressõcs, incêndios, emboscadas. Os 
grileiros apresentam documentos de posse falsos 
e dCdbam vendendo a terra para veranlst.as. 

Os posseiros são expulsos, gradat.lvamcnte, 
de su.Js posses;mudam de um lugar para outro até 
serem no�amente expulsos. Alguns termlnam 
empregados como caselros; outros vão para a 
cidade em busca de emprego. 
CSIN) 

PARANA 

400 fdmÍ 1 i.1s de ,1gricul tores sem terra do 
Par.m;Í pe1·m.1nccem acampadas,decsde julho de 8S,

em di,ersos municípios do estado. Como forma de 
pressão, ocupdr,,m d sedti regional do INCRI\ até 
quP a l <Jllma solução fos:;e apresen tc1dt1 

O dlrcl or reg lona 1 do ItlCRA/PR e o 
SPcretárlo geral do MIRAO. em documento 
assinado no dia 20.0J, se comprometeram a 
assentar ISOO famflias até junho de 86 no 

do Mo .. imento dos Sem Terra/ março 

as 1500 
Annoni 

e Sarandl),ocuparam a 
em Porto Alegre. O 

dos colonos era conseguir uma 
entrevista com o secretário geral do MJRAO, 
Simão Jatene e negociar uma solução efetiva 
para o assentamento das famílias acampadas. 
(O ISP/ 28.02.86) 

reinvindicações dos sem tPrra. 
(Informativo do Movimento dos Trabalhadores Sem 
rerrd/março 1986} 

A Reação dos Proprietarios 

O tema da CampanhJ da Fraternidade trouxe, 
dt volla �os jornais, notícias de reações dos 
proprietários semelhantes àquelas publicadas 
por ocdsião do anúncio do l PNRA. 

Os jornais, alguns de form,1 branda, outros, 
.:ipaixonc1damente, publicdrdm nodcias da 
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organização dos proprietários contra .-, rt'forma 
agraria. L claro que os proprielarios sempre 
esti,eram mobilizados em torno de seus 
interesses. Se muda alguma coisa, é a forma de 
se clrt iculdrt>m dentro dest,l orqaniza<:dO, 

tstdO sendo criadas as UDRs (União 
Democrática RuNlist.:,). lssc mo,lmcnLo começou 
em Goi.is e esLd se orqanirando em S;io P,1ulo, 
Minas Cer,1is, Pernambuco e l·ldto Crasso. 

Lm Goiás, os proprictarlos conseguiram 
impedir alqumas desapropriações. 
São Paulo reatirou, em Presidente Prudente, uma 
,enda pÚblica de dois mil bois, arrecJdando 
mais de c,S 3 milhões. [sse dinheiro sera 
aplicado nas ações do mo�imenlo e, entre elas, 
na campanha à Constituinte. 

Enquanto isso, o processo de reforma agrária 
cdminha cm marcha lenta. O adiamento da 
assinatura dos planos regionais pode 
comprometer as metas pre,ist.:i5 par.i este ano, 

VIOLENCIA NO CAMPO 

l9S5 foi um ano marcado pela \lolência no 
campo, chegando a atingir nlveis 
precedenles. SÓ no mt•s de setembro 
registrados 41 casos de morte. O 
regislr01J um total de 256 hOQ1icidios, dos 
199 (76�) ocorreram nas regiões 
nordeste. 188 são trabalhadores rurais e 
14 são líderes sindicais. lm apenas 6? 
estão registradas 135 morte . 

\ários fatores têm e tribuÍdo 
este quadro: 

1. existência de crime organi1ado,
quadrilhas a serviço d s grandes propri 
dando origem ao sindicato do rime. 

2. impunidade dos rni\ndantes e

''-.._ __ 

tlÚMERO DE MORTOS POR ATIVIDADE/ l 985 
Atividaúe Total de mortos 

Trabalhadores rurais 188 
Garimpeiros 04 
Índios 08 
Prop. e Pretensos 04 
Empregados de fazenda 14 
Pistoleiros 24 
Clérigos 03 
Advogados 
Policiais 
Comerciantes 
Profissão não identificada 

TOTAL GERAL 

04 
04 
01 
07 

261 

pois corre o risco de não respeitar o 
calendário aqrfcola, multo Importante para os 
aqricu llores. 

Por sua vc,, as desapropriações nao 
significam a posso da terra. Primeiro é preclso 
asst>gurar, na jusllça, o dlreiLo �s terras 
desapropriadas. c�Jstcm terras, desapropriadas 
em 1969, que alé hoje enfrentam a disputa pela 
posse. 

A agitaçdo de alguns fazendeiros contra a 

refoTill<l agraria nao preocupa . t uma coisa
minorilaria e localizada . [ste pessoal ameaça 

pegar em armas, quando na verdade eles nunca 
andaram desarmados. A sociedade brasileira,
incluindo a maioria dos setores empresariais, 
sabe que a reforma agrdrJa e um programa
inadiável. 
(Herberl de Sou1<1- :JB 13.04.86) 

inquéritos 

os muitos impasses criados depois do 
anúncio do PNRA tem colaborado para acentuar os 
casos de violência, o clima de intranquilidade 
e tensão em regiões críticas. 

SÓ nos primeiros meses deste ano, se tem 
notfcia de 44 mortes em conflitos pela terra, o 
que mostra, que nenhuma medida concreta foi 
tomada, até agora, para alterar esta realidade. 

NÚMERO DE MORTOS POR RECIÃO (1985): 

l�orte 109 
Nordeste 90 
Sudc·ste 32 
Sul 03 
Centro Oeste 27 

obs.: Se a esta lista forem acrescentados os 59 
bÓias frias mortos em acidentes de transportes, 
ter (amos um totil l de 3?0 mor tos. 

obs,?: Os dddos apresentados sobre violência no 
campo.cm 198S. sao do MíRAO/TNCRA. 
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QUADRO OOOtSTRATIVO DOS fl>RTOS 

1'8S 

ESTADO• 
JAN. FEV. HAR. ABR. HAI. 

ROl«>ÔHIA 02 01 

AMAZONAS 01 

RORAIMA 

PARÁ 14 08 10 12 

HARAt*iÃO 01 01 01 

CEARÁ 01 

PIAUÍ 

PERNAteUCO 01 01 02 

ALAGOAS 

BAHIA 01 

HINAS CERAIS 02 04 0) 02

RIO OE JANEIRO 

SÃO PAULO 

PARANÁ 

HATO CROSSO 01 

HATO atOSSO SUL 

COIÃS 

TOTAL POR Hts 18 04 18 

• incluindo-se o Território de

Violências contra as aulheres 

Sérias violências são cometidas contra as 
mulheres nos conflitos de terra. Submetidas a 
inúmeras arbitrariedades que vao desde 
destruição do roçado, proibição de lavagem de 

TERRAS INDÍGENAS 

É grande o quadro de violência verificado 
nas areas Indígenas, decorrenles das constantes 
invasões e tentativas de apossamento indevido 

8 

' 

EM Ct»IFLITOS (E TERRA POR ESTADO 

H t 5 TOTAL 

JUN. n. ACO. SET. OUT. HOV. DEZ. 
POR 

ESTADO 

01 0) 07

03 04

01 01

19 09 14 0) 04 04 97

05 0) 04 12 07 06 0) 4)

01 03 05

04 0) 07

01 05 01 03 14

01 01

10 02 02 03 02 20

01 02 05 01 20

09 09

01 02 0)

03 0) 

04 01 08

02

03 17

27 25 )Z 41 )6 18 12 261 

ilegalmente cercados, até 
e outros tipos de lesões 
vezes, culminando com 

16 mulheres foram mortas 

roupas em locais 
estupros, sevícias 
corporais, multas 
hom!cÍd!o. Em 1985, 
na lut� pela terra: duas freiras, duas 
advogadas, dez trabalhadoras rurais. 

que e intensificado com a morosidade dos 
procedimentos administrativos 

� 

•



Áreas ind{gefléls ea conflito 

Roraima 

Yanomani: ha dois garimpos funcionando nas 
terras deste grupo. Isso tem acarretado choques 
,1olentos. Ate hoje, não foram punidos os 
responsaveis pela invasão de 2 mil garimpeiros, 
comandado por Jose Altino Machado. 

M.lcu�i Wapixana: as intimidações sofridas 
por esse grupo são realizadas, diretamente, por 
PHs e a Segurança Pública do território, 
conduzida pelo coronel Mena Barreto. 

Mato Crasso do Sol 

Picakua: os lndios desta área estão 
e impedidos pelos fazendeiros da 
au�iliados pela polícia militar, de 

isolados 
região, 

sair ou 
retornar às suas terras.Além disso, o 
fazendeiro LÍbero Monteiro é responsavel pela 
derrubada de 400 ha. das matas indígenas. 

Tikuna: a polícia dá cobertura a madeireiros 
e pesqueiros que in,adem as terras indígenas. 
Diversos Índios foram presos, outros ameaçados 
e tiveram a sua produção agrícola confiscada. 

Rikbalsd: foram expulsos de suas terras por 
uma ação da PM, acompanhada por Célio Host, 
runcionário da FUNAI. 

Minas Cerais 

Xacriaba: o prefeito de Itacarambi, José 
Ferreira de Paula, além de posseiro das terras 
indígenas, tem liderado os atentados contra a 
comunidade. 

Santa Catarina 

Toldo Ohinbangue: os políticos da area têm 
e�plorado a situação de conflito que e 
extremamente tensa. 

Amazonas 

Rio Negro:foi concedido um alvará à 
mineradora Rio Marmelos, que implicará em 
graves conflitos na área. Lideranças lndigenas 
já se posicionaram, repelindo qualquer invasao 
ao seu território. 

Boletim da Campanha Nacional pela Reforma Agrária 

Produzido pela Secretaria da Campanha 

Rua Vicente de Souza, 2, - 222Sl, Rio de Janeiro - RJ 

Editor: Ana Kronemberger l8630/86/7Y 

9 



Call:>ol'YlO Nocional Pela

REFORMA 

AGMRIA 

Rio de Janeiro oo.21 março/abril - 1987 

REFORMA AGRÁRIA E CONSTITUINTE 

A Campanha Nacional pela Reforma Agrária (CNRA) esteve em 
Brasília, dia lo. de março com o objetivo de entregar, discutir e 
pedir o apoio dos líderes partidários, parlamentares e da imprensa ao 
seu documento-proposta para a Constituinte. Estavam presentes José 
Gomes da Silva (ABRA), D. Tomás Balduino (Diocese de Goiás), André 
Montalvão e Altamir Pettersen (CONTAG), Milton (CPT), INESC e CEDEC. 
Foi dada entrevista coletiva e houve reun1ao com cerca de 50 
parlamentares que defendem a reforma agrária. E� todos os contatos foi 
unânime o interesse pelo documento. A Campanba obteve do primeiro 
secretário da Assembléia Constituinte, deputado Marcelo Cordeiro, o 
compromisso de que o texto será enviàdo ao presidente da Constituinte 
e à Comissão e Subcomissão que tràtam o assunto. 

No dia 23 de abril foi realizada a segunda reunião com 
parlamentares e entidades ligadas à reforma agrária, para discussão do 
documento. Os constituintes presentes reafirmaram sua disposição de 
continuar defendendo a proposta da CNRA junto à Constituinte. 

A ABRA abriu a série de audiências públicas com a Subcomissão de 
RefotlnB Agrária, no dia 22 de abril. Apesar das resistências dos 
setores conservadores, o debate sobre as propostas foi positivo. Já 
estão previstas audiências com a CPT, Movimento dos Sem Terra, CONTAG, 
IBAS� e outras entidades. No dia 25, a Subcomissão reuniu-se na 
Fazenda Annoni, no Rio Grande do Sul, e no dia 26 com os brasilguaios 
do ttssentamento Novo Horizonte, em Mato Grosso do Sul. No dia 28 
estar.é em Recife para visitar o assentamento de Ipitinga e reunir-se 
com as Federações de Trabalhadores Rurais de Alagoas, Pernambuco, 
Paraí�a e Rio Grande do Norte. 

Coleta das assinaturas para as emendas populares 

t importante que todos acelerem as discussões em torno das matérias 
que serão objeto da emenda. Cada cidadão terá direito de assinar 
apenas três emendas sobre cada tema. Para discutir a melhor forma de 
se coletar as 30 mil assinaturas necessárias ao envio da emenda e 
atuar, junto aos constituintes, a CNRA fará uma reunião em Brasília;
Lembramos que o prazo final para o recolhimento das assinaturas sera 
no início dê agosto. 

Informe fornecido pelo INESC, 



NOTAS 

ll>Sob o tema 11 Terra prometida, vida 
garantida", milhares de pessoas participaram no 
dia 3 de março da 10a. Roma�ia da Terra em Cruz 
Alta, no Rio Grande do Sul. 

11>A reforma agrária é o tema central da 
mensagem que um grupo de repentistas está 
levando a 23 cidades brasileiras. No dia 24 de 
março, eles estiveram em Brasília e cantaram 
seus répentes no plenário da Assembléia 
Constituinte. 

11>Representantes de sindicatos, padres, 
integrantes da CUT, CGJ, F[JA[MA, parlamentares 
e cerca de mil trabalhadores rurais do 
municÍipio de Caxias, no Maranhão, participaran 
de uma manifestação contra a violência no campo 
e exigiram a efetivação da refor�a agrária. 

•A Contag está definindo uma estratégia para
que os trabalhadores denuncie• às bases o 
cofflportanento dos constituintes nos debates 
sobre a reforma agrária. t reduzido o número de 
parlamentares que apóiam os lavradores. 

•� manifestação contra a violência no caapo e
a favor da reforma agrária em Conceição do 
Araguaia, Pará, no dia 5 de abril, reuniu nais 
de três mil trabalhadores rurais. Durante cinco 
horas foram denunciadas ameaças de morte e a 
ação de milícias particulares a serviço de 
fazendeiros. Um documento assinado por membros 
da CPT, lideranças comunitárias e sindicais, e

políticos, exigindo do presidente José Sarney 
providências para a punição dos crimes, a 

legitimação das posses, a extinção do Getat o a 
demarcação das torras indígenas, foi entregue 
ao presidente da Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães. 

•Cerca de 1.500 pessoas participaram da
Romaria Libertadora da Terra, que saiu no dia 8 
de março de São Mateus, no Espírito Santo, e 
percorreu 227 km, encerrando-se no dia 20 com 
uma concentração em frente à catedral da 
cidade. O objetivo da romaria foi denunciar a 
niséria em que vivem os trabalhadores, a 
violência nos despejos e a lentidão dos 
processos de desapropriação. 

•O Cedi acaba de editar um dossiê que reúne
as grandes questões nacionais-- educação, 
saúde, sistemas partidário e eleitoral, 
direitos indígenas o dos trabalhadores e a 
mulher, entre outros-- e as propostas populares 
para a Constituinte. A questão da terra mereceu 
destaque especial neste trabalho que pode ser 
encontrado na sede do Cedi, rua Cosme Velho, 
98, fundos - Rio de Janeiro, C[P 22.241. 

•4 Assembléia legislativa do Estado do Rio
aprovou a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar 
as migrações e a queda da produção agrícola. 
CPI apresentará sugestões para facilitar o 
acesso às terras destinadas ao trabalho e à 
moradia, no campo e na cidade. Os trabal�adores 
rurais devem encaminhar suas reivindicações, 
informações e dados à CP! da Ter�a. 

---CONFLITOS ____________________ _ 

Os meses de março e abril foram, mais uma vez, marcados por 
despejos e pela violência contra trabalhadores rurais de todo o país. 
Apesar das grandes dificuldades vividas pelos lavradores que já se 
encontram em processo de assentamento, muitos estão conseguindo 
produzir, embora não tenham como escoar a produção. A realidade mostra 
que a luta para permanecer na terra tem sido mais árdua do que para 
conq�istá-l a. Isso, contudo, não desanima os trabalhadores, que se
mantem organizados para enfrentar mais este grande desafio. 

BAHIA 

As 1.500 famílias que vivem numa área de 
Gerais, em Canápolis, estão sendo expulsas por 
grileiros, que levaram tratores e jagunços 
armados para a reg1ao, e contam com o apoio da 
Aspeco, braço local da UDR. O Instituto de 
Terras da Bahia (Iterba), que depois de oito 
anos de luta dos posseiros pela terra havia 
lhes prometido uma escritura comum de "fundo de 
pasto" para manter ali a criação de gado, não 
tomou qualquer providência. O padre Antonio 
Zanini, da diocese local, e dirigentes do 
�indicato rural estão ameaçados de morte 
(M oolf). 

[SP1RITO SANTO 

Cerca 
violência 
na BR-101, 

60IÃS 

de 50 famílias despejadas com 
pela polícia militar estão acampadas 
em Linhares. (Jornal dos Sem Terra) 

Os canavieiros do Vale de São Patrício 
reuniram-se no dia 7 de março em Carmo do Rio 
Verde, para discutir propostas a serem 
negociadas com os patrões sobre o corte de 
cana, iniciado em abril. (Jornal dos Sem Terra) 

A sede do Incra em Goiânia foi ocupada no 
dia 12 de março por cerca de 130 líderes rurais 
que exigem o afastamento do superintendente 
regional. (Jornal do Brasil) 

MARANHÃO 

Mais de 42 famílias de posseiros foram 
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expulsas da fazenda Caxirimbu, município de 
Caxias. Nesta área está prevista a 
desapropriação de 2.500 hectares. Estão 
envolvidos na expulsão os coronéis PM Xavier e 
Daniel, além de policiais civis. Não há 
mandados judiciais contra os posseiros, ficando 
caracterizadas mais uma vez a violência e a 
impunidade nessas ações. Segundo a CPT, o 
Maranhão bateu no ano passado todos os recordes 
de violência no campo. foram registrados 15 
assassinatos, 29 ameaças de morte, 96 pessoas 
ficaram feridas, 79 foram presas, 1.383 casas 
incendiadas, houve 1.555 despejos e 1.350 
ameaças de despejo. A polícia estadual esteve 
envolvida em 80% dos casos de violências contra 
trabalhadores rurais. (CNRA - Jornal do 
Brasil). 

Cerca de 400 famílias foram despejadas nos 
municípios de Bacabal, São Mateus, Matões, Pio 
XII, Parnarama, São Domingos do Maranhão e 
fortuna. Com a ajuda das polícias civil e 
militar, jagunços têm ameaçado mais de três mil 
moradores e impediram a vistoria do Incra em 40 
mil hectares. A região vem sendo marcada �ela 
violência e embora a equipe do Incra tenha 
constatado que não existe qualquer ação 
tramitando no Judiciário, poucas famílias 
conseguem resistir e permanecer na area. 
(Jornal do Brasil) 

Em reunião na Superintendência Regional do 
Incra com membros da CPT, posseiros e 
sindicalistas, advogados do grupo gaúcho Citusa 
exigiram a exclusão de 10 mil hectares dos 43 
mil desapropriados no distrito de Arame. O 
processo está embargado na Justiça federal e 
ati agora o 1�cra não conseguiu assentar 
ninguém no Estado. (Jornal do Brasil) 

Uma comissão de sindicalistas de Bom Jardim 



levou à Assembléia Legislativa a denúncia do 
assassinato do lavrador e líder sindical 
Raimundo de Jesus Silva. O deputado Juarez 
Medeiros (PMDB) fez a denúncia da tribuna e 
sugeriu a substituição do superintendente 
regional do Incra, francisco de Assis Souza, 
acusando-o de estar a serviço de grandes 
latifundiários do Estado. (Jornal do Brasil) 

MATO GROSSO 00 SUL 

A situação das 762 famílias de brasilguaios 
assentadas em Ivinhema há 1� meses é bastante 
crítica. A maioria continua vivendo em barracas 
de lona e sem condições de comerciali�ar sua 
produção de milho e algodão. (Jornal do Brasil) 

MINAS 6ERA1S 

Algumas famílias que ocupavaD a reserva 
indígena dos Xacriabá estão sendo assentadas 
provisoriamente nas terras da Ruralainas e 
outras aguardam a desapropriação da 
Ressaca. (Aconteceu) 

Seis dos 14 homens envolvidos no assassinato 
de três Índios xacriabás, no mês de fevereiro, 
estão presos. São eles: Francisco Assis Amaro, 
Sebastião Oliveira Vidoca, Martinho Alves 
Vidoca, Cláudio Miro Oliveira Vidoca, Roberto 
freire Alkimin e Geraano Alves da Silva (O 
Globo) 

A desapropriação de áreas rurais nos 
municípios de Bru�adinho e Rio Manso para a 
construção da barragem de Rio Manso deixará sem 
meios de sobrevivência as 400 famílias de 
trabalhadores rurais que ali viviam (MNODH) 

PARÁ 

Depois de seis dias percorrendo os 
municípios da região do Bico do Papagaio, dois 
assessores do Mirad entrevistaram cerca de mil 
pessoas e �omprovaram torturas praticadas por 
policiais militares contra posseiros. Na cidade 
de Redenção, comprovou-se a atuação declarada 
de uma milícia privada formada por homens que, 
dizendo-se agentes federais, ameaçam e 
incendeiam barracos e roças dos trabalhadores 
rurais. Um relatório com o depoimento das 
vítimas da violência e a relação de 20 fazendas 
onde a situação é grave será entregue ao 
Ministro da Justiça. (O Globo) 

Policiais fortemente armados de fuzis 
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atacaram e �aquearam a Vila Paraúna, no 
município de Xinguara. Eles chegaram ao povoado 
em caminhões e camionetes da fazenda 
Bamerindus. Vinte lavradores foram amarrados e 
obrigados a servir re escudo para os 
saqueadores, e uma igreja católica utilizada 
como local para sessões de torturas. (MNDDH) 

PARAtllA 

Quatro trabalhadores da fazenda SabaÚma, em 
João Pessoa, foram presos por mais de ?O 
policiais que invadiram a área desapropriada 
desde 198}. Mulheres e crianças foram 
espancadas. A luta pela posse desta área 

1976 e pela segunda vez as 112 
lavr.adores haviam se organizado em 
o plantio de feijão. (MNDOH)

Jr.ês policiais militares suspeitos da morte 
sindicalista Margarida Maria Alves foram 

presos em Recife. Dois deles foram reconhecidos 
como assassinos do advogado sindicalista 
Evandro Cavalcanti. (folha de São Paulo) 

PARANÃ 

No período em que cerca de 30 famílias 
estiveram acampadas em frente ao Palácio 
Iguaçu, morreram 30 pessoas, entre adultos e 
crianças, houve 19 despejos e apenas 908 
famílias, entre as mais de cinco mil, 
conquistaram a posse da terra. A situação 
desses lavradores continua precária enquanto 
esperam o cumprimento da promessa do governador 
de lhes dar condições mínimas de sobrevivência. 
(Jornal do Brasil) 

Acusados por soldados do Campo de Instrução 
Marechal Hernes de invadir a área do Exército, 
os lavradores Hami1ton e Edilson Gonçalves de 
Oliveira podem ser condenados a pena de até 
seis meses de prisão. Hamilton já esteve preso 
e durante 12 dias foi espancado. Os dois 
trabalhadores fazem parte de um grupo que há 25 
anos reivindica a posse da área ocupada pelo 
Exército. (Jornal do Brasil) 

PERNAMBUCO 

Os fazendeiros José do Rego Neto e Charles 
Guerra de farias, acusados do assassinato do 
advogado Evandro Cavalcanti, nao compareceram 
para depor perante o juiz da comarca, na 
primeira fase do processo que apura os 

responsáveis pelo crime. O juiz Fernando 
Cerqueira decretou a prisão preventiva de 
ambos. (les se encontram desaparecidos desde a 
semana seguinte ao assassinato. (Jornal do 
Brasil). 

RIO GRANDE DO SUL 

São grandes as dificuldades que as 1.300 
famílias acampadas na fazenda Annoni estão 
passando, enquanto aguardam o assentamento 
definitivo. Apenas 92 estão instaladas em 
outras áreas do Incra e mais 40 deverão ser 
assentadas no município de Santiago. Não 
existem grandes expectativas de colheita para 
os 2,2 mil hectares plantados, uma vez que o 
Incra só liberou a verba para o cultivo em 
novembro, quando a época certa para 1n1c1ar o 
preparo do solo seria agosto. Os trabalhadores 
se mantêm mobilizados para apressar o processo 
de assentamento. (O Globo) 

RIO DE JANEIRO 

Além de ameaçar os posseiros do Mutirão da 
Paz, em Pirai, o grilêiro Darcy Pires do 
Nascimento destruiu toda a plantação da área 
ocupada por 40 mil famílias de lavradores. O 
gFileiro, que tem sete fazendas em outros 

SÃO PAULO 

Oito posseiros estão presos desde dezembro 
em Sete Sarras, sob a acusaçao de terem 
assassinado três jagunços que queriam expulsá
los de suas terras. Armados, eles agrediram as 
lideranças dos trabalhadores e queimaram suas 
casas. lavradores, sindicalistas e membros de 
Comunidades de Base do litoral sul e do Vale do 
Ribeira estão reivindicando a libertação dos 
lavradores presos. (Jornal dos Sem !erra) 

Na região do Pontal do Paranapanema existem 
cerca de três mil famílias acampadas em 
condições precárias 1 aguardando as medidas do 
governo para serem assentadas em áreas já 
desapropriadas pelo Incra. São, ao todo, 12 
acampamentos somente nesta reg1ao. (Jornal dos 
Sem !erra) 

municípios do Estado, está sendo processado :::=:::!�IIÍ��>-,
para desocupar as terras. (O Globo) �

�;::::=. -
Aumenta a luta pela posse da terra no� 

Estado. Os despejos violentos marcaram o mês de)) � 1 u� ...... :.__::março. Em Pedra Lisa, Nova Iguaçu, cerca de 100 
famílias estão acampadas na beira da estrada. 
Em Guandu do Sena, 265 famílias de pequenos 
agricultores responsáveis pela maior produção 
de chuchu do município enfrentam situação 
semelhante. Os trabalhadores despejados das 
fazendas São Bernardino e Vila de Cava também 
perderam suas casas e seu pedaço de chão. 
Entidades como a CPT, Faferj, Movimento dos Sem 
Terra, Movimento Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos, CUT e personalidades como 
frei Leonardo Boff, além de parlamentares 
outros trabalhadores rurais, na tentativa de 
mobilizar a op1niao pública, denunciaram, em 
entrevista coletiva na Assembléia Legislativa 
no dia 13 de abril, as inúmeras violências e 
irregularidades que vêm ocorrendo no Rio de 
Janeiro. No início de março foi assassinado em 
Pedra Lisa o posseiro Ademir Barreto. (CNRA) 
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TRABALHO ESCRAVO 

Trabalhadores do Norte de Goiás, acompanhados do presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Araguaia (Pará) e de 
frei Henrique, estiveram em Brasília para denunciar o trabalho escravo 
nas fazendas daquele município e pedir ajuda às autoridades para 
localizar diversos lavradores que desapareceram há cerca de um ano. 
Foram feitos contatos com o Mirad, Ministérios da Justiça e do 
Trabalho, e com parlamentares, aos quais foi entregue um documento que 
prova o aliciamento e maus tratos, denuncia o trabalho escravo a que 
estão sendo submetidos os trabalhadores, sob a vigilância de soldados 
armados e sem receber qualquer remuneração pelo serviço executado. No 
Ministério da Justiça foram tomadas declarações 'dos trabalhadores 
rurais. A denúncia foi feita também aos deputados constituintes Ademir 
Andrade (PMDB-PA), Luís Inácio Lula da Silva (PT-SP) e Benedita da 
Silva (PT-RJ), que participaram de ato público em Conceição do 
Araguaia e se comprometeram a levar este gravíssimo problema ao 
conhecimento da Assembléia Nacional Constituinte, exigindo 
providências imediatas. 

Damião Ribeiro dos Santos e mais cinco trabalhadores conseguiram 
fugir da fazenda Rio Dourado, de propriedade da Atlântica Boavista, em 
Conceição do Araguaia, e denunciaram o trabalho escravo a que eram 
submetidos. Depois deles, outros dois trabalhadores tentaram fugir, 
mas foram aprisionados por Índios Gorotire e estão desaparecidos. 

Recentemente, os lavradores Waldir Pereira Brito, Gumercindo Lima 
dos Santos, Manoel MelchÍades Lustosa e Raul Batista de Souza, 
considerados mortos pelo sindicato de Porto Nacional, foram 
localizados como escravos em Santana do Araguaia, na fazenda Rio 
Cristalino, da Volkswagen. A denúncia foi levada pelo sindicato ao 
Ministério do Trabalho, em Brasília. Na região de Santana do Araguaia, 
os proprietários de terra pagam aos "gatos" CZ$ 350,00 por escravo que 
conseguem. 

TRIBUNAL DA TERRA 

Nos próximos dias 12, 13 e 14 dé maio, será instalado o Tribunal 
Nacional dos Crimes do Latifúndio, a ser realizado no auditório da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Avenida W3 Norte, Quadra 516, Bloco B, 
Brasília, DF. 

Programação: 
dia 12 - às 19 horas - Instalação do Tribunal 
dias 13 e 14, das 9 às 18 horas - Julgamento dos casos 
dia 14 - às 19 �oras - Encerramento 
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Damião dos Santos 
e sua família. 

A fORÇA DAS MULHERES NA LUTA PELA TERRA 

Acordar cedo, ir para a roça, capinar e 
colher ao lado do marido, sem ter nenhum 
reconhecimento profissional, além de cuidar da 
casa e dos filhos, muitas vezes enfrentando 
caminhadas de vários quilômetros a pé ou 
transportadas sem as mínimas condições de 
segurança para chegar ao local de trabalho, 
Esse í o dia a dia de milhares de mulheres 
trabalhadoras rur1i1, que com muita força têm 
11 organizado, reivindicando junto com seus 
compenheiroa melhorei condições de vida e de 
tr1b1lho, 

C1rc1 do ZO mil mulher,, g1Úoh11 de Z10 
municlipios, representando Z3Z sindicato!, ••
reuniram no dia 8 de março em comemoraçao io

Dia Internacional da Mulhar. Entre as 
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principais reivindicações levadas ao governo 
está o reconhecimento da profissão de 
trabalhadora· rural, com assistência e benefício 
da previdência social, educação voltada para o 
campo, crédito rural, reforma agrária imediata 
e preços mínimos para os produtos agrícolas. 

Na Paraíba, cerca de 1,500 mulheres reunidas 
comemoraram o Dia Internacional da Mulher 
lembrando o assassinato d1 líder sindicalista 
Margarida Alves, ocorrido há quatro anos, 

Violência no campo o reforme agrária foram 
alguns dos temas debatidos no Terceiro Encontro 
de Mulheres da 81ix1de fluminense, realizado 
nos dias 28 e 29 de março, am Nova Iguaçu (RJ), 
com a participaçio de 1,ZOO mulheres. A�
propostes discutidea foram encaminhadas a 
Aasembléia Nacional Constituinte. 



---TERRAS INDÍGENAS ______________ _ 

Os povos indígenas não representam um problema para as nossas 
fronteiras . Eles são a solução, porque defenderão seus territórios da 
invasão de estrangeiros e a Amazônia de desastres ecológicos. 

Em defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da população 
amazônica, envie mensagens de repúdio ao Pro jeto Calha Norte, exigindo 
sua imediata suspensão, às seguintes autoridades: 

- Presidente José Sarney - Palácio do Planalto
70.150 - BrasÍlia/DF - telex 061-1451

- General Rubens Bayma Denys - Conselho de Segurança Nacional
Palácio do Planalto 

70.150 - BrasÍlia/DF - telex 061-1160 
- Ministro Aníbal Teixeira, Secretaria do Plane jamento

70.063 - BrasÍlia/DF - telex 061-2207
- José SepÚlveda Pertence - Procurador Geral da República

Avenida L2 Sul Q 603 - 70.200 - BrasÍlia/DF - telex 061.1144

• O "lobby" indigeni.rsta, formado pela
Associação Brasileira de Antropologia, Conselho
Indigenista Missionário, Comissão PrÓ-Indio,
Centro Ecumênico de Documentação e Informação,
União das Nações Indígenas e Instituto Nacional
de Estudos Sócio-Econômicos, levou ao Congresso
Constituinte proposta de que sejam divulgados e
discutidos os projetos de d&senvolvimento da
Amazônia antes de sua implantação. O objetivo é
garantir os direitos dos Índios. (folha da
Tarde)

• Um documento elaborado por agentes pastorais
do Brasil e da Venezuela-- "Compromisso pela
sobrevivência dQ Ianomani"-- está sendo
divulgado nas dioceses brasileiras pela CNBB.
Esse documento considera o Projeto Calha Norte
uma iniciativa desenvolvimentista e genocida,
que visa a ampliação da presença sócio-

Errata: No boletim Informa número 20, 
janeiro/fevereiro, ao noticiarmos os 
assentamentos no Estado do Rio, poblicamos que 
em Guandu, município de �ova Iguaçu, 50 
famílias estão sendo assentadas em 278 mil 
hectares desapropriados para fins de reforma 
agrária. O correto é 278 hectares. 
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econômica e militar na região Norte, 
diretamente a sobrevivência dos 
Ianomani. (folha de São Paulo) 

afetando 
Índios 

• Os Índios Gavião, que habitam uma reserva no
sul do Pará cortada pela ferrovia de Carajás,
da Companhia Vale do Rio Doce, bloquearam por
dez horas o tráfego da principal via de
escoamento de minério do país. Como resultado,
obtiveram mais uma promessa do Ministro Dante
de Oliveira de resolver a questão dos posseiros
que habitam aquela reserva. (Jornal do Brasil)

• O presidente José Sarney assinou decreto
94088, em 11 de março, declarando de ocupação
dos Índios a Ãrea Indígena Zoró, no município
de Aripuanã (MT), que será demarcada
administrativamente pela funai. (Aconteceu)

Este Boletim foi produzido pela Secretaria da 
Campanha Nacional pela Reforma Agrária. 
Rua Vicente de Souza, 3� - Cep: 22251

Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
lel.: 266-3993 

CONTAG / CPT /ABRA/ !BASE/ CGT / UNI 
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Componha Nocional Feia 

.REFORMA 

AGRARIA 

N2 8 Rio de Janeiro - OOVEMBRO/DEZEMBRO - 1984 Rua Vicente de Souza,29 

A questão da terra continua no centro dos grandes problemas 

nacionais e pelo discurso do Presidente Tancredo Neves poderá estar 

também no centro de suas preocupaçoes. 

As lutas dos sem cerra se alastram por todo o país, os bóias-frias 

lutam e se ·organizam e os assalariados rurais vao conquistando 

vitórias significativas principalmente no Nordeste. 

Este an� já foi marcado pelo III Encontro Nacional �os Sem Terra e 

cera como um acontecimento fundamental o IV Congresso dos Trabalhadores 

Agrícolas a realizar-se em 30 de maio de 1985. 

A violênçia r.o campo continua a �azer vítimas entre os campones�s 

por todo o· pais sem que os culpados sed•� punidos. 

A Campanha Nacional pela Reforma Agn:iria estará realir.ando também 

no dia 12 de fevereiro em Brasília um Encontro Pela Reforma Agrária 

com o apoio da ComissÃo de Reforma Agrária da Câmara Federal para 

discutir propostas e medidas concretas para o desencadeamento da Reforma 

Agrária e a aplicação do Estatuto da Terra, convidando para esse ato 

todas aquelas instituições e pessoas que lutam pela Reforma Agrária em 

nosso pais. 

A miséria existente nas grandes cidades e no campo e a resistência 

dos grupos dominantes aos processos legítimos de transformaçao social 

podem tornar muito grave o processo político que agora se inicia. 

Entendemos que a sociedade brasileira deverá tomar consciência da 

gravidade e a urgênc1a dos problemas que tem como raiz e origem a 

terra, sua propriedade, sua posse e seu uso. 
- .-... 

Este problema nao resolvido pr:ioridade nao só� 
�ilhÕes de sem terra e os milhões de assalariados que sofrem nela, ele 

e prioridade para todo o país em luta pela democracia . 

CONTAG/C:PT/CIMI/ÇNBB/ABRNIB� �E 



1 - Encontro Nacional pela Reforma Agrária 
Brasília - 12 de fevereiro de 1985.

O encontro está sendo promovido p«�la ca'mpanha Nacional pela Reforma 
Agrária, com o apoio do da Comissão de RHfonna Agrária da Câmara Federal, 
no dia 12 de fever.eiro de 1985. O evento si� dará na Sala Nereu Ramos, da 
Cimara dos Deputados. Terá início �s 9 horas, com a palav�a de 
representantes da CONTAG: Igreja, ABRA, IBASE e Parlamentares. 

Estão sendo convidados para o Encontro os Presidentes dos Partidos, 
Juristas, outros parlamentares, OrganizaçÕe:;, Sindicatos e Federações. 

2 - Em preparação o 4o. Encontro Nacional de Trabalhadores Rurais 
BràsÍlia - 25 a 30 de maio de 1985.

2a) FETAPE de Pernambuco 

A Campanha Nacional pela Reforma Agrári.a recebeu material da Federação 
dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, co1ntendo as principais reivindicações 
dos trabalhadores daquela regiao. as quais serão levadas ao 4o. Congresso 
Nacional dos Trabalhadores Rurais. Elas se r,eferem a vários aspectos e 
situações que atingem a região. 

O documento apresenta considerandos e p·ropostas quanto à Violência no 
Campo, Luta Sindical, Barragens, Política Agricola, Politica Econ�mica, 
Previdência Social, Questões Trabalhistas, e nele a FETAG/PE afirma que 
acredita que somente � Reforma Agrária, a redemocratização do País e a 

. redistribuição da propriedade é que vão dar uma solução definitiva para a 
questão. 

Que o Governo tome a decisão 
Reforma Agrária, ampla, massiva e

Trabalhadores Rurais. 

política fundamental de implantação da 
drástica, com a participação dos 

O documento detalha também a 
Canavieira, para a qual propõem 
social, conforme o Estatuto da 
produção. 

Reforma Ag:rária que desejam para a. Zona 
que toda ela seja desapropriadi por interesse 
Terr�, que se estruture um novo sistema de· 

2b) lo. Congresso Estadual de Trabalhadores liiurais - MG 

Cerca de 700 trabalhadores rurais minei1ros, representando aproximadamente 
250 sindicatos, estarão reunidos, em Belo Horizonte (MG), no lo. Congresso 
Estadual da Categoria, para discutirem os st�us problemas. No âmbito ·da reforma 
agrária. os trabalhadores rurais mineiros qu«�rem a aplicação do estatuto da 
terra e que pelo menos "a metade da 1irea de cada propriedade tenha como 
destinaç�o exclusiva a produção de alimentos''. Quanto i entrega das terras, 
eles já estabeleceram os critérios para a dii;tribuição: primeiro, as terras 
p�blicas, depois as da Igreja, as localizad�s ao longo das rodovias e as 
agriculturáveis inexploradas e ociosas, nesta ordem.· 
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3 - I Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra 

Mais i• 1200 agricultores de 22 Estados participaram, em Curitiba (PR), do 
I Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, que foi aberto dia 29 e 
terminou dia 31, com a elaboração de um documento a ser entregue ao presiden�e 
eleito Tancredo Neves, com suas principais reivindicações. De acordo com os 
organizadores do Congresso, "existem atualmente no país mais de 11 milhões de 
agricultores que esperam do pr6ximo governo uma reforma agrar10 ou, no 
mínimo, a aplicação do Estatuto da Terra". Eles estão discutindo questões 
como a da violência praticada por fazendeiros, principalmente no norte; 
ocupaçao do solo; reforma agrária e o Estatuto do Terra. 

4 No dia 15 �e �ezembro realizou-se em Fortaleza um encontro organizado pela 
AATR CE (Assoc1açao dos Advogados dos Trabalhadores Rurais do Ceará) ABRA-CÊ 
CPT-CE. CUT-CE e Frenle Sindical do Ceará. A reunião. que co�tou com� 
participação de 42 enlidades, entre sindicolos rurais e urbanos, teve 0 
objetivo de organizar o lançamento da Campanh a pPla Reforma Agrária no Ceará. 
A Secretaria da Campanha local está situada na sede da AATR-CE. 

LUTAS NO CAMPO 

SÃO PAULO 
Guariba 

Cerca de 6 mil trabalhadores rurais giio de Guariba (SP), entraram em 
greve reivindicando a manutenção do emprego durante o período da entressafra 
da colheita de cana-de-aç�car, rPadmissào dos. seus dirigentes sindicais 13

dos 16 foram demitidos recentemente das grandes 11sinas - e pagamento de 70.8% de 
diferenças salariais. 

A greve ampliou-se is cidades vizinhas de Barrinha, Jaboticabal e São 
Joaquim da Barra, atingindo um Lotal de 11.600 trabalhadores. Líderes do 
movimento tentarão parnr com piquete. os "bóias-frias" de Sertãozinho e 
Prad6polis, cidade onde está a maiÓr usina de álcool do Brasil, a São 
Martinho, do Grupo Omctto. 

Os trabalhadores rurais da região de Guariba (SP) decidiram terminar a 
greve, aceitando por unanimidade o acordo feito entre a diretoria da Federação 
dos Trabalhadores �a Agricultura do Estado de São Paulo (FETAESP) e o 
empresar10 João di Laurentis, representante dos usineiros. Todos os 
trabalhadores desempreg�dos pela entressafra d.:i colheita de cana-de-açúca""r 
serão csdastrados para trabalhar na col-heita de· amendoim e receberão um 
salário-desemprego de Cr$ 300 mil, além de serem readmitidos 13 sindicalistas 
que trabalhavam na Usina São Martinho, todos componentes da diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guariba. 

Um dia opós aceitarem acordo com os usineiros da região, os trabalhadores 
rurais de Guariba decidiram, em assembléia, reiniciar a greve, com a for�ação 
de piquetes. Essa decisão foi• Lomada porque os usineiros voltaram atr.as na 

decisão de conceder salário-desemprego (Cr$ 300 mil) e readmissão de 13 
sindicalistas na entressafra da colheita de cana-de-aç�car. 

Cerca de 500 "bóias-frias" de Guariba entraram em choque durante, três 
horas, com mais de 150 soldados da Policii Militar. À tarde, cerca de 700, em 
asscmbÍéia, decidiram suspender a greve. até o próximo dja 19. Nos conflitos, 
os "bóias-frias" foram reprimidos a golpes de cassetetes e bomba i; de gás 
quando tentavam impedir a saída de caminhões com colegas que "furavam" a 
greve. 
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A violência cometida pela Polícia Militar contra os trabalhadores em 
greve causou revo 1 ta e 'indignação ent.re seus familiares, agredidos com 
invasões de �asas, espancamentos, bombas, tiros inconsequentes que atingiram
mulheres grávidas, crianças, jovens, jornalista.s, sindicalistas e religiosos. 
Inúmeras entidades, grupos e organizações manifestaram seu repúdio aos atos 
de violência e pedem uma ação efetiva do Governo de São Paulo, assim.. como o 
respeito às justas reivindicações dos trabalhadores canavieiros. 

Riolândia - SP 

Cerca de 4 mil "bóias-frias" de Riolândia (SP), entraram em greve por 
melhores salários e condições de trabalho. Eles reivindicam o aumento da 
diária de Cr$ 7 mil para Cr$ 15 mil, oito horas diárias de trabalho, 
prioridade de serviço para os trabalhadores rurais da cidade, salário; iguais 
para homens, mulheres e menores, domingo remunerado, garantia de trabalho e 
fiscalização dos preços dos produtos nos armazéns pela SUNAB. 

"�iolândia tem 10 mil habitantes. dos quais 8 mil são trabalhadores 
rurais. A principal cultura é o algodão, que tem 7.860 hectares plantados, 
para uma produção de 1.359.780 arrobas". 

Ribeirão Preto - SP

Depois de quatro dias de .negociações, representantes das Federações da 
Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP) e dos Trabalhadore� na Agricultura 
do Estado (FETAESP) chegaram a um acordo em torno das reivindicações 
apresentadas pelos trabalhadores rurais da reg1ao canav1eira de Ribeirão 
Preto. Os três itens mais importantes foram: Cr$ 12 mil por dia trabalhado para 
todos os trabalhadores volantes do setor canavieiro do Estado (eles 
reivindicavam Cr$ 20 mil); antecipação salarial de 100% da média do INPC dos 
Últimos quatro meses para os demais ''bóias-frias" do Estado (cerca de 400 mil) 
e início das negociações coletivas para o setor da cana em·15 de Fevereiro, 
com vistas ao acordo da próxima safra a vigorar a partir de março. 

Guaraci - SP 

Cerca de 1.500 apanhadores de amendoim, em Guaraci (SP), continuam 
greve. O motivo principal é a falta de um preço mínimo para o metro linear 
produto colhido. Os preços variavam entre Cr$ 4 e Cr$ 8 por m�tro linear, 
"bóias-frias" rei.vindicam pelo menos Cr$ 10. 

em 
do 
e os 

Andradioa - SP 

Depois de muita luta contra a família Abdala, em 1980, os posseiros da 
reg1ao conseguiram a desapropriação da terra pelo INCRA, passando o Órgão a 
controlar todo o assentamento. No entanto, as famílias do "Projeto Primavera" 
enfrentam sérios problemas com relação ao pagamento de empréstimos junto ao 
Banco do Brasil. No começo do ano passado já haviam manifestado os pr�blemas 
que enfrentavam ao INCRA e ao Banco do · Brasil. De início o Banco avisou que 
não tinha interesse em tomar posse das terras, mas em outubro iniciaram-se os 
leilões e quatro famílias perderam seus lotes. 
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MINAS GERAIS 
São Francisco 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sio Francisco, Eloy 
Ferreira da Silva foi assassinado no dia 16 de dezembro de 1984. Como dirigente 
sindica.l Eloy viveu intensamente, apoiando e organizando a resistência dos 
posseiros de seu município e região. Eleito delegado sindical de Serra das 
Araras, em 1978, liderou a resistência dos posseiros contra os invasores. Como 
Presidente do Sjndicalo de Sio Francisco era uma das lideranças mais combalivas 
no Norte de Minas, conhecido em todo o Estado. Denunciava as pressões. despejos 
e queima de casas a todas entidades que pudessem dar algum apoio. Combatia toda 
violçncia que caía sobre os trabalhadores. ''Nossa arma é a união, a 
organização e a verdàde", dizia. 

Morreu aos 54 anos, deixando a espo&a e 10 filhos, também ameaçados pelos 
grileiros. 

A polícia identificou, no dia 2 de janeiro, os autores do crime: Paulo 
Leonardo Pereira e José Mendes de Amorim, os dois empregados de José Ribeiro 
Ferreira de Carvalho. O delegado, Márcio Lima Cavense. já iniciou contato com 
as 15 testemunhas do assassinato. Além disso, o Governo Estadual comprometeu-se 
a solucionar o crime. Este foi o oitavo assassinato de lideres sindicais de 
Minas Gerais no ano de 1984. 

Rio Pardo 

Iniciada na sede da empresa, em Rio Pardo (MG), a greve dos trabalhadores 
da EmbaÚba Florestal S/A estende-se aos Municípios de Salj:nas, Grão Mogol, 
Taiobeiras e vários povoadps do Vale do Jequitinhonha. ond� a reflorestadora 
possui ireas com �ucalipto. J5 sio SOO os funciQnirio, parados. 

PARÁ 

Bico do Pap�e�io 

De 28 de novembro a 2 de dezembro de 84, uma comitiva de S deputados 
federais brasileicos, dois depútados do Parlamento europeu. 8 bispos, um 
representante da Anistia Internacional e diversas entidades que apoiam a luta 
pela Reforma Agrária. percorreram parte do Bico do Papagaio e sul do Pará. A 
comitiva teve oportunidade de se encontrar com milhares de iavradores, ouviu 
muitos deles, visitou áreas onde a violência foi particularmente grande em 84 
e estiveram no município de ·Axixá, onde viram pessoalmente as 22 casas 
queimadas do povoado de Centro dos Canários. Nessa ocasião surgiu a proposta 
de ins�auraçâo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a 
questão fundiária. 

Região Xicrin/Rio Cateté 

Segundo denúncia feita pela antropóloga Lux Vidal. da USP, e o doutor 
João Pautô Botelho, da Escolà Paulista de Medicina, a reserva indÍgeMa dos 
Xicrin, no rio Cateté, sudoeste do Pará, "está sendo desmatada no seu limite 
sul, nas proximipades 1a estrada Conceição do Araguaia/São Félix do Xingu. 
pe'lo GETAT (Grupo Executivo de Terras Araguaia/Tocantin's)". 
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Uma comissão formada por cerca de 40 agricultores de diversos municípios 
paraenses esteve no palácio do governo de Belém (PA), pon1 denunciar "o clima 
de terror'' provocado pela violi ncia da PolÍ�ia Militar na área rural e ·exigir 
providências imediatas do governo estadual. Na ausência do governador Jáder 
Barbalho. a comissão entregou ao vice-governador. Laércio Franco um documento 
assinado por 33 entidades e vários agric1Jltores narraram torturas praticadas 
por policiais militares. 

Itaperanga/Jacundá 

A proposta de demarcação da Reserva Indígena Parakanã, apresentada pela 
FUNAI. foi aprovada pelo grupo integrado pelos Ministérios de Assuntos 
F�ndiários, do Interior, representantes do Conselho de Segurança Nacional e 
FUNAI. A reserva iod igena de 307 mil hectares·, com perímetro de 290 km., 
distribuídos entre os municípios de Itupiranga e Jacundá, no Pará. De acordo 
com o Jornal Folha de São Paulo, os Parakan3 começaram a entrar em contato com 
a sociedade nacional em 1971 e. há treze anos sofrem constantes transferências 
de área em virtude dos projetos governamentais. Em 1971 perderam parte de suas 
terras para a rodovia Transamazônica e, posteriormente, cera .a construção d� 
hidrelétrica de Tucuruí. Parte do tPr�itório tradicional desses Índios será 
inundada pela hidrelétrica. 

GOIÃS 

TocantinÓpolis 

Nove mil habitantes de TocantinÓpolis, Município norte de Goiás, estão 
vivendo "urr. clima de extrema tensão", temendo um ataque dos mil Ínr:ios que se 
�ncontram na aldeia Sio José. Ainda conforme o jornal. na aldeia, 600 
Apinajés e mais 400 Índios de 12 tribos diferentes r.emem ser mortos pela 
população da cidade. Segundo as informações, "revoltados com a demora do 
go�erno federal em demarcar os seus 148,6 mi� hectares de terras, os 600

Apinajés decidiram iniciar os trabalhos de demarcaçao. 
Para ajudar os Apinajés nesse trabalho, as principais lider�nças de -12

tribos - entre elas as dos Xavantes (Mato Grosso), Canela (Maranhao), Funio 
(Pernambuco) e Txucarramãe (Xingu) deslocaram-se para a aldeia na semana 
passada. 

O cacique Raoni, da aldeia dos Txucarramãe, do Parque. do Xingu (MT), que 
há mais de duas semanas lidera a demarcação· da reserva dos Apinajés. em 
TocantinÓpolis (GO), aceitou a proposta de suspender a demarcação que lhe foi 
apresentada pela FUNAI. Porém, os Apinajés _garantiram que. se_até o .di� 31
próximo o governo federal não der uma soluçao, eles recomeçarao a fazer 
picadas. 



BAHIA 
Bom Jesus da Lapa 

Em abril do ano passado, Je6 familias de lavradores de diversos estados � 
que enfrentavam dificuldades de sobrevivência, ocuparam 2 agrovilas do Projeto 
Serra do Ramalho, em Bom Jesus da Lapa e Carinhanha - BA, que já tinham 'casas 
prontas. 

Depois da ocupaçio. o executor do projeio tentou convencer as familias a 
se retirarém e esperarem a liberação do INCR 11 porém sem sucesso. Em maio os 
ccupantes foram acionados na justiça. Em 25 de Hetembro, um oficial da justiça 
cumpriu o mandado, dando 48 horas . para a saída das famílias. ou seriam 
expulsas pela policia oú exército. 

No dia 24 de agosto, uma comissio esteve em Brasil ia tentando falar com o 
presidente do INCRA, mas só conseguiram falar com dois funcionários.· tendo um 
prometido a liberação das casas, mas não verbas para obras de infra-estrutura. 
A comissão respon.deu dizendo que só queriam as c:asas e Lerra para plantar. Mas 
a ação não foi retirada. 

Os ocupantes procuraram, entio, a FETAG e c1 CPT. Mesmo informado de que a 
maioria dos ocupantes estavam cadastrados. com exceção de uns poucos, o INCRA 
não cedeu. A FETAC propôs o estudo da situação da minoria, para então 
procurar-se uma solução. O Procurador Regional do INCRA, entretanto, transferiu 
a responsabilidade ao Órgio em Brasília, tendo o contato Ja sido 
estabelecido pela FETAG-BA. 

Pau Brasil 

Fazendeiros do Município de Pau Brasil {BA) foram os responsáveis pelo 
atentado contra o advogado da FUNAI, Moacyr l,ira, e o chefe do posto indígena 
de Caramuru, RÔmulo Siqueira. Eles voltavam de 1lhéus. onde foram prestar 
depoimento à Polícia Federal sobre o incidente ocorr�do há cerca de 30 dias, 
nc qual saiu ferido o Índio AnLÔnio Júlio, hospitalizado em Brasília. Ao se 
aproximarem da reserva dos Pataxós Ha-ha-hães, foram atacados por um grupo de 
pistoleiros. Os Índio� Caingangue, de Santa Catarina, também estão sofrendo 
os mesmos tipos de alentados pelos colonos q� f;e insi.:alaram em· seus quase 2 mil 
hectares de terra. Eles acamparam anleontem em frente ao Congresso Nacional e 

oram ao Ministério do Interior e i FUNAl para tentar resolver o prob�ema .. 

Fazeod� São Lucas 

Os caciques Pataxós Nelson Saracura e Nailton Pataxó pediram, em São 
Paulo, a intervenção da Anistia Internacional em favor do seu povo, que esta 
confinado em s11as próprias ter�as, na Fazenda São Lucas, ao sul da Bahia, por 
fazendeiros da região. Os caciq11es estavam acompanhados de representantes da

União das Nações Indígenas e fizeram o pedido através de documento. 

MATO GROSSO 00 SUL 
Nioaqui 

As 476 famílias que tomaram parte na ocupaçao de Ivinhcmà e depois 
transferidos para Dourados I a Lualmente se 1encon tram reassentados na gleba 
Padroeira do Brasil, no município de Nioaque. Assentadas em um terreno comprado 
pelo governo de Mato Grosso do Sul, de 2 mil e 500 hectares, as familias v�m 
enfrenta:v1o senos problemas de saúde e desnutrição. A falta de água e 
higiene agrava a situaçio, al�m da precariedade do atendimento aos doentes. 
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Os sem terrn tnmb�m reclamam da forma que os lotes fornm divididos, pois 
nlRuns sio improdutivos. A comiss�o reprrs'ntntivn esti sendo marginnlizadj 
pelo governo do estado, que prefere negocinr diretomcte com as famílias. Os 
posseiros vivem uma situação de insegur�nça com relação nos compromissos 
firmados pelo governo. 

Região Cadiueu 

Os Índios Cadiueu, da Serra Bodoqueno, no Mnto Grosso do Sul, deram ontem 
prazo de 90 dias pnrn que ns 406 fnmilias de posseiros e arrendatários saiam 
das glebas que ocupam dentro da área indígena. O presidente da FUNAI, Nelson 
Mnrabuto, prometeu ao líder cadiueu Ambrósio que nté o próximo dia 30 todos 
os ocupantes do local serão notificados para deixar a área. 

Corumbá 

Em Corumbii, município junto à fronteira com a Bolívia, o INCRA esta 
desalojando 90 famílias que moram no local hi vários anos, para assentar 
outras 47 familias do município de Nnviraí. Essa manobrn do INCRA, 
beneficiando alguns posseiros e prejudicando outros, na verdnde bencficiarii o 
grupo Chama, instalado na área. O grupo cederá 3 mil e 800 hectares ao INCRA 
e, em troca. receberá a área das 90 famílias e o titulo de toda a . 
propriedade: ati o momento sem regularização. O �nico entrave, para a manobra 
s� efetivar, está na união das familias que serão desalojadas. O INCRA está 
Lhes oferecendo mais terra, mas sem infra-estrutura e ruim para a plantação. O 
vereador Valmir Batista Corrêa. do PMDB, requereu à Câmara �unicipal de 
Corumbá a formação de uma comissão para fisc.11 izar o assentamento das 
familias de Naviraí e negociar com o INCRA a situação dos posse�ros locais. 
Por enquanto os posseiros resistem, com a firme decisão de não saírem de suAS 
terras, a não ser que recebam uma Ótima indeniz�ção. 
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Três Lagoas 

Em Três Lagoas vem acontecendo arbitrariedades que envolvem alguns_. policiais contra trabalhadores. Elementos da PM começaram a perseguir
pescadores. procurando prejudicá-los. Os incidentes envolvem prisões sem 
razio, espancamentos injustificáveia e ameaças de morte. O clima no distrito 
de Jupiá é de insegurança � medo dos três soldados que constituem o 
destacamento do distrito. 

SANTA CATARINA 

Concórdia 

No dia 2 de dezembro re·alizou-se em Concórdia uma manifestação com a 
participação de dez mil trabalhadores de mais de 100 sindicatos do Estado. Sob 
o nome de "A Voz do Agricultor", os lavraqores protestaram contra a Previdência
Social, que tirou a garantia de assistência médica aos trabalhadores rurais, e
contra as barragens. O ato teve uma Tribuna Livre, tendo sido iniciado pelo
Governador Espiridião Amin e pelo Secretário da Agricultura estadual.
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Tiguaçu/Tipicas/Canelinha/Sào João �atista 
Fazendas da USATI 

_ Nas fazendas das Usinas de Açúcar Tipucas (USATI), os cortadores de cana 
sao explorados e vivem em condições sub-humanas. As fazendas se localizam 003 

muni�Ípios d� T�guaçu, Tipicas, Can�linha e São ioão Batista. Os peões são
traz1d�s- pr1nc1palmente do !arana e m�ntidos em condições de verdadeira
escrav1dao. Os trabalhadores sao levados as fazendas através de um esquema 
a�ticulado de "gatos", hoteleiros e polici,!lis, que também contatam
boias-frias. O "gato" que fornece peões é Fermino Goulart. 

os 

RONDONIA 
Ouro·Preto 

De ncordo com o jornal O Estado de Sio Paulo, uma tropa da PolÍciA 
M�litar de Rond;nia foi deslocada is pressas para o Município de Ouro Preto 
para controlar um conflito entre jagunços e pos:seiros, que causou a morte de 
seis pessoas e ferimentos em outras quatro. O conflito ocorreu na região da 
Fazenda Urupá-Candeias, que fica a 45 km de Ouro Preto. E, conforme o jornal, 
"tudo começou há um mês. quando um grupo de jagunços invadiu a sede do 
Sindicato Rural do Município, levando fichas dos filiados e queimando arquivos 
e armários. No Último dia 27 os posseil·os resolveram vingar-se e. emboscaram o 
mesmo grupo de jagunços. A área em conflito es t,i ' 1subjudice· 1 e a tropa da PM 
vai permanecer na região até que a Justiça resolva o caso". 

PIAUI 
Tiriri 

Antonia Maria da Conceiçio, de 84 anos, foi assassinada com 12 tiros, no 
município de Tiriri (Piauí), no dia de dezembro. O pistoleiro conseguiu 
escapar. no entanLo, o delegado Armando de: Caslro não tomou nenhuma 
providência até o momento. O provável mandante, o latifundiário Francisco 
Ventura . vinha tentando expulsar, das terras que ocupavam a vítima e sua 
família já há algum tempo, assim como fez com OL1tros posseiros. 

MARANHÃO 
Gr.:ijaú 

Dia 25 de novembro, o lavrador Raimundo foi sequestrado. Esteve preso 
durante 8 dias, amarrado e torturado, sem comer nem ·beber· e ·sendo interrogado. 
Outros posseiros, Tsoás e zé Paisano também foram torturados, tendo outros 
suas casas incendiadas. O grileiro mandante é Guilherme ontcs e seus dois 
jagunços Luzimar e Gago, também responsáveis pela morLe do companheiro 
Francisco de Souza, delegado sindical de Arame. O grileiro pretende expulsar 300 
famílias que ocupam a área Via�ão, onde estão há mais de 40 anos.



t 

RIO GRANDE DO SUL 
Erval Seco 

,. •' 

Realizou-se, no município de Erval Seco (RS), no dia 30 de novembro; o lo. 
Congresso Estadual dos Sem Terra do Rio Grande do Sul. Ao Congresso compareceram 
mais de dois mil trabalhadores rurais de todo o Estado, al�m de religiosos e 
sindicalistas. Ao fin3l do Encontro foi apl.'ovado um documento de 
reivindicações, do qual consta a Reforma Agrária. O encerramento se deu com 
uma missa no acampamento de JOO famÍli�s de sem terra. 

RIO DE JANEIRO

Segundo o secretário de Justiça do Rio de Janeiro, Vivaldo Barbosa, 08 

lavradores que ocupam quase 3 milhões de metros quadrados de área em Piabetá, 
na Estrada da Cachoeira Grande, tiveram o promessa do governo estadual de 
permanecerem no local. A área foi desapropriada e as 300 famílias poderão 
ficar lá. Vivaldo informou. ai.oda, que falta o governo estudar como pagará as 
terras e ainda tentar demover o BNH de construir uo local um conjunto com mai.s 
de 2 mil moradias. 

FONTES: Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Gazeta MercantLl, O G�obo, O 
Estado de São Paulo, Aconteceu, Porantim, Sem Terra. CDDH-Três Lagoas, 
Pastoral Social, CPT, Equi

°

pe CEBs,· FETAC-BA. CPT .... NÓrdeste 'III, STR Bom Jesus, 
STR Carinhanha, CPT Diocesana, Bom Jesus da Lapa, C Bs de Amarante e Graja�-M; 
CEPAC-PI, Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais-CE. 
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Campanha Nocional �la 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Jane i r o  n2 1) - Nov/Oc2 - 19 85 

A Vl0LCOCIA CONTRA OS TIWWJW>Oru:S HUlAIS 

No final de 1984, ainda durante o reglme mili
tar, foi denunciado que a cada 5 dias era ass�ssl� 
nado um trabalhador rural em conflito pela posse 
da terra, ou à frente da luta sindical. 

Ha 8 meses, os militares transferiram o poder 
aos civis. Inaugurou-se, dizem, uma nova etapa na 
história política do país. 

No entanto, essa violência que atinge os traba 
lhadores que participam da luta pela terra e por 
melhores condições de vida e trabalho, e crescente 
e não foi atenuada com o fiin do regime militar. 

Na primeira semana de novembro Já haviam sido 
levantados os nomes de 187 trabalhadores rurais 
mortos por causa da terra. O que equivale dizer 
que a cada 2 dias, aproximadament�. foi assassina
do um lavrador. 

Esses dados, contudo, não expressam a dimensão 
da vlolência exerclda diariamente por grandes pro
prietários, grileiros, patrões e seus prepostos 
contra os trabalhadores rurais e UdS famfllas, 
que conta com frequência com verdadeiras millcJas 
privadus de capangas, e não raro com o apoio do 
aparato policial. 

Além de assassinatos, os trabalhadores rurais 
sofrem espancamentos, enc�rccramentos, sequestros, 
estupros, despejos, queimas e invasões de roças, 
mortes e roubos de animais domésticos, fechamentos 
de caminhos, saques e destruição de ca�"s, traba
lho sob a mira de armas e toda sortt· de dmcaças. 

A violência no campo brasileiro é uma violência 
generalizada. Os conflitos explodem cm lodo o país 
envolvendo milhares de pessoas. 

Sendo uma vlolêncla generalizada é, ao mesmo 
tempo, uma violência seletiva. Se olharmos com 
atenção a vida dos trabalhadores assassinados, ve
remos que são precisamente aqueles que mais se 
destacaram nas lutas sindicais ou na luta pela 
terra. Os grandes proprletárlos e seus jagunços 
estão matando os dirigentes dos trabalhadores ru
rais, as suas lideranças, os seus assessores. 

Trata-se portanto, de uma violência organiza
da. Os números demonstram a agudização dos confll
tos. Essa agudização vem acompanhada de falos do 
domínio público: os granrjes proprietários rurais 

se armaram e avisaram à sociedade e ao governo 
porque estavam se armando. 

Não houve da parte das autoridades nenhuma pro
vidência séria no sentido de desarmar os latlfun
diarios. O re�ultado desta paralisia foi o forta
lecimento dos sindicatos do crime. 

Por fim, os fatos demonstram que esta e uma 
violência impune. E a impunidade tem sido a garan
tia e o estimulador ocsta violência. Escudados na 
força polÍtlcd do latlrúndio os jagunços, a mando 
dos fazendeiros, têm feito verdadeiros massacres 
como no sul do Pará, ou trucidamcntos como no caso 
do Padre Ezcchiclc Ramin, em Rondônia. 

A Nova RepÚbllca deve demonstrar a oue veio. Mo 
ca�po, os números demonstram que a vlolência au
mentou assustadoramente desde 15 de março. E se 
alguns assassinos e mandantes foram idenlificado!'>, 
nao se tem noLfcia cm Lodo o país de um Único de
les que tenha respondido por seus atos. Todos per
manecem protegidos pela mais rigorosa impunidade. 

Diante dtsso, diversas entidades representati
vas dos trabalhadores rurais ou que apoiam suas 
lutas, reuniram-se para, junto à Campanha tlacional 
pela Reforma Agrária, organizar uma Campanha Con
tra a Violência no Campo. Organizada a nível na
cional a Campanha fez um ato público em SrasÍlia, 
no dia 27 de novembro às 19 horas, na sala tJereu 
Ramos da Câmara dos Deputados. Entre 8 e 15 de de
zembro, haverá uma semana de atividades contra a 
violência no campo, comemorando o dia 10 de dezem
bro, dia UnJversal dos Direitos Humanos. Caberá, 
em cada Estado, às forças solidárias às lutas dos 
trabalhadores rurais a organização de ações con
juntas que contribuam para a denúncia junto à po
pul.1ção das violências que recaem sobre os traba
lhadores rurais; para a pressão das autoridades 
para que cesse a impunidade dos criminosos e sejam 
promovidas medidas que ponham flm a essa vlolên
cJa; e para a demonstração de sollddricdade aos 
trabalhadores atJngldos pela violência no campo, 
seus familiares e co�panheJros. 

Coslaríamos que vocês se juntassem a nós nessa 
Campanha, participando das atividades e enviando 
telegramas e cartas ao Ministro da Reforma Agrária 

CONTAG/CPT/CIMI/CNBB/ABRA/1B�SE 



e ao Presidente da República. O envio das mensa
gens às autoridades, bem como a divulgação dessa 
iniciativa junto a outras pessoas e entidades, in
clusive as não ligadas diretament� à luta dos tra
balhadores rurais, contribuirá para a informação e 
sensibilização da sociedade a respeito da situação 

dos trabalhadores rurais no pais, e também para a 
pressão das autoridades, através da demonstração 
de que muitos somos os que estamos atentos à atua
ção do Governo e à sua inquestionável responsabi
lidade na perpetuação da violência que abate impu
nemente milhões de trabalhadores brasileiros. 

CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO 

De todo o Brasil chegam à Campanha Nacional pe
la Reforma Agrária protestos, denúncias e noticias 
de manifestações contra as violências que vem se 
comentendo contra os trabalhadores rurais: 

O presidente da CONTAC, José Francisco da Silva 
e os dirigentes de 23 federações de trabalhadores 
rurais entregaram, no dia 21.10.85, ao presidente 
Sarney dois documentos fixando'os pontos do PNRA 
que consideram insatisfatÓrlos e denunciando inú
meras violências cometidas contra os trabalhadores 
e lideranças sindicais no meio rural. 

A CONATG denunciou principalmente a impunidade, 
a ineficácia do poder público em todos os níveis, 
além da omissão ou conivência de algumas autorida
des policiais e judiciárias. Os pontos enfatizados 
pelo documento da CONTAG, para acabar com a vio
lência no campo, são: 

1. que seja assegurada a isenção na atuação das
polícias Civis e Militares, bem como da Polícia
Federal no meio rural, colocando-se o Poder
PÚblico acima dos interesses do latifúndio;

2. que seja assegurado pelo Poder Público o res
peito, pelas forças policiais, dos direitos ci
vis dos cidadãos e a obediência à justiça;

J. que seja assegurada a não interferência da Po
lícia, ou outros Órgãos de repressão, em ativi
dades sindicais ou movimentos coletivos de tra
halhadores;
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4. que sejam desativadas e desarmadas as polícias
privadas ou bandos de jagunços que agem a mando
do latifúndio;

5. que o Poder Público garanta maior eficácia na
apuraçao e punição dos crimes contra trabalha
dores, dirigentes e assessores sindicais. Re
centemente, não se conhece nenhum caso de con-
enação desses assassinos;

6. que, nos casos de despejo judicial, o Governo
não a mita violências contra os trabalhadores e
seus bens por parte dos agentes policiais;

7. que o Poder PÚblico (Executivo e Judiciário)
puna severamente os agentes policiais ou fun
cionários que participem de ações ilegais de
despejo;

8. imediata desapropriação das áreas de conflito e
agilização urgente dos processos desapropriatÓ
rios.

Tais medidas minimizarão o clima hoje existente 
e Já denunciado pelos jornais de verdadeira "guer
ra civil" no campo. Todavia, sabemos que a verda
deira paz social no campo só será conseguida quan
do os trabalhadores rurais forem efetivamente in
tegrados na vida econômica, política e social da 
nação. E isso pressupõe uma Reforma Agrária ampla, 
massiva e imediata, com redistribuição da terra, 
renda e poder. 



Contra a violência no c ampo  

A criação de  uma justiça específica é reivindi
cação da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura-- CONTAC-- e foi encaminhada no dia 
27.11 através de um documento ao grupo d� Brasília 
da Comissão de Estudos Constitucionais. A CONTAC, 
em nome de 2626 sindicatos e mais de 12 milhões de 
trabalhadores rurais, sugeriu também a criação de 
um fundo nacional de reforma agrária, capaz de 
custear as desapropriações de terra; o instituto 
da figura da "perda sumária das terras" para o ca
so dos grileiros que detêm fazendas com documentos 
falsos; além do controle de salubridade dos agro
tóxicos e herbicidas. �

Em relação à justiça agrária, ainda nao há 
qualquer definição por parte do governo que vem 
ponderando um aspecto legal. Segundo informou Fal
cão, a justiça especial é assunto constitucional 
(exigindo dois terços do Congresso para sua apro
vação), enquanto a utiliz�ção da Justiça Clvi� po
de ser definida através de legislação ordinária 
(FSP). 

Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro di
vulga nota. 

A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO-- fTTAG/RJ, entidade sin
dical representando 220000 trabalhadores rurais do 
Estado do Rio, sendo mais de 110000 deles sindica
lizados em 34 sindicatos filiados, esclareceu em 
nota à opinião pÚblica, que "os conflitos de terra 
no Estado atingem atualmente, 140 conflitos, mais 
de 34 municípios, envolvendo mais de 100 mil pes
soas. Este resultado se incorpora aos 12 milhões 
de trabalhadores desempregados, enquanto 280 mi
lhões de hectares de terras boas estão paradas nas 
mãos dos latifúndios improdutivos, que classifica
mos como parasitas, prejudicando o desenvolvimento 
do nosso país. 

Nasce daf e da exploração cada vez maior a que 
estão submetidos os trabalhadores do Setor Indus
trial nas cidades, a enorme concentração da rique
za produzida, nas maõs de uma Ínfima parcela da 
sociedade. Os 5% mais ricos, que em 1960 detinham 
28,3i da renda passaram a deter 34,9% em 1980, en
quanto os 500\ mais pobres reduziram de 17,4% para 
14,1� a sua participação no mesmo perfodo. A ques
tão da terra, portanto, não é uma questão de inte
resse apenas dos trabalhadores rurais. É uma ques
tão central para o desenvolvimento nacional e para 
a democracia, afetando o destino de toda a socie
dade. Outubro/1985". 

Hlna:i Gerais 

Em Minas Gerais, apenas no período de 1984 a 
outubro de. 1985 1 Já foram assassinados 22 traba
lhadc,res rurais por causa de sua pa�ticipação na 
luta pela terra. 

En1 6 de outubro passado, na fazenda Riacho dos 
Cavalos, municÍplo de Una{, foi assassinado JÚiio 
Rodrlgues de Miranda. Sua esposa, d. Cipriana Ro
drigu1es de Miranda, apesar de baleada, conseguiu 
escap,ar. 

O assassino é o fazendeiro Boaventura Magalhães 
que agora vem ameaçando a filha do Sr. Júlio, Ma
ria Aparecida, presidente do sindicato dos traba-
lhadores rurais de Una!. 

Frente a essa situação a FETAEMG e várias enti
dades sindicais urbanas e parlamentares, resolve
ram ir ao governador, ao Minist�rio da Justiça, 
INCRA e MIRAD exigir rigorosas medidas contra a 
violência, contra a impunidade e pela desapropria
ção da fazenda Riacho dos Cavalos. 29 de outubro 
de 1985. 

Ceará e Piauí 

Representantes de 8 dioceses do Ceará e Piaui, 
membros da Pastoral da Terra protestam contra a 
pris� e tortura de 8 agricultores da comunidade 
de Cap m-Açu, mun1c1pio de Itapagé, vitimas do em
presário e polftico João Hudson Carneiro. (CPT-
Regional Nordeste I-- 17.10.85). 

A Igreja Católica, em Juazeiro do Norte (CE), 
progr.amou para o dia 12 de outubro, manifestaçao 
com mo mil camponeses de todos os 141 mwilCÍpios 
do Ce,ará na II Romaria da ·Terra-- uma manifestação 
cujo 1:>bjetivo é de pressionar o governo a promover 
a re·t'orma agrária e de denunciar a existência de 
111 conflitos pela posse da terra. 

Conforme o jornal, a romaria, promovida pela 
Comis:são Pastoral da Terra do Regional Nordeste I 
da CNBB, tem o apoio dos sindicatos e da Federação 
dos Trabalhadores Rurais do Ceará e todos os seus 
eventos serao presididos pelo cardeal-arcebispo de 
Fortalleza, dom Alofsio Lorscheider (JB, 10.10. 
85). 

Bahia 

Cerca de 10 mil pessoas, gritando palavras de or
dem i� portando centenas de faixas, a maioria pos
seiro:; e trabalhadores rurais do interior do Esta
do da Bahia, além de 50 Índios de três tribos 
baianas, fizeram no dia 26 de setembro em Salva
dor, passeata e comício pela reforma agrária. A 
tônic,1 dos pronunciamentos foram as denúncias de 
grilatiem e violência no campo, que na Bahia já 
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causaram a morte de mais de 40 pessoas nos Últimos 
dois anos. O presidente da CONTAC, José Francisco, 
que foi o Último or�dor, denunciou o agravamento 
da tensão na zona rural e afirmou que somente a 
aceleração da reforma agrária solucionará o 
problema. (Aconteceu, 23 a J0.09.85) 

Pará e Maranhão 

No período de 28 de setembro a 6 de outubro, 12 
trabalhadores rurais foram assassinados: 9 em Ma-· 
rabá (PA); 2 em Santa Luzia (MA); e 1 em BonflnÓ
polls de Minas (MC). Desde o início do ano esse 
número sobe para 85. 

Segundo as inforllldçÕCs, os nove lavradores de 
Marabá foram executados pelo fazend�lro Marlon Lo
pes Pidde, que também é garimpeiro em Serra Pela
da, sendo protegido do coronel-deputado Sebastião 
Rodrigues Moura (PFL-PA), conhecido como "CuriÓ". 
O motivo do crime: "os lavradores viviam em um pe
daço de terra fora da área do fazendeiro que foi 
regularizado pelo CETAT, Harlon pensou que suas 
terras também seriam atingidas e, para não ce
dê-las, matou os trabalhadores com auxilio de 2 
pistoleiros. Antes de serem mortos, eles foram 
amarrados e torturados e, depois Jogados no rio". 

Em Santa Luzia, os lavradores foram assassina
dos na fazenda Capoema, pertencente ao ex-ministro 
da Agricultura, Alysson Paulinelli, e a Simeão Ro
drigues Neto, atual secretário da Industria do Pa
rana (Informativo Sindical-- Comissão Sindical do 
Alto Uruguai, 29.10.85). 

Bico do Papagaio 

Segundo noticia de O Globo, as principais areas 
de conflito do Bico do Papagaio (norte de Coiás e 
sul do Pará) são: a Fazenda da Capetinga, �m Re
denção (PA), a Fazenda são José dos Três Morros e 
parte da Fazenda Joncon, em Conceição do Araguaia 
(PA), além da Fazenda Juarina, em Couto Magalhães 
(CO). 

Na Fazenda Capetinga, que está ocupada por 30 
policiais, já morreram 16 pessoas em briga pela 
terra. 26.10.85. 

Sumiram da Delegacia de Marabá os dois inquéritos 
policiais que incriminavam o fazendeiro Alolsio 
Ribeiro Vieira no assassinato da Irmã Adelaide Mo
linar! e do fazendeiro Edmundo Virgolino, na cha
cina de 8 trabalhadores rurais do Castanhal Ubá, 
na região de Harabá. 
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Ato Público contra a Violência no Campo 

O Ato Público de lançamento da campanha contra 
a violência no campo fol realizado em Brasilla, no 
dia 27 de novembro de 1985, na sala Nereu Ramos da 
Câma,ra dos Depu lados. 

C1:>mpareceram representantes de mals de 40 enti
dade!s, parlamentares, presidentes de partidos, de 
organizações sindicais e as viúvas dos trabalhado
res rurais mortos. 

O:; presentes denunciaram a situação de guerra 
civill no campo, as torturas e assassinatos de tra
balh.idores rurais, lideranças e assessores, e, 
princ:ipalmente, a impunidade dos criminosos e a 
omis!,ão ou conivência do poder pÚbltco e do judl
clarl o. 

Nc, Ato foi anunciado a realização de uma semana 
contra a violência no campo entre 8 e 15 de dezem
bro, quando se fará em todos os Estados manifesta
ções, debates, atos publicos e ecumênicos, denun
ciando a impunidade e exigindo a aplicação da jus
tiça no campo. 

O Ato foi promovido pela Campanha Nacional pela 
Reforma Agrarla e as entidades que a ela aderiram: 
CUT /C10NCLAT /SEM TERRA/OAB/ICREJA EVANGÉLICA LUTE
RAtlA ,e outras. 

Rio doe Janeiro 

O IFCS-- Instituto de Filosofia e Ciências So
ciais., o CEDI-- Centro de Documentação e Informa
ção e a CNRA-- Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária, organizaram no dia 18 de outubro, no 
IFCS, no Rio de Janeiro, um debate com 5 trabalha
dores rurais do Pará, da Paraíba, da Bahia e do 
Rio ele Janeiro, sobre a "luta pela terra e a pro
posta governamental de Reforma Agrária". 

Haranhiào-- são Luiz 

Houve um encontro regional de Direitos Humanos 
nos dias 30 e 31 de agosto e 12 de setembro-- Te
ma: "Violência e terra". Participaram: Cárltas, 
CPT, FASE, FETAEMA, Comissão de Direitos Humanos 
da OAB, CCN, ASSACRE e Comissão de Justiça e Paz, 
sindicatos. Crupos de trabalho discutiram os pro
jetos de latifúndio, grilagem e solo urbano. 



Contra a vi o lên c i a  n o  camp o  

RelatÕrio do Hffi� 

O ministro da Reforma e "Desenvolvimento Agrario, 
Nelson Ribeiro, recebeu o relatório dus mortes no 
campo motivadas pelos conflitos de terra. elabora
do pela coordenadoria de conflitos de terra do Ml
RAD. Segundo as informações, os dados de janeiro 
até 31.10.85, revelam que 211 pessoas foram assas
sinadas na luta pela posse da terra. O número de 
conflitos gerados, sem ocorrência de mortes, "ul
trapassam 1200 casos''. 

Os casos de morte oficialmente comprovados no 
ano passado foram 115, sendo 60 trabalhadores ru
rais e pequenos proprietários, 35 posseiros e 20 
líderes sindicais. Os números desses 10 meses s�o 
os seguintes: 143 trabalhadores rurais assassina
dos; 3 agentes pastorais e clérigos; 4 proprietá
rios; 3 advogados; 2 policiais militares; 17 pis
toleiros; 3 garimpeiros; 6 Índios; 9 mulheres e 8 
crianças, sendo 4 em Piabetá, no Rio de Janeiro. 

Por Estados, o Pará lidera o quadro com 83 mor
tes. Depois vem o Maranhão com 33; Minas Gerais 
com 14 mortes; Bahia com 12 casos; Goiás e Pernam
buco com 9; Rio de Janeiro com 8; Ceará com 5; e 
Mato Grosso com 4 assassinatos. As maiores chaci
nas foram no Pará, no municipio de Marabá, com 5 
mortes na Fazenda Princesa e 6 mortes na da Casta
nhal (Ubá). 

Por micro-regiões, Marabá, no Pará, 20 assassi
natos, Vila Pindará, no Maranhão, com 15 mortes. 
Seguem duas no Maranhão, a de Mearim ltapecuru, 
com 6 mortes cada uma. Depois é a região cacauei
ra, sul da Bahia, com 9 mortes e outra do Mara
nhão, Buriticupu, com 3 mortes confirmadas da cha
cina que teria atingido 23 mq_l'tes. 

- O Ministério do Trabalho recebeu, no primeiro
semestre deste ano, 72 denúncias sobre trabalho 
escravo em fazendas brasileiras, em sua maioria 
nas regiÕes norte e nordeste. Segundo as informa
çoes, os relatórios foram preparados pelo SNI, 
Igreja CatÕlica, Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAR), sindicatos rurais, Polícia Federal, basea
dos em depoimentos das vitimas e de seus familia
res. O Ministério do Trabalho reconhece oficial
mente não dispor de recursos para combater a es
cravatura. "Apenas uma pequena parcela das denún
cias pode ser investigada", informa o secretário 
das Relações do Trabalho do Ministério, Plínio 
Adri Sarti. 

- Cada investigação mais séria custa, segundo o
subsecretariado de Proteção ao Trabalho, Orlando 
Vil ar,ova, de CrS J mllhÕes a Cr$ 6 milhões: "ge
ralmente, as propriedades denunciadas flcam longe 
na Eona urbana, obrigando-se a utlllzaçio de bar
cos e aviões, além da diária dos fiscais, que� de 
CrS 183.817 (FSP, 04.10.85). 

- O secretário-geral do Ministério da Justiça,
José Paulo Cavalcanti Filho, afirmou que o minis
tério, sente "dificuldade de atuaçio por Cilren
cia dle base legal" para interferir nos conflitos 
de terra. Ele disse que o problema é de competên
cia dos Órgãos de segurança dos Estados. (JB, 25. 
10.85). 

- O Secretário de Relações do Trabalho, Plínio
Sarti, recebe, em média. três denúncias de escra
vidão por mês, principalmente nos Estados do Pará, 
Maranhão e Rondônia. No Maranhão-- um dos poucos 
Estados onde se pode avaliar o problema, o Delega
do Regional do írabalho, Paulo Marinho, calcula 
que existam cerca de mil escravos, mantidos por 35 
a 40 empresas multinacionais ou com sede em São 
Paulo e outros Estados do Sul e Sudeste. A Fisca
lização, que depende do acompanhamento da Policia 
Federal, chega a levar até três meses. A policia 
alesa falta ue verba para o deslocamento de seus 
agentes. As denúncias só ocorrem quando algum dos 
trabalhadores escravizados consegue fugir da fa
zenda, geralmente vigiada por jagunços e capata
zes, segundo informa o subsecretário de Proteção 
ao Tr3balho, Orlando Vila Nova, que já constatou a 
exist,ência de escravos até no Paraná e em Minas 
Geral.s (JB, 13.10. 85). 

- D Ministério da Justiça vai utilizar a Empre
sa Br,asileira de Noticias (EBN) e a Radiobrás, no 
serv1'ço de divulgação dos conflltos pela posse da 
terra no pais. O secretário-geral do ministério, 
também informou que a Comissão de Defesa dos Dl.
reito:s Humanos serei reativada a partir de dezembro 
e ser,á voltada basicamente para os casos de vio
lênclds no campo (FSP, 23. 10.85). 
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VlOLtNCIA CONTRA A HUl llrR NO CAHPO 

Quantas sao: 

- Dos 198 assassinatos ocorridos no meio rurJl
por causa da questão da terra, 13 Foram mulheres
e dentre elas 5 mênores de 14 anos.

- De 59 casos de morte em consequência de "aci
dentes rodoviârios" devido ao mau estado de con
servação dos caminhões, que transportam trabalha
dores bÓlas-frias", S Sdo mulheres.

- Dois entre 3 casos de suicídios ocorridos por
'

causa das pressões, torturas e despejos relacio-
nados com a terra são tambem mulheres.

Porque estão morrendo: 

- Não se trata de violência isolada. Faz parte da
violência desencadeada pelos grileiros e proprie
tários contra os trabalhadores rurais brasilei
ros.

- a mulher que parlicipJ dlreLJm�nLe dJ lula pula
terra atravês da atua,aô sindl�al. na lgr�Ja,
etc.

- a mulher trabalhadora "bÓia-fria".

- a mulher camponesa, ,itima das violências que
se praticam contra suas famílias: LSm suas casas
e roças invadidds, queimadas, destruídas. São es
pancadas, estupradas e até morlas.

As que sobre,iveram: 

- São as viúvas da violência no campo. São aque
las que tiveram seus maridos assassinados e que
precisam continuar allmentanto os filhos, plan
tando. colhendo em terra supostamcnle alheia e
defendendo seu direito a essa terra.

(Extraido do 
Mulher, no 

30/ 11/85) 

no Encontro 01\B 
realizado e� 29 e 

Boletim da Campanha Nacional pela Reforma Agrária. 
rrodu,ido pela Sccrct.,lrid d.i C,1mp.inhd 

Rua Vicente de Souza, 29 - 7?751, Rio de Janeiro - RJ 



A luta p el a  terr a  

Pará/Maranhão 

liderando os Estados brasileiros no numero de con
flitos e assassinatos de trabalhadores rurais - 83 
mortos somente ate outubro de 1985 - o Pará tem 
sldo palco de abominavels violências contra os 
trabalhadores rurais. A característica principal 
desses atos e o incentivo à sua continuidade e a 
total impunidade dos pistoleiros e mandantes dos 
crimes. 
No munlc{pio de Redenção na Fazenda Capetinga 130 
famílias que ali vivem há anos vêm sofrendo fre
quentes despejos, prisões, tortura e mortes. 
Prometendo que la fazer vistorias, 4 dias após a 
visita dos posseiros, o Cetat enviou 180 policiais 
ao local. 
A resitência organizada dos trabalhadores para 
permanecer na terra levou o governo a assinar o 
decreto de desapropriação no ultimo dia 29 de no
vembro. (CNRA). 
No Maranhão, onde de janeiro a outubro de 85, 
ocorreram 34 assassinatos de lavradores e possei
ros, a polícia militar é a principal protetora dos 
latlfÚndios e grileiros. 

- Em Bacabal, um contingente de 100 soldados da
Polícia Militar do Maranhão, comandado pessoalmen
te pelo secretário de Segurança Pública, coronel
João Antonio Silva Junior, invadiu a localidade de
Pau Santo, distrito de Bacabal e, matou o lavrador
Manoekl Monteiro de Souza, de 78 anos, que estava
na varanda de sua casa. A PM também seque.strou
dois menores que participavam de uma reunião de
lavradores na localidade de Al-0eias, a 300 quilô
metros de São luiz. Após o sequestro, os policiais
invadiram casas, destruiram e roubaram objetos,
ameaçaram as famílias e desacataram o bispo O.
Bascasio Rittler.
O secretário de segurança justificou a ação poli
cial para dar cumprimento à liminar em beneficio
de Ananias Vieira lins, que se diz proprietário
das terras ocupadas há anos pelos colonos.
A denúncia foi feita pelo secretário geral da
CNBB, D. Luciano Mendes.
(JB 26/11/85)

- Em Turiaçu - é grande o clima de tensão, 200 fa
milias aguardam indenização 1rrisÓria.

- Em TaperÚ-mirim - há 9 áreas de conflitos com
ameaças dos prorpietários de queimar as casas dos
lavradores e proÍbi-los de roçar.

- No município de Santa Luzia, há 2 grandes fazen
das a "Haguary" com 123 famílias de posseiros per
tencente a Moacir Belchior Ximenes e a "feise" com
300 fam111as. As terras são devolutas e para o Co-

verno elas nâo existem, Registraram-se 3 mortes de 
líderes sindicais e de 2 trabalhadores. 

- Vitorino Freire - Nesse município, violências
têm sido praticadas pela Pollcia Militar e pelo
pistoleiro e latifundiário Edvaldo Marques Dourado
contra famílias de lavradores e posseiros 'residen
tes na localidade de Serra Bonita. O latifundiário
conseguiu liminar do juiz Dr. Vicente Pádua Castro
que pediu força policial para cumprir a decisão. O
secretário de Segurança Pública enviou 30 poli
ciais fortemente armados que prenderam 15 lavrado
res na Igreja local, onde cometeram toda sorte de
sevlcios. Enterraram 1 lavrador até à cabeça para
obrigá-lo a delatar os companheiros. O jagunço
Moacir ameaçou com revolver o vigário geral da
diocese que tentava se entrevistar com os lavrado
res.
(SIN 27 /10/85)

Nesse mesmo mun1cipio, o caso da fazenda Capoema 
tem ocupado espaços na Imprensa nos Últimos 2 me
ses. 1400 famílias estão cercadas por jagunços e 
pela polícia militar. O centro do trabalhador ru
ral diz que das lOQ,O famílias cercadas por jagun
ços, 5 pessoàs já foram assassinadas e do Maranhão 
chegam notícias de 21 mortes de posseiros. 
O Ministro de Reforma Agrária, Nelson Ribeiro re
cebeu telegrama do Presidente do Sindicato de Tra
balhadores Rurais de CrajaÚ, Maranhão. A fazenda 
de propriedade do Secretário de Indústria e Comér
cio do Paraná, Francisco Simeão Neto, que nega a 
chacina que é afirmada pelo deputado estadual do 
Maranhão luis Pedro (PMDB). Os conflitos estão ni
tidamente localizados no Maranhão e no Pará. 
(FSP 19/10/85) 

Uma delegaçaõ de trabalhadores rurais, partidos 
políticos, CUT, CPT, INCRA e OAB estão investigan
do o número total de mortos em conflitos de pos
seiros e jagunços em Santa luzia, e Vitorino Frei
re, onde teriam ocorrido no dia J deste mes, 3 
mortes e mais 21 outras no dia 10. 

Uma Comissão constituída por partidos políticos, 
CPT, OAB, CUT, INCRA, constatou extrema violência 
na gleba Capoema, a 250 Km de Imperatriz - Uma "o
peração limpeza" foi organizada por pistoleiros 
contratados, resultando em duas mortes e uma ten
tativa de homicídio- (3/10/85) 
Muitos desaparecidos e muitos trabalhadores expul
sos de suas roças, segundo apurou o inquérito fei
to; o administrador, médico das 3 fazendas que 
constituem essa gleba Capoema, deu fuga aos pisto
lelros, fechou seu hospital e abandonou sua resi
dência na fazenda Buriti. 
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A delegação denuncia diante dessa situação: 12- a 
concentração de 60 mil hectares de terras fraudu
lentamente ocupadas pelo Secretário de Industria e 
Comércio do Paraná, FRancisco Simeão Rodrigues Ne
to (Chico Rico) viÔlencia que dura há 10 anos - As 
terras são improdutivas, embora recebam incentivos 
fiscais. 
22- o assassinato sistemático de trabalhadores na
região.

32- O conluio dos fazendeiros para impedir com uso
de armas o comício do Deputado Davi Alves Silva
POS, no dia 21 de setembro em Sta. Luzia - A não
apuraçaõ de denúncias de pistoleiros que haviam
assassinado mais de 2 dúzias de trabalhadores.
4-2- O desaparecimento de pessoas que comprov�
dam,ente trabalhavam naquela area.

Alcântara -
Para fins de desapropriação com a finalidade de 
estabelecer um Centro Espacial, a Aeronáutlca 
pressiona as famílias para venderam suas terras 
por preço irrisÔrio, não cumprindo o acordo firma
do com o sindicato dos trabalhadores rurais de Al
cântara - A área tem 52 mil hectares, mais da me
tade do município - 2 mil familias estão sendo re
movidas. 

- Quixadá - o lavrador ílrlimundo Valério Ribeiro e
seu filho Francisco José, que viviam como parcei
ros na Fazenda São Oosvent.ura, de Manuel Pereira
Lima, no distrito de Calcarinha, MunicÍplo de Qui
xadá (CE), foram assassinados "a tiros e paula
das", no Último dia 27, por um grupo de pessoa::
chefiado pelo gerente da fazenda, José Paulino da
Silva e seu filho. Eles estão fora9ldos. O presi
dente do SindJcato dos Trabalhadores Rurais de
Qulxadá, João Ventura Santos, informou que assim
como outras t.rês famílias, Raimundo Valério havia
se recusado a entregar ao proprietário da fazenda
cotas maiores que as previstas pelo Estatuto da
Terra e passou a sofrer pressões para sair da
area. "A obrigaçaõ dele era entregar 10% da co
lheita do algodão, mas o patrão exigia a metade"
(JB - 29/10/85).

Pl-'\Ul 

Eslá havendo conflitos por causa da terra em Tere
zina, no imóvel Haire da Graça, adquirido pelo em
pres.Írio Ary Magalhães que pretende transformá-lo 
em área de plantio da monocultura da cana-de-açú
car, integrando-o à COMVAP - Campanhia Agroindus-
trial Vale do Paraíba. 350 familias foram despeja-

- Em Coroatá foram mortos dois lavradores a mando das. 
do grileiro José Lamar. Domingos Abreu, pai de 2
fllhod e Manoel Ferreira de Souza, pai de 3 fi
lhos, acompanhado d�s esposas estavam quebrando
coco quando foram atacados por jagunços armados de
espingarda e façaõ. Foi também ferido Josuel Filho
(18 anos), Mario Rodrigues, Raimundo Ferreira e
Francisca Moreira, atingidos com coronhada� de es
pingarda. O capataz da fazenda, Ze Terezo, que co
mandava os agressores foi lambem morto.

- No municfpio de CodÓ, foi assassinado o lavrador
Abillo, a mando do grileiro dr. Paulo, da firma
Sagrisa Pernambucana.
CNRA (18/9/85)

CEARÁ 

- Itapipoca

Oito agricultores, moradores da fazenda Capim-Açu 
em ltapagé de Itapipoca. são acusados de depreda
ção das terras de João Hudson Carneiro Saraiva. Os 
lavradores disseram que a polÍcic:1 queria obrl
gá-los a confessar as acusações. 
Apontar o agente de Policia Civll, conhec.tdo por 
Magalhães, como responsável pelas torturas. 
(Boletim CETRA out. 85) 
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Outrds areas de conflitos: 

Malanclas, Lagoa dop Coverno, Mecambira. Meio do 
Ma to, Vazante Crande, Ma lioa l, Solidão e Morros. 

Os trabalhadores são posseiros há mais de 70 anos, 
nascidos e criados no local e agora estão sendo 
expulsos e recebendo indenizaçaõ como se fossem 
mercadorias. 
Fonte: Federação TRS do Piauí - 29/10/85 

- Em Barras, um confronto armado entre lavradores
da fazenda Currais Novops e pistoleiros do fazen
deiro Ourval Castelo BRanco P. iminente. O inicio
do conflito se deu em 26 de outubro com a ameaça
de queima das casas pelo filho do fazendeiro. Se
gundo o HICRA a área Já está sendo avaliada com
vistas à sua aquisição pelo governo.

PARAlBA 

Em Areia, PllÕes, Serrari�, Alagoa Grande - íl pro
duçio de alimentos est� redu,tda a �•lto pnuco 
porque as terras férteis estão cobertos pela ca
na-de-açÚcilr, 
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A luta pela terra 

Em Tacima, Araruna, Cacimba de Dentro, Dona Inês, 
Caiçara, Solânea e Arara, as terras estão sendo 
usadas para capim para o gado. 

Aos 400 mil habitantes da região a Única alterna
tiva de trabalho é a agricultura. As terras são 
boas, a população quer trabalhar mas está sendp 
expulsa das terras, de forma ilegal, sem direitos, 
sem indenilações. A situaçaõ nesses municlpios é 
de tensão e a população organilada reivindica a 
fiscalilação do Ministério do Trabalho e a desa
propriaçaõ imediata prometida. 
As usinas canavieiras são latifúndios por explora
çaõ, entre elas, a Usina Tanques de Aguinaldo Ve
loso Borges {em Alagoa Crande), e a Santa Maria. 
(STRs de Cuarabira 11/08/85) "

PERNAMBUCO 

- ltaparica

Até 8 de novembro ainda não havia sido dada solu
ção para as 7 mil famílias de trabalhadores rurais 
do Vale são Francisco, ameaçados de expulsão com a 
Barragem de Itaparica, construida pela CHESF. A 
lnundaçaõ se dará dentro de 15 meses e fará desa
parecer as cidades com áreas agrícolas, de Petro
lândia com 25 mil habitantes, ltacumba, com 8 mil 
e Rodelas (BA) com 6 mil. A inundação cobrirá tam
bém as áreas agrlcolas dos municípios de Floresta 
(PE), Belém de São Francisco (PE), ClÓria, Chorro
chÓ e Abaré (BA). 

Unidos em seu movimento sindical e enfrentando as 
ameaças desde 1976, os trabalhadores rurais amea
çadas pedem o apoio de toda a sociedade para pres
sionar o geverno a cumprir seus compromissos prio
ritários. Imediata desapropriação por interesse 
social e destinação das verbas para o inicio do 
reassentamento. 
(8/11/85) 

- Ribeirão

A Fetape denunciou mais dois assassiantos de tra
balhadores rurais na Zona da Mata, e o administra
dor dos Engenhos da Taquara, em Ribeirão, no sul 
do Estado, assassinou com nove tiros o trabalhador 
rural Sebastião Comes da Silva e seu filho de 15 
anos, José Bartolomeu. 
(Aconteceu 8 a 13/10/85) 

- Pedra

Os trabalhauores que ocuparam a falenda Caldeirão 
estão enfrentando corajosamente a luta pela posse 
da terra. 
Ameaçados de serem transferidos pelo governo do 
estado, os trabalhadores se recusaram e exigem que 
a fazenda seja desapropriada. Expulsos por 280 po
liciais foram levados para s margens do açude Ar
ooverde de onde também foram expulsos. Diante da 
resistência a polícia os levou para o sítio Mosoró 
onde estão acampados em barracas de lona. 
Os trabalhadores rurais do sertão central exigem a 
soluçaõ do problema. 

BAHIA 

- Teixeira de Freitas

No dia 28 de setembro na fazenda Santa helena, da 
propriedade do Sr. Silvério, foi assassinado com 5 
tiros o Índio Pataxó, trabalhador rural, Augusto 
Dias de 60 anos. O criminoso é o caseiro Francis
co, irmão do proprietário. O motivo do crime: pe
dido de pagamento do..,s direitos, Já que nao havia 
conseguido aumento. Augusto ganhava 50 mil men-, 
sais ._ 

O crim 

Pascoal 
teve testemunhas mas o delegado de Monte 
conhecido como Pernambuco, não tomou ne-

nhuma providência. 
(SIN 13/11/85) 

NAS CERAIS 

Com 18 assassinatos entre janeiro e outubro de 
1985, Minas Cerais é hoje um os Estados mais vio
lentos quanto à luta pela terra. 
Em Mato Verde, fazenda Barreirinhas, foi assassi
nado o trabsalhador rural Geraldo Alves da Silva, 
no dia 22 de novembro. Foi emboscado e trucidado 
pelos pistoleiros Marciano Martins dos Santos e 
Jorge Preto, a mando do falendeiro e dirigente do 
PHDB de Mato Verde, Antonio Celso Silveira. Geral
do deixa viúva e seis filhos menores. várias de
núncias já haviam sido feitas contra o fazendeiro, 
junto à Delegacia Regional de JanaÚba por causa 
das ameaças a Ceraldo. 

Patrocínio 
Após ter sido sequestrada e violentada a advogada 
de STRs de Patrocínio, lsmene Mendes, suicidou-se 
no dia 10/10/85. Ismene era filha de um dos líde
res sindicais do município. 
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- Carmo do Rio Verde

No dia 23 de outibro entre 19:30 e 20hs, pistolei
ros a mando dos fazendeiros assassinaram o presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Nati
vo da Natividade de Oliveira. Outros companheiros 
estão sendo ameaçados de morte. principalmente o 
novo presidente Adão Honofre Rosa, que assumiu com 
a mesma coragem de Nativo a direçaõ das lutas dos 
trabalhadores por seus direitos. A viúva, Fátima 
Oliveira de 27 anos esteve presente ao Ato Público 
contra a violência e denunciou, junto com outros 
companheiros a Impunidade do criminoso e as amea
ças que vem sofrendo. 
Os membros do Sindicato apontam como mandnates o 
próprio prefeito, Roberto Pascoal Llege, o presi
dente do sindicato patronal e procurador da Usina 
Agroálcool, Geraldo Reis e o presidente da Agroal
cool, Anestar Clemente da Silva. 
Com o intuito de exigir a investigaçaõ e punição 
dos criminosos foi criado em Coiânia um comitê pa
ra acompanhar de perto os passos da justiça. 
Fonte: Centro de Reflexão e Documentação. 

- Bico de Papagaio

Foi assassinado no dia 21 de outubro o trabalhador 
rural e sindicalista Luiz Mendes Carvalho, 29 
anos, pai de 3 filhos. Emboscados por pistoleiros 
quando iam para o trsabalho, outros dois trabalha
dores foram baleados, um delc-s delegado· sindical. 

O conflito neste munlcipio, S!tio Novo de Colas, 
povoadop de SumaÚma e são Pedro, atinge 55 famí
lias que ali vivem há 35 anos. Fausto Rodrigues da 
Cunha, sócio majoritário da Empresa Agro-Indus
trial Tocantins S/A vem ameaçando os posseiros 
através da Polícia Militar e bandos de pistolei
ros, espalhando o terror entre as famílias, com 
despejos, queima de casas e roças. Juarez Marques, 
João Esta, Domingos Ester e o filho, zé Pequeno, 
Custódio, são alguns dos pistoleiros comprometidos 
com os grileiros. Luzimar Bento Carcla, delegado 
de polícia do Sítio Novo e antigo gerente do gri
leiro Adilson nada faz para combater a pistola
gem. 
Fonte: SIN 12/11/85 
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RONDÔNIA 

Policial é assassinado por jagunço ao apurar de
núncias dos lavradores: 

O policial civil lndeval José Brasil, de Cacoal, 
foi assassinado com um tiro de espingarda calibre 
12, disparado pelo jagunço José 'Honorino Soares, 
um dos chefes da millcia particular da Fazenda San 
íelipo, em Pimenta Bueno, a 571 quilômetros de 
Porto Velho. O policial foi morto quendo partici
pava de uma dcligência, com mais oito agentes, to
dos comandados pelos delegados Antonio FelÍcio e 
Henry Anthoni Rolim de Moura, a 620 quilômetros de 
Porto Velho, para apurar denúncias feitas por pos
seiros de que na fazenda existiam milÍca armada e 
um cárcere privado. DE acordo com informações do 
delegado Paulo de Moraes, diretor feral da polícia 
civil, o jagunço Jos� Honorlno foi preso em fla
grante e saiu ferido numa das pernas, mas seu es
tado não inspira maiores cuidados. O dono da fa
zenda ainda não foi identificado e a polícia nao 
sabe onde ele reside. 
(O CLOBO - 14/11/85) 

- MATO CROSSO

Cerca de 100 posseiros da fazenda Catuva, locali
zadà entre os municípios de Nova Aripuanã, no Mato 
Crosso, e Ji-Paraná, em Rondônia, a 360 quilôme
tros de Porto Velho, emboscaram e assassinaram, as 
14 horas do dia 6/11, Olar Pires Bruno, proprietà
rlo da fazenda, e Adhemar de Oliviera Souza, em
pregado. O crime aconteceu no interior da fazenda, 
perto de sua sede no mesmo local onde foi assassi
nado por jagunços ligados a Omar, em agosto passa
do, o Padre Ezzechielle Ramim, que há tempos de
fendia a permanência dos cerca de 300 posseiros 
que se instalaram naquela área. O padre italiano 
foi assassinado quando retornava de uma reunião 
com os posseiros da fazenda, em que chegou a pedir 
que se retirassem da área para evitar um conflito 
com o fazendeiro. a policia não fez nehuma prisão 
e o delegado Sílvio Machado acredita que isso será 
difícil de acontecer, diante da falta de testemu
nhas e do número de pessoas que participaram da 
emboscada. O Delegado afirmou ainda que os possei
ros se mostravam revoltados há muito tempo, não 
apenas pela morte do padre Ezzechielle Ramim, mas 
também pela ação da polícia militar do Mato Gros
so, que vinha tentando retirá-los da área constan
temente. 
(O CLOBO - 8-11-85) 
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RIO OE JANl:.IRO 

Posseiros decidem acampar no centro do Rio 

Os 500 posseiros que invadiram, hJ oito meses, uma 
propriedade de 400 alqueires no lmburo, a 15 qui
lômetros dp centro da cidade de MJcaé 1 montaram 
acampamento no Largo de São rrancisco, no Rio de 
Janeiro. Os manifestantes le,aram para a Capital 
do Estado - em vez de re,ól,eres, espingardas, fa
cas e foices- muitos quilos de fclj�o, arro1, JbÔ
boras, espigas de milho, mclancias. além de horta
liças, parte da ultima colheita dos posseiros. No 
movimento, os trabalhadores acampados contam com o 
apoio da CUT, 
CONCL\T, fET>\C e Sindicato dos Trabalhores Rurais 
do munlciplo. O riaior obstaculo à reforma agrária 
s,ão militares do E,ercfto, lotados no forte Mare
chal Hermes, que faziam da localidade arcJ de 
treinamento. Durante anos, a propriedade foi admi
nistrada pelo ex-cabo Agildo de Souza Nunes, que 
aluga,a a planície como pasto para os fazendeiros 
da região. O presidente do sindicato, \aldeci de 
011,eira Basílio, chegou a argumentar que, nos Úl
timos dias, os sem-terra sofrem pressôes de ofi
ciais do forte, que insistem e,l!l afasta-los do lo-
cal. (JB - 10/11/85) 

SÃO PAULO 

várias ocupaçôes de terra foram realizadas no Es
tado. Trabalhadores sem-terra desempregados e 
bóias-frias de 5ull'lare, Limeira, tlova 
dradina e Teodoro Sampaio ocupardM terrenos da 
CESP (aqui foram assentados pelo Instituto de As
suntos fundiários), do Instituto de Zootecnia de 
Secretaria de Agricultura. Outros estão acampados 
às margens da Rodovia SP-613. Das mil familias de 
lavradores sem terra que p�rmaneciam acampada� em 
oito áreas no Estado de são Paulo, reivindicando 
assentamento, 54 foram inst,1iadas 1 e:n 500 hectares 
pertencentes ao governo paulista no município de 
Araraquara. Os lavradores beneficiaGos haviam ocu
pado, no início do mês, o horto florestal de FEPA
SA (ferrovia Paulista S/A), Municlpio vizinho de 
PradrÓpolls, e esperavam pela medida do governo em 
barracas armadas às margens da rodovia SP-253, de
pois de terem sido despejados por mandado Judi-
cial. (JB 1/11/85) 

PARANÁ 

Seg1u11do .is iníol'mações, .itê agora j.Í sao 11 gran
des acampamentos espalhados pelo oeste e sudoeslc 
par,:mJcnse, onde se concentram 2500 f amÍl!as que, 
de acordo com cálculos da comissão estadual dos 
sem tcrl'a, podem ohcgJr a 3 mil ramÍllas at� o fi
nal dio ano, cm novos ac-,mpamentos. Os acamapamen
tos estão cm Chopln1inho, Salto do Lontra, Marme
leiro, Renascença, Mangucirinha, Quedas do lguaçum 
Plt.,inga, São lllc:1uel do Iguaçu e Santa Helena . 
( JB 30/10/8>). 

O dLrttor geral da Secretaria de Agricultura do 
Parema, I 110 O rum tleto, explicou que nove processos 
des,1proprlstorlos estão concluídos à espera da as
sina1tu1·a de Sarne�, enquanto outros nove tramitam 
no Min istC:rio da Reforma e Desenvo I v imento Agrário 
(MIRJ\O). com estudos técnicos em fase de conclu
são. O presidente do JTCí informou que a meta do 
governo do Paraná é dobrar no próximo ano, para 5 
mil, o numero de famfllJs assentadas. 
(Cl-1 7/10/85) 

RIO GRANDE DO SUL 

Os cerca de 10 mil agricultores acampados na fa-
1enda Anoni em Sarandi estão aguardando solução do 
go,erno federal, que esta concluindo a pericia ne
cessária à aval lação dos 7.500 hectares para per
mitir a dcsaproprlaçaõ flClo WCRA. 
A slluaçaõ está difícil devido à falta de alimen
tos. A comlss�o tentara audiência com o Ministro 
Pedrtl Simon para conseeguir gêneros atraves da Co
bal. Os colonos reivindicarão, ainda, Junto ao 
1111\MPS, a instalação de um posto de saúde no acam
pamento. O Covcrnador Jair Soares reafirmou que o 
Estado não tem recursos para fornecer aliment.os 
aos colonos dd fazenda Annoni. Lembrou que Já en
viou Tel0x ao Ministro tlclson Ribeiro para que re
passe recursos ou libere aliment.os atraves do Mi
nist;rio da Agricultura e da CobJl. At� agora, ne
nhurnc1 providência do Coverno federal nesse sentido 
doi tomada. 
(JS 4,/11/85)

Ileste momento, tanto os mil agricultores como au
toridades que assumiram esta luta, sustentam a 
necessidade de OESAPROíllllAÇÃO IMCOIATA da Annonl 
e de tantas áreas quant.is se filerm necessârlas 
para o assentamento de todas as famílias. 
A Fazenda Annonl fica junto à RS-624, que liga os 
n..inlcipios de Ronda Alta e Passo Fundo, a J6S Km 
de P'orto Alegre. foi desapropriada em 1972 parJ 
reassentar os agricultores desalojados pela cons
truçaõ dd barragem de Passo Real. Entretanto até 
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agora, a questão se encontra na justiça e somente 
64 famílias foram assentadas. 
(JO - O GLOBO 30/10/85) 

- Tapejara - Cerca de 2 mil agricultores protes
taram , no dia 12/10 no distrito de Charrua, pró-

---

xlmo a Tapejara ( a 339 KM de Porto Alegre), con
tra a construça; de barragens no RS e em se, que 
desalojar5o, somente naquele munie{pio, 400 famí
lias. Os agricultores aproveitaram Lamb;m para 
exigir uma Reforma Agrária ampla que assegure boa 
terra para todos. 
(Aconteceu 13/85) 

TERRAS l.NDÍCENAS ------------------1

O estatuto do Índio aprovado em 1973 estabelecia 
um prazo de 5 anos para a FUNAI demarcar 256 
áreas indtgenas. Doze anos depois os territórios 
indigenas aumentaram para 400 e apenas 161 estão 
demarcadas e ocupadas por cerca de 200 mil Ín
dios. Seus territórios têm sido invadidos por 
seis maiores inimigos: as empresas mineradoras, 
as hidrelétricas, as grandes fazendas agr.,:,.'<'uá
rlas, os latifÚndlos, as empresas madeipeiras, as 
estradas, agravando sobrew4neira os conflitos in
digenas. 

Mato Crosso do Sul - Os indios Caio11á Liveram 400 
hectares de florestas nativas da nação indígena 
derrubadas a mando do fazendeiro Libero Montei
ro. Os Índios reivJnélcam a área onde existem até 
cemitérios da tribo. 
(O GLOSO 29/9/85) 

Bahia- lndios de seis tribos baiana e uma sergi
pana exigem demarcaçaô dás reservas onde vivem 15 
mil Índios. Para tanto, ocuparam durante alguns 
dias o prédio da delegacia regional da FUHAI. 
(JB - 29/9/85) 

Goiás - Álvaro Tucano, coordenador do Movimento 
Nacional Indígena denunciou que um funcionário da 
FUNAI, Ciflio Horst, comandou o espancamento de 
Índios canoeiros e que o deleg�do do orgão em Ma
naus, Sebastião Amancio da Silv�, permitiu inva-

sões de terras indígenas por empresas minierado
ras. 
(JB 28/9/85) 

Minas Gerais - O Representante da CIMI, Fábio Al
ves dos Santos divulgou denúncias de que os Ín
dios XacrJabas foram agredidos, tivera,n suas ca
sas queimadas por cerca de 50 pistoleiros contra
tados pelos irmãos Rento e Sinual Mendes Cardoso 
apoiados pelo prefeito José Ferreira de Paula e 
do delegado de polícia local, Francisco Alves Ne

to. O prefeito teria que devolver 4 mil hectares 
de terra q�e possue em área ind{gena. 
(JEI 10/10/85) 

Santa Catarina - Foi criado o Comitê de Solida
riedade aos Kalngang do Toldo Cnimbangue para fa
zer face à imobilidade do governo, das pressoes 
locais e da constante ameaça de um conflito. :·es
ta região, ocorrem sérios conflitos entre colonos 
e Índios pela disputa de 1,8 mil hectares. 
<SIN 4/9/85) 

Amazonas - Neste estado é grande o conflito entre 
garimpeiros e Índios no rio, a União das Nações 
Indígenas denunciou vários casos de violência 
pratlcados contra mulheres Índias. são grandes 
empresas mineradoras que ameaçam as terras dos 
Tul<ano, Muku, Tuyuka e Yonomani. São cerca d-:! 15 
mil Índios que resistem através de sua organlza
çao. 
(Porantim - 10/85) 
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SIIDPSE 

Nas duas Últiims décadas a AmazÔnia transformou-Eie na fronteira ecorôni.ca por excelência do ca
pitaliSU'O. No quadro geral de desenvolvimmto de relações capitalistas de produção no extrativisao, na 
agricultura e na pecuária inseriu-se a política estatal dE: ocupação e colonização dirigida, de caráter 
oficial e particular. 

Nos espaços supostarente vazios da região foran i�lantados progranas de assentanento, desco-
nhecendo-se intencionalmente sepntos ali há ruito estabE!lecidos, pequenos agricultores e extrativistas, 
cuja produção se voltava básicarente para o auto-consuro Et era articulada ao mercado local e as socieda
des indÍgenas, caracterizadas igualnente por una econcmia auto limitada. 

Através da propaganda oficial milhares de parceiros, minifundistas, neeiros e assalariados pro
venientes do nordeste e do centro-sul do país foran induzi.dos a transferirem-se para projetos de coloni
zação oo:te, na mioria, foran abandonados a prÓpria sorte,, sem condições de produzir e de até neSIT'O so
breviver. 

O fi lrre registra irragens inéditas da hnazÔnia, o vale do rio QJaporé em Rondônia, ocupado des
de o séc. XVIII por una população mestiça de negros e índios. 

Através de depoi.rrentos obtidos no kre e em Rondêinia e de sequências contundentes revela o dra
ma existencial dos trabalhadores rurais e suas famílias e a problemática que atinge aproximadan:ente 10,6 
milhôes de agricultores brasileiros san terra QJ COOI ��1 terra: a concentração de terras e injustas 
formas de trabalho e produção. 

FICliA 'ltonC::A 
--------

Título: ''Se esta terra fosse minha ..• 11 

Direção: Renato Namann 
Roteiro e Pesquisa de�: Cláudia Menezes 
Fotografia: Tião Fonseca 
Montagem: Renato Neunann 

Renato ,.,_ -- Produçoe- s CinematográficasProdiutores: ,,o::\JI,,... u • 
Cláudia Menezes 

Estúdio de San: Roberto Bataglin , . Estúdio de Imagem: Líder Cine Laborator10
ltur111, cor, 38' de duração 

Endereço1.para contatos: Renato Nelinann Produção Ci.nenatogr,ágicas 
Avenida 13 de maio, 23, grupo 1930, Centro - Rio de Janeir10 - RJ - Tel: 22o-4119 OJ 22o-4432•
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NQ 7 Rio de Janeiro: SETEMBRO/OUTUBRO - 1984 

EDITORIAL 

Rua Vicente de Souzã--; 2§j 

A violência contra os trabalhadores no campo tem recrudescido e 
sua característica mais nova é o fato de se dar contra as lideranças sindi
cais, seus assessores, advogados e agentes de pastoral. 

Mas a resistência dos trabalhadores rurais não se abate e a pro
va disso são as conquistas que vêm se dando, como a Última greve dos cana
vieiros do Nordeste. 

A Campanha Nacional pela Reforma Agriria, através da denúnciaj
dos crimes cometidos e do apoio à resistência dos trabalhadores organiza
dos, se empenha na luta pelo fim da violência contra os trabalhadores rurais 
e suas famílias. 



.. .. ·, 

• .. 

NORDESTE 

Campanha salarial �itoriosa 

As campanhas salariais dos 410 mil canavieiroa de Per�ambuco, Rio Grande do 
Norte e ParaÍbu foram plenamente vitoriosas. 

Vitoriosas nao só porque resultaram na consolidação de direitos 
importantes e na con,{uista de oútros que contribuirão para o fo�talecimento da 
luta dos trabalhadores no campo, mas também pela coragem e pelo nível de 
organização demonstrados pelos trabalhadores ao enfrentarem o forte esquema 
repressivo montado pelos patrões, com o favorecimento do Poder Público; 
sustentando de 08 a )O dias de greve, pum contexto de fome e de dificuldades de 
toda ordeID. 

Por outro lado, as campanhas salariais de 1984 refletiram, certamente, o 
momento político que estamos vivendo. A inegável vontade de participar da luta 
por melhores dias acabou por transfo rmar essas campanhas em surpreendentes e 
grandiosas manifestações coletivas, tanto nas capitais como no interior dos 
três Estado3,com repercussão junto aos demais setores da sociedade brasileira 
e, inclusive, no exterior. 

Este ano, ao contrário dos anteriores, a Polícia dos Estados de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte não foi acionada para reprimir os 
trabalhadores. 

Na Paraíba, no entanto, o Governo, depois de ter prometido,. publicamenté, 
que assegurari� o direito de greve dos trabalhadores, omitiu-se em tcmar 
providências para conter a violência patronal e perm1t1u que a prÓpr.ia 
polícia se prestasse ao papel de repressor dos trabalhadores. Como resultado, a 
Paraíba registrou casos graves de espancam�rto, prisões arbitrár�as, invª6io 
de Sindicatos, trabalho forçado e cerceamento do direito de greve, que foram 
amplamente denunciados pelo nôsso Movimento Sindical e por Parlamentares na 
Assembléia Legislativa e no Congresso Nacional. 

PERNAMBUCO 

A violência na greve

Até o ano passado, nao apenas durante as campanhas �alariais, mas também 
na fase posterior de luta pelo cumprimento das decisões dos Dissídios 
Coletivos, foram inco·-táveis os assassinatos, espancamentos, prisões, ameaças 
e despejes sumários, numa clara tentativã rle deter a luta dos trabalhadores. 

�esses Últimos dois anos, a FETAPE e seus Sindicatos, com o apoio da 
CONTAG, desenvolveram um intenso trabalho de denúncia da viQlência patronal, 
que repercutiu inclusíve no exterior. Com isso, diminuíram bastante, nesta 
Campanha, os casos de violência, o que não significa dizer que os patrões. 
res�lveram respeitar os direitos dos trabalhadores; apenas mudaram de métodos. 

A tática, este ano, foi colocar milícias priv:i.das, ost;ensivamente 
armadas, nos cortes de cana e nos engenhos, transformando-os e� verdadeiros 
campos de trabalho forçado. Dos cortes de cana, passaram aos pontos d� �mbarque 
dos trabalhadores. com o objetivo de buscar o confronto com os coma1,-:i.:.•- � ... 
greve, capaz de justificar, aos olhos da opinião pública, atos de violência. 

Todos os casos de ameaça � ·de agressão foram denunciados pelo Movimento 
Sindical no municipíu do Cabo, funcionários e dirigent�s do Sindicato foram 
agredidos pelo dono da usina Bom Jesus; 

em Morenc-, desde o prim�.iro dia de greve um pistoleiro •rondava a casa do 
Secretário do Sindicato; 

- no município de Vicência, o dono do Engenho Pagi, Fernando Oliveira
Mota, armadt com uma espingarda 12, ameaç.ou atirar no Presidente d� CONTAG, para

impedÍ-lo de entrar nos cortes de cana e falar com os trabalhadores. 
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- em documento à Secretaria de Segurança Pública e ao governador de
Pernambuco, a FETAPE denunciou as ·�l,cessivas ameaças de morte que vêm sendo 
feitas contra o Presidente José. Rodrigues da Silva, através de telefonemas 
anônimos. Essas ameaças intensificaram-se a partir da decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho de Pernambuco, favorável aos 250 mil canavieiros do 
Estado. 

RIO GRANDE DO NORTE 

Um forte clima de tensão marcou toda a Campanha Salarial nos 13 
municípios produtores de cana do Rio Grande do Norte, onde se concentram cerca 
de 30 mil trabalhadores. 

Sobretudo nas semanas que antecedem as Campanhas Salariais intensifica-se a 
repressão patronal, como forma de intimidar e abater o ânimo dos 
trabalhadores. E, este ano não foi diferente. Em diversos municípios da zona 
canavieira os patrões baixaram os preços pagos pela braça de cana cortada, de 
30% a 40%, enquanto em outros, aumentaram as tarefas. Os trabalradores reagiram, 
parando o serviço. 

Em Baía Formosa, sucessivos paradeiros levaram a Destilaria local a 
interromper a moagem por falta de matéria-prima. Em São José do Mipibu e 
Arês, registraram-se paralisações em fazendas que tornecem cana para uma das 
principais Usinas da região, a Estivas. Os trabalhadores exigiam Cr$ 140,00 
pela braça de cana, contra os Cr$ 100,00 pagos pela Usina. Ainda em São José 
do Mipibu os trabalhadores da Fazenda Bomfim, que executava� serviços de limpa 
na Fazenda Muriaé, em Arês, fizeram paradeiro pela diminuição da tarefa. 

Em represália, 06 trabalhadores que haviam participado da paralisação em 
Arês foram transferidos para locais distantes e isolados as chamadas 
escolinhas -, onde foram obrigados a arrancar cocos. O mesmo sofreram outros 
companheiros por terem participado das reuniÕefi prepar�córias à Campanha. 

À medida que se aproximava a data das Assembléias, aumentava o esquema 
intimidatório · dos patrões. Não faltou nem mesmo uma sórdida campanha 
difamatória contra a FETARN, através de matérias diárias veiculadas pela 
imprensa, numa clara tentativa de jogar a opinião pública contra a Campanha 
Salarial dos Canavieiros. 

Nos municipos de São José do Mipibu, Várzea e Espírito Santo, muitos 
caminhoneiros foram ameaçados de não mais prestarem serviços às usinas, caso 
transportassem trabalhadores •para as· Assemblé�as. Em Canguaretama, os 
empreiteiros tentavam convencer os trabalhadores que os sindicatos seriam 
invadidos e as Assembléias reprimidas pela Polícia. Em Arêsre Goianinha, 
porteiras foram fechadas e os trab3 lhadores ameaçados de demissão sumária caso 
fossem às Assembléi3s. 

Sem se intimidar, os trabalhadores souberam dar aos patrões uma resposta 
à altura. Nas Assembléias do dia 23, mais de 12 mil trabalhadores aclamaram a 
pauta de reivindicações, vibrando com a decisão de recorrer à greve para 
assegurar direitos conquistados em Dissídios anteriores, bem como incorporar 
outros, que venham melhorar as condições de vida e trabalho no �ampo. 

Na escalada da violência contra a Campanha Saiarial dos canavieiros do Rio 
Grande do Norte, foi covardemente assassinado, no dia 26/09, véspera da 
primeira reunião de negociações, o trabalhador da Fazenda Trigueiro, Severino 
Antonio Nicácio, pelo administrador Miguel Alves de Souza, por ter reclamado o 
pagamento de horas-extras. 

A Fazenda Trigueiro e de propriedade da Companhia Açucareira Vale do 
Ceará-Mi rim. 

Tão logo foram informadas do crime, a FETARN e a CONTAG pediram 
providências à .Secretaria de Segurança Pública, Governador do Estado e 

'Ministério da Justiça, capazes de assegurar a punição do assassino e também 
garantir o livre curso da Campanha Salarial em todos os ·13 municípios. 

O criminoso, que havia fugido no carro da própria Usina, foi preso dois 
dias depois e recolhido à prisão. 
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A greve durou 8 dias e os trnbalhndores só retornaram ao trabalho após a 
grande vitória conquistadn no Tribunal Regional do Trabalho, cujn decisio lhes 
assegurou direitos iguais aos companheiros de Pernambuco, no tocante ao salário 
de Cr$ 190.024,00, a tabela-de tarefas, ao sítio, ao salário-família, à 
estabilidade para o delegado sindical, en tre outros. 

PARAÍBA 

A primeira C�mpanha Salarial dos canavieiros da Paraíba foi muito 
importan te, nao so porque resultou vitoriosa, �os tamb�m porque reviveu a 
velha tradição de luta dos trabalhadores rurais. 

Mesmo num contexto dos mais difíceis, por ser região for temente dominada 
pelo la tifúndio, os trabalhadores rurais, sob a coordenação da FETAG- B, 
Sindicatos e a CONTAG, demons traram organização, coragem e força, realizando 
Assembléias que ficarão na his tória das grandes manifestações coletivas, e, 
sobretudo, sustentando uma greve de 8 dias, que só terminou com a vi tória no 
mesmo Tribunal que julgou os Dissídios de Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Apesar das manifestações públicas de que estavam dispostos ao diálogo 
para evitar a greve, na mesa de negociações os patrões tiveram o mesmo 
compor tamento dos usineiros daqueles ·outros dois Estados: negar, 
intransigentemen te, as reivindicações fundamentais para os trabalhadores, ou. 
seJa, o salário. a tabela de tarefas, o si tio, o salário-família, 
hora-ex tra, dobra salarial nos domingos e feriados e a estabilidade para o 
delegado sindical, entre outras. 

A resposta dos trabalhadores foi a greve 
dia 15 de outubro, A partir de então, a 
abateu-se sobre trabalhadores 'e dirigentes 
aumen tando a adesão dos trabalhadores àgreve, 
comandos de greve, os patrõts e a polícia 
altura, a paralisação estendia-se às lavour�s 
desespero dos patrões. 

geral, a partir da segunda-feira, 
violência patronal e policial 
sindicais. À medida que ia 

em decori;ência da atuação dos 
redobravam a repressão. A esta 
de,_ abacaxi e de fumo, para 

A omissão do Governo do Estado facilitou a violência pa tronal e, por 
outro lado, ensejou que a sua própria Polícia se transformasse em instrumento 
de repressão aos tiabalhadores, registrando-se diversos casos de espancamento, 
prisoes arbitrárias e de violação do direito de greve, com centenas de 
canavieiros sob a mira de metralhadoras. 

O Movimen to Sindical denunciou o Governador do Es tado, às autoridades 
federais, ao Congresso Nacional e à opinião p�bli�a em gera;, os seguintes 
casos de violência: 

em Sapé, o produtor de abacaxi João Balbino investiu con tra um comando 
de greve, atropelando e ferindo o trabalhador Manoel Gomes; dias depois, a 
Polícia agrediu o•Jtro trabalpador, ao dissolver uma concentração de grevistas. 

Em nota oficial, a CONTAG protestou veementemente con tra a violência
p� tronal, sobretudo nos municípios dominados pelo chamado "Grupo da Várzea",
liderado por Agnaldo Veloso Borges, suspeito de ter sido o mandante do
assassina to de Margarida Maria.Alves, Presidente do Sindicato de Alagoa Grande,
em agos to do ano passado. 

Em Alagoa Grande, Zito Buarque, genro de Agnaldo Veloso Borges e
administador da Usina Tanques, acompanhado de jagunços, agrediu com um cabo de
espingarda um grupo de dirigentes sindicais, ferindo no rosto e na mao o
Presidente do Sindicato local, companheiro José Horácio. Esse clima de
v�olência durou por toda a greve, com o Sindicato sitiado pelos jagunços de
Z1to Buarque. 

Para agravar a situação, a 
trabalhadores, bloqueando as 
trabalhadores a cortar cana sob 
Lei de Greve. 

própria Polícia incumbiu-se 
estradas de acesso aos 

a mira de metralhadoras, em 

4 

de reprimir os 
engenhos, obrigando 
total desrespeito à 
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No município de Cuitegi, a Presidente do Sindicato, Maria Alexandre e um 
de seus filhos, menor, foram presos pela PoJlícia, após terem sido espancados 
por Zito Buarque e seus jagunços: 

Em Caaporã, jagunços armados dissolveram uma concentração. Em Santa Rita 
e Cruz do Espírito Santo, dirigentes e trabalhadores foram violentamente 
reprimidos pela Polícia, quando faziam o aliciamento pacífico de outros 
companheiros. 

FONTE: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

ASSASSINATOS DE TRABALHADORES RURAIS 

TRABALHADORES RURAIS ASSASSINADOS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 1984 

Segundo a CON'l'AG, nos meses de setembr,o e outubro foram assassinados os 
seguintes trabalhadores rurais: 

Bartolomeu Carneiro Coelho 
Raimundo Nonato da Silva 

Domingos Neto 
Domingos da Cruz do Espírito Santo 
FelÍcio Germano Mendes 
Severino Antonio Nicácio 
Raimundo Alves de Almeida 
Celestrino da Silva 
Aurelino dos Santos 
Fábio Gonçalves da Silva 
José Amâncio Rosa 
Elesbron Pereira do Lago 
Gilvan José da Silva 
Geraldo Gonçalves de Oliveira 
Júracy José Alves 
José Noel Teixeira 

Sebastião Assis Moura 
Israel Moreira 
Anastácio Lima 

PARÁ 

Xinguara 

Goiás 
Maranhão 

Pr�sidente do STRs de Sta. Luzia 
Pará 
Goiás 
Minas Gerais 
Rio Grande do Norte 
Bahia 
Minas Gerais 
Minas Gerais 
Minas Ge-rais 

Minas Gerais 
Pará 
Pernambuco 
Minas Gerais 
Minas Gerais 
Pernambuco 

Delegado Sindical 
Mato Grosso 
Mato Grosso 
Paraiba 

Delegado Sindical 

O lavrador Domingos Neto foi assassinado, no dia lo. de setembro, ao tentar 
impedir que um trator derrubasse a sua plantação. O autor do crime foi um dos 
pistoleiros do latifundiário José Almeida. 

fONTE: Jornal dos Trabalhadores Sem Terra 
out/84 - ano III - no. 30 
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Tomé-Açu 

Com a ajuda de dois governadores, secrct�riôs e políticos, o latifundiário e 
exportador de ca[6 Açrino ílrcda foi inocrntodo do processo sobre o assassinato 
do· lavrador Benedito Alves Bandeira, presidente do Sindicato dos Trabalha�ores 
Rurais de Tomé-Açu, Pará. Bcnczi11ho 1 como eira conhecido o si'ndicolista, foi 
morto pelos costas pelos pistoleiros Naton, Juraci de Souza e Jos� Machado do 
Nascimento. no dia quatro de julho. Poucas hora, depois, os pistoleiros foram 
retirados da prisão e mortos a pauladas pela população,revoltada com o· crime. 
Antes do linchamento. um dos pistoleiros denunciou Acrino Breda como mandante. A 
cena foi filmada por duas moças antes que oi; jagunços fossem mortos. Breda, que 
possui oito fazendas no Espírito Santo e no Pará, e uma empresa exportadora de 
café. fugiu da cidnde no dia seguinte. Ante!. disso, havia uma briga entre ele e 
o sindicato, presidido por Benezinho. O latifundiário queria tomar conta de uma
área ocupada por 60 famílias de posseiros.
Outro fato que incrimina o latifundiário i que os pistoleiros foram

contratados no Espírito Santo para matar um sindicalista, um padre e um bisr,o. 
A?esar de tudo isso. o nome do poderoso faz1�ndei�o nem chegou a aparecer no 
processo que acabou encerrado pela Justiça do Pará. 

FONTE: Jornal dos Sem terra - OUT/84 - no. '.39 

BAHIA 

Camacã 

Está internado no Hospital da Associação Midica de Camaci o Índio Pat�x6, 
Antonio Júlio, que foi ferido na cabeça com tiros disparados por pistoleiros do 
fazendeiro Marcos Wanderlei. Devido ao clima de te-nsão entre os Patax6 
Rã-Ri-Hãe e os arrendatários da reserva Caramuru-Paraguassu, � FUNAI teme 
uma revoltá na área. Os �unicíp�os de Pau Brasil e Camacã estão em estado de 
alerta. No dia 27 de outubro os Índios Pataxó apreenderam um caminhão que 
transportava madeira retirada da reserva indígena, alim do incêndio na casa 
dos peões do fazendeiro Marcos Wanderlei, provocado pelos Índios. Os líderes 
indígenas estio confinados na Fazenda São Lucas, sob o risco de serem mortos. 

FONTE: Aconteceu - no. 283 
Folha de São Paulo - 28. l0.84 e 04. 11.84 
Cronologia - IBASE 

Casa Nova 

No dia 22 de outubro, o lavrador Luis Nunes da Silva, de 32 anos, morreu 
atropelado em uma estrada vicinal. Os assas:sioos, que estavam em uma Brasília, 
pertencente a Domingos Caraíba, capanga de Marcos Blato e foragido, passarem 
diversas vezes sobre o corpo da vítima. A Polícia tem atribuído o crime à .  
disputa entre o lavrador assassinado e o fazendeiro Marcos Blato. 

FONTE: Aconteceu - no. 282 
O Globo 25. 10.84 

Mirandela 

Depois de quase dois meses do assassinato do Índio Josi Carvalho dos Santos 
Zezito a situação na área dos Kiriri não apresenta alterações. O clima 
entre fazendeiros e Índios permanece tenso E! os assassinos continuam na região 
com a conivência da Polícia Federal e FUNAI,, sem nenhuma punição. 

FONTE: Cronologia - IBASE 
O Porantim - 14.09.84 
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Sarampo 

O lavrador Rai�undo Alves de Almeida, que estava há 4 anos como posseiro na 
reg1ao, foi assassinado por 4 homens fortemente armados. Os assassinos fozem 
parte de u� bando de 14 e· estavam há dias pressionando posseiros a saírem das 
suas terras. O corpo da vítima ficou abandonado por 3 dias no local do crime, 
sem que nada fosse feito pela polícia. 
O crime foi presenciado por 3 lavradores, a vi�va e 4 filhos da vítima. Os 
posseiros e suas crianças, assustados com o crime, fugiram para a mata, onde 
permaneceram por dois dias. 
Raimundo Alves de Almeida é o terceiro caso de assassinato em Sarampo, tendo os 
?utros ocorrido em setembro de 82 e maio de 83. Apesar de diversas denúncias 
as autoridades competentes, nenhuma providência foi tomada em defesa dos 
lavradores. 

FONTE: SIN - Memorando no. 74/84 

MARANHÃO 

Santa Luzia 

Vítima de uma emboscada no município de Sant:a Luzia, o tesoureiro do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Raimundo Nonato dat �ilva, o "Natinho", foi morto a 
tiros por dois desconhecidos que fugiram em um Volkswagen. 
O crime aconteceu na madrugada de 12.09.84-. O sindicalista tinha 50 anos e era 
pai de 12 filhos. 
Segundo o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Maranhão, Francisco Sales de Oliveira, " at inho" era um dos mais atuantes 
lideres sindicais do Estado, foi um dos funaadores do Sindicato de Santa Luzia, 
em 1971 e um dos responsáveis pela criação da FedeTação maranhense. 
Em 1974, quando exercia o segundo mandato dE! Presidente da entidade, foi cassado 
pelo Delegado Regional do Trabalho, Fernando Cunha Lima. Por suas posições, 
"Natinho" passou a ser combatido pelos fazEindeiros e grileiros da região, onde 
os conflitos pela posse da terra são cada dia mais frequentes e violentos. 
Um. documento assinado por 20 deputados Joi enviado ao Ministério da Justiça e 
ao governador do Maranhão, exigindo uma punição para os envolvidos .. · 

FONTE: CONTAG 

GOIÁS 
O Globo - 13.09.84 

Gurupi 

No dia rode setembro, o trabalhador rural De>mingos da Cruz Espírito Santo, foi 
assassinado e teve seu corpo qtJeimado por um pistoleiro da F�zenda AGROPIG. 

FONTE: Jornal dos Trabalhadores Sem Terra - c,u·t/84 - ano III - no. 39 
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LUTAS NO CAMPO 

PARÁ 

Tucuruí 

Na cidade de Tucurui. 600 colonos estio acampados aguardando uma revisão, por 
parte da ELETRONORTE, dns indl!nizaçõcs pagas pelas suas terras e casas, 
desapropriadas na área do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí. 

No di3 __ 6 de _ou�ubro, diverso� c�lonos que prc>tcndiam participar de u,na
assembl!1� �o S1nd1cato de Tucurut, tiveram sua entrada na cidade impedida por 
100 pol1c1a1s. O enfrentamento culminou em uma briga de meia hora com diversos 
feridos. Os lavradores estão em conflito com a ELETRONORTE; que é a 
responsável pelo reassentamento das populaç�es desalojadas pela Barragem de 
Tucuruí. 

FONTE: Aconteceu - no. 280. 
O Globo - 08. 10.84 
Cronologia - !BASE 
Jornal do Brasil - 11. 10.84 

Paragominas 

Em Paragominas, a polícia do Estado do Pará comprovou a existência de 
trabalho escravo na Fazenda Rio Capim. A polícia esteve na Fazenda e constatou 
que diversos trabalhadores �ão impedidos de deixar o local por homens armados. 
Os trabalhadores sofrem inclusive espancamento. A polícia resgatou 29 
trabalhadores rurais. 

FONTE: Cronologia --!BASE 
O Estado de São Paulo 

Araguaia 

Segundo denúncia do padre Ricardo Rezende, a Wolkswagen escraviza agricultores 
em sua fazenda de 139 mil hectares, no M�nicÍpio do Araguaia, no sudoeste do 
Pará. Em abril deste ano, 43 pessoas foram compradas como gado pela 
Agro-Pecuária Rio Cristalino, pertencente à Volkswagen, pelo preço de Cr$ 40 
mil por cabeça. De acordo com ele, dos 43 lé1vradores, oito conseguiram escapar. 
Um deles fez queixa na Delegacia de Polícia de Paraíso do Norte, em Goiás, e 
contou que um homem chamado Joaquim Gringo da Silva. faz propaganda para 
arreoanhar lavradores, dizendo que a Volks paga mais que os outros fazendeiros 
da reg1ao, além de dar transporte aos trabal�adores. De acordo com a 
denúncia, ao chegar lá, a situação éoutra: um funcionário da fazenda 
examina os homens trazidos por Joaquim e oferece uma quantia em dinheiro, a qual 
varia de acordo com as condições fÍsic�s do trabalhador. Uma vez instalado na 
fazenda, o lavrador inicia o trabalho na roça por um salário que não dá para 
comprar a sua alimentação, que é adquirida na própria fazenda, e que custa o 
dobro do preço. Endividados, os lavradores não podem sair da fazenda, que é 
policiada por lavradores violentos, os quais têm ordem para matar quem tentar 
sair. 

FONTE: Cronologia - !BASE 
Jornal dos Trabalhadores Sem Terra 
O São Paulo - 26. 10 a 01. 11.84 
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Belém 

NO dia 10 de outubro de 1984, cerca das 17 h., 6 homens se dizendo policiais e 

pos�eriormente identificados como do DOP'S, invadiram . a gráfica "Suyá" , da 
Sociedade Paraense de Defe.sa dos Direi tos Humanos. Agrediram o vereador Humberto 
Rocha Cunha , revistaram e levaram papéis e prenderam a presidenta da entidade , 
Izabel Cunha , que depois foi liberada, sem explicações. 30 horas depois no dia 
12, houve um incêndio que causou prejuízos superiores a 50 milhies de 
cruzeiros. 

Pede-se a colaboraçio para a Campanha �e Finanças, que inclui a rearticulação 
do Jornal Resistência. 
Novo endereço: Travessa Barão do Triunfo, 2129 - Bairro Pedreira 

FONTE: Sociedade Paraense d� Defesa dos Direitos Humanos 

AMAZONAS 

Novo Aripuanã 
Projeto Colonização Esperança 

O Sindicato de Trabalhadores Rurais de Novo Aripuanã e a FETAGRI-AM, 
denunciaram que, entre 12 ·e 15 de setembro passado, 11 com panheiros, entre eles 
o preside nte do Si:ndicato, uma freira que trazia para Manaus uma criança doente.
o pe. Ramiro , da Paróquia de Novo Aripua nã e m ais 2 colonos do Proj eto 
Esperança foram retirados do barco que os levava a Manaus pela polícia do DOPS, 
transportados para o barco da Capitania dos Portos e deti�os, sem explicações . 
Alguns deles iam a Manaus participar do semi nário promovido pela CNBB sobre os 
grandes projetos amazônicos. Da Capitania dos Portos em Manaus, sempre sem 

explicações, foram conduzidos a um quar tel e depois p�ra o porto das Centrais 
Elétricas da Ama"zônia. Colocados num barco1 do ITERAM (Instituto de Terras e 

Colonização do Amazonas) pelo irmão do vice-governador, segundo informou um 
policial ao pe. Ramiro, os sequestrados foram1 .levados de volta a Novo Aripuanã. 
12 pessoas continuaram presas no barco, fortemente guar dado por policiais. Após 

a i'nterferência do advogado da FETAGRI e após prestare m depoimentos todos 
foram liberados. 
Diante de tais fatos, a FETACkl denuncia e pergunta: porque o governo do Estado, 
que se diz "Povo no Poder" agiu. tão violentamente contra os companheiros? 
Porque o governador se negou a receber a comissão de colonos que desejava falar 
com ele? Ou será que no Proj eto esperança estão ocorrendo fato s que o governo 
nao quer que cheguem à opinião pública? 

FONTE: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Amazonas 
10. 10.84

ACRE 

Japuri 

O presidente do S.T. Rurais de Xapuri, Francisco Mendes, vem denunciando 
te ntativas de emboscadas para 1 iquídá-lo, mas n<'m a imprensa fl<'m as n11tori<farl,•s 
estão dando a devida cobertura ao fato. 
A situação em X3puri está tensa. Al�m das aooraças ao STR. cinco jugunços da 
Fazenda Bordon, fortemente armados, destruí ram o barraco do seringueiro Luiz 
Ferreira , na colocação Santa Maria e � meaçaram outro. Quatro jagunços fornm 
identificados como Baixinho, Waldcmir, Paraguaio<.' Nf'guinho. 

PONTE: Denúncia e nviada .:i Campanha N,'lcional pt•ln RPform,1 AAr.5ri :i - 15. 10.811 
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M/\lt/\NIIAO 

Tu ri açu 

No munictpio de' Turiaçu, cerco de 1.000 · Lwradores se mantêm armados para
drfrnd�r sun� roçns e casas. Persiste o conflito com os empregados da CERE S.A.,
t•mpr,•.sn qu\' pt'lilt'Ía a posst' <.h' 50 mil hN·tnn•!- tk'- tPrrns, onde l'stâo mais de
H) povo:idos, cuia população e Loda els constituÍ<la de lavradorPs que ali
l'l.'1' icll'líl hn mais dt' 30 anos. 

FONTE: Crono login - IBASE 
Folha de Si.io Paulo - 28.09.84 

BAHIA 

Clima de t�nsào na Fazenda São Lucas 
Reserva Indíg�na Pataxó Hà-Hã-Hãe 

Dez dias depois do atentado no q�a! s�iu ferido com uma_bala na cabeça O Índio
Antonio Julio dos Santos, a conv1venc1a entre os Pataxo Hã-Hã-Hãe e os 
Fazendeiros que há anos ocupam terras da antiga reserva Paraguaçu-Caramuru 
�antinua extremamente difícil. Apesar da presença dos 4 0  policiais militares na 
area, _ os atentados e, _ameaças, que contin1uam acontecendo quase diariamente,
poderao fazer novas vitimas a qualquer momento. 
Segundo o·cacique Nailton Muniz, os Índios somente querem recuperar suas terras 

'que estão entregues à justiça e que são disputadas pelos fazendeiros do 
cacau. 

FONTE: O GLOBO - 12. 11.84 

Ribeiro do Pombal 
Brejo dos Burgos 

Segundo declaraç�es �os caciques das duas tribos - Kiriri, em Ribeiro do Pombal 
e os Pau-karare, de Brejo dos Burgos - vem sofrendo ameaças na região que 
ocupam. Os dois caciques estiveram em �rasília em busca de providências da 
FUNAI, pois temem que a situação se agrave. 

FONTE: Folha de São Paulo - 11. 11.84 

GOIÁS 

BICO DO PAPAGAIO

Nos dias 7 e 9 de setembro de 1984, no povoado de Buriti, mudicÍpio de São 
Sebastião do Tocantins - GO, a �olÍcia Federal e o GETAT, em conivência com a 
Polícia Militar de São Sebastiâ,o e de AugustinÓpolis, invadiram a sede da 
Delegacia Sindical dos Trabalhadores, Rurais, espancando e sequestrando 13 
companheiros. 
Um abaixo assinado, enviado à Campanha Nacional pela Reforma Agrária denµncia 
as torturas sofridas pelas vitimas e indica como autores: 

Os autores das torturas e massacre 
O prefeito de São Sebastião do Tocantins,, José Carneiro; o vice-prefeito, 

João Olímpio; o sargento Mendes; o ven�ador do PDS, Davi Alves; os 
comerciantes Danda e Rosa Matias; o dent1lsta lsaías; � fazendeiro conheciao 
pelo nome de dr. João Japonês; os jagunços João Alencar, Chico "Tatu" e Nego 
Chaves; José Baé e Riba Roberto. Todas estas pessoas são responsáveis por 
tudo o que aconteceu conosco. Elas vivem de fazer fofocas para destruir o 
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sentido e o respeito das nossos organizações. Elas querem continuar dominando a 
população atraves do engano e dá falsidade. Defendem fanaticamente o 
latifúndio e o poder dos fazendeiros exploradores, no Bico do Papagaio. 
Responsabilizamos também por esta violência conLra as nossas vidas e 
dignidade, o próprio Governo Federal e Estadual, o GETAT e a Policia Federal 
e Militar. Na medida em que o Governo e seus Órgios competentes vêm impedindo 
a realização urgente da Reforma Agrária e o poder de organização de nossa 
classe, a violência, o abuso de poder, o crime, o derramamento de sangue 
inupdam nossos campos, que desejam unicamente o Paz com Justiça. Liberdade e 
Direito de modo igual para todos. Por isso, continuamos lutando contra a 
repressao e a dominação. Sabemos que a· força, a resistência e a organização 
dos pequenQs e humilhados ji começam a destruir o poder dos grandes e 
exploradores. Marchamos irresistivelmente para a Nova Sociedade, o Mundo Novo, o 
Homem Novo. Este caminho ji se concretiza em nossas frágeis organizações de · 
�cspeito, solidariedade e participação. A história e a vitória de todas as 
lutas pela dignidade dos Direitos da Pessoa Humana e pelo estabelecimento da 
Justiça e do Liberdade na sociedade estio do nosso lado, apes�r dos. 
obstáculos. Por isso, não vamos esmorecer. A lula se torna necessária e mais 
vigorosa. Lutemos até o fim! 
Goiânia, 14 de setembro de 1984. (segue assinaturas· 

/ 

Porto Nacional 

Desde o início do ano de 1984, Wagner Maia Leite foi responsável pelas 
seguintes violências contra trabalhadores rurais todos estes fatos foram 
denunciados à Delegacia de Porto Nacional (GO): 
iJ.01.84 - O posseiro Abrão do Nascimento �eve sua casa queimada; 
25.04.84 - João Ribeiro de Souza foi ameaçado de morte por Wagner Maia Leite e 
8 pistoleiros; 
25.04.84 - Raim11ndo Pereira dos Santos e Divino José Marques foram ameaçados de 
morte por Wagner Maia Leite e 7 pistoleiros; 
29.05.84 - Joio Ribeiro de Souza teve sua roça queimada por Wagner Maia Leite e 
8 pistoleiros e ameaçaram de morte Lidia ereira Rodrigues e Geraldino de Souza 
Mendes; 
02.07.84 Geraldino Souza Méndes foi ameaçado por 5 pistoleiros e Wagner Maia 
Leite, além de terem impossibilitado o abastecimento de água à família do 
posseiro; 
10.07.84 - Um pistoleiro de Wagner Maia Leite, José Cornélio, colocou na posse 
do posseiro Almir Ferreira Pinto, um outro posseiro; 
16.07.84 - Firmino Fernandes da Rocha teve sua roça derrubada e queimada por 
Wagner Maia Leite e seus pistoleiros; 
20.07.84 - José Ferreira de Oliveira teve sua roça queimada por 8 pistoleir9s e 
Wagner Maia Leite; 
20.07.84 Wagner Maia Leite e 7 pistoleiros queimaram a roça e ameaçaram a 
família do posseiro Geraldino Souza Mendes; 
08. 08. 84 - Santilo Souza Borges e seu grupo foram ameaça.dos de morte por Wagner
Maia Leite e 8 de seus pistoleiros;
01.09.84 - O posseiro João Carneiro Coelho e seu filho Bartolomeu, foram
assassinados por pistoleiros de Wagner Maia Leite.

FONTE: CPT-GO 

Ceres 

O �azendeiro Antonio Silv�rio de Oliveira, conhecido como Antonio Curador, vem 
praticando violências e ameaças contra trabalhadores rurais, pequenos 

' 
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proprietários da localidade de Nova· Glória. Como deseja adquirir outras 
propriedades (já possui 11 alqueires em Córrego Seco e uma fazenda em No�a 
Am�rica) Antonio Curador, no dia 15 de outubro de 1984, acornpanbado de tres 
homens a�mados 1 que diziam ser da Políc�a iederal, agrediu com palavrões e 
outros insultos ê amarrou o sr. Adelho Pires, seu antigo empregado e o sr. 
Nelson Garcia Pereira porque este nio queria vender ao fazendeiro suas terras. 
SÓ não aconteceu o pior porque o sr. Jonas Agrocírio, dono da propriedade 
onde ocorria a agressão, exigiu ordem judicial para a prisio, dizendo que ia 
chamar a polícia de Nova Glória. 

FONTE: Sindic3tO dos Trabalhadores Rurais de Ceres - GO - 22. 10.84 

MATO GROSSO 

Jauru 

Posseiros da gleba Mirassolzinho, no município de J�uru (MT), cercaram um 
caminhão de jagunços da Agropecuária Mirassol .S.A., mataram três e feriram 
mais seis. Depois fecharam a Prefeitura, o posto telefônico e a agência de · um 
b�nco, fazendo uma barreira na entrada da cidade, e cortaram todas as 
comunicações com o resto do Estado. O prefeito de Jauru, José Gonçalves Filho, 
informou que os jagunços da agropecuária estavam desde o Último dia 19 
incendiando barracos de posseiros e desrespeitando suas mulheres. O secretário 
de Segurança Pública, Oscar Travassos enviou 60 soldados par� controlar o ciima 
de tensão. 
Segundo informações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Jauru, as tropas policiais ainda estão fazendo patrulhamento ostensivo na 
cidade. 

FONTE: O Globo - 24.10.84 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de )auru 

Parque Nacional do Xingu 

Foi dado início à demarcação de cerras pela FUNAI 
Xingu, na presença do cacique Matuktire e Txicão. O 

'será feito com o auxílio de rastreamento por satélite. 

FONTE: Cronologia - IBASE 
Jornal do Brasil - 30. 10.84 

MATO GROSSO DO SUL 

Anastácio 

do Parque Nacional do 
serviço de demarcação 

Depois de mais de 3 meses de espera, acampados em uma verdadeira "cidade de 
lona", no município de Dourados, trabalhadores rurais de Ivinhema foram 
finalmente reassentados nas terras prometidas pelo governo. No entanto, os 
problemas de saúde continuam se agravando, sendo que 3 pessoas morreram e 37 
foram internadas. Os lavradores conti�uam em barracas de lona e são obrigados a 
tomar água contaminada. Até a chegada das famílias as terras não haviam sido 
preparadas nem divididas. Técnicos da Agrosul, empresa encarregada da execução 
do projeto, estão trabalhando no local perceberam a contaminação da água, 
problema que deverá ser resolvido quando construírem poços de água. e casas 
para os lavradores. 

FONTE: Jornal dos Trabalhadores Sem Terra - o�t/84 - Ano 111 - no. 30 
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Pontaporã 

Dos envolvidoi no assas�inato do líder guarani, Harçal Tupi-y, o jagunço 
Ramulo Gamarra era o Único que ainda estava preso. Mas foi solLo no dia 28 de 
agosto, de acordo com a determinação do Tribunal Federal de Recursos, a pedido 
do advogado Jorge Siuf, que é presidente da seção da Ordem dos Advogados do 
Brasil de Mato Grosso. 

FONTE: Os.ão Paulo - 21 a 27.10.84 

Naviraí 

Em julgamento realizado no dia 24 de setembro, os assassinos Laurinda Presles 
Maciel e Ormiro Garapuava, que h� tris anos fuzilaram o advogado Joaquim das 
Neves Norte, foram absolvidos. O advogado Joaquim das Neves defendia os direitos 
de cerca de 80. famílias ameaçadas de despejo. O caso foi encerrado sem punição 
para os cul pados. 

FONTE: Jornal dos · ·rabalhadores Sem Terra - out/84 - ano III - no. 39 

RIO DE JANEIRO 

Resende 

Uma comissão de Direitos Humanos, presidida pelo promotor João Batista 
Petersen, da Secretaria Estadual de Justiça do Rio de Janeiro, está 
investigando uma denúncia contra a Fazenda Floresta em Itatiaia (Rezende). 
Segundo a denúncia formalizada pela OAB e CPT, c.erca de 600 famílias de 
trabalhadores cortadores de eucaliptos estão so'b o controle de 6 empreite�ros 
acusados de rebaixar à condição de escravos centenas de trabalhadores e suas 
famílias. Os empreiteiros foram in�imados pelo Delegado de Rez�nde que esta 
acompanhando a Comissão de Direitos Humanos. 
Os diretores da •Empresa Florim S.A., que arrenda as terras das fazendas para 
plantar eucalipto e mais 17 outros responsáveis pela exploração da 
mão-de-obra escrava, no município de ){ezende e adjacências, também estão 
sendo intimados a depor. 
O assunto, segundo a CPT, terá repercussão na Europa, porque a Indústria de 
Celulose Simão, que utiliza a matéria prima retirada de Rezende, tem 30% de 
$eu capital em poder do grupo Arjomary-Driowy, com sede em Paris. 

FONTE: CPT e O Fluminense - 10. 11.84 

Paraty 

O Sindicato de Trabalhadores- Rurais de Paraty está denunciando e pede 
providincias imediatas contra as arbitrariedades e o tratamento agressivo que o 
delegado de Polícia de Paraty� sr. Ubiracy Bloomfield vem dispensando contra 
seus associados e diretores. 
Esse delegado expulsou o tesoureiro do Sindicato quando este, no cum primento de 
suas obrigáções sindicais, acompanhava dois trabalhador es rurais acusados sem 
provas. Na denúncia, o STR afirma que estranha o papel da polícia que, ao 
invés de proteger o trabalhador o desrespeita. 

FONTE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraty 08. 11.84
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Macaé 

O Presidente do Sindicato dos Trab.'.llhad<>r.es Rurais de Mocaé, Valdeci de 
Oliveira Basílio, foi baleado com 3 tiros no dia 8 de novembro. O companheiro 
V.'.lldfci tem se destacado por sua combatividade. Desde 1982 vem denunciando os 
crimes, grilagens e desrespeito praticados contra os trabol.hadores pelo sr.· 
Francisco Euginio. 
A Federação dos Trabalhadores na Agricultur� do Estado do Rio de Janeiro fez 
uma nota de protesto onde denuncia o atentado e pcde•providincias imediatas �s 
autoridades governamentais. 

FONTE: Federação dos· �ab.'.llhadores na Agricultura - RJ 

Resende 

De acordo com denúncia feita ao padre Pedro Fabris, de Vila Vicentina, cerca de 
400 lenhadores na Serra de Itatiaia (Resendc-RJ), estão trabalhando em regime 
de escravidão. Os trabalhadores, contratados pela firma Extração e 
Reflorestamento Florin, subsidiária da Fábri,::a de Papel Simão, de Jacareí 
(SP), estão es�alhados em diversas frentes de trabalho numa plantação de 
eucaliptos de mais de 170 km quadrados. Dois l:rabalhadores (Altair Lima e Cleusa 
Alves Marques) conseguiram fugir de um dos acampamentos, solicitaram ajuda ao 
padre e denunciaram que os lenbadores são contratados por salário fixo de Cr$ 
90 mil mais Cr$ 1.300 por metro cúbico d� madeira retirada, o que dá, no fim 
do mis, a soma de Cr$ 140 mil a Cr$ 150 mil. No entanto, as despesas com a

alimentação e com o aluguel de moradia, que sio controlados pelos 
empregadores, ultrapassam essa quantia. Enquanto não quitam suas "dividas", os 
trabalhadores são impedidos de sair por jagunços armados contratados pelas 
empreiteiras. 

FONTE: Cronologia - !BASE 
O Globo - 26. 10.84 

Rio de Janeiro 

Advogado de Pastoral 

O advogado Artur Alberto, da CPT-RJ, foi vítima de espancamento, na madrugada 
do dia 11, na Estrada da Pedra, em Guaratiba. O advogado acha que o espancamento 
esti relacionado ao trabalho que vem realizando como assessor de uma comissão 
especial de inquérito da Câmara Municipal, que atua na Zona Oeste e apura 
problem?S de loteamentos clandestinos. Ele diHse que vinha sofrendo ameaças por 
defender os posseiros da região. 

FONTE: Depoimento próprio à CNRA. 

SÃO PAULO 

Bebedouro 

No di3 10 de outubro Último, o padre José Domingos Braghetto, coordenador da 
CPT do Estado de São Paulo, foi preso pela PM, que alegou desoóediincia às 
autoridades. O padre foi detido quando tentava proteger da polícia os 
trabalhadores de um piquete diante da FRUTESP. Os lavradores foram atacados por 
100 homens de uma tropa de choque da Polícia Miljtar. 

FONTE: Cronologia !BASE 
Folha de São Paulo - 11. 10.84 
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São Sebastião 

No dia 7 de setembro o cacique Awadidioco, Samuel Bento dos Santos, do 
aldeamento do Ri-0 Silveiras em São Sebastião, e o Índio guarani, Mário 
Macena, foram presos por policiais militares, por estarem vendendo palmitos 
retirados da Serra do Mar, atividade liberada aos indígenas. As terras dos 
Guaranis é extremamente valorizada, por isso- temem que o motivo da detenção 
faça parte do processo de intimidação que os indígenas vêm sofrendo por parte
de grupos economicos poderosos interessados em suas terras. Os Índios ainda 
esperam a demarcação definitiva da área pela FUNAI. 

FONTE: Cronologia - IB�SE 
O São Paulo -16. 10 .84 

Vicente de Carvalho 

Os posseiros de Vicente de Carvalho, que ocuparam um terreno da Mitra Diocesana 
de Santos, pediram apoio ao prefeito de Guarujá, Maurici Mariano para que os 
ajude a permanecer na área. Apesar da situação difícil dos posseiros, a Mitra 
entrou com uma açao judicial, exigindo a expulsão do� posseiros. 

FONTE: Cronologia - IBASE 
O Estado de São Paulo - 30 . 10.84 

Pontal de Paranapanema 

As primeiras famílias, de um total de 478, acampadas provisoriamente no 
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Rosàna, com·eçaram a ser transferidas 
pa-ra a área · do "Projeto Emergencial - Exploração Agrícola", dirigido pela 
Secretaria de Agricultura de São Paulo e a CESP. Segundo informou a Companhia 
Energética de São Paulo (CESP), até 15 de aetembro mais de 200 famílias 
serão alojadas e as restantes até 15 de outubro. 
Da área total de 1.500 hectares, caberá a �ada família cerca de 3 ,5 hectares. 
A CESP garantiu que a nova área contará com a infra-estrutura básica: escola, 
galp�es para o material, estradJs e abas�ecimento de água. 

FONTE: o são 

PARANÁ 

Curitiba 

No ·dia 15 de outubro, acamparam em frente à sede do INCRA de Curitiba 15 
famílias sem terra. Estas representam mais de .300 out,ras famílias, dos 

t de Mangueirinha, Medianeira e São Miguel do Iguaçu, que acampamen os 
reivindicam seu reassentamento. O acampamento de Mangueirinha formou-se apos º.despejo dos ocupantes da Fazenda lmaribo, em 26 de junho. A faze�da foi 
desocupada com a promessa de solução para as famílias de lavradores. Depois de 
quase 4 meses nenhuma providência foi tomada. 

- Medianeira - acampamento de 127 famílias expulsas c�m violência por parte de
policiais, da Fazenda Mineira, ocupada em junho. Tambem sem soluçio.

- As famílias de Sio Migu�l do Iguaçu o�u�aram

INCRA. Depois de despejadas as fam1l1as,

Itaipu Binacional. Nenhuma solução·à vista.

FONTE: O são Paulo - 26. 10 a01 .11184 
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Cerro Azul 

Na localidade 
existência de 
acampamentos 
Planejamento 

de Pedra Preta, no município de Cerro Azul, foi ·denunciada a 
escra_vidào de trabalhadores ·rurais, entre eles crianças, em 
da empreiteira Capp Florestall - Central de Assessoria, Pesquisa e 

Ltda. 

FONTE: CDDH - Ponta Grossa 

PARANÁ 

O Globo - 01. 10.84 
Aconteceu - OI a 14. 10.84 

Ai 1.170 familias de ilhéus, desabrigadas desde as enchentes ae 1982, 
conseguiram, no dia 23 de julho,a desapropria�io de 33 mil 761 hectares nos 
municípios de Palmas de Clevelândia (Paraná), Parnaíba, Lopes de Laguna , 
Corumbá e Bonito (Mato Grosso do Sul). Em defesa de seus direitos à terra, os 
ilhéus se encontravam acampados desde 4 de abril, em frente à sede do INCRA, em 
Curitiba. 

FONTE: Jorofl dos Trabalhadores Sem Terra - set/84 - ano III - no. 38 

Marmeleiro 

No Último dia 28 de agosto, cerca de 4 mil pessoas participaram de 
manifestação de solidariedade às 648 famílias que há um ano ocupam a Fazenda 
Anoni, na localidade de Barra Bonita - MarmE!leiro - PR.

Organizada pelos trabalhadores rurais da Micro-Região 
manifestação contou com a presença de reprE!Sentantes de 14 
de Santa Catarina, de outros Estados, da Fa!;tor,al Operária, 

FONTE: O São Paulo - 21 a 27.09.84 

SANTA CAT
A

RINA 

Chapecó 

Sindical Um A, a 
entidades sindicais 
CUT, ABRA e CPT. 

Os missionários do CIMI que estão apoiando os Índios Kaingang, no Toldo 
Chibamgue, foram vitimas de um atentado·quandlo, no dia 16 de outubro, passavam 
de carro, em Jrente à casa de Pedro Marcon, �gricultor. Inúmeras balas de arma 
de fogo atingiram o carro do CIMI, dirigidc1 por Wilmar D'Angelis, que, com sua 
família, acompanhava o carro da FUNAI· que conduzia o cacique Clemente Fortes 
Xerguyá para distribuir sementes às famílias. 
O conflito data de 1982, quando os indígenas iniciaram as negociações com a 
FUNAI para reaver as terras que sempre ocuparam. 
O CIMI denuncia a omissio das autoridade$ de Chapecó diante das reiteradas 
denúncias de pressões e atentados dos agricultores contra funcionários e 
contra as famílias dos Índios. 

FONTE: CIMI 25. 10. 84
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RIO GRANDE DO SUL 

Santo Augusto 

Em Santo Augusto, na madrugada do dia 28 de agosto, 75 famílias ocuparam uma 
área da Estação Experimental Filotécnica da Secretaria da Agricultura. 
Decidido a acabar com o acampamento, o governo do Estado enviou a brigada 
militar para despejar as famílias. A oper.açào se deu aó cair da noite e com 
muita violência, sem distinção entre homens, mulheres e crianças. As famílias 
se espalharam pela região, mas logo voltaram a se unir em um novo acampamento, 
em Fortaleza, município de Erval Seco. Ocuparam uma área de 3 hectares com 
autorização do proprietário, vice-prefeito do município pelo PDT. O novo 
acampamento é de carâter provisório, até o governo do Estado encontrar uma 
solução para as famílias acampadas. Diversas organizações deram seu apoio aos 
acampados, entre elas a Federação dos 1rabalhadores na Agricultura - FETAG. Um 
representante das famílias part1c1pou do "O Grito no Campo" e entregou um 
documento ao candidato Tancredo Neves. 

FONTE: Jornal dos Trabalhadores Sem Terra - nos. 38 e 39 

CAMPANHAS DE DENÚNCIA 

VIOLÊNCIA CONTRA ADVOGADOS 

Segundo relatório prep�rado pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil, 0 numero de casos de violência con�r� os advo?ados tem 
crescido a partir do inicio do processo de abertura demo?rat1ca. A maior parte 
dos casos se deram contra a atuação de advogados que estivessem em defesa de 

vítimas da ação policial, questões agrária$ e trabalhistas. O estado de 
Goiás é o que apresenta maior número de casos de violência contra advogados, 
com 30 ocorrências. 
A impunidade e o pouco interesse das autoridades é apontado pelo Presidente do 
Conselho Federal da OAil, como causa principal do aumento de atos de violência 
contra advogados .. 

FONTE: Folha de São Paulo - 27.09.84 
Aconteceu - no. 279 

PERNAMBUCO 

Recife 

No dia 02. 10.84, na Tribuna 'da 

(PMDB), denunciou a existência de um 

da Zona da Mata. Segundo.o ve:eador, 

Rural de Água Preta e mais uma 

polícia não possui nenhuma prova dos 

câmara de 'Recife, o veread�r João Coel�o

lano para mata� todos os lideres :ur�1s

� atentado contra o President: do S1nd1cato

comprovação da denúncia. Ate agora a 

autores do crime. 

FONTE: Aconteceu - no. 280 
o Globo - 03. 10.84
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Tucurui 

Uma campanha a nível nacional e internacional �m favor dos Índios e colonos 
expropriados de suas terras em consequência da hidrelétrica de Tucuruí está 
sendo promovida pela equipe do CIMI Nc,rte II. Segundo nota do CIMI, a 
ELETRONORTE não quer L·econhecer o direito dos Índios sobre a gleba Parakanã. 
Trat.i-se de 14.000 famílias e uma naçao indígena Parakanã-
compulsoriamente retiradas de suas terras. 
Sem plantar, em clima de tensão face à espera indefinida, as 4.000 famílias 
aguardaram até 1980, quando foram iniciadas as indenizações, sendo que estas, 
que consideraram apenas as benfeitorias existentes, não levaram em conta os 
dois anos de trabalho não realizado. TODOS PERDERAM AS SUAS TERRAS. 
Sem terra, com indenização irrisória, sem condiçêes para mudança, em 1981

inicia-se, então, um processo de reivindicação junto à ELETRONORTE, onde nao 
se exige nada além do que a reposição de sua condição de vida anterior: 

- lote rural com 100 ha, com casa e po,;os;
- estradas de acesso;
- infra-estrutura nas áreas urbanas.

Este era o mínimo exigido por quem teve de, sem consulta prévia, "ceder" suas 
terras, suas casas, suas plantações, vendo desorganizar-se a sua rede de 
vizinhança. suas tradições, enfim, seus mecanismos de sobrevivência física· e 
cultural. Gente, diga-se de passagem, que, em sua maioria, acreditou no "fu·turo 
da Amazônia", nos Projetos de Colonização, e estáhá pelo menos 15 anos na 
área esperando as benesses da Trànsamazônic�t. Duas faraônicas obras traçam 
seu destino. 
Vieram, em sua maior pa�te, do Nordeste, �m funçio da Transamazônica, e saem 
por causa de Tucuruí. E mais, surpresos com a mudança total nos planos de 
governo em menos de cinco anos. 
Frente à pressão organizada pelos expropriados a partir de 1982, a ELETRONORTE 
apenas reconscruiu as vilas urbanas, embora não lhes tenha proporcionado água 

energ1a elétrica. E, no que se refere à populaçã� rural, chegou 

existentes anteriormente nos lotes, como 

nao proporcionar 
colheita. 
E. o GETAT (Grupo Executivo
encarregado do reassentamento.

vi c i na is, etc . ; 
de sobrevivência at� ª· epoca 

Terras do Araguaia-Tocantins), 

da 

- -

orgao 

reduziu o módulo rural previsto no l�STATUTO DA TERRA para esta região 
de 100 ha para sua metade, isto é, 50 ha. 

reassentou a população em áreas sabidamente inundáveis. 
reassentou a população, nada menos do que 706 das famílias, na Reserva 

Indígena Parakanã. 
A população rural expropriada nao tem como reiniciar a sua atividade 
econômica normal, ou melhor, não tem ao menos, onde se instalar. Neste momento, 
a maior parte não foi indenizada, outra parcela espera pela reposição das 
benfeitorias anteriormente existentes em seus lotes, outra parte teme 
inundação de suas terras, e no que se refere à relocação em terra indígena, 
reconhecem o direito legal, líquido e justo, do povo Parakanã ao reivindicar o 
local de seu aldeamento anterior, como também a Demarcação da Área Parakanà 
eleita em 1978.

Os expropriados de Tucuruí mantêm-se unidos, 
que as centenas de famílias encontram-se 
Tucurui. Buscam apenas•meios para continuar 
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em Assembléia Permanente, sendo 
há 45 dias acampadas na cidade de 

sobrevivendo. Ao mesmo tempo, uma 

a 
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comissão de colonos e representantes indígenas tentam, j�nt� à ELETRONORTE,
Ministério das Minas e Energia, GETAT, FUNAI e outros orgaos, em Brasília, 
providências urgentes. Resistem e, principalmente, estão unidos - Índios e 
não-Índios - na defesa de que o "bem-comum" esteja pautado, de fato, no 
interesse do povo que constrói uma sociedade pluriétnica e democrática. 

R.EIVINDICAçÕES 

Índios e não-Índios expropriados exigem: 
Para os Parakanã: 

a demarcação imediata da Reserva IndÍg•�na Parakanã, conforme os limites 
propostos por este povo em 197 8. 

Para os colonos: 
- lotes rurais de. 100 ha., com casa, poçc> com agua e desmatamento em areas

não inundáveis; 
- abertura de estradas vicinais;

titulação dos lotes urbanos e. rurl1is, com as s�as respectivas 
benfeitorias; 

- energia �tétrica e igua para as vilas urbanas;
- pagamento de dois anos de perda da produção agrícola;

retirada imediata das 706 famílias da Gleba Parakanà, fornecendo
transporte, alimentação, hospedagem e atendimento médico; 

- indenização das benfeitorias realizadas na Gleba Parakanã;
- reassentamento das 706 famílias na BR-42'.2.

FONTE: CIMI Norte II - Tel. (091)226-637 7 
Pass. São Cristóvão 2 A - Guamã 
66.000 - Belém - PA 

INFORMES 

COMISSÃO ESPEC:t.AL SOBRE REFORMA AGRÁRIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Na sexta, 19 de outubro de 1984, por iniciativa do deputado Fernando 
Sant'Anna, foi aprovpda a seguinte resolução: 

RESOLUçÃO NO. 53, DE 1984 cria Comissão Especial destinada a estudar e 
propor medidas sobre a reforma agrária. 

Faço saber que a Câmara dos tiepulados aprbvou e eu promulgo a seguinte 
Resolução: 
Art. lo. Fica criada Comissão Especial, integrada por 1 7  ( dezessete) membros, 
a fim de estudar e propor medidas ·sobre reforma agrária. 
Parágrafo lo. A Comissão poderá opinar uobre assuntos relacionados com· 
reforma agrária, matérias relativas à desapropriação de terras rurais, 
emissão de títulos de dívida pública para pagamento de desapropriação e 
sobre posse, aq�isiçio e alienação de terr�s p�blicas, podendo oferecer 
proposições acerca do objeto de sua competência. 
Parágrafo 2o. A Comissão ter� vigência ati JJ de janeiro de 1986. 

Art.2o. Esta Resolutão entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o. Revogam-se disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, 16 de outubro de 1984 - Flávio Marcílio, Presidente. 
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O MILIONÉSIMO TÍTULO DO INCRA

A grande imprensa e os meios de comuniicação oficial vêm publicando, nas 
Últimas semanas, várias notas paro anunciar que, durante os 20 anos de Governo 
militar. um milhão de títulos de terra· for.:i1m entr'egues no que já está s.endo 
chamado de ''a m�lior Reforma Agrária do Ocide:nte". Nesta data, em que o 
Estatuto da Terra estará completando 20 anos o governo pretende mostrar aos 
brasileiros os benefícios de uma legislação, que �inha por objetivo 
"estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade e o uso da 
terra, capaz de promover a justiça social,· o progresso e o bem estar do 
trabalhador rural ·e o desenvolvimento econ8mico do país, com a. gradual 
extinção do minifúndio e do latifúndio". 

No entanto, os núme1os oficiais mostram que, ao contrário da propalada 
maior "Reforma Agrária do Ocidente", o que aconteceu no Brasil nos Últimos 20 
anos foi uma ainda maior concentração de terra nas mãos de grandes grupos, 
uma diminuição da produção de alimentos básicos em pr�l do aumento de 
produtos de exportação e um agravamento d�� tensões sociais no campo, em 
decorrência de uma política fundiária que considera a miséria rural comb 
caso de polícia. 

Inicialmente, cabe destacar que desses milhão, 867.206 títulos 
correspondem (segundo os dados do INCRA) à titulação de terras. Portanto, mais 
de 80% do número propagandizado pelo governo são áreas de regularização 
fundi�ria e titulação, que nao alteram em nada a estrut�ra fundi�ria do 
país. Parte desse número, cm torno de 167.000 titulos,correspondem à 
colonização oficial e privada, sendo que as terras destinadas à colonização 
particular foram maiores que as de colonização oficial. No que diz respeito à 
Reforma Agrária por desapropriação, apenas 93.866 famílias teriam sido 
beneficiadas nos Últimos 20 anos, isto é, menos de 10% de total que está 
sendo anunciado. Porém, nem toda a area de desapropriaç�o foi destinada 
àdistribuiçào de terras. Sabe-se que, "dos 13,3 milhões de has 
desapropriados, 6,5 milhões o fora� em função da construção da 
Transamazônica, em 1971, e mais 3 milhões correspondem a ações semelhantes em 
Rondônia e no Acre,nos anos 1975/76. Sobram 3,5 milhões. de hectares 
desapropriados para os demais 16 ·anos de açâ,o fundi.ária do INCRA,o que dá a 
midia anual de 220 m�l hectares. 

Por outro lado, a pr6pria titulação pode ser questionada se levarmos em 
consideração que os títulos dos ProJetos ide Colonização e Assentamento em 
geral são contados no mínimo 2 vezes (Autorização de Ocupação e Título 
Definitivo), por família beneficiária. Deve-se ainda atentar para o fato de 
que um Projeto de Colonização pode ter o seu modelo de planejamento físico (a 
exemplo das Agrovilas) definindo mais de uma parcela, o que sign�fica 1 .título 
para cada parcela. 

Conhece-se muitos casos de projetos onde o beneficiário recebe até 4 
parcelas descontínuas (Lote Urbano + Parcela Agrícola + Parcela Pecuária + 
Parcela de Re'serva Florestal). Não será absu1rdo considerar que o número de 
famílias beneficiárias dos Projetos C�lonizac,ão e Assentam�nto em geral sejam 
equivalentes a 1/3 dos titules contabi1izados. Desse modo, �e aceitos os 
n�meros do INCRA (150 mil famílias beneficiárias nos Últimos 20 anos), 
corresponderiam a 450 mil titulas originados da colonizaçio. Essa �stimativa 
não considerou as Cartas de Anuincia$ que sao tambim contadas como 
titulação. 

Na parte de Discriminação de Terrao devolutas também existe dupla 
contagem 'quando se dá primeiro a licença dE! ocupação por 4 anos e depois o 
título definitivo. O primeiro desses documentos é simplesmente um carimbo no 
documento já possuído pelo particular. 

Por essas estimativas podi-se ver o real 
Governo) a maior Reforma Agrária do mundo. A rigor 
pode-se estimar que 2/3 da colonização contabilizada 
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"colonização espontânea", como· prolongame1nto dos projetos ofici.'.lis ou pela 
simples regularização de áreas já ocupadas e que foram desapropriadas pelo 
Governo, beneficiando na prática aqueles que já haviam perdido qualquer 
direito sobre a terra. Desse modo, somando-se 50 mil famílias beneficiadas 
nesses projetos por iniciativa do Governo com 100.000 famílias que tiveram suas 
posses precárias reconl,ecidas, pode-se chegar ao n�mero de 150 mil famílias 
como beneficiárias da ação do Governo no camp,o fundiário, nos 20 anos do 
Estatuto da Terra. As demais, ou fizçram sua pr6pria colonizaçio (o Governo 
atuando apenas para reconhecer uma situação existente de fato) ou receberam um 
título que de forma alguma substituiu o tÍtul,, jÓ possuído e reconhecido 
pelo Sistemn Legal de Registros P�blicos Brasileiros. 

Uma estimativa realista da colonização não �assaria 
famílias beneficiadas e o n�mero total dP 1.000.000 
reduzido, no máximo, a 500.000. 

do número de 50.000 
de títulos ficaria 

A iniciativa do Estado é muita pequena nJ questão fundiária. A prova 
disto é que a estrutura fundiária do poís cst.n codo vez mais concentrada: a 
metade dos estabelecimentos agrícolas do U1·nsi 1 (menores de 10 ha) possuem 
apenas 2,4t da terra, enquanto menos de 1: do total (os maiores de 1.000 ha) 
são donos da metade da área rural. No entanto, 80% das terras do Brasil são 
aproveitaveis para as atividades agropecu�rias, mas apenas 41% do solo está 
sendo explorado de alguma forma, enquanto o restdntc esta diretamente 
inexplorado. 

Contrariamente ao que previa o Estatuto da Terra, a área dos minif�ndios 
e das empresas diminuiu, passando de 17% em Jqb7 a 14! em 1978, enquanto os 
lati[�ndios aumentaram sua participaçio de 82% em 1967 e 86% em 1978. 

O resultado desta política foi o aumento de terras inexploradas, que se 
duplicaram entre 1972 e 1978, passando de 80 milh5cs d has a 161 milhões 
(segundo mostra o cadastro do INCRA), e o aumento das á�eas de pastagem e matas 
que ocupam 83\·da área rural, sobrando apenas 17% para as lavouras (Censo IBGE 
1980). 

O Por outro lado, cabe destacar Estado favoreceu de forma direta o 
processo de concentração fundiária, a pteços irrisórios enormes 
extensões de terras a empresss nacionais e est�angeiras. SÓ a título de 
exémplo, vemos que: no Am3zonas, a MANASA Madeira Nacional dispõe de uma área 
de 4,3 milhões de hec a do Estado do Rio de Janeiro. A 
Agropecuária Rio no Amapa, tem 1, 6 milhão de ha, e a Aplub 
Agroflorestal, no Amazonas, 2, 1 milhões de hectares. Assim, o mesmo Estado que 
disse que fez a Reforma Agrária favoreceu, atravis de incentivos fiscais, os 
grandes grupos do centro-sul do país. 

Ao invés de desapropriar esses latif�n dios, o Governo os favoreceu com 
23% do crédito total, enquanto os pequenos recebiam apenas 4% desse crédito 
(IBGE, 1980). Os financiamentos de�tínavam-se, principalmente, aos produtos de 
exportação: algodão, soja e cafi. Desse modo, a produção de alimentos em 
quantidades absolutas decaiu para dois dos rprincipais produtos que compõem a 
cesta alimentar dos brasilerios: feijão e mandioca. 

Em suma, o que se fez foi uma Reforma Agriria ao contrário, agravando a 
concentração de terras em mãos de grandes grupos, aumentando a subutilização 
das áreas rurais, trazendo como consequência a diminuição da produção de 
alimentos, o agravamento das tensões no campo e o continuo ixodo das 
populações, �pulsas pelo grande capital. 
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LANÇAMEMTO 

ARAGUAIA-TOCANTINS Comissão Parhmentar de Inquérito 

A criação de uma Comissão Parlamentar de 'tn,quérito para apurar a v·iolência 
no campo, na reg1ao Araguaia-Tocantins, cm irea abrangida pelo projeto 
Fcrro-Carajis � a sugestio resultante de uma visito feita aos parlamentares 
do PMDB, PT e PDT pelo bispo de Tocantinópc,lis, O. Aloísio Hilário de Pinho, 
pelo representante da CPT no Araguaia, pe� Ricardo Resende e por tres 
lavr3dores. 
Nos Últimos três meses o recrudescimento da violência no norte de Goiás e 
sul do Pará, por parte dos latifundiários, dos Órgãos do próprio governo e 
de forças paramilitares já causaram o assassinato de 7 trabalhadores, inclusive 
lideranças sindicais, queimaram 81 casas no norte de Goiás. Em Xinguara, no 
Pará, também morreram barbaramente 7 trabalhadores e 83 casas foram 
destruídas. 
De acordo com levantamento realizado pela· Comissão Pastoral de Terra no 
Araguaia-Tocantins até outubro de 1984, 86 pessoas foram mortas na luta pela 
terra. Destas. 49 eram trabalhadores rurais e 37 eram jagunços a serviço de 
latifundiá�ios ou mesmo latifundiários. O município de Xinguara lidera o 
número de mortos, com 61 assassinatos. 
Em vista da gravidade da situação, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Xinguara, a Comissão Pastoral de Terra do Araguaia-Tocantins e vári�s outras
en:idades da região, realizarão um seminário sobre a Situação Agraria no
Norte de Goiás, com a presença de representantes de entidades de todo o Brasil,

de parlamentares brasileiros e europeus e da Anistia Internacional. 

Num longo manifesto onde expõem o fato, a Comissão convida os Parlamentares e 
todos aqueles que estão contra essas b�rbaridades e contra a impunidade dos 
aut0res e Órgãos governamentais que os apoiam - como Polícia Federal, GETAT e 
Polícias Militares de Goiás e do Pará a visitarem, nos dias 28, 29, 30 de 

novembro e lo. de dezembro, as áreas onde isso ocorre e a participar do 
lançamento da Campanha Nacional pela Reforma Agrária na regtao.· 
O plano de apoio encaminhadó pelos Parlamentares aos trabalhadores rurais da 
região é o seguinte� 
1 - Organização de uma comitiva com ló ou mais Deputados Federais dos diversos 
partidos para visitar a regiao e conversar diretamente com os lavradores 
humilhados e perseguidos, despejados e torturados; 
2 - Essa mesma comitiva iria, a seguir, expor o que viram e ouviram aos senhores 
Covernadores do Pará e de Goiás, em vipP� do desencadeamento de alguma 
providência cabível; 

3 - A partir daí, instauração de 
fundiária nessas regiões; 
4 - Criação, enfim. de um grupo 
acompanhar, cotidianamente, os 
terra em todo o Pais. 

uma possí·ve 1 CPI DA TERRA sobre a situação 

permanente de Parlamentares que pudessem 
conflitos e violências ligados à questão da 

O ato culminante será o lançamento da Campanha Nacional pela Reforma Agrária, 
no dia 2 de dezembro, às 2 horas da tarde, na Praça da Feira, em Xi�guara. 

FONTE: CPT - Araguaia-Tocantins 
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OUTRAS ATIVIpADCS 

Como membro da CNRA, o !BASE part.icipou da Semana da Agron�mia nas 
Universidades Feder�is do Piauí (15/out.) e Espírito Santo ( 17 a 19/ago.) onde 
ficou responsável pela palestra sobre a Política Agr[cola e a apresentação 
do audiovisual. No Espírito Santo, os participantes do Eccontro Capixaba de 
Engenharia e Arquitetura aprovaram moção de apoio à Campanha. 

No dia 12 de novembro Último, no !BASE - RJ, 12 trabalhadores rurais do 
Estado do Rio, representantes da F TAG,. CONTAG, CPT, FAMERJ, FASE, ABRA e ISAS 
participaram Qe uma reunião como membros da coordenação regional da Campanha 
pela �eforma Agrária, onde expuseram aos parlamentares sua preocupação com a 
situação agrária do Estado e solicitaram o seu apoio concreto. 
Os parlamentares presentes, Lúcia Arruda (PT), Lizt Vieira (PT), Carlos Fa:•ol 
(PDT) e o vereador do PDT, Luiz Henrique Lima, promet�ram criar uma Comissão 
Especial de Estudo para receber sugestões concretas sobre a situação e sobre . 
como apoiar a luta dos trabalhadores do campo no Estado. 

- A Campanha Nacional pela Reforma Agrária preparou um documento de
contra a violência no campo. O documento está sendo editado
distribuído amplamente a organizRçÕes nacionais e internacionais.

denúncia 
-

e sera 



Camp:mha Nocional Pela 

REFORMA 

AGMRIA 

Rio de Janeiro n2 12 - Sct/Out - 1985 

O PLANO NACIONAL OC REFORMA AGRÁRIA E AS HI\NIF'ESTAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Entidades de classe vinculadas ao problema da 
ref�rma agrária-- entre elas a CNBB, a CONTAC e a 
CPT-- enviaram telegrama ao presidente José Sar
ney, protestando contra a demora na aprovação do 
plano e declarando ser inaceitável a sua posterga
çao. 

O telegrama, assinado pelos dirigentes da Cam
panha Nacional pela Reforma Agrária, Associação 
Brasileira de Reforma Agrária, Instituto Brasilei
ro de Análises Sociais e Econômicas (!BASE), Con
selho lndigenlsta Missionário (CIHI) e Movimento 
dos Trabalhadores sem Terra, teve, entre outras 
finalidades: "protestar contra o descumprimento do 
prazo estabelecido-- 20 de setembro Último-- para 
aprovação do plano preparado pelo MIRAO; assinalar 
que, embora o plano do MIRAD já tivesse sido en
tregue ao presidente, as entidades representativas 
dos trabalhadores rurais não receberam qualquer 
Informação acerca da acolhida às suas sugestões; 
manifestar ao presidente apreensão com o noticiá
rio da imprensa sobre a existência de um novo pla
no denominado "Ponderi", bem como estranheza pelo 
fato de que ninguém no governo assumiu publicamen
te a autoria desse plano" (JB, FSP, 27.09.85). 

No Último dia 18 de agosto, o presidente José 
Sarney aprovou uma exposição de motivos (de n2 
021/8;), da secretaria do CSN, a respeito de mi
grações internas. O documento fala sobre a neces
sidade de se evitar o êxodo do campo e inverter a 
corrente migratória, como um imperativo da segu
rança interna. A exposição de motivos gerou a 
criação de um grupo de trabalho interministerial 
para estudar o assunto e definir soluções. 
O coordenador da Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária, Herbert de Souza, condenou, em entrevi_s
ta, a interferência do Cabinete Militar na reforma 
agrária. Segundo ele, "o problema é essencialmente 
social e econômico. Sua solução é política. Os se
tores mllit�res tiveram durante 21 anos todo o po
der para resolver a questão, mas se mostraram ab
solutamente incompetentes. Exatamente nesse perío
do, migraram para as cidades mais de 20 milhões de 
pessoas. 

CONTAG/C PT/CIMI/CNBB/ABRA/1B�SE 



A CA M PANHA NACIONAL P ELA REFORMA ACRÁRIA 
E A PROPOSTA DO COVERNO 

A proposta de Reforma Agrárla anunciada pelo Co
verno Sarney no IV Congresso Nacional dos Traba
lhadores Rurais, em maio de 1985, foi descaracte
rizada após 4 meses de discussão. 
As principais reações contra a proposta origina
ram-se nas manifestações dos latifundiários e de 
uma minoria conservadora da sociedade que, ocupan
do os principais Órgãos da Imprensa, declararam 
publicamente estarem se armando para defenderem 
suas terras. 

Em resposta a essas ameaças, numerosas e signifi
cativas mobilizações de trabalhadores foram org�
nizadas pelo movimento sindical. Apoiados por sin
dicalistas e associações urbanas os trabalhadores 
rurais foram às ruas das principais capitais do 
País para exigir a Reforma Agrária. 

A violência contra os trabalhadores rurais, que em 
1984 assassinou 104 lavradores, recrudesceu. Nes
ses 10 meses de 1985 a CONTAC, a CPT e a Imprensa 
registraram 186 assassinatos no campo por causa da 
terra. 

A insuficiência do apolo parlamentar, nao obstante 
o esforço de um grupo de deputados, a omissão das
principais lideranças politicas em relação à pro
posta da Reforma Agraria e o descumprimento pelo
Coverno dos prazos estabelecidos para dar in{cio
ao processo, permitiram a articulação dos latifun
diários e empresarios. Estes, encontrando apoio
nos setores militares mais retrÓgados, fizeram com
que o Coverno recuasse de sev compromisso inicial
com a Nação, adotando as premissas do documento
"Política Nacional de Oesenvol vimento Rural Inte
grado" - PONOERI, sigla posteriormente mudada para
PNRA - Plano Nacional de Desenvolvimento Rural,
elaborado pela Secretaria do Conselho de Segurança
Nacional (CNS), e baseado nas reivindicações em
presariais. 

Após sofrer doze versoes e um jogo de pressoes que 
marcou todo o processo de sua elaboração, foi fi
nalmente assinado no 12 Plano Nacional de Reforma 
Agrária, no dia 10 de outubro de 1985, acompanhado 
de um decreto e de 10 mandamentos que desfiguram 
completamente a "Proposta ao l!l Plano Nacional de 
Reforma Agrária", como também fere o Estatuto da 
Terra. 

A Reforma Agrária é uma exigência inadiável do po
vo brasileiro. 

A Reforma Agrária significa a transformação da es
trutura fundiária, o combate à fome, ao desemprego 
e à vlolêncla no campo e na cidade. 
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Hoje, 86% das terras cadastradas são consideradas 
latifúndios. Reforma Agrária significa democrati
zar a terra e acabar com o latifúndio, significa 
fazer as terras inexploradas produzirem para ali
mentar a Nação e frear o êxodo rural,possibilltan
do melhoria das condições de vida para 12 milhões 
de trabalhadores do campo e milhões de famílias 
nas cidades. 

A eliminação do latifúndio sera o fim do atraso e 
da perpetuação do autoritarismo. 

A Reforma Agrária sempre foi a principal bandeira 
dos trabalhadores rurais, defendida historicamente 
pela resistência camponesa. 

A protelação da Reforma Agrária, portanto, fere 
fundamentalmente os direitos dos trabalhadores ru
rais, é perigosa para a estabilidade institucional 
do País e fatal para a credibilidade do Governo. 

Os trabalhadores rurais no seu IV congresso Nacio
nal, realizado em B rasília em maio de 85, defini
ram suas principais reivindicações : 

- Uma Reforma Agrária ampla, massiva e imediata
com a participação e controle dos trabalhaores ru
rais, capaz de eliminar o latifúndio. Inclue a ne
cessidade de um Plano de Reforma Agrária que bene
ficie os trabalhadores rurais sem terra ou com
pouca terra;

- Criação de uma nova estrutura fundiária, que mo
difiqJe as relações de trabalho existentes no
campo,assegurando mais justa distribuição da ren
da e garantias de melhores condições de vida aos
trabalhaores;

- Desapropriação por interesse social das terras e
benfeitorias dos latifúndios e o confisco das
terras griladas ou com tltulos duvidosos;

- fim da violência no campo com a imediata desati
vação das milícias privadas ou bandos de jagunços
e malor eficácia do Poder Público na apuração dos
crimes e punição dos criminosos e mandantes;

- Extinção do CETAT e do CEBAM, Órgãos repressivos
do regime militar, denunciados pelos trabalhadores
rurais;

- fim dos incentivos fiscais e creditícios aos
projetos agropecuários e submissão da política
das grandes obras públicas ao amplo debate nacio
nal com a partlcipação dos trabalhaores rurais;



- Estabelecimento da área máxima para as proprie
dades rurais, como forma de impedlr o crescimento
do latifúndio.

O "pacote'' finalmente produzido pelo Governo, co
substanciado no Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), no Decreto 91766 de 10 de outubro de 1985, 
PNOR, e os "10 Mandamentos, não só fere a legisla
ção existente, estabelecendo restrições não pre
vistas no Estatuto da Terra, como revela um claro 
recuo à proposta apresentada em maio no IV Con
gresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, porque: 

1. Coloca a Reforma Agrária como complemento da
Política Agrlcola, subordinando a Justiça Social
a critérios economicistas.

2. Descaracteriza o sujeito principal da Refor�a
Agrária porque minimiza a importância da partici
pação dos trabalhaores rurais e seus orgaos repre
sentativos em todas as fases do processo.

3. Restringe o instrumento de desapropriação do
latifundio, colocando "a negociação e o entendi
mento como instrumento principal a ser tentado".

4. Contrariando o Estatuto da Terra, elimina das
áreas desapropriáveis os imóveis com grande numero
de parceiros e arrendatários, contribuindo para:

a. que esses trabalhadores, a rigor beneficiá
rios da Reforma Agrária, continuem como mão-de-o
bra flutuante, à disposição dos grandes proprietá
rios; 

b. a perpetuação do domínio de grandes·e�tensÕes
de terras ociosas pelos attjais latifundiários; 

c. estimular a indústria do arrendamento e par
ceria fraudulentos. 

5. Agrava ainda mais o problema do desemprego no
campo e suas implicações na situação urbana, prin
cipalmente com relação ao trabalhador volante.

6. Não fixa as áreas regionais prioritárias, con
forme exige o Es�atuto da Terra, deixando vaga a
forma como elas serão definidas.

7. Elimina os critérios de escolha das áreas prio
ritárias, o que possibilitará a interferência das
oligarquias locais na escolha das terras a serem
desapropriadas, em prejuízo dos trabalhadores ru
rals.

8, Submete a aprovação dos Planos Regionais ao 
Presidente da República, o que burocratizará as 
ações e retardará os processos de desapropriação 
tornando-os vulneráveis a pressões políticas. 

9. C'onserva o CETAT e o CEBAM, tornando-os apenas
objetos de estudo de um grupo de trabalho a ser
criado.

10. Coloca as terras públicas como principal re
curso fundiário para Reforma Agrária e não somente
como objeto de colonização.

11. Mantêm os incentivos aos latifundiários.

O pa4:ote aprovado não responde aos anseios da so
cied1�de e muito menos às necessidades dos traba
lhadl>res rurais. 

A cocrdenação da Campanha Nacional pela Reforma 
Agrá1:ia composta pela CONTAG; CPT; CIMI; CN68; 
ABRA e IBASE, reunida com o Movimento dos Traba
lhao1:es Sem Terra, a CUT, a CONCLAT, a IECLB, a 
Past<>ral Operária, a FASE Nacional, o INESC e o 
bispc, de Coiás, D. Tomás Balduino, na sede da CON
TAC �im Brasília, no dia 31 de outubro de 198S, re
pudi� m o  Plano Nacional de Reforma Agrária aprova
do �elo Presidente da RepÚbllca e propõe que seja 
reabEtrta a discussão para a elaboração de um plano 
que CiOntemple todas as reivindicações da sociedade 
brasi,leira, em particular as dos trabalhadores ru
rais, expressas no IV Congresso Nacional da CON
TAG. 

Como edidas imediatas exigimos: 

1. O e o Ministério da Justiça e a Procuradoria
Gera da República encontrem formas eficazes para
apur�r os crimes e punir os mandantes e assassinos
dos trabalhadores rurais.

2. Qu1e se iniciem rapidamente as desapropriações
por lrteresse social de todas as áreas de conflito
e os 1respecti vos a ssen tamen tos.

3. Ou1e os Planos Regionais sejam elaborados com a
partii:ipação dos trabalhadores rurais e das enti
dades comprometidas com a luta pela Reforma Agrá
ria.

4. Out sejam divulgadas, de forma democrática, to
das a,; informações contidas nos cadastros e arqui
vos do INCRA.

A Campanha Nacional pela Reforma Agrária e as en
tidadeis abalo-assinadas resolvem: 

1. Amp1liar-se à participação de vários outros se
tores da sociedade através de debates e publica
çoes, nos quais se demonstre a importância da Re
forma Agrária para a população urbana e para a
econo la industrial.
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2. Desenvolver ações que ajudem na mobillzação dos
mais amplos setores da sociedade civil na defesa
da Reforma Agrária, através de atos pÚbllcos, se
minários, debates, passeatas, abaixo-assinados,
cat'tazes, etc.

3. Denunciar à oplnuão pública e às autoridades a

Brasília, 31 de outubro de 1985 

violência contra o trabalhador rural e buscar pro
postas de solução na deresa da vida dos campone
ses, suas lideranças e seus assessores. 

4. Solidarizar-se com todas as lutas dos traba
lhaores rurais, pequenos agricultores e sem ter
ra.

CONTAC, C P T, ClHl, ABRA, lBASE, Hovlmento 
dos Trabalhad ores Sem Terr a, CUT, COHCLAT,CNBO 
IECLB, P a s toral Ope r a r i a, FASE Nacional, INESC, 
Do•. Toaas Aaldu1no. 

MOVIMENTO SINDICAL DOS TRABALHADORES RURAIS 

Em documento entregue ao Presidente Sarney no dia 
29 de outubro a CONTAG e suas 22 Federações regis
traram seu posicionamento quanto ao PNRA. Ressal
tando que o Plano representa "m nítido recuo a 
proposta inicial, ferindo o Estatuto da Terra, a 
CONTAG reafirma que "priorizará as resoluções do 
seu 42 Congresso, visando a superação da estrutura 
agrária altamente concxentrada. injusta e margina
lizadora de milhões de trabalhadores rurais. 

Diz que "o P��RA da Nova República trad!JZ o atual 
nível de decisão política do governo e distancia o 
Governo dos trabalhaores e da maioria da Naç�o. 

O documento afirma que não vai encarac- o P1$A como 
limite às reivindlcações dos trabalhadores e con
sidera imprescindível a participação do Movimento 
Sindical dos Trabalhaores Rurais na elaboração dos 
planos regionais, na fixação das arcas prioritá
rias e na execuçao dos Projetos de Reforma Agrá
ria. 

Em entrevista à Imprensa o presidente da CONTAG 

afirmou que eles estão dispostos a continuar lu
tando em três frentes para que seus objetivos se
jam atendidos: junto aos governos estaduais, para 
a realização de planos regionais compatíveis com 
as necessidades dos trabalhadores; junto dO Minis
tério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, para 
conseguir a desapropriação das áreas de conflito e 
de latif�ndios; e junto i Presidincia d� ílep��li
ca, para a reformulação do P'lRA. (fSP - zti/10/85) 

O presidente José Sarney disse ao presidente da 
CONTAC ( Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura), José Franclsco da Silva, e aos 
dirigentes de 23 Federações do setor que o Plano 
tiacional de Reforma Agrária poderá ser aperfeiçoa
no na medida em que For aplicado. Sarney recebeu 
em audiência os dirigentes de trabalhadores rurais 
e o ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
Nelson Ribeiro, para examinar o PNRA e os confli
tos de terra denunciados pela CONTAC. 
Sarney disse ainda "que nao recuará da reforma 
agrária". (FSP,GLOBO, CM, ESP - 31/10/85) 

Boleti• da Campanha Nacional pela Reforaa Agrária 
Produzido pela Secretaria da Caapanha 

Rua Vicen te de Souza, 29 - 22251, Rio de Jane iro - RJ 
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CONFERtNCIA NACIONAL DOS BISPIDS DO BRASIL E CPT 

Pastoral diz que nao crê em Reforma Agrária sem 
desapropriar terras. 

A desconfiança da Igreja em relação aos objetivos 
que possa atingir o Plano Nacional de Reforma 
Agrária foi manifestada em nota dlvulçada pela Co
missão Pastoral da Terra, da CNBB. Diz a nota que 
não é possfvel acreditar em reforma agrária "sem 
desapropriações, sem transformar a esrutura da 
propriedade". A Comissão diz na nota que continua
rá a apoiar os projetos que atendam aos interesses 
do povo e que redobrará a atenção da denúncia dos 
desvios sobre a questão. Critica o Governo, acu
S<3ndo-o de ter cedido às pressões dos grupos eco
nÔmlcos Interessados em manter a atual estrututa 
agrária. Diz a CPT que o Governo não cumpriu a 
promessa feita ao povo em praça pública, nas cam
panhas pelas diretas e a favor da Aliança Democrá
tica no Colégio Eleitoral, preferindo atender "aos 
poucos grandes proprietários de quase toda a terra 
do paÍs". Condena a "burocracia" estipulada no 
Art. 2 do decreto da reforma Agrária, com a exi
gência de elaboração dos planos regionais, e acu
sava o Governo de tentar apresentar u.� plano de 
colonização como se fosse de reforma agrária. A 
nota da CPT diz que a Igreja quer "repetir o cla
mor dos trabalhadores rurais: que a violência dos 
grileiros e proprietários seja contida e seus cri
mes condenado3" e que a questão agrária seja en

frentada "como uma questão pol!tica, e não como 
uma questão policial ou de polltica mais forte". 

No texto-base para a Campanha da Fraternidade de 
1986, cujo tema e "Terra de Deus, terra de ir-

mão�s", a CNBB defende o engajamento da comunidade 
crl�stã na luta "por uma autêntica e corajosa re
forq� agrária, acompanhada de uma adequada políti
ca ii1gdcoJ.a, de uma reforma urbana racional e jus
ta, de uma urgente demarcação das terras indígenas 
e d«!! um maior respeito às culturas". O texto diz 
que o Brasil está entre os países de maior concen
traQ:ão fundiária: 111,2 1 das propriedades rurais 
com �rea superior a mil hectares ocupa 45,8% das 
ter� s agricultáveis, enquanto 50,4, das proprie
dades rurais com área inferior a 10 ha, ocupam 
apenas 2,41 das terras agricultáveis. 
(Aco teceu - 14 a 21/10/85) 

do o jornal Folha de São Paulo, a CNBB ex
pressou seu desconten�mento com o que considera 
um "recuo do governo" na condução de questões como 
o pa1cto social, a reforma agrária e a convocação
da ,�ssembléia Constituinte. Conforme o jornal,
reunlda em Brasília, a Comissão Episcopal de Pas
toraJ (CEP) da entidade afirmou - entre outros
iten1s - que, da forma como está sendo encaminhado,
o pai:to social "representa uma cortina de fumaça
para manter a classe trabalhadora acomodada".

Em rrlação à reforma agrária, a CNB8 concluiu que 
11é ,importante que a sociedade se empenhe em apro
vei t �r a:, brechas para aperfeiçoar o Plano". 
Dom �fonso Gregory, bispo auxiliar do Rio de Ja
neir1 e presidente do setor de Ação Social da CEP, 
afi nou que, "com plano ou sem plano, os segmentos 
sociais devem continuar mobllizados para mpliar as 
possJLbilidades do PNRA" (FSP - 31/10/85) 

MOVIMENTO DOS SfM TERRA / ABRA/CPT 

A preservação dos latifúndios e das terras que es
tão sendo exploradas por arrendatários ou parcei
ros foi, o aspecto mais criticado do Plano Nacio
nal de Reforma Agrária por representantes do Movi
mento dos Trabalahadores Rurais Sem Terra, da ABRA 
(Associação Brasileira de Reforma Agrária) e da 

'• 

Comis ão Pastoral da Terra (CPT), que se declara
ram fOepcionados com o projeto do governo. 
O PT previu em nota oficial, que será "inevitável 
que 

t
e multipliquem os acampamentos e ocupações", 

consi1 erando que o "novo plano incorpora exclusi
vamen e as sugestões dos latifundiários" 

(JB 15/10/85) 
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OS CMl'H(SI\RTOS RURAfS 

A Comissão técnica de Assuntos rundlârios da r AP
SUL (Fcdcraç.iõ d-1 Agl'icu1tu1·t1 do Rio Cr.,nde do 
Sul) considerou correto o plano de reforma aq,..-r la 
do !JOVerno, "porque segue os preceitos do (sta I ltlo 
da Terra e não fere a Conslltuiçâo". Seglmdc- o 
coordenador da comissão, Camilo Cot tens, "os pro
prict arios rurais estão tranquilos porque os pla
nos 1·egionais serdo fei los por comissões p.iri t.i
rias''. No seu entender I entretanto, "se no Esti!do 
não hou\cr terras suficientes para todos, os aQrl
cultores sem t.en·a devem ser deslocados para ou
\.ras regiões " (Jl1). 
A gclruntia do presidt•nte Sarncy de que as arcas 
rur,üs produtivas niio serão desdp1·opriacfas tran
quili-ou os produtores agricolas, que elogiaram, 
at,·a,es de suas C'nlidades dC' classe, o Plano N',,
cional d.: Reforma ,\graria anunciado oficialmente 
no ultimo dh 11. Conforme o Jorn.il, o PNRA foi 
criticado, porém. pela f edeNçâo dos T raba lhadon,s 
n.; Agricull.ura do Estado de são PJulo (11: TACSP) e 
pelo Mo, i'!ICnto dos Trabalhadores Rurais Sem TC'rN1, 
que conshler.1m o documento ",.uio" e lncar,,v. de 
impedir novas ln,asões e conflit<>s 110 campo. 
Os maiores elogJos ao plc1no ,ü:ram dd I cdcração da 
�gricolLura de são Paulo (FA(SP) cujo presidente, 
F.;�io Meir<.:lles. afirmou tratar-se de "u,n..1 das me
didas fundamentais do governo fedcrul em termos de 
aprimoramento fundiário" e classificou a sua ,cr
são final como "ai tamer.\.e posiLha do ponto de 
vis la politic�··. Para Flávio lrl les de Mt:-nezes, 
presidente da Sockdade Rural Brasileira, Sarne>y 
"r:n•.,u !)OI' uma solução pol.ítica que afastou 
a solu,;âo ldeolÕgic,, proposta no 
como a noss,1 so 1 ução Lécn i ca " 

:.> PORTA-VOZ DO PL,\tll\LTO 

O porta-voz do Pdl.:Ício do Rlana l to, f ernê!rvlo 
Hesqui t..a, disse que o presidente. Zlo:.e S,1rriey ,con
sidera que as criticas feitas ao Plano :�clonai �e 
Reforma Agrária "são frutos de profundo:; m.:ll-en
tendidos çiera-::os a partir de uma mcÍ leilurJ do co
cumento, ou de meras articulaç�oes poliLicas que 
vi.sam a colocar o governo em s�tuaçaõ desfavorável
perante a opinldo pÚbllca. (FSP- 15/10/85)

TRAOALHAOOHES COBRAM COMPROM!SSO DA "tlOVA R[PUl3L�
CA" 

O presidente da íETACMC - Federação dos Trabalha
dores na Agricultora do Estado de Minas Cerol�, 
enviou ontem tP.lcgrama ao Presidente José Sarney, 
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manlj estando, cm nome dos 336 sindicato::. e cercJ. 
de 2 milhões de Lraba 1 hadorcs n,ro is ql1C' rcprc-scin
ta, "apreensão com o noUciátlo sobre a lngrrênct., 
das !'orças m ll I Lares ,,., ques t.âo da rcform,1 a9rá
ri,1 11 e p.ir.:l lcntbr.Í-lo "dos comp,·oml ssor, assumidos 
pcl..1 Nov,, RcpÚblica, par.:i d gravidc1ctc da sllu.:tção 
agrária no Brasil". No t.elcgr.sma, André lfonlaJvão 
conslldcra "lnaccll.5,cl a postergação e dcsflgur.:i
ça� da rerorma agrarla reivindicada pelos trdba
lhadorcs ruraj s e pcld sociedade brasllei ra''. O 
presl:clcnL<' da rCTAEMC condenou, ent entrevista, a 
Jntctr�r�ncla do Conselho de Segurança Nacional no 
proc�isso, através dcl cr iaçaõ de um11 comissão i n
termi.rdslcrial a ele subordinada. E o acusou de 
conttibuir, durante os 21 anos de ditadura mili
tar, pJr.:i o "ac1rramcrilo dos ânimos e o aumc,nto do 
ê>.od�, rural 11. No dia 11, às 16h30m, nd Praça Sele. 
no C�rnLrtt de Oelo Mor ilonLc, realizou-se uma con
centr-aç�o de lrab,11 hadores 1•11rüis de todo o F. sta
do, Clom o obJ<'ll vo de tornar pÚhl ico o desconten
tamento pelo n�o cumprimenlo dos compromissos as
sumidlos pelo Presidente José Sarney durante o 4!! 
Cong�csso NJCional dos Trasbdlhadores Rurdls, rea
lirado cm maio, cm Brasllia. {JO- 4/10/85) 

SERHICUElROS 1·Mrn PASSr ATA 

neu11i,do::. no 1r.i Encontro nacional de Serlnguelros 
d;i \il ,uÔraia, cerca de 130 rc·present.antcs dos Esta
dos do \m.llonas I Pará I Acre e RondÔnla, decj diram 

pa sNla hojf' em düeção ao Congresso 
Nacicinal, protestar contra o Plano Nacional 
dt REtformd Agr.Íria que, segundo eles. nao atende 
is n�cessidJdes da caLcgoria. Os seringeiros foram 
ao Planalto entregar ao presidente José Sarney do
cume111Lo com as propostas da classe e afirmaram uue 
se 111ão forem aceitas fdrâo a reforma agrárJa "com 
as pr·Õprias mãos", segundo o presldenlc do Sindi
cato dos Tróbalhadores Rurais de Rondônia, Jaime 
da S�lva Araujo. Para os seringueiros, a proposta 
do governo não sa\.isf,u: "tlÓs não fomos ouvidos e 
isto está claro no Pt�RA. t�ão aceitamos a solução 
de �otes de sclent., hectares para cada ser i 11guel
ro, AOis a at..ividadc extrativa exige p�lo menos 
de1 �1es isto", disse Araújo. Segundo o represen
tante da Rondônia, cerca de 40 mil seringueiros 
fora� e�pulso� pelo lallfÚndio, nos dez ullimos 
anos, em seu Estado. "As dutoridades estclo procll
rando nos lransform.ir cm m3o-de-obra. [nqudnlo is
so ro, neccm verbas para ;is rJrandr·s f,vendas que 
planl: m S"rJng,1s 11

, afirmou. Na propost-:1 que vão 
enlrepar � S�rney a�anhâ, os seringueiros pedem, a
desa ropriaçao das arcas onde exJsterr, seringais 
nativ s e que estas sejam demarcddas comuniLaria
ment a exemplo do que se faz com as áreas lndf-
gcnas 
gueir 
rúnd 

"Est.i é uma for01<1 de impedir que um serln
dcsesperado venda as sua& ttrras ao lJtl-

11, disse Ar,1Újo. (fSP - 15/10/85). 



Canp:mho Nocional Pela 

REFORMA 

AGRARIA 
Rio de Janeiro nQ 18 - Setembro/Outubro - 1986 

O SALDO DO PRIMEIRO ANO 

DO PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA 

No dia 10 de outubro, o Plano Nacional de Reformo Agrária completou o seu 
primeiro aniversário, apresentando como saldo: o descumprimento das metas; as 
crescentes organizações das forças anti-reforma que encontraram um forte 
aliado no poder Judiciário; e o acirramento da violência no campo. Segundo 
dados do MIRAD, até o mês de outubro, foram registrados 206 assassinatos. Dos 
1.053.589 hectares declarados prioritários para fins de reforma agrária e 
implantação dos projetos de assentamento de 34 mil famílias, o governo 
efetivamente, só desapropriou 23% (242.341 ha). Do total de 195 decretos de 
desapropriação, que abrangem 226 imoveis, 88 (45%) estão pendentes na justiça. 
Os processos de assentamentos lniciados permitem o assentamento de 8 mil 
famílias contra uma previsão inicial de 150 mil, sendo que apenas 1.877 
famílias foram assentadas (1,25%). 

A Campanha nacional pela Reforma Agrária não abre mão do contingente 
mínimo de 1,4 milhão de famílias a serem atendidas com terras próprias até o 
final de quatro anos deste mandato presidencial, conforme compromisso público 
assumido pelo governo federal no Decreto de 10/10/85, que aprovou o primeiro 
PNRA. 
:;===============�==: =- =-�= :: 

-

- -- -:==:/ ========================

DESAPROPRIAÇOES REALIZADAS PELO GOV.FEDERAL: MAR/85 ATE AG0/86 
;:,=-==- ...,:.:.==-==:-===- - =-=-==--- ===--·--=======-..::=----==========-= 

ESTADO NUMERO DE AREA (HA) NIJ,_MERO IMISSAO AREA (HA} NUMERO DE FAMI 
MUNICIPIOS rAHieIAS DE POSSE IMITIDA LIAS A SEREM 

ASSENTNJAS 

RO 1. 940 02 33.028 657 

AC 475 02 26.976 50 

PA 25. 32S- 860
MA 11 3.405 
CE 19 54.869 1. 210 06 15. 911 486 

RU 07 23. 501 911
PB 05 3.077 203 04 2.219 94 

PE 02 1. 351 73 01 847 27 

SE 01 6.261 156 01 6.261 156 

BA 16 129.301 4.262 06 79.309 3.234 

MG 05 56.701 5.004 02 22.603 530 

ES 02 1.835 109 02 1.835 109 

RJ 02 1.664 177 02 1.664 177 

SP 14 64,070 2.605 
PR 22 33.233 1.156 14 16.955 832 

se 26 28.613 2.200 17 18.511 1.490 

RS 09 14.510 653 01 2.650 150 

GO 11 66.613 1.503 02 13.562 202 

MT 13 102.652 1.540 
MS 07 44.222 1.625 
================:===========================-=--------=--------------

TOTAL 195 892.813 30.667 62 242.331 8.194 

=-=-=====�=====================================================:==�======

FONTE:MIRAD e !BASE -Base de Assuntos Agrários. 

CONTAG / CPT /ABRA/ IBASE / CUT / CGT / UNI 



NOTAS 

• � CNRA defende que a ronstltulção de 87
considere, com destaque e em CdpÍtulo próprio,
a questão agrdria, Identificada nds propostas e
prlnc-Íplos deílnldos nos diversos documentos 
elaborados pelo mo�lmento sindical dos 
trabalhadores rurais t· pelo Ho-.lmenlo dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para tanto, a
Campdnh,1 est.i' elaborando um número especldl do 
INFORMA, contendo algum.is propostas para a
Constituinte.

• Conflito da fa,enda �nnonl - A Cdmpanha
Nacional pela Reforllld �grarla e as entidades
que a compoe111:

a) denunciaM a atitude do governo do Rlo
Crdnde do Sul em considerar uma questão
so�lal em caso de polícia, ao transformar
um acampamento de agricultores que
reivindicam o �agrddo direito d terra, em
campo de concentraçdo;

b) repudiam o descaso e abandono do governo
da Nova Rep�bllca em realizar uma reforma
agrária verdddelra, não conseguindo
sequer, efet lvar as Já modestas me;t.1s do
PNRA;

e) 

suas eventuais consequências; 

d) sugerem a imediata liberação das
desapropriadas para o plantio 
culturas solicitadas pelos colonos.

areas 
das 

• Cerca de 3 mil trabalhadores rurais
participaram, dia 21 de setembro, da primeira
romaria da terra, em Pedra Lisa, no município
de Nova Iguaçu, no Rio de JaneJro. Neste lugar,
desde 1949, vem se desenvolvendo uma importante
luta pela conquista da terra.

• A CPT/RJ elaborou um dossiê com todas as
informações de violências. ocorridas durante o
ano de 86, no estado. Este documento, assinado
por várias entidades, foJ apr�sentado à

Comissão Estadual de Direitos Humanos, no dia
07 de outubro.
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• Uma caravana, formdda por 60 representantes
de vdrlos estados, foi a Brasília em �usca de
recursos para o custeio do plantio. Depois de 9
dias consegulrdm garantir 200 milhões para os
assentamentos já existentes e 100 milhões para
serem Investidos cm novos assentamentos. A
Comissão Nacional de Assentados é formada por 9
lavradores.

• No Ceará, a Ctee enviou carta ao Presidente
Sarney, denunciando ameaças de morte e outras
,iolências contra religiosos, feitas por
grileiros e proprlctJrios de terras no estado.

• En RondÔni1, a CPT divulgou u111c1 lista de 15
nom('S de padres e lideres sindicais que vem
sendo am, ,içados de morte.
Jorndl dos Sem Terra - setembro 1986

• \ Confcderdçào Nacional dos Trdbdlhadores na
Agricultura, cr.i documento eDVlado ao ttinlsterlo
da Just Iça e ao governador do Rio de Janeiro,
Leonel Brlzola, no Último dia 6, dponta o ex
tenente médico do Exército e empregador rural,
Amílcar Lobo Moreira da Silva, como suposto
mandante do assassinato do trabalhador rural
Nllson Diogo, ocorrido em 17 de julho, no
município de Vassouras (RJ).
fSP - 04/09/86

• Com faixas e cartazes pela reforma agrária,
cerca de 100 agricultores sem terra do norte
paranaense, realizaram dia 26 de agosto,
passeata pelas ruas centrais óe Curitiba,
acompanhados de forte esquema policial.
JB - 27.08.86

• Representantes das 22 federações
trabalhadores na agricultura, reunidos na 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 

de 

na 
Agricultura, afirmaram ao HJnJstro da Reforma e 
do Desenvolvimento Agrário, Dante de Oliveira, 
que o movimento sindical não acredita na 
disposição do govenno em realizar a reforma 
agrárJa. O presidente da Contag, José Francisco 
da Silva, afirmou que a anulação da 
desapropriação da fazenda São Joaquim (SP), a 
devolução dos processos de desapropriação 
concluídos às comissões agrárias e as novas 
vistorias em áreas Já. desapropriadas, sao 



Indicadores do recuo do governo na execuçao do 
progr<1111a de reforma agrárld. 
f"SP -'28/08/86 

• Um grupo de 70 agricultores se,on terra ocupou
a Delegacld Regional do It«'RA, no Paraná,
toffldndo a sala do Superlndente, vaga desde que
o titular do cargo, Romão Vida!, abandonou o
posto em consequência das pressões polftlcas
que o Pt«>B do estado vinha fazendo Junto ao
Hlnlstérlo da Refol"ffl<l Agrária, pedindo sua 
subsl ltulção.

• O Con�lho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA-AL) está se 
solidarizando com a Campanha Nacional pela 
Reforma Agrdrla, buscando umd atuação concreta 
para os problemas agrdrlos do país. Em sua 
nota, o CREA-AL coloca: 

- dos S,2 milhões de proprletdrlos rurais,
apenas S40 mil são donos dd maior parte
das terras (80\);

- 42 milhões de hectares de terrds
aproveitáveis estao Inexploradas e 240

CONFLITOS 

• A Executiva Nacional do Hovlrnento dos
Trabalhadores Sem Terra, apÓs negociações com o
INCRA, decidiu pela _.ocupação das areas
decretadas de Interesse social para fins de 

reforma agrária. São 12 mil famílias acampada�
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Halo Grosso do Sul
e Espírito Santo que ainda não foram assenradas
pois o INCRA não obteve a emissão de posse das
terras desapropriadas.
f"SP - 27/09/86

Rio Grande do Sul 

700 soldados da Brigada Militar (PM gaúcha), 
por ordem do governador Jalr Soares, cercaram o 
acampamento da fazenda Annonl, no dia 29 de

setembro. O objetivo do cerco é Impedir que as 
1.SOO famílias ocupem áreas desapropriadas para
fins de reforma agrária, no estado. Os sem
terra tentaram romper o bloqueio duas vezes.
Numa delas, os policiais, armados, espancaram
SO manifestantes. O bloqueio militar contJDua
(16/10) e os acampados foram Impedidos de
Iniciar o plantio da safra de verao. No
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milhões, mal aproveitadas; 

- as multinacionais Já se apropriaram de
mais de 35 milhões de terra no Brasil;

- existem cerca de 11 milhões de 
desempregados nas cidades; e 12 milhões de 
camponeses sem terra; 

- 8,7 milhões de assalariados rurais recebem
menos de um salário mlnlmo;

- a produção de alimentos por habitante vem
caindo nos Últimos vinte anos, em razão do
apolo governamental à grande propriedade;
entre 79 e 83, 269 mil familias de
pequenos produtores enfrentaram conflitos
pela posse de terra;

- em 480 anos, os Indígenas foram reduzidos
de S mllhÕes para 220 mil pessoas e,
apenas um terço de seus terrltÓrl.Ds está
oficialmente demarcado.

"Pensamos que não podemos f I car fora dessa 
lula que e das mais urgentes e Importantes para 
resolver tão graves e chocantes problemas que 
afligem o povo brasileiro como um todo e 
especialmente os trabalh:dores rurais." 
CREA-AL 

faltam remédios, comida acampamento 
agasalhos. 
f"SP, O ESP, JB, JC, O Globo - 30/09 a 10/10 

Santa Catarina 

e 

Cerca de 300 famílias de agricultores sem 
terra Invadiram 680 dos 4.087 hectares da 
fazenda Capão Grande, no munlcÍplo de Abelardo 
Luz. A ocupação ocorreu em duas etapas, sem que 
fossem registrados atos de violência. 
FSP - 07/08/86 

Paraná 

Agricultores sem terra ocuparam as fazendas 
Money Maker, no município de Castro, e Can-Con, 
em Roncador, além de uma área da madeireira 
Plnhalão no munlcfpio de Palmas. Todas as áreas 
ocupadas foram desapropriadas pelo presidente 
José Sarney, em julho, mas alnda não receberam 
a imlssão de posse em nome do INCRA. 
O Globo - OS/09/86 



Crupos de ilgr lcul tores sem terril, entre 
trlnt;i e setent;i pesso;is, OC'Upilrilm quinze 
prefe 1 ll.Jrils dil região sudoeste e oeste do 
P;ir.:in�, il fim de exlglr que os prefel tos 
pressionem os governos estilduill e feder;il pilril 
dilrem solução ilO C'ilSO dils quilse c-lnc-o mil 
f.imí I iils que \.lvem em 29 ilC'ilmp;imentos no 
est;ido. 
rsP . ZS/09/86 

Dez ;igricultores sem lerr.i for.im espJnc-;idos 
il c-;issetete por pollc-1.ils mllllilres qu;indo se 
encontrilvom em frente a prefeltur;i de Copilnemo. 
Os pollc-lJJs prenderilm dois il�rlc-ultores, 
Ho.ic-lr C;irbonl e OI Ímpio SonlJnil dJ SllvJ. 
FSP -26/09/86 

são Paulo 

Um;i are;i de oito hec-t;ires, loc-;illzildil no 
b.1lrro do Tri>\.essjo em CJr.lguillilluba, foi. 
oc-upJdJ. por 22 fJmlll.is de l.ivr;idores sem 
terrJ. A proprledJde de umo pJrle dessJ Jre;i 
estJ sendo dlsputJdJ nJ justlçJ pelJ fJzendJ 
LJC'IJ que pertenc-e j fJbricJ de c-hoco)Jtes 
LJClJ. O restJnte dJ Jre;i pertence JO estJdo. 

RJo de Janeiro 

As SS r.:imfllJs de l;ivr.:idores que JCJmpJrJm 
no distrito induslrlJJ de SJnlJ Cruz, tlverJm 
de desocupJr J JreJ de 80 mil metros quJdr.idos. 
A regJjo estj destinJdJ J projetos Industriais, 
conforme explicJ J CompJnhlJ de 
Desenvol�lmento InduslriJl do EstJdo do Rio de 
JJnelro, Órgjo respons�vel pelJ admlnlstrJçjo 
di>s terrJs. 
O Cl�bo -28/06/86 

UmJ operaçjo monlJdJ pclJ polÍclJ 
com Jpoio dJs polfciJs Civil e 

Feder.il, 
Mi 11 t Jr, 

conseguiu 
lnvcJdlssem 
Abreu, de 

N;icJonJI. 

impedir que mJls 
J fJzendJ Unijo, 

proprledJde dJ 

JB - 14/09/86 

Hlo.:ts Gerais 

de 
cm 

Rede 

200 peSSOJS 
CJsemiro de 

íerro"IJrlJ 

A PolÍci.i feder.:il de Mln.is iniciou um.i .iç;io 
ncJ fazendJ B;irrelro, situildil em Itur.im;i, 
vis;indo g.:ir.:intlr a posse de 2 ,6 mil hect.:ires de 
terra JO INCRA, des.:ipropriJdos pJrJ fins de 
reform;i .:igr�rl.:i. A decfsjo·judlol.:il resultou de 
Jção ordin�rl;i, movidil pelo f.:izendelro José 
Alves de Rezende, contr.:i .i desJproprl.içâo. 
FSP - 14/08/86 

O delegJdo do Sindtcc1to dos Tr.:ib.:ilhadores 
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Rur;ils de Novo Cruzeiro, Antonio Comes 'Am;irc1l, 
denunciou ter sido tortur;ido e esp;incJdo, dl;i 
14 de Jgosto, nJ DelegJcl.:i de Polícia dJquelJ 
c-ldc1de Jo VJle do JequltinhonhJ. Antonio AmJrill 
atribui J vlolênci;i Jo atrito que teve com o 
policial mlllt.:ir, conhecido como DozJ, J quem 
se recusou J vender os dlreltos heredllJrlos 
sobre p;irte dJ fJzenda Córrego dil Posse. 
JB -20/08/86 

A presidente do Slndic.ito dos Tr;ibJlhJdores 
RurJls de CJpellnhJ (VJle do Jequllinhonh;i), 
MJrlJ RltJ Fern.indes de Figueiredo, Jcusou o 
delegJdo de polfc-l;i, Agostlnho So;ires DuJrte, 
de ter lnvJdldo J sede do slndicJto pJra f;izê-
1.i JbJndonJr J defes;i de cinco trilbillhadores 
rurJls que mJntêm regime de p.:ircerla com o 
fc1zendelrJ Cerson M.:irtlns de Ollvelr;i. Os 
trJb;ilhJdores que MJrlJ RltJ defende estão 
sendo JmeJÇJdos de morte pelo f;izendelro, caso 
lnsist.im em contlnuJr o pl;intio de suils roç.:is. 
JB - 10/09/86 

Bahia 

O posseiro 
município de 

Der;iJdo Souz;i S;intos, do 
ltJc-.:iré, foi morto pelos 

de Derly e seu filho C1Jvon, com pistoleiros 
quJtro tiros de re olver e um de esplngilrdJ, nil 
f.lzendJ MJrJmb;ilJ. A f.izend;i está pJril ser 
des�propriJdJ segundo o Jdvog;ido dil FETAC-BA. 
Os c-rlmlnosos forJm presos poucJs horJs depois 
numJ fJzend.i de proprledJde de Luis Mendes, 
JCUsJdo de ser um dos prlnclpJls grileiros de 
lerrJs em llJC'Jré. 
JB - 14/08/86 

Os lr;ibJlhJdores rurc1is de sjo José do 
Belmonte vem sofrendo, há multo tempo, grandes 
prejuízos em suJs plJnlJçÔes, c;iusJdos por 
Jnlm.:ils de grande e pequeno porte, que seus 
crlc1dores, n.:i suJ grc1nde mJloriJ, deix;im 
soltos. Apes;ir dJ lulJ dos trc1b;ilhJdores 
rur;iis, h5 umJ grJnde reslstêncjJ por parte dos 
proprietários, em prenderem seus ;inim;iis. Além 
disso, os l;ivrc1dores sem terr.i dessJ 5re;i estjo 
sendo c1meaçc1dos de expulsão. 
Trc1bJlhc1dores do munlcfpio de São José do 
Belmonte/ PE 

A FETAPE, 
Agrlcullur.:i 
urgênclil elo 
des;ipropriJção 

Feder.ição dos TrilbJl�Jdores na 
de Pern;imbuco, resolveu pedir 

presidente José S;irney n.i 
de 950 dos 6 mil 807 hect.:ires do 

engenho Pitanga, na grande Recife, pertencente 
;io grupo Llndgren. Nessa área, 158 f.:imflJ;is 



morJm num pequeno pedJÇO de lerrJ, 
meses. protegidJs por bJrrJCJS de

pJjs1 ico. A éomlssjo de Conflllos 

hJ seis

lonJ e 
Agr�rlos 

expllcJ que grJnde pJrle deslJS lerrJs estão em 
completo JbJndono. 
JB - 06/08/86 

c�ará 

Dois pistoleiros - Benedllo PJIVJ Ribeiro e 
Antonio fernJndes CJ,JlcJnll - mJlJrJm o 
Jgrlcullor Benedito Antonio Moreirj e ferlrJm 
mJls três J-.J\rJdores, durJnte um lirolelo nJ 
r�zendJ OueimJdos, locJliLJdJ no distrito de 
UbJunJ, CoreJu. Os pistoleiros, que lnvJdlrJm J 
fJzendJ pJrJ e,pul�Jr no,e fJmÍIIJs de 
posseiros, tJmbem ílcJrJm reridos. 
rSP - 07/08/86 

ApÕs umJ dlscussjo, o fJzendeiro SJlomjo 
T"les de Heneit·s, embrlJgJdo, bJleou os 
Jgricullores ZJcJrlJs de ArJujo LlmJ e 

Cumerclndo SoulJ, lldtres de ,JriJs fJmÍIIJs de 
posseiros que vl,em dJ quebrJ " dJ 
comerciJllzJçjo do côco bJbJ,u. no munlcÍpio de 
BJrrJS. Os fJzendelros dJ regJjo comprJm o côco 
J preços lrrisorlos e. segundo o df;'legJdo 
MoJcir P�lo. este LerlJ sldo o motivo dJ 
discussjo, 
O Clobo - 07/09/86 

Naranhào 

o bispo de BJCJbJI, o. PJSCJSÍO Re ller, e

mJls sele bispos mJrJnhenses entregJram, em Sjo 
Luls, JO presidente José SJcney, um dosslê 
sobre o despejo de mvis de 25 fJmlliJs no 
po,oJdO de sjo Miguel, por pollciJls mllltJres 
e pistoleiros. 
FSP - 13/08/86 

Os !JvrJdores acJmpad s nJ fJzendJ CJpoemJ, 
munlcÍpio de SJnLa LuziJ, rstjo constantemente 
ameaçados de expulsjo e morte. Além disso, sjo 
aLJcados por v�rios tipos de doenças como 
febres, verminoses, mJIJrla. 

O!Jnte destes falos, os LrJbJlhJdores pedem 
imediato lrJlJmento pera essas questões e J 
garantia de um pedJço de terra para o trJbJlho 
e sobrevivência: 

- dem.:ircação
entre os
.:icampados);

dcJ .:ireo.1 pelo 
lr.:ibo1lhadores 

INCRA; di v I s3o 
(posseiros e 

- reconhecimento leg.:iJ das posses, segundo
determinação dos próprios lavradores;
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- condições de Lr.:ib.:ilho

Trabalhadores dJ r.:izenda Co.1poem.:i 

Pará 

Os posseiros dJ fazenda 51.:ivlelro, munlcÍplo 
de Par.:igomlno.1s, Jreo.1 consldero.1da prlorlt�rla 
pJrJ desJproprlJç3o, es1jo sendo Impedidos de 
conl lnuJr no loc-JI. S3o 52 fJmÍI IJs, cerc.:i de 
220 pessoo.1s, pedindo provldênc-lJs urgentes .:io 
INCRA. 
Tro.1bo.1lhJdores Ruro.1ls dJ ío.1zcndJ Sl.:ivlelro 

RondÔnla 

Jorge Augusto de Sou1a, lrab.:ilhJdor sem 
tcrrJ, foi o.1ssJsslno1do por c-lnc-o jo.1gunços nJ 
dreJ onde esla�J Jcontecendo J demurcaç3o de

terro.1s devolulo.1s, pertenc-enles � Unljo, a 32 km 
do projeto Thcobromo.1, município de Jaru. 
Slndlc.:ito dos Tr.:ibalhadores Rurais de Jaru 

•Agor.:i, quo1nto J reforaJ agrária, aulta
gente pode pensar, o que� que eu tenho a ver 
� isso? ... • D.Olinda

-ASSENTAMENTOS

• 32 famílias que ocupavam, há mais de um ano,
a fazenda Mosquito, em Coiás, foram assentadas
no mês de agosto e já conseguiram um fundo para
custear o pJanlJo.
Sem Terra - setembro/19&6

• Cerca de 225 famfllas de brasiguaios que
ocupavam a fazenda São José do Jatobá (2.605
ha) obtiveram, do INCRA, a legalização de
posse.
Sem Terra - setembro/1986



ATUAÇÃO DAS COMISSÕES AGRÃRIAS Segundo d CONTAC, effl S°' dos eslddos, d 
composição dds COffilssões Agrdrlds sJo 
desfd\orávels d reformd agrdrld. Essas 
comissões anallsardm S) processos de 
desapropriação, dos quais, aprovaram �O. Estes 
foram encdmlnhados a Brasflla para aprovação 
final e até o momento dpenas duas areds, no 
Rio, tiveram os processos assinados pelo 
presidente José Sarney. 
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OOSl.RVAÇOfS SOOR[ A COMIS!.<\O 

Trndrncl.i • qr�ndcs dhrrq,•nc-1.,s. 
Aprov•dos 9 prO<'rssos, tot.il l r.in,lo 
96 •li h•., por !hO. rr.i,1\,1-:1: dr 
UHS ncJo .. .,,, (lllC'SI lontd.is. JJ 
Ir• cronoqr.if'IJ, As revnfO('S wr.to 
re•llzaddS no lntrrlor dos 
-.,nlclplos co. conflitos. 

>.Jlgados 6 procrssos 
tavoraHl�ntr. 
>.Jlgados 8 prorcssos 
'•vouvebiente. 
Al9Yns lttnlcos suplrntrs 
sao ""º'"'els. 
Os suplentes •c0111panham •s 
reuni ou. 

Pouc• chcJncc de b0111 funclo11Jmrnto. 
Ja •contecrram duas revnlors. A 
co,,.,oslçao podera ser alteradd 1de
pendendo de que111 au1.1111I r .:i 
superlntendencla do INCRA. 
Sao 63 processos1 10 ror1111 
devolvidos por Brasllla. 

Pedido de vistoria de 200 
processos. Tem progr.imado a 
presença dos trabalhadores nos 
dias da reunlao, bem co1110 a 
roblllzaçao de outros seqmrntos. 
Aprovado na lnslalaçao que as 
reunl�s srrao abertas ao publico 
e h,prrnsa. Primeira l'runlao: 
aprovados 2 processos por 9•0. 

Atuaçao por parte dos IIC'fflbros 
dependera do processo. 

rederaçao esta montando 1111a 
assrssorla especial. 
Apro.,açao unanlme dr 9 procrssos 
de desaproprlaçao. 

Sendo Instalada 
>.Jlqados 7 processos 
tavora\'elmente. 



O papel dos t.rabalhadores ruraJ s nas 
comissões agrárias é exercer poder de pressao 
para: 

- aprovar processos de desapropriação por
Jnteresse social;
propor, além das áreas de conflito, outras
áreas de ação;

- propor que o INCRA faça as vistorias
necessárias;

- propor ampliação e avanço da reforma
agrária. Nesse sentido, o Movimento dos
Sem Terra deve levantar e apresentar as
áreas para desapropriação e assentamento.

TRABALHO ESCRAVO 

A Secretaria do Trabalho de 

elaborou um relatório 

na 
sudoeste 

e 

do estado. são 
reflorestamento, onde Lodos 
família trabalham mas somente 
registrados. 
hulTldnas. Constantemente 
represálias, vivem como escravos. A secretaria 
Aida Marco Antonio pretende levar d dpurctçao 
deste caso até o final. 

Nove propriedades rurais nos rnunlcipi�s de 
Cerejeiras, Colorado do Oeste, Costd Marques e 
Pimenta Bueno, no sul de Rondônia, loldli1ando 
mais de 190 mil hectares, mantêm centenas de 
trabalhadores sob regime de escravidão. Essa 
revelação foi feita pelo Delegado Regional do 
Trabalho, Ruben Candido e Silva. 
As irregularidades mais frequentes encontradas 
pela fiscalização foram allcidmento em massa 
de trabalhadores em oulrds regiões, 
principalmente Minas Gerais e Mato Grosso; 
falta de contrato e registro profissional; 
excesso de jornada de lrdbalho; Inobservância 
das normas de segurança e higiene; ausência de 
assistência medica e de ld2er; prec.Ír1as 
condições de moradia. 
JB - 26/09/86 
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Formas de pressao: 

- presença dos trabalhadores; mobilização da
imprensa e outros setores para os dias de
reunião das comissões;
audiências pÚbllcas das comissões 
agrárias; 
reallução das reuniões da comissão nos 
municípios das de areas com processos 
desapropriação; 

- passar para os STRs a posição dos membros
da comJssão, nas votações;

- STRs acompanharem vistorias.

A CAMPANHA SALARIAL 

DO NORDESTE 

A cada ano, na Zona Canavieira do Nordeste, 
aumenta o numero de trabalhadores rurais 
assalariados. Em sua maioria, são pequenos 
agricultores que, por falta de uma polftica 
agrária .que lhes assegure a permanência na 
terra, transformam-se em bolas-frias ou migram 
para as cidades. A si luação dos trabalhadores 
da Zona Canavlefra é de profunda miséria, umd 
vez que lhes são negados os mais elementares 
direitos trabalhistas. Assim, os trabalhadores 
dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande 
do Norte e Pará decidiram encamjnhar, no mês de 
setembro uma campanha salarial unificada. 
Depois de uma semana de negociações 
infrutíferas com a classe patronal, decidiram
se pela greve. Foram multas as violências e 
ameaças sofridas mas, ao final de 15 dias, 
tiveram suas reivindicações atendidas: salário 
de Cz$ 1.032, melhores condições de transporte, 
manutenção das cláusulas já conquistadas em

anos anteriores. 



TERRAS IND!GENAS 

• Os 12 povos (cerca d; 3 mil · Índios) que
ocupam a área próxima da fronteira do Brasil
com o Peru, estão ameaçados por invasões
constantes de madeireiros e seringueiros; e
pela reabertura da estrada Perimetral Norte que
passará dentro dessas reservas. Existe ainda a
posslbilldade mais grave de que as áreas
indígenas de fronteira nao mais sejam
demurcadas. Argumenta-se que esla medida
procura garantir a Integridade nacional. No
entanto, sabe-se que, de falo, esta área seria
destinada a projetos de colonização. Desta
forma, cerca de 80 mil Índios estõo ameaçados.
Para Impedir estes falos, a Un1Õo das Nações
Indfgenas - UNI, Juntamente com outras
enlidades, lançou a Campanha Javari.
Sem Terra - setembro/1986

• Com o apoio e solidariedade dos Suru{, 
Cinta-Larga e ZorÓ, os cerca de 50 Índios 
CaviÕo e Arara, do posto indígena Igarapé 
Lourdes, localizada na divisa dos municÍplos de 

JI-Paraná e Cacoal, estõo se armando para 
e pulsar 30 agricultores que continuam em suas 
terras. Eles sõo remanescentes das 500 familias 
de posseiros cujo prazo, dado pela Justiça 
federal de Rondônia, para deixarem a area 
esgotou-se em 28/10/1984, com a assinatura da 
liminar de relnlegraçõo de posse em favor dos 
si lvÍcolas. 
Notícias Populares - SP - 11/08/86 

• A Delegacia da fUNAI em Porto Velho foi
Informada da lnvasõo da reserva Indígena de Rio
Branco, habitada pelos Makurape, localizada no
municÍplo de Costa Marques.
Jornal da Bahia - 13/08/86

• Pelo menos dez brancos morreram, nos Últimos
trinta dias, em conflitos pela posse da terra
com os fndlos Enauenauê e Urueu-wauwau, na
reglÕo do AripuanÕ (MT) e em Rondônia.
fSP - 21/08/86

• O presidente da fUNAI, Juc5 filho, está
bastante otimista com a possibilidade de
realizações, até o final do governo Sarney.
Jucá filho entregará ao presidente José Sarney
um levantamento de 220 áreas lndfgenas a serem
demarcadas e, um plano de açõo imediata. Cerca
de 560 aivarjs estõo sende reavaliado� e a
concessõo de novos alvarás está suspensa. Jucá
fllho sugere que os fndlos sejam Indenizados
pela construç�o de estradas em suas terras; �
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recebam royalttes de 1i a 51 quando a mlneração 
for dentro dos reservas. 
JB - 03/09/86 

• A oomunidode WoimJri/Atroori sofre Inúmeros
problemas. Um deles é estar nullltl área em que
funcionam os projetos de mineração Paranaponemo
e, onde deverá ser instalada a Uslno 
Hidrelétrica de Bolbina. Recentemente a 
Eletronorte publicou pela imprensa os edilois 
de desapropriação para a construção da Usina. 
Não constou um só nome de lavradores, apenas 
latifundiários foram citados. 

Nado se falo das comunidades WalmJri. O 
Decreto 85.898/81, do ex-presidente João 
Figueiredo desapropriou llegolmenle 1/3 da 
reserva, visando à formaçõo do futuro lago de 
Balblna. O texto do Decreto nÕo cita que se 
trata de área indígena. 

Os Waimlri/ALroarl tem propostas para lentar 
resolver os problemas criados, na região, pela 
disputa de terra com Órgãos federais ou 
empresas particulares. Algumas delas são: 

- restobele�er, p�ulatinamenle, como limites
do reserva, aqueles definidos pelo

De,.creto-tei de 13/07/71, criando o reserva
Waimiri/AtroarJ;

- pesquisar o cabeceira do IC Jacutinga e 

defini-la como ponto limite provlsÓrlo da
área Waimlrl, Impedindo que o mineroçõo
CParonapanema estabeleço novos
benfeitorias e novos trabalhos dentro dos
limites assim estabelecidos;

- indenizoçõo pelos-prejuízos causados aos
Índfos e os "royal l ies'' estabelecidos em
lei;

- questione-se a volidode do decreto
85.898/81 - que interfere profundamente. no
área indígena, atingindo inclusive
aldeamentos, sem que se foça a menor
referência ao fato.

Documento Waimlrl/Atroari. 

• Os Índios Tapeba e demais comunjdodes do rio
Ceorá-Caucala, com oproxlmodamen1e 900 
famílias, reunidos em associaç�o, vem 
desenvolvendo um trabalho no sentido de que as 
terras que compõe a área rurol do município de 
CaucaJa, sejam desapropriadas em benefÍ�lo dos 
comunidades Jndfgenos e broncas. Os Índios 
Tapebo pedem opoio e soliderledode a essa lula. 
Associação das Comunidades do Rio Ceor�



REFORMA AGRÃRIA E CONSTITUINTE 

A Campanha Nacional pela Reforma Agrária recebeu, de 
algumas entidades, listas de candidatos à Constltutnte que se 
posicionaram a fa,or da Reforma Agrária. 

Alberlo Coldmann - PCB Alrlon Soares - PMOB 
Aure l lo Peres - PC do B DarcI Passos - PMOB 
Ojalma Bom - PT Ooreto Campanarl - PMDB 
flavlo Blerrembach - PMDB Francisco Amaral - PMOB 
Freitas Nobre - PMOB Horacio Horliz - PMDB 
Irma Passonl - PT Joao Bastos - PMOB 
Joao B.istos - PMOB Joao Hermann Neto - PMOB 
Jose Cenolno Neto - PT Ma rei o Sant il J i - PMOB 
Marcondes Pereira - PMDB Oclacilio de Almeida - PMOB 
Plinlo de A. Sampaio - PT Roberto Rollemberg - PMDB
TldeI de Llma - PMOB

CPT-SP 

Relação do� candida�os comprometidos com a 
reforma aorâria. St"(JUndo o CIMI. (Brasflla) 

SJgmarlnga Sefxas

Fernando Tolentino 
Geraldo Campos 
Marco �ntonio Campanella 

POT 
Senado: 
Mauriclo Correa 
câmara: 
Herilda Balduino 
Hélio Ooyle 
José Oscar Pelucla 
Marcos Terena 

PCB 
Senado: 
Carlos Alberto Torres 
câmara: 
Augusto Carvalho 

9 

PT 
Senado: 
Lauro Campos 

Paulo Vale 
Arlete Sampaio 
Câmara: 
Alvamar Queiroz 
Edson Cardoso 
Jose Gomes filho 
Luls Rosst 
Mauro Danlas 
Verldiano Brito 

Amaurl Barros 
fancisco Domingos 

José Luis Ramos 
Maria Vasconcelos 

Orlando Carrlelo 
Marta Laura Pinheiro 

BrasflJa/Of-11/09/86 CIMI Nacional 
Benedito Prezia 



.\ COtll>\C <'!presentou uma lista de candidatos de 13 estados, levantada por 

sindicatos de trabalhadores rurais e suas respectivas federações. 

ESTlA>O 

Pí 

HC 

Sl 

SP 

co 

MS 

MT 

--- ----�----�
-
---

rucl ides Nascim('nto 

Rrqln.ildo Munl1 

Jo.1qu im de Pote 

Jose fel i, Nelo 

-= :; 

PARTIDO 
:..-== 

Pt1)8 

PMOB 

PT 

---=-=-.-====-::== 

DE:P.EST. DEP.n;o. 

X 

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

)( 

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

PfL X 

---- -------------�------------------------

Victor Jorge ra11a PT X 

·---· ----�-----------------------------------------------

Aldo Arantes 

Nlcanor Rodrigues Machado 

Edmundo Ct1ldino 

Pt-08 

PC do B

Pt1>B 

X 

X 

)( 

------· - --- ----------------- ------------------------------------

Pedro Ramt1lho 

Adilson dt1 Cruz (Russo) 

frdnclsco Jose Medeiros 

Jut10 Jose dr Souzt1 Lelle 

PMOB 

Pt1>8 

PMOB 

PMOB 

X 

X 

X 

X 

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

P.iulo Nogueira 

Peron Francisco Pereira 

Joac Rlct1rdo ferreira 

Pl-'DB 

Pt-0B 

PSB/PMOB 

X 

X 

X 

-------------- ------------ ---------------� - --�--- --------------------------

AC Jose Sarai�a de freil�s 

Joao Mt1is 

Pt1)8 

PMOB 

X 

X 

--'"'·------------------------ ·--------

RO 

PT 

PT 

PT 

X 

X 

X 

X 

X 

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

Pt,08 X 

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

RN Jose Francisco da SIiva 

Roberto f'urtddO 

P�IJB 

Pl-08 

X 

X 

------------------ ------·--------- ------- ----------------------------------

PI Osmar t\rt1ujo 

Ht1noel Domingos 

PMOB 

PMOB 

X 

----------------------------------------
-·-------------------------------------

ES Antonio Angelo Moschen PT 

Boletim da Campanha Nacional pela Reforma Agrária 

Produzido pela Secretaria da Campanha 
Rua Vicente de Souza, 29 - 22251, Rio de Janeir-o - RJ 

Editor: Ana Kronemberger 18630/?V 
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Cci,4JO "'° Nacional Pela

REFORMA 

AGMRIA 

Rio da Janeiro no 24 - setembro/outubro - 1987 

A lEI CONTRA A REF�A(JftARJ� 

A votação da Refor.a Agrária, oão correspondeu à pressão dos traba 
lhadores que foram à Brasília nos dias 04, 05 e 06 de outubro. Mas nao
os impediu de entender quem são e o que defendem os parlamentares que
repr2sentaa os lavradores na Assembléia Constituinte. 

Enquanto se reduzem as perspectivas de uma Constituição 
progressista, moderna e voltada para os interesses dos trabalhadores, 
cresce o número de ocupaçoes de terra, gerando uma violência 
desenfreada no campo e na cidade. 

O discurso de José Francisco da Silva, presidente da Contag, em 
defes� das emendas populares, sensibilizou alguns parlamentares e 
traçou um quadro sombrio para o Brasil: "Se os constituintes não 
avançarem em relação à reforma agrária, a ocupação desordenada, a 
violência e a depredação tomarão conta das nossas cidades" (Jornal da
Constituinte). 

Embora a emenda com 1,2 milhão de assinaturas tenha mostrado que a 
reforma agrária é considerada uma questão prioritária para uma grande 
parcela da população, o anteprojeto elaborado �ela Comissão de 
Sistematização é um retrocesso em relação ao Estatuto da Terra. 

Neste quadro toma posse o novo m1n1stro da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário, Jáder Barbalho, depois do lamentável acidente 



que vitimou de maneira trágica o ministro Marcos Freire e seus

assessores. Em seu discurso de posse, Jáder, que é o quarto mipistro a 
ocupar a pasta em dois anos e meio, prometeu respeitar.o direito de 
propriedade, acentuando que ouvirá a União Democrática Ruralista 
(UDR). Pela primeira vez, a Contag não foi convidada para a posse de 
um ministro da Reforma Agrária. t importante lembrar que Jáder 
Barbalho foi governador do Pará e durante o seu mandato, de março de 
1982 até o final de 1986, 71 pessoas morreram na luta pela posse da 
terra naquele estado e o envolvimento da polícia militar foi uma 
constante, 

Esse período de retrocessos foi coroado com a extinção do Incra 
através do decreto-lei 2.363, de 21 de outubro, na mesma época em que 
o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) comemorava dois anos. Esse
decreto �epresenta um golpe na reforma agrária.

Háum consenso entre as entidades que integram a Campanha Nacional 
pela Reforma Agrária (CNRA) em relação à avaliação do decreto-lei 
2.363. A analise das consequências desse decreto estão muito claras na 
nota distribuída pela Contag, que reproduzimos abaixo. 

"Mais uma vez o governo Sarney lança mão de um instrumento do 
autoritarismo para golpear a reforma agrária, intimidando, inclusive, 
a Assembléia Nacional Constituinte poucos dias antes da votação do 
capítulo da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária. É uma 
cópia de emendas de representantes de segmentos que pretendem 
inviabilizar, definitivamente, a reforma agrária no Brasil, tais como 
os constituintes Rosa Prata, Cardoso Alves, Jorge Giana, entre outros. 

"Através desse desastroso decreto-lei, o governo estabelece a 
desapropriação somente de propriedades inexploradas já legalmente 
definidas como reserva florestal, áreas imprestáveis para o uso 
agrícola e áreas aproveitáveis sem exploração. Não poderá desapropriar 
áreas em produção-- definição subjetiva e confusa-- sem considerar 
critérios do próprio Estatuto da Terra de desempenho da função social 
da propriedade, existência de tensio social e concentração de 
trabalhadores, beneficiários em potencial da reforma agrária. 

"Estabelece a não desapropriação, também, de propriedades até 1.500 
be:tares na região da S�dam, até 1.000 �ectares na região da Sudeco,
ate 500 hectares oa regiao da Sudene e ate 250 hectares na regiões Sul 
e Sudeste, mais uma vez sem considerar os mesmos critérios de função 
social e determinando apenas para áreas contínuas, ou seja, um Único 
dono ou empresa poderá deter várias propriedades sem produção dentro 
desses limites, sem sofrer desapropriação. 

"Ainda quanto à desapropriação, estabelece que não ultr·apassará de 
75% das propriedades até 10 mil hectares, garantindo 25%, com 
localização de livre escolha do proprietário, intocável para futura 
desapropriação. 

"Abre as portas para a privatização da reforma agrária e da 
colonização, verdadeiras negociatas agrárias e, com relação às 
pequenas propriedades, nada acres�eota, pois o Estatuto da Terra já 
preserva de desapropriação as propriedades de até três módulos, o que 
representa, numericamente, mais de 3,8 milhões dentre as 4.401 milhões 
de propriedades cadastradas. 

"A diretoria da Cootag, desde já, considera um desrespeito à classe 
trabalhadora e ·às 17 entjdades, inclusive esta Confederação, que 
encaminharam à Assembléia Constituinte a emenda popular assinada por 
mais de 1,2 milhão de brasileiros, buscando avanços nos instrumentos 
jurídicos para acelerar o processo da reforma agrária, uma vez que o 
Estatuto da Terra ainda é tímido. 

"O decreto-lei 2363 é, sem dúvida, um grande recuo, pois está 
aquém do Estatuto da Terra. Esvazia, sim, a esperança do povo em ver 
consolidada a democracia no Brasil." 
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INFORME CONSTITUINTE 

Imiseio da po•••

Constituinte está ocorrendo impasse em torno da imissão de posse 
imediata. Os deputados progressistas acreditam que, da forma como está 
previeta no relatório da Comissão de Sistematização, a reforma agrária 
ficaria bloqueada.por processos infindáveis, morosos, impedindo o 
assentamento de trabalhadores e sem solucionar o problema da violência 
no campo. (Folha da Sio Paulo)

Direitoe individuais e coletivos 

A proposta do senador Nelson Carneiro, aprovada pela Comissão, diz 
que as propriedades rurais de até 25 hectares, desde que trabalhadas 
por uma Única família, não poderão ser penhoradas para qualquer tipo 
de débito. Para o deputado Plínio Sampaio (presidente da Associação 
Brasileira de Reforma Agrária - Abra), o texto constitucional precisa 
ser acompanhado por uma política governamental específica para o 
pequeno produtor. (Folha de São Paulo) 

Direito de propriedade 

Poderá existir a desapropriação para fins de interesse social, mas 
para isso o projeto assegura prévia e justa indenização, o que poderá 
dificultar as ações judiciais, já que não está garantida a 1m1ssão 
imediata de posse. (Folha de são Paulo) É importante observar que 
esse Ítem não é específico da questão agrária, que ainda nao foi 
votada, mas diz respeito à propriedade como um todo. 

A norma constitucional que estende aos trabalhadores rurais os 
mesmos direitos dos trabalhadores urbanos representa um ganho, na 
opinião de alguns, porque eles passarão a ter estabilidade no 
emprego, carteira de trabalho assinada e seguro-desemprego. Outros, 
entretanto, consideram que essa nao é a questão central para a grande 
maioria dos trabalhadores rurais, que lutam pela posse da terra. 
(Folha de são Paulo) 

Caravanas em Brasília 

Cerca de sete mil trabalhadores rurais estiveram em Brasília nos 
dias 5 e 6 de outubro e participaram de uma série de atos públicos, 
para buscar apoio dos constituintes para suas teses em defesa da 
reforma agrária. Na programação estava prevista um.a entrevista com o 
ministro Paulo Brossard, que não recebeu os trabalhadores. Estiveram 
também na embaixada dos Estados Unidos, em repúdio à intervenção do 
governo americano nos assuntos da América Latina e pelo não pagamento 
da dívida externa. (Correio Braziliense/Boletim da CNBB) 
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ó.Aliaentos depende• do pequeno produtor 

Em entrevista ao Jornal do Brasil, o 
sociólogo Herbert de Souza afirmou que os 
pequenos produtores, no Brasil, têm revalado 
uma capacidade de sobrevivência que desafia 
toda a política praticada até agora 

,
Pelo 

governo. [ enfatizou que eles são responsaveis 
pela produção de 70,. dos alinentos consumidos 
no país, além de empregarem mais gente, embora 
recebam menos créditos dos bancos oficiais. 

� lavradores abandona• o caapo 

Em dez anos a população de Curitiba 
1001. Até a década de 70, a 

cresceu 
cultura 

predominante era o café, que ocupa 
permanente�ente um grande contingente de eão
de-obra. A partir de 75, com a "geada negra", 
que dizi�ou o café, e sua substituição pela 
cultura da soja, altamente necanizada, a 
migração para as cidades aumentou 
assustadoramente. (Jornal do Brasil) 

ó. CPT realiza asseabléia nacional 

Durante a 6a. Assembléia Nacional, realizda 
no mês de agosto, em Goiânia, a Comissão 
Pastoral da Terra considerou a UDR o principal 
obstáculo para a efetivação da reforma agrária. 
As denúncias sobre o acirramento da violência 
no campo, a expulsão de trabalhadores e as 
persegu1çoes a lideranças rurais se sucederam 
nos depoimentos de todos que participaram do 
encontro. (folha de São Paulo) 

, 

ó.Mulheres da roça se reune• 

Cerca de 3.500 mulheres trabalhadoras rurais 
reuniram-se em Constantina, no Rio Grande do 
Sul. A violência no campo e a organização das 
mulheres em sindicatos foram as questões mais 
debatidas no encontro. (Jornal dos Se• Terra) 
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Afetape sugere desapropriações 

A federação do5 Trabalhadores. na Agricultura 
sugeriu ao governo federal a desapropriação de 
50 mil hectares pertencentes aos beneficiários 
do "asc�ndalo da mandioca", denunciado em 1981. 
Essas terras dariam para assentar pelo m�nos 
mil famílias de trabalhadores rurais sem terra 
no estado de Pernambuco. Os beneficiários são 
25 fazendeiros que solicitaram grandes quantias 
de empréstimo para aplicar em plantações de 
mandioca e desviaram os recursos para outras 
atividades. Desde que a irregularidade foi 
denunciada e apresentadas provas da 
irregularidade, as fazendas estão em poder da 
União, porém todas mal utilizadas. (Jornal do 
Brasil) 

AFA0 recoaendâ refor•a agrária 

A Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação enviou ao Brasil 
uma comissão para avaliar o Programa de Reforma 
Agrária do governo. Em relatório confidencial, 
a fAO faz importantes sugestões e denuncia o 
distanciamento e a falta de confiança de 
entidades interessadas na execução da reforma 
agrária nos organismos governamentais. (CNRA) 

.O.Caainhadas aobilizam •ilhares de trabalhadores 

Procedentes de diversos pontos do Estado do 
Rio, cerca de 18 mil trabalhadores rurais 
participaram no dia 20 de setembro da 2a. 
Caminhada da Terra, no distrito de Piraí, 
município de Pinheiral. Cantando músicas 
religiosas e gritando slogans pela reforma 
agrária e contra a UDR, os lavradores saíram da 
Praça Brasil e dirigiram-se para o Mutirão da 
Paz, onde 43 famílias de posseiros vivem em 65 
alqueires da fazenda Regional, do Ministério da 
Agricultura, aguardando o assentamento 
definitivo. 

Durante todo o dia houve exibição da grupos 
musicais e de dança, formados pelos próprios 
trabalhadores. foram pronunciados também muitos 
discursos condenando a lentidão do governo na 
efetivação da reforma agrária e denunciando os 
crimes praticados em função da luta pela terra 
e a atuação da UOR. O Mutirão da Paz foi 
escolhido como local de reun1ao dos 
trabalhadores rurais por ser marco de uma luta 

' 

iniciada em junho de 1986 e que agora chega a 
vitória final com a retirada do grileiro que 
ocupou aquelas terras durante 20 anos. 

Em Bacabal, no Maranhão, mais de 20 mil

pessoas participaram de uma caminhada pela 
terra. Na Praça da Catedral, um Tribunal da 
Terra, que contou com a participação de oito 
bispos, julgou varios casos de violência no 
campo registrados no estado. 

Também em Santa Catarina 15 mil pessoas se 
mobilizaram pela reforma agrária na 2a. Romaria 
da Terra. A região de Papanduva foi escolhida 
pará a concentração em solidariedade aos 
lavradores que há 30 anos tiveram suas terras 
desapropriadas pelo Exército para ampliação do 
campo de treinamento Marechal Hermes. (AGEN) 

TRIBUNAL NACIONAL DOS CRIMES DO LATIFÚNDIO 
Será realizado nos dias 12, 13 e 14 de nove�bro, no auditório da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mais urr.a sessão 
do Tribunal dos Crimes do Latifúndio. Os juízes selecionados são: 
Antônio Evaristo de Moraes Filho (RJ), Ary Tominho (BA), Hélio Bicudo 
(SP), Hermano Baeta (RJ), J. J. Calmon de Passos (BA), José Carlos 
Djas (SP), Modesto da Silveira (RJ), Romeu da Fonte (PE) e Sílvio 
Loretto (PE). Serão examinados assassinatos de advogados, dirigentes 
sindicais e camponeses, qce ate hojé estão impunes. 

OENONCIAS DE ASSASSINATOS COMUNICADOS Á SECRETARIA DA CNRA 

O Januário Rodrigues de Araújo, morto a tiros 
no dia 11 de julho, no povoado de Monte Verde, 
Piauí, a mando do grileiro Jeová Moura. Os 
suspeitos do assassinato são Afonso da Cruz e 
Francisco da Cruz, ambos em liberdade. 

O José Cosae, assassinado no dia 28 de 
setembro, quando fazia piquetes no município de 
União dos Palmares, Alagoas. 

O Pedro, morto no dia 9 de outubro, no 
município de Sátiro Dias, Bahia. 

O José de Dous francisco do Nasciaento, morto 
no dia 12 de outubro, na fazenda Vale do Juari, 
já desapropriada pelo governo, no município de 
Colméia, Goiás. 

O Antônio José da Silva,· decapitado no dia 17 
de outubro, no municí�io de Moreno, Pernambuco, 
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por ter reclamado com o capataz de erro na 
pesagem da cana colhida. 

O João Passarinho, morto no dia 23 de outubro, 
na localidade de Goianésia, Pará. O crime teria 
sido cometido por pistoleiros a serviço do 
fazendeiro Joaquim lopes, que se diz dono de 
uma �rea no km 175 da rodovia PA-150. 

O Sebastião Pereira de Sousa e seu filho 
Clévio, de três anos. Mortos numa emboscada por 
três pistoleiros quando participavam junto com 
outras 15 pessoas de um protesto contra o 
assassinato de João Passarinho. 

O Luís Gonzaga Travassos, assassinado no final 
de outubro pelo PM Aluísio ferreira da Silva, 
dentro da delegacia de ltova Timbot�ua (PA), 
aonde fora indagar sobre a prisão de um 
sobrinho. 



ALAGOAS 

CONFLITO 

O Pará continua sendo o cenário central da violência desenfreada 
contra os trabalhadores rurais. Bispos de Goiás, Pará e Mato Grosso 
denunciaram essa situação em nota à populaçã�. Nesses três estados 
foram registrados, entre janeiro e setembro, 20 assassinatos de 
lavradcres em decorrência da luta pela terra, dcs quais 18 só na 
região de Conceição do Araguaia, onde foram espancados e torturados 
115 trabalhadores, 80 famílias expulsas de suas posses e 32 casas 
destruídas ou queimadas. Até hoje continuam sem esclarecimento 135 
assassinatos no campo J como os de Quintino e sua mulher, gravida, e do 
padre Josimo Tavares. Mas isso não é uma particularidade da região do 
Araguaia-Tocantins, a mais conflituosa. Esse quadro se repete, cooc 
maior ou menor gravidade, em todo o país. 

O ccordenador da CPT do Araguaia-Tocantins, padre Ricardo Rezer.de, 
esteve recente�ente no Rio Grande do Sul, são Paulo, Rio e Minas 
Gerais, acompanhado da advogada Maria José Souza Moraes, vice
coordenadora do Regional, para denunciar a violência e a impunidade de 
fazendeiros e pistoleiros q�e assassinam lavradores no Sul do Pará. 
Encabeçando uma lista de seis pessoas marcadas para morrer e cujos 
nomes vêm sendo anunciados pe_la Rádio Regional do Araguaia como 
aquelas que devem ser eliminadas, padre Ricardo disse que outras 60 
pessoas, entre trabalhadores, líderes sindicais, advogados e agentes 
de pastoral estão também ameaçados de morte por latifundiários ligados 
à UDR. 

Na passagem de padre Ricardo e Maria José Moraes pelo Rio de 
Janeiro, todas as entidades que integram a CKRA se uniram numa ampla 
mobilização, para que todas as denúncias tivessem a maior repercussão 
possível e divulgaram na imprensa uma oota em q�e repudiam a falsa 
acusaçao de que supostos guerrilheiros sandinistas estariam treinando 
lavradores da região em táticas de guerrilha e exigem providência� 
para garantir a vida das pessoas ameaçadas. 

e As 39 familias de posseiros da fazenda Yeba, 
na cidade de Delmiro Gouveia, estão ameaçadas 
de morte pelo latifundiário ClÓvis !saias 
filho, que com um grupo de dez pistoleiros 
invadiu as posses para colocar 30 cabeças de 
gado. Ele alega ter comprado as terras do 
presidente da UDR na região, Miguel GandÚ 
Oacach, que no dia 24 de julho invdira a área 
com 18 policiais armados. As .casas dos 
pcsseiros foram derrubadas e queimadas. 
(Moviaento Nacional de Defesa dos Direitos 
Huaanos) 

Arnaldo Vieira do Nascimento, ex-prefeito de 
Juazeiro, adquiriu duas fazendas nu, total de 
10.800 hectares, ameaçando de expulsão dezenas 
de famílias que se encontram na área há mais de 
15 anos. (AGEN no.62) 

GOIÃS 

• Das 98 famílias que ocupam a fazenda
no município de Peixes, 6C foram 
com muita violência por guardas do 

Agropic, 
expulsas 
Instituto 
florestal. 
de 40 anos. 

Brasileiro de Desenvolvimento 
Muitas delas estão na área há mais 
(CPT Araguaia-Tocantins) BAHIA 

eJrinta e cinco famílias foram despejadas 
violentamente por soldados da PM da fazenda 
Coité em processo de desapropriação. t o 
segundo despejo que ocorre na área em um ano. 
(O [stado de São Paulo) 
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eo padre francesco Cavazzutti, missionário 
italiano que está há 20 anos no Brasil e 
trabalhava como vigário nos municípios de 
Sancrelândia e Mossâmedes, ficou cego effl 
consequência da tantativa de assassinato 

praticada pelo pistoleiro Marcelino Antônio, no 
dia 27 de agosto. Outros religiosos da diocese 
de Goiás, lideranças camponesas, sindicalistas 
e assessores da CPT estão na lista de 
condenados a morte pela UOR. (Moviaento
Nacional de Direitos Huaanos} 

NAIANHlO 

• Um conflito envolvendo lavradores,
pistoleiros e policiais militares ocorreu numa
gl�b� �o povoado de Ludovico, em Bacabal, 
re1v1nd1cada pelo grileiro Raimundo Coutinho. t 
grande o clima de violência no interior do 
estado em decorrência da luta pela posse da 
terra. (O Globo)

• Na fazenda Riachuelo, no povoado de São José
dos Mouras, 12 lavradores ficaram feridos a
ba!a num confronto com pistoleiros e policiais. 
A area foi desaprof)'riada em maio, mas o Supremo 
Tribunal federal anulou o ato, acolhendo 
mandado de segurança impetrado pelo 
proprietário francisco Messias. (O Globo) 

MUAS GERAIS 

e ltá mais de 20 anos, as 212 famílias de 
posse!ros de Cachoeirinha lutam pela 
permanencia na terra. Por diversas vezes foram 
expulsas da área e chegaram a receber a 
promessa do então governador Tancredo Neves de 
que baixaria um decreto devolvendo a terra aos 
posse_ros. O decreto foi considerado 
inconstitucional. Em 1983, seis trabalhadores 
foram mortos em decorrência de um violento 
despejo. Em abril deste ano, o presidente 
Sarney assinou decreto desapropriando a área 
para fins de reforma agrária. Os proprietárics 
sustaram o processo e as famílias estão 
novamente ameaçadas e sew garantias. (Jornal do 
Brasil) 

PARÃ 

• No dia 2 de setembro, antes mesmo de iniciar
a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Hu,ana, do Ministério da Justiça, em
Conceição do Araguaia, o ministro Paulo
Brossard retirou-se. O objetivo do encontro era
discutir o agravamento da violência no campo
naquela região. A atitude do ministro frustrou
CErca de 600 trabalhadores, entre eles Órfãos e
viúvas de lavradores assassinados, que se
deslocaram de longe para relatar os crimes de
que foram vítimas. (Jornal do Brasil)
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• O comerciante João de Souza invadiu a gleba
Ca�po de Aviação, em Abaetetuba, armado e com 
mais de 20 homens, expulsou duas mil famílias. 
Duas pessoas ficaram feridas. (Moviaento
Nacional de Direitos Huaanos) 

• Quatrocentas famílias que há oito anos
ocupam a fazenda Bela Vista, em Conceição do
Araguaia, estão vivendo um clima de terror
d�sd! ?bril. Em setembro, depois de muita 
v1olenc1a praticada contra os trabalhadores no 
decorrer do ano (vide Boletim Inforaa, n. 22), 
o proprietário, Jurandir Siqueira mandou
• • 

1 

1ncend1ar as roças dos lavradores. (CPT do 
Araguaia-Tocantins) 

RIO GRANO[ DO SUL 

ecinco propriedades foram ocupadas no início 
de outubro por 110 famílias de colonos da 
fazenda Annoni. Quatro dessas áreas sao 
estações experimentais da Secretaria de 
Agricultura e a quinta pertence ao Banco 
Meridion�l. Por ordem do governo do estado a 
Brigada Militar expulsou com violência , os 
lavradores de uma das áreas. No dia seguinte, 
os colonos voltaram e mais uma vez os policiais 
entraram em ação e permaneceram no local para 
impedir novas tentativas de ocupação. No dia 
28, os trabalhadores sem terra desocuparam, 
pacificamente, a penúltima das quatro áreas do 
governo do estado, mas deram prazo de dez dias 
para que o governador Pedro Simon libere terras 
para o assentamento, do contrário promoverão 
novas invasões. Na Única estação experimental 
que continua ocuP.ada, em Júlio de Castilhos, o 
despejo foi determinado pela Justiça, mas 
cancelado provisoriamente, porque foi aceito o 
recurso técnico impetrado pelos cclonos. (O 
Globo) 

RIO D[ JANHRO 

• Mais um grupo de lavradores foi despejado.
Desta vez os atingidos foram 62 famílias do
Mutirão Sol d, Manhã, em Itaguaí, que
aguardayam a desapropriação. (CNRA)



GREVE 

Canavieiroa de A!agoaa, Pernambuoo I Paraíba entraram em ar•�• 1m 
setembro, reivindicando aumtnto do piso 1alarial (d1 CZ$ 2.200 para 
CZ$ 6.300), redução da jornada d� trabalho de 48 para 40 hora,, 
estabilidadt para gEatantea, tabela de tarefas que rag�la aa 
atividades na colheita e plantio da cana e meia 50 itens. A greve 
paraliaoc 85% da colheita de cana-de-açúcar. A campanha salarial em 
Pernambucô é feita há nove anos consecutivos. Em 1979, os canavieiros

de, estadc foram os primeiros a deflagrar greve depois de 15 anos de 
proibição por parte de governo militar. Ali se enccntram os 156 
sindicatos mais combativos de todo o i:-aís, que pagam por isso um alto 
preço: o dE violência. Dezenas de casos são registrados anualmente. 
Este ano, nD período da greve, deis car�vieiros foram presos e 
sindicalistas 8ll'Nçados de morte. Em vários ergenhos os trabalhadores 
foram obrigadcs a trabalhar por jagunços e policiais armados. 

Em Alagoas, a polícia reprimiu com violência os manifestantes, 
perseguindo os dirigentes sindicais. Houve muitas prisões e um 
trabalhador foi morto. 

A paralisação encerrou-se core �uitas vitórias dos trabalhadores: 
conseguira� o atendimento de 50 reivindicações. A mais expressiva foi 
o aumfnto de piso salarial para CZS 4.100. Segundo a Fetape, a safra
de 86/87 foi a ma1or da história da agroindústria canav1e1ra de 
Pernambuco. A q�ant1dEde de cana esmagada aumentou em mais de 4 
milhões de toneladas. Quanto ao açúcar, Pernambuco passou a ser o 
primeiro produtor da região e o segundo de país. (Jornal do Brasil. 
Fetape, CPO Informa o. 114)
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DESAPROPIAÇÕES, ASSENTAMENTOS E OCUPAÇÕE 

O novo Ministro Jáder Barbalho disse que será impossível assentar 
80 mil famílias este ano. Esta meta foi fixada pelo Programa de Ação 
do Governo (PAG), reduzindo em mais de 17% o total previsto pelo Plano 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA) para 1987. 

GOIÃS 

O Os lavradores da fazenda Mosquito começaram 
ea setembro a conquista da terra pela qual 
lutaram durante dois anos. Estão assentadas há 
um ano e acabaram de fazer sua primeira 
colheita. (CPT Centro-Sul de Goiás) 

PARÃ 

O Cerca de 700 lavradcres de Medicilândia, no 
km 90 da rodovia Transamazônica, ocuparam a 
sede do proJeto integrado de colonização do 
Incra, na agrovila de Brasil Novo. O objetivo 
era Ptessionar o governo para conseguir a 
liberação de uma verba e o atendimento de

reivindicações, como a recuperação de estradas 
e a regularização de documentos, entre outras. 
(O Globo)

PARAlsA 

O Os trabalhadores que ocupam a fazenda 
Jacaré, no municÍipio de Alagoinha, 
conseguiram, depois de muitos anos de luta, a 
declaração de posse da terra. Por várias �ezes
tivera• suas casas e lavouras destru1das. 
Agora, eles iniciam uma nova luta para 

t (J 1 d Se. Terra)permanecerem na erra. orna os 
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RIO DE JAN[IRO 

O Depois de cinco meses acampadas em frente à 
sede do Incra, 136 famílias de trabalhadores 
rurais conseguiram o assentamento em 212 
hectares da fazenda São Bernardino, Nova 
Iguaçu, desapropriada para fins de refor,a 
agrária. (CNRA) 

SÃO PAULO 

O Há quatro anos, os lavradores do projeto de 
reassentamento emergencial da Cesp em Castilho 
a�uardam uma solução. Eles viviam em ilhas no 
rio Paraná e foram desalojados pelas enchentes 
em 1983. Desde então, a Cesp vem retardando o 
assentamento prometido. (Boleti• da CPT-SP) 

SANTA CA TARIIA 

O Vários assentamentos têm se dedicado à 
produção comLnitária de mel. Através da 
associação que criaram, os assentados 
recolheram dinheiro para comprar o material 
necessário e alguns receberam treinamento. A 
criação de abelhas tem mostrado r�sultados 
positivos, garantindo mel para todas as 
famílias. Agora estão se organizando para 
outras atividades comunitárias, como a 
instalação de fornos (para fazer pão e carvão), 
projetos de irrigação, armazém etc. (Jornal dos 
Sea Terra) 



fERRAS INDÍGENAS 

O dossiê e1aborado pelo Centro Ecumênico de documentação e 
Informação ( CEDI), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e 
pela Coordenação Nacional de Geólogos (Conage) mostra que a grande 
maioria das terras indígenas em nosso páis está sendo prejudicada por 
alvarás concedidos ilegalmente a grandes empresas mineradoras. Muitas 
são terras já demarcadas por decretos federais e em algumas os 
Índios nem sequer foram contactados. 

A invasão dessas áreas pelas mineradoras tem gerado um clima de 
grande tensão entre Índios, garimpeiros e donos de empresas. Os 
conflitos violentos têm provocado o aumento da militarização dessaa
áreas. No mês de agosto, só em Roraima, quatro Índios foram mortoa num 
desses conflitos. 

O ''lobby" das grandes mineradoras interessadas em explorar as 
jazidas minerais das terras indígenas tem movido uma verdadeira 
campanha contra as entidades que apóiam a causa indígena. O resultado 
tem sido o sensível retrocesso em torno dessa questão na Constituinte, 
que no relatório da Comissão de Sistematização acata a .vontade dos

grandes grupos interessados nas riquezas do subsolo das terras 

indígenas, legalizando o etnocÍdio dos povos indígenas. No relatório, 
essas terras ficam reduzidas e passa a ser permitida a exploração de 
suas riquezas por particulares, inclusive estrangeiros. 

Como se não bastasse todas as ameaças de hidrelétricas (Balbina), 
mineradoras (Paranapanema) e das próprias Forças Armadas (Projeto 
Calha Norte), o Conselho de Seguranç a Nacional (CSN) lançou mão de 
dois decretos que mudam a forma de demarcação e reduzem ainda mais 
as áreas indígenas, voltando-se para uma política que prevê a 
integração do Índio, transformando-o em camponês ou garimpeiro. 

OS DECRETOS 

No. 94 945 de 

Prevê a participação do 
áreas e impede a al eração 
No. 94 946:

em todos os momentos da demarcação 
das já demarcadas . 

das 

Divide as terras ocupadas pelos Índios em duas categorias : quando 
ocupadas por Índios que ainda não tiveram contato com a "civilização" 
(não aculturados) e quando esse contato já se estabeleceu. 

Segundo o assessor jurídico do CIMI, Júlio Gaiger, "esse decreto 
é inconstitucional, pois nenhuma lei pode criar uma distinção entre 
Índios e Índios, que a prÓpría Constituição não prevê". Para Ailton 
Krenak, presidente da União das Nações Indígenas (UNI), _ as 

consequências da transformação do indio em colono são sombrias : " Esse 
decreto vai criar milhares de sem terra, destribalizados, analfabetos 

e descaracterizados econômica, social e culturalmente". 

loletia da Caapanha Nacional pela Reforaa Agrária 
Produzido pela Secretaria da Caapanha 
Rua Vice•ta da Souza, 29 - 22251, Rio dt Janeiro - RJ 
lal.: (021) 266-3993 
lalex: 36466BASE BR 



Pastoral Operária do Brasil 

De que• é est !história? 
A sociedade co11ve11cio11ou co11ze111orar o seg1111do domingo de maio co11zo o Dia das Mães. Jte,n logo depois do 

Dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. A história a seguir é 11111a história de 11iãe. Pode ser a sua história, 

a 111iflha, a da sua mãe, a de 11iuitas 11zães ... 

G
º" ia muito naquela manhã. E como
empre acontecia em dias de chU\ a. 
Iaria sabia que teria di ficuldudes em

descer as vi.elas escorregadias do local em que 
morava. Sabia porém, que apesar disso, teria 
que sair. de qualquer jeito. para procurar em
prego. 

Maria Joselina dos Santos, 35 anos, casada 
com João José dos Santos, 38 anos. com quem 
teYe dois filhos: Wellington. agora com 11 anos 
e Wesley, com 9. 

Costureira durante 12 anos. estava desem
pregada há dois. A última fábrica em que tra
balhou foi demolida. dando lugar a um shopping 
cemer recern construído. 

Maria sai. deixando seus filhos trancados 
dentro do barraco. Sobre a mesa, café e pão 
(sem manteiga). t o pote. algumas bolachas 
·'Maizena ".

De ce a viela e passa pelo local onde traba
lhou. Passando em frente ao shopping cenrer, 
reflete: 

- Nossa. como isso é bonito! Parece atê uma
catedral! 

Dirige-se à fim1a onde - ficou sabendo - ha
via vagas para costureiras. Vaj a pé. ·ão tem 
dinheiro para o ônibus. Chega à empresa 
Lecortex. Dificil contar quantas pessoas havia 
na fila. Percebeu muitas mulheres mais jovens 
que ela. Entrou na fila. As pessoas conversa
vam. Alguns falavam da novela. Outros das di
ficuldades da vida: o aluguel que está impossí
vel de se pagar; o ônibus que demora: a tia-avó 
da vizinha, que morreu na fila do hospital. 

Maria ouve e pensa: 
- Deus me livre de doença na família.
O atendimento se inicia. A fila anda ... Maria

pensa: - Minha vez hã de chegar! E chega ... O 
moço de calça jeans, camisa de mangas curtas 
e gravata, olha sua Carteira Profissional e pede 
para ela voltar à tarde, porque havia atendido a 
cota máxima de pessoas da parte da manhã. 

- Mas eu tenho chance, moço? pergunta.
- Volte à tarde, dona. Sua Carteira não é ruim.
Sentiu que podia ter esperança ... Voltaria.

Foi "despachar" os meninos para a escola. 
hega cm casa e estranha: os dois não esta

vam vestidos para a escola. Wcslcy estava mui
to quente: febre. A crise de bronquite, outra 
vez ... Maria precisava socon-ê-lo. Levar no Pos
to de Saúde? Não dava. Naquela hora já estava 
fechado. Enquanto molhava uma toalha e pas
sava na lesta de Wcslcy, lembrou-se das mu
lheres du Comissão de Saúde. da qual sua co
madre l\largarida participa. Será que se ela par
ticipasse - como queria Margarida - seria mais 
fácil socorrer Wesley agora? Não era hora de 
pensar nisso. Tinha que pegar o ônibus rápido 
e leYá-lo ao pronto-socorro. 

Ônibus ... a que hora ele teria passado? 
Era sempre tão demorado. lotado e em ho

rário certo. 
Novamente enquanto servia um chá a 

Wesley lembrou de um conhecido deles, o ··ca

belo". que traballia com seu marido João e par
ticipa da Comi ·são que luta por melhonas no 
transporte. Teriam eles conquistado alguma 
melhoria? Ora, ma, para quê pensar ni()so? Afi
nal. se lembrara que nem dinheiro para a pas

sagem tinha ...
Wesley reclamou com voz rouca do d1á 

que esJava muito amargo e ela lembrou-se que 
precisava voltar à Lecortex. Afinal, era uma es
perança de encontrar emprego, depois de tanto 
tempo ... O que fazer? 

A dúvida durou pouco. Não poderia ir à fir
ma: escolhera socorrer seu filho ... 

Lembrou-se de pedir ajuda a Lavinia. sua cu
nhada. que morava ali tão perto. mas que via 
tão pouco ... Tinham se encontrado pela última 
vez na Missa de 1 º. de Maio. 

Enquanto colocava panos quentes no peito 
de Wesley lembrou-se: 

- Que mjssa tão bonita e tão cheia de gente!
E como ela gostou de ter ido! 

Mas agora, estava ali sozinha, com o filho 
doente, sem condições de tomar um ônibus para 
levá-lo ao médico e deixando para trás, a espe
rança de um emprego na Lecortex. 

Pediu para Wellington ir à casa de Lavínia, 

tomar dinheiro emprestado para o ônibus. O 

menino saiu em disparada. Minutos depois che
ga com Lavínia que se oferece para ir com eJa 
ao médico. Foram ... Fila no pronto socorro. Si
lêncio. Pedidos chorosos. Wesley vai para a ina
lação. O tratamento vai demorar. Lavínia diz 
que vai para casa. Adiantar a janta. Sabe como 
é ... Oferece-se para fazer a janta para Maria 
também! Entrega alguns vales-transportes para 
Maria voltar. Segmando o aparelho de inala
ção, Maria pergunta: 

- Onde você arrumou esses passes. mulher?
São diferentes! 

- Ah! Eu pcgo noCADE. Puxa, Maria ... você
tão próxima de mim e eu nunca te convidei para
o grupo do CADE ... O nome inteiro é Centro
de Atendimento ao Desempregado. É um lu
gar mantido pela Pastoral Operária, aquele gru
po que prepara as missas de 1 º. de maio todo
ano!

- Sei, mas o que é que se fa� nesse CADE'?
pergunta Maria. 

- Bom, a gente serve café da manhã para o
pessoal que passa por lá, antes de ir procurar 
emprego. Tem também anúncios de empregos ... 
A gente faz reunião de vez em quando e vai 
todo mundo fazer pa!)scata prá cobrar as obri
gações do Prefeito. Na última vez que fomos, 
conquistamos o direito de receber esses vales 
transporte. 

- Será que é bom eu ir lá para ver se arrumo
alguma coisa? perguntou Maria 

- E, Maria ... Eu acho que \ocê está preci
sando ir lá. sim. Até prá entender melhor. como 
é que funciona ... E saber que lá não e vai para 
se "arrumar alguma coisa''. mas para construir
mos junlos(as) um futuro diferente de traba
lho ... 

- O quê? estranhou Maria, não compreen
dendo o sentido das palavras de Lavínia. 

- Nada, não. Depois eu te explico. concluiu
Lavfnia. 

E se foi ... adiantar as jantas. 



ªPro" dia nascer feliz 

A Pastoral Opera.na da Região Nordeste promoveu um Encontro de Articulação que reunju nos dias .26 e �7 de abril, 
representantes dos Estados do Ceará, Para1ba. Maranhão. Piauí e Rio Grande do Norte. Alem de analisar a conjuntura atunl e 
encaminhar os traba lhos regionais, o grupo definiu a estrntura do "9° Norde.stão" . Com o tema .. Um outro Nordeste é
possível?" e o lema ''Continuamos na luta pro dia nascer feliz", o evento será realizado de 7 a 9 de novembro dl! 2003, em
Campina Grande. com a perspectiva de participação de 200 pessoas. 

São Paulo 

Mídia na PO 
Nos dias 2-5. 26 e 27 de abril ocorreu o Encontro de For

mação da PO Estadual São Paulo. Com a presença de 34
representantes de 1 7  dioceses. o tema "trabalho'· foi desen
volvido sob o enfoque da influência da mídia (meios de co
murucaçào) na sociedade. Como resultado do encontro, per
cebeu-se a maior integração entre os militantes de PO da Gran
de São Paulo e do interior do Estado. O Encontro transcorreu 
na casa Santana, em Campinas.

Minas Gerais 

Aniversário de 20 anos 
A PO de Ipatinga completou 20 anos de existência no dia 

27 de abril e comemorou com wna grande festa. confoane 
relaca a correspondência enviada pela ·<fiJinha". O grupo faz 
parte da Diocese de Jtabira. que está recebendo Dom Odilon 
como novo Bispo. 

Ceará 

Futuro do trabalho na Prainha 
··A Globalização e os Desafios Contemporâneos" foi o

tema do Simpósio da PO EstaduaJ do Ceará. que ocorreu nos 
dias 9 e 1 O de maio. no Seminário da Prainha, em Fonaleza. 
Foram desenvolvidos os remas: A Igreja da Libertação em 
tempos de neoliberalismo: O futuro do trabalho no mun

do globalizado; Globalização, o governo Lula e os desafi
os dos movimentos sociais. 

Participaram 280 pessoas dos vários grupos de PO do 

Estado e representantes de entidades smdicais. popula
res, eclesiais e parlamentares. Este Simpósio simhol iz.a o 
inicio da nova discussão a respeito do finuro do trabalho. 
com vistas a um 2° Simpósio Nacional sobre o tema. 

Rio Grande do Norte 

Alvorada e Governadora 
As companheiras e os companheiros da PO animaram-se 

muito para a real 1zaçào do Dia l ntemncional da t-. tulher. con
forme relata a carta enviada por "-lael. de Pamamlfim. Se
gundo o relato. o Dia foi uma "ah orada". juntamente com a
fgreja e o CDL - Centro de Dirigente;.� LoJhtas. com \;iltlli

nbnda. café matinal e wna jomado de .:1dadania. mcluíndo 
entrega de abaixo-3ssinado à Go, ernadora. sohci t.indo 
oficialização da Delegacia da \tulher no Esl3do. 

Paraíba 

Tendas ªinvadem" a Praça 
As tendas em homenagem ao Dia Internacional da r-.. lulher 

tomamm conta da Praça da Bandeira. ponto central de Cam
pina Grande.. segundo nos conta o companheiro Em·an. da 
PO de lá. Conforme o relato. o dia transcorreu com muitas 
at1, ,d.ades. realizadas em conjunm com a assessoria da 
Prefeita. Pastorais Socia1s. Consulta Popular e entidades de 
classe . .\ aone. uma romaria e uma celebrnçào. Os m1htantct
da PO. segundo Erivan, estão participando de \<trios momen
tos de fonnação políuca, principalmence com relação a análi
ses da conjuntura sob o governo Lula. 

Nossos 1 ºs de Maio 

O Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é uma data nossa. É muito espedfico 110s 
cale11dárü1s das POs de todo Brnsil. Neste 1 ° de maio de 2003, com certeza, aumentflmos nossa 

indignação, nossa força. e nossa animação, que simbolizam a garra e a comgem que temos 
para constmir o fuh,ro do trabalJzo 

Presidente da República 

Em São PauJo, a missa na Catedral da Sé, região central 
da capital reuniu mais de mil pessoas. Na região do ABC 
paulista, a missa em São Bernardo do Campo contou com a 
participação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, que desde 1 979 comparece todos os anos e garantiu 
presença nos próximos. A missa foi presidida por Dom Cláu
dio Hummes, cardeal arcebispo de São Paulo. Estavam pre
sentes. os representantes do clero na região, vários ministros. 
parlamentares e l ideranças locais e nacionais. 

11Bênção do Chó" 

Em Santa Catarina, caminhada com mi lhares de 
trabalhadorcs(as) e celebração com a "bênção do Chá". No 
Rio Grande do Sul, mais de seis mil na 9ª Romaria do Traba-

lbador e da Trabalhadora. na qual denunciaram o modelo eco
nômico que privilegia o cap1l31 e cria o desemprego. E grita
ram por reforma agrária e urbana, um ganho mínimo vital e 
un iversa l ,  entre outras re iv indicações. Os(as) 
trabalhadores(as) caminharam. apostando nas iniciativas so
l idárias e nos projetos alternativos. em vista de uma econo
mia popular e solidária, entre outras perspectivas e e!)pcran
ças. 

Ocupa�ão e feiioada 

As mais diversas fonnas de manifestações marcaram o 1 11 

de maio no Nordeste. No Ceará, seminário de formação polí
tica, caminhada e ocupação da rodovia BR 1 1 6. No Piaui, 
caminhada e campanha de assinaturas contra a ALCA. Na 
Paraíba, palestra, café da manhã e atividades em praça públi
ca. No Rio Grande do Norte, debates e feijoada. No Maranhão. 
diversas celebrações. 
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Há vagas para 

""cuidar" 
Nc:-.te nosso jonml falamos de mfil's, 

�Uh:, que trab;:ilham. gcr:.1lmc11tc, com 
unm j\,madn extensa. assumtnd<1 vün
os pnpé1s: l'du�adonl, psi1:ôloga. nr111-
mn\'.kir�. l1t\'u<lc 1ru. cnzinhr ira . .  h 
quando não 11:n1 ocupa�ào for;.1 de casn, 
Jw:111 que nà\l 1r.1hnlham. Nem pt•n:c
bcm qu� C\llll o tmballl(l doim::-tico <.' a 
t>duc:1çno tfos li lh11:s \':-.tão i:oru,truindo 
e n1.mtemfo iufra-c,1ru1um pnm o fu11-
c101umcnti1 d,l sodc:dadc. 

Fal.11111.>, de cxpcnênci,ts dn� <.'ot,pc 
mth 1s tio Cearâ. na 4unl ., inamri.1 s:io 
nmlhcrcs, quc t1':lhalhnm cm dh crsus 
rnmo,: costurn, padaria, \'cndas etc. 
Nt·m percebem llllC i.>stào construind<, 
o futuro do ttllbalho.

\<.'llll>s Cl ,·inp<,lg.iç.in cl.ts l'Pt 11:spt•11-

dt11c;-1,1s que diio contu du uuimm;ao 
ifos(a ... ) mihtunte.s a,, rrcpar.1rcm e no 
"" cnt·i.t1'Cm o �  de � tnrç1, Din lntcr
n.,�·ionul Jn �lulhcr. 

E no mês de 111a11> i.1.·ntm1os um si
nal pf(lfético, qumitlo nproximamos Dia 
Jo:-(u") trah.dh,1Jorc ... (,1 s )  e Di.i das 
M:ics. que para n6s é muito maior do 
que um dia de se ofertar presentes. Sen
timos este sinal profético n;t aritudc das 
mães, nú sentido em que nos ensinam 
que o cuidar rode ser chave naru o fu. 
turo. O cuidar que gera 1.rabalho no se
tor da educação. no cuidado com os 
nossos Jovens. Quê gera trabnllw na 
área da saúde. no cui<lado com nosso-. 
(as) idosos(as). Que gera trabalho no 
campo <la ecologia. no cuidado �tim 
nossa fauna. flora e águas. o�jetos pre
ciosos e alvos da ganância do capital 
internacional. 

O cuidado nas reluçõcs humanas, 
dentro das famil ias e famil ias dos 
mais di ferentes modelos pode ser se
gredo para a formação ck ind,,. 1iluos 
que sc percebam mais capazes de 
protagonizar a histórin. desenhando os 
próprios destinos. 

O cuidado nas relações demro cios 
diversos grupos e movimentos da soci
edade ci\ il organi7.ada, pode �er segre
do de uma nova mcwdologia para se 
cons�guir melhores aniculacões políti
cas, conseqüência de maiores entendi
mentos. 

Enfun, o c111<lado pode ser tema de 
grandes estudos filosóficos ou pode ser 
a nossa prática coudiana. na alegria de 
preparar o 1 "  de 01a10. na dedicação tle 
se organizar um assentamento, no or
gulho de contar históna sobre compa
nheiros que lutaram e lutam por justi
ça. E tantas outras atitudes, que rcali-
1..amos com cuidado. E nem percebe· 
mos que estamos produ:I.Índo mística. 
Mística profünda e de raiz. A mística 
do cuidar. 

'J . � 
lfsla hist6ria é de todas(os) n6s 

.....i·... � 
111Uft114 -� Cl 
.,. .. , ,t�"' . ""' f 

ladre Agostinho Pretto fundador da PO, da JOC, da ACO completou no dia 28 de março de 2003, 50

a:nos de sacerdócio e 79 de idade. Segundo ele, celebrará este ano jubilar percorrendo os lugares onde

trabalhou e trabalha. Co1neçou por São Paulo com uma celebração na casa da JOC e esteve com o

Colegiado Nacional da PO no dia 29 de março. Transcrevemos a seguir, uma pequena parte

de sua fala, que conta sobre o nascimento da PO 

A çcJlebração 

01ntem cu estive diante de três quadros que mmlo 
me c1n10cionaram. Numa velha casa. a casa da JOC. 
os trdis quadros; o pnrnciro. o ccnáno: Bíblia sobre a 
me::.al. o livro ''Brasil nunc;i mais". velas acesas e o 
paineil tio Santo Dias. 

gumas luzes sempre acesas - ísso não se pode ignorar -
luzes como Dom Helder. Dom Yaldfr. Dom Fragoso, 
Dom Casaldáliga. Luzes que atê hoje estão acesas no 
flfll do túnel. 

Para deixar um testemunho sobre a história desse 
período de horrores. vou relatar parte de uma reunião, 

preciso criar algo, algo que respondesse estrategicamen
te e que também fechasse os olhos dos militares, algo 
que fosse da [greja. mas que fosse dos trabalMdores. 
Porque, o que estava em jogo eram os trabalhadores. 
Não era padre, nem bispos. Eram os trabalbadores. 

- Olha gente, por isso eu digo, que nada acontece -por
acaso. O surgimento da PO é fruto da ditadura. 

O, segundo quadro: o da presença dos ami
gos. \ presença dos amigos. numa fotografia 
coleuva e \"i \a, real. Olhei esses dois quadros e 
pen· ... i: . l\lcm tudo está perdido. Há muito fio 
de e crança São dois quadro:.;. que nos de, oi
vem I história. . eria muno longo detalhar as 

Esta1nos aqui para celebrar a nossa história. 
Por isso que eu disse que esse painel aqui é um 
quadro de esperança, a continuidade: pequenas 
minorias abraâmicas. As circunstâncias f azetn com que a gente 

As coisas não acontecem por acaso. Como o 
espírito nos conduz, há uma força misteriosa na 
condução das coisas. Porque, de repente. dentro 

da ''Internet" de Deus. já tinha lá. no mistério de Deus, 
o nome de Luciano Marini (2). apontando que ele viria,
um dia perturbar, aqui em São Paulo?

pcss as presentes, ::.ena muito longo. mas des-
taco a pre ·cnça do patrimonio histórico nacional do 
\\aldcmar Rossi ( 1 ), cheio de gás . . . Parece que nas
ceu ()1llem, cheio de \ i<la. Com suas operações. Com 
suas sapiências. 

ij o 1ercl!1ro quadro é estar aqw. diante do grande 
uesapo e da alegria de dar continuidade à história . . .  E 
me , 1010 feliz. de poder vir aqui, de tentar dar um to
que e como e porque nasceu a PO. 
A h ·túri· come · om f ria

Houve uma época neste Brasil antes de 64 - de 55 
a 63 que foi de muita euforia. Eufona em todos os 
campos: no episcopado, no clero, nos leigos. Só a JOC 
tinhi1 37 sacerdotes liberados. 72 l iberados leigos na 
JOG. sem salários. E com uma dica. durante três anos, 
não e podia namorar! Era uma doação, entrega total. 
gui"tlos pela mística da entrega, a mística da paixão. 
que hoje é um dos pontos que devíamos resgatar. 

Mo ano de 64 houve o corte. O golpe 3 1 de março 
para 1 de abri l .  Foi o golpe militar. E a gente não es
quc ,e ISSO . .  

�s que penmrneccram denunciando a ditadura fo
ram os da Ação Católica. Todo o restante da lgrcja 
ade 'iu. cm nome de salvar o Brasil contra o comunis
mo A campanha do terço em ramilia reunia milhões. 
11ú1 cros só superados com a vinda do Papa. E nós 
que denunciávamos a ditadura não íamos nessas con
cen 'rações. E por isso, os bispos nos humilhavam. Até 
que chegou o Al-5 (Ato Institucional nª 5). Ai insta
lou e o silêncio tk morte, que durou até o ano de 1 972. 
! lo� ve dispersão dr forças, mortes. prisões, sustos e
tod·1s as formas possíveis de repressão. Mas com ai-

retorne as raízes, ret01ne a história. "  

para que vocês a tenham presente. 
Muitos militantes da Igreja foram presos (de JOC, 

JUC, JAC. assessores etc) e aconteceu no filo de Ja
neiro, uma reunião com muitos bispos. advogados, 
algumas figuras que eu não me lembro os nomes e um 
grupo de militantes. libertos da cadeia. 

A primeira pergunta que os bispos nos fizeram foi: 
- Mas e verdade que tem tortura na cadeia? Uma rneni
rrn do l\famnhi'io respondeu. Fia dis..,.e: - Vocês tem ir
mãs'? Tem mãe? Então eu vou contar a 'Jocês o que 
fizeram comigo. Então ela abriu o jogo e falou 
detalhadamente sobre o que haviam feito com ela na 
cadeia . . .  Os bispos suspiraram. Ai, nós entramos e co
meçamos a dizer: - Não é só ela não, não é só ela não. 
Dissemos que vimos pessoas serem mortas na nossa 
frente. Informamos que havia ainda, muita gente pre
sa. E sem defesa nenhw11a. 

A partir desta reunião, os bispos fizeram uma car
ta. Carta ao Povo de Deus. em l 972. E, pelo amor de 
Deus, nós andávamos com essa carta. Foi esse um dos 
primeiros sinais de rompimento da Igreja com o Esta
do. Sob a batuta de Dom Aloísio e sob a força dos 
leigos. 
O nascimento da PO 

A partir desses fatos, ficamos cada vez mais inqui
etos diante do desafio de como nos manter unidos. 
Sentíamos a necessidade de alguma coisa que nos vin
culasse com a Igreja. Começaram a acontecer reuni
ões. pequenos congressos aqui, pequenos congressos 
ali . . .  Ai nnscc a PO. E nasce da ditadura. A PO nasce 
de situações de quem estava se afogando. Porque er'a 

Hoje talvez não tenhamos os grandes movimentos de 
massa, mas a PO foi o grande instrumento, não o único. 
mas um grande instrumento, que foi força nas greves do 
ABC. força na resistência do PC do B. E a PO . . .  hoje 
ela está aí, com outra dimensão mas, também com ou
tras limitações. 
A "causa" e_ a mística estão em nossas mãos 

Não queremos perder nossa identidade. De trabalha
dores. De quem acredita na causa. A sigla não significa 
muito triunfo. Sigla é sigla. Mas uma PO que organiza 
uma romaria. Uma PO que é capaz de fazer um 
Nordestào. Quem faz isso hoje? 

Ser liberado da PO boje ê um privilégio. É o maior 
curso universitário que alguém pode fazer. Vai conhecer 
cada l ivro, andando esse país! Vai conhecer gente de 
resistência. grandes assessores que ajudam a manter o 
processo de esperança, de fé e vida. 

Não devemos ter medo da diminuição de grupos, 
porque a "causa'' está nas mãos e a mística também. 
Sabemos que, segurando a hisróriai a gente a refaz. E
para isso, é preciso juntar as motivações. Não _pense
mos que tem gente confirmada. Nós todos precisamos
de motivação. E eu faço neste ano jubilar, uma homena
gem a todos que nos ajudaram a chegar onde estamos. 

( l ) Waldclllar Rossi é membro do Pastoral Operária da Ar-

quidiocese de São Paulo 

(2) Luciano Marini é padre comboniano. assessor de grupos

de Pastoral Operária em São Paulo
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Trabalho garante renda e 
eleva auto estima 

Em Fortaleza, Ceará, um grupo de trabalhadores e trabalhado
rasincentivado(as) pela PO, ga-
rante renda para várias famí
lias da região e eleva a auto 
estima de quem participa. São 
oito cooperativas que formam 
o grupo Coopsol: uma pada
ria. duas confecções de tape
çaria. duas de lingerie, uma de
camisas esportivas, uma de
calções e uma de roupas bor
dadas. O trabalho iniciou-se
há cerca de três anos. com a
assessoria da Pastoral Operá
ria, juntamente com o Padre
Luiz Fornazier.

Na fala de Conceição, da 
Cooperativa de confecção de 
roupas esportivas percebemos 
a empolgação e a seriedade que orienta o trabalho dessas pessoas, 
na maioria, mulheres. 

"Eu renasci de novo, eu nasci prá vida. Foi uma luta prá gente 
conseguir. mas perdemos a timidez e aprendemos a negociar e con
quistar mercado. A PO deu um impulso muito grande, porque o 
nosso trabalho é diferenciado dos demais. Principalmente, porque 
não podemos imitar esse sistema capitalista que está aí." 

Fátima da Padaria dá a dimensão do espírito de igualdade que

envolve e orienta O grupo: "Eu me sinto muito feliz nesse trabalho e gosto das reuniões. Nas reuniões não se

sabe quem é aluno e quem é professor··: . _ , . . . 
A Pastoral Operária de Fortaleza reune os grupos e onenta, com forrnaçao politLca e pedagog1ca.

Movimento Permanente contra o

i � �- �· _ desemprego

Semana de três dias no 
núcleo rururbano 

Quando estiv�mos participando do Fórum Social 
h11\d1al. em Porto Alegre, no inicio deste 0110, co

nhecemos :1 e'\pcriência do I\ITD Movim,.mto dos 
Trabalhadores Desempregados. No dia 22 de maio, 
e·te movimcnlú completou três anos de organização. 

Quando se trata de trabalho de base. a CApCnl!n
cia do MTD é digna de destaque. 

Segundo participantes, o movimento , isa or
ganizar os desempregado. para um no\'o modelo de 
produc,-ão, tendo claro que não basta gerar riqueza, 
se ela não for distribuída. Neste sentido, os integran
tes são organizados em núcleos de base, que são 
acampamentos, assentamentos ou vilas, em que pas
sam a morar e iniciam produção de subsistência. Ao 
se fixarem na terra, denominam a organização de "as
sentamento rururbano" Os núcleos devem reunir de 
7 a 15 familias. Cada núcleo escolhe um(a) 
coordenador(a). cujo conjunto integra a coordena
ção municipal do Movimento. 

Os trabalhadores (desempregados) passam a vi
ver nos assentamentos rururbanos e neles, realizam 
atividades para geração de renda, principalmente nas 
áreas de reciclagem. artesanato, agricultura e cons
trução civil. 

Cada núcleo tem equipes internas de: Manuten
ção; Saúde; Alimentação: Segurança e Pinanças. A 
semana de trab:ilho úcvc ser distribuída cm três dias 
para trabalho efetivo. um e.lia para qualificação pro

fissional e um dia para resgate de valort:s humano . 
Nos grupos, os(as) trabalhadores(as) têm forma

ção profissional e política. 

Pauta contra o desemprego 

Em janeiro de 2003, nos dias 21 e 22 reuniram-se trabalhadores desempregados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina para propor alternativas à

situação de desemprego. Deste Encontro surgiu o grupo denominado Fórum Nacional de Lutas dos(as) trabalhadores(as) d_esempregados(a�)-

Agora, em mafo, dando seqüência a esse Encontro que ocorreu em Cachoeirinha/RS, alguns integrantes do grupo se reumr�m na mesma cidade para enca�1�har

as atividades propostas em janeiro. Com a preocupação de se encontrar alternativas de geração de renda, ressaltou-se a necessidade de os desempregados part1c1pa-

rern de iniciativas de trabalho, principalmente dentro da chamada econornfa soLidária. . , . 
Outra grande prioridade do Fórum é a realizar atividades de massa com desempregados. H� a proposta d� uma cam�hada à Brasil ia, para se �ntregar pa�ta de

reivindicações ao governo federal. Para se compor esta pauta, ficou marcada reunião para os dias 12 e 13 de Julho, em Sao Paulo. Segundo orgamzadores, existem

esforços para que compareçam, nessa reunião, representantes de todos os estados onde existe organização de trabalhadores desempregados, bem como esforços para

garantir a presença de organizações que têm apoiado a luta do Fórum.
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Eiiritiii!fi@ffidil 

Esplrltualldade do trabalhador 

E a curiosidade e a capacidade de pesquisador, que faz a gente, desde que mundo é mundo, 
buscar, descortinar e adorar o mistério que está dentro das formas de vida que nos 

circundam. 

Desde que ando metido cm grupos de jovens 
do meio popular ou de grupo de pastoral operária, 
volta sempre a questão da espiritualidade do tra
balhador. Sinceramente gosto da palavra e do que 
ela significa. EspiriLualidade fa7 lembrar o espiri
ta que move as pessoas a ser, pensar e agir. Ela 
tem a ver com o ar que respiramos e com as coisas 
em que acreditamos. 

Ultimamente tenho pensado muito no ser hu
mano que tenta dar sentido às perguntas a respei
to da vida, da morte. do amor, do ódio, 
da agrcs,;ividade, do envelhecer, do 
adoecer. Nós somos pesquisadores 

eia e da existência das pessoas pelas quais tem 
compromisso de vida. 

O leitor poderá também fazer uma pesquisa 
consigo próprio e com quem está perto. É só pôr 
esta pergunta: o que movimenta você a fazer o que 
você faz? Todos nos colocamos esta questão em 
algum momento na vida, de forma falada ou de 
forma não verbalizada. Quando a gente não tem 
uma resposta satisfatória acontecem depressão ou 
outras fugas. Às vezes respondemos que lutamos 

Cada um de nós é isso. Podemos criar pelas nos
sas mãos uma existência iligna da mesma maneira 
em que somos capazes de transformar a natureza. 
Podemos recriar o mundo e a convivência humana 
- crescei e multiplicai-vos, é o mote! - convictos
que há lugar para todos e sem ninguém precisar
fazer de seu semelhante um inimigo em potencial.
Podemos recriar o próprio conceito de trabalho,
que não é mercadoria, como o ser humano não é
mercadoria. Podemos vencer nossas limitações e

reformular nossas concepções de 

Podemos criar, pelas nossas mãos, 
vida e de organização política e 
econômica. 

natos. Já reparou na criança, que de
pois de satisfeita a primeira curiosida
de pelo brinquedo que ganhou. tenta 
abri-lo, como para desvendar o misté
rio que está dentro dele? É a curiosi
dade e a capacidade de pesquisador 

uma existência digna, da mesma maneira que 
somos capazes de transf onnar a natureza 

O ar que hoje respiramos- o es
pírito do mundo-anda poluído pe
los donos do poder econômico e 
político, que fazem de tudo para 
mantê-lo. É preciso despoluir esse 

que faz a gente. desde que mundo é mundo, bus
car. descortinar e adorar o mistério que está den
tr das formas de vida que nos circundam. É a 
tent Li\ a de tirar a cortina do segredo que envolve 
- esconde e re\ela a própria divindade.

O espírito - a espiritualidade - que tenta des
vendar o mi tério é comum a todas as culturas. 
Diria que ela é comum a todas as pessoas. É co
mum mesmo a quem não tem nenhum referencial 
religioso. Até porque a expressão religiosa é o lado 
externo da espiritualidade que nos move interior
mente. A espiritualidade está na fome insaciável 
de quem faz da vida uma eterna luta por acúmulo 
(será que \ale a pena uma Vlda desse jeito?). Está 
no artista/operário - todos somos isso! - que se 
torna artesão - poeta - construtor de sua existên-

somente por coisas, do tipo luta por casa, para 
deixar um futuro aos filhos, para sobreviver ... Atrás 
dessas respostas, poré� está implícita a espiri� 
tualidade da afirmação da vida, do valor da pes
soa. da existência humana, da capacidade criado
ra que cada um de nós tem. 

O mito da criação contado pela Bíblia afirma 
que o ser humano, homem e mulher, respiram o 
mesmo ar de Deus. O sopro do criador é que a 
criatura é também criador. A ressurreição de Cristo 
narrada por João, faz os discípulos ressuscitarem 
do medo pelo sopro do ressuscitado. 

Conforme esse trechos bíblicos, então. o que 
será a espiritualidade do trabalho? Capacidade

criadora - que é divina - e vitória sobre o medo. 

ar por um outro sopro - a espiri
tualidade de quem, pelo trabalho, 

sustenta a si e a quem ama, e é ao mesmo tempo 
capaz de criar o novo. 

Volto de novo ao mito da criação. Estava tudo
uma desordem e confusão - aí Deus disse: façam
se os céus e as terras. E no fim tudo foi muito 

bom. A alegria de Deus com sua criação é a mes

ma alegria do trabalhador que saberá construir 

um mundo humano do caos e da desordem dos 

sistemas econômicos vigentes. 

O ilia 1° de maio é a festa de nossas conqujstas 
e de nossas esperanças. 

Pe. Sabino Gentili 
Pastoral Operária de Natal/RN 

Receba as noUcias da PO em casa. Faça sua assinablra. FRASES & CARTAS 

Nome:. 

Endereço: 

nº Data Nasc.: _..J ___ ; __ 

Bairro CEP 

Cid.: 

Tel.: ·- E-A1ail:

Bani-.«...._.• �-2 � -� • Conca: 47591·2 
-�lnillnda Nàdonal SanloJías

Est.:_ --

Para fazer a sua assinatura, basta preencher o cupom. depositar em 
llflua c1111tu t·11rre11te a ,,ult,r corre�11011denlt• ,ia as.\i11at11ra e e111•iar-11os o 
cfJmpro1•a,111! de dt•pó.\ittJ pt•ICJ ftLt:(flxxl 1) J 10./-4382.

ls,·i11c1tw't1. lmwl.- R$ 10,00 (de: reais) 
. lssinalllra de Apoio. RS /5,00 (c/uin=e ,vais) 
Assi11111w-c1 para o /;..,terior· l'SS J{J,00 (de: e/ô/ares)

Recebemos afetuosas cartas no Secretariado. Na impossibilidade de transcrevê

las na íntegra, selecionamos três frases. 

··o importante não é o que uma pessoa diz de sua.fé. Mas sim

o que esta fé faz dessa pessoa. " Nael - PO/RN 

"Brasil soberano. trabalho humano. ,, 

Erívan Almeida - PO/PB 

"Se queremos transformar o mundo do trabalho, devemos nos 

transformar como Jesus, em sua transfiguração e ir além das 

aparências. " Eni - PO/ES 

Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 26 Anos da Pastoral Operária Nacional - 3 



SIM, ALCA NÃO 
O Plebiscito do ano pa sndo con

tra a Alca foi um grande ucesso. 
Mais de 10 milhões votaram, com a 
mobilização de 150 mil voluntário 

Sugestões para a organização do 
plebiscito 

entre os países-membros. Nela entra 
quem quer, e não na marra, como na 
Alca. Hoje a UE é um conjunto de 
15 países e mais 1 O estão se prepa
rando para entrar.Até hoje a Inglater
ra não quis entrar. Na Alca temos que 
entrar na marra. sem conhecer as con
dições . 

Ainda porém. não derrotamos defi
nitivamente a Alca. O Governo Bu h 
quer continuar o projeto de 
neocolonização. 

1. Apro1.1eitnr cadn reunião para assfoar o abnixo assinado
do Plebiscito. 
.., A11roveitnr as celebmções. 

A história do Bra. il é uma hi. tó
ria de colonização desde o começo até 
hoje.

3. Seria bom co11viri,n- todns ns pastornis parn colaborarem.
A Alca não é a única forma possí

vel de união das Américas. A Alca 
tem o objetivo de dominar política, 
econômica e culturalmente as Amé
ricas e o Planeta. A Alca teme a opo
sição da população Por isso os go

vernos negociam em segredo, sem 
comunicar o conteúdo que é negoci
ado. [sso já revela o caráter 
antidemocrático do projeto. 

4. Convidar especialmente as Pastorais sociais.
5. Aprovtdtnr n celebrnçfio do Corpo de Deus.

O mesmo aconteceu com a histó
ria da Palestma. 

A pnncípal tarefa do Brasil foi

sempre produz1r para enriquecer os 
outro . 

6. Criar encontros nas paróquias, co1111111idndes, bairros,
escolas. 
7. Aproveitar o e11co11tro de 7 setembro, dia da Ptitria.
S. Aproveitar o grito dos excfuitlos.

O Brasil emprc produziu para os 
dominndore 

9. (Descobrir outras oport1111idades)
10. Vigílias.

E a colonização não foi o econó
mica. Foi também poliLica. social. 
cultural e ate religiosa. 

11. Debates.

A Aka foi fundada em 1994 pelos Estados Uru
dos com o objeti\.O de reunir todos os 35 pa1ses da 
Amenca Latina, menos Cuba. Assim fot rambem 
na chegada dos portugueses e espanhóis na Améri
ca La1ina. Disseram que \ ieram para civli1zar e 
e, angelizar. Podemos perguntar aos índios como 
acabou. Desta vez nào ·erá c.J1ferente. 

o dia 27 de abril de 200 l, o Papa falou que a
globalização é continuidade da colonização antiga. 

A força de um plebiscito 
O novo Plebiscito que está sendo reivindicac.Jo 

deve ser Oficial e assim. terá grande peso político. 
Com ele podemos salvar a nós mesmos. ao go\ cr
no LuJa. ao Brasil e a toda América Latina. A cam
panha quer também a organização de uma Audito
ria Oficial da Divida, como pr�vê a Conslilu,ção de
1988. para que o Brasil conheça o que realmente 

• Dia 13 de Junho

deve a seus credores. 
Sem apoio do Plebiscito. o Governo não tem for

ça de se opor à Alca e ao fMI. 
A idéia de com.,ocnr um plebiscito é muito boa. 

A \ oz do povo deve abafar os int es ·cs particula
res. Mas o grupo dirigente tem grande rcspom,abí
lidade. Agorn. a mobilinção popular é fundamen
tal. Se o povo não pre ·sionar. é muito provável que 
o governo assine o acordo c.Ja Alca.

A palavra ACCA significa Arca de Livre Co
mércio das Américas. Como pode haver Ih re co
mércio entre pessoas e países com diferentes re
cursos econôm1cos, militares, políticos e culturais? 

Quem irá ganhar mais serão os países mais for
tes. A lógica da Alca é apenas a do mercado que

fortalece os fortes e enfraquece cada vez mais os 
fracos. O projeto da Uniao Européia (UE) é dife

rente: é hHC, baseado na solidariedade e igualdade

Debate na PO Metropolitana/SP - com Sebastião Marcial

(Tiãozinho) com o Tema .: O FUTURO DO TRABALHO E A

IGREJA.

• Dias 27, 28 e 29 de Junho

Outra aliança é possível?
Outra Aliança é possível. Ela cha

ma-se Aliança Social Continental (ASC). É forma
da por 60 entidades e tenta formar um projeto alter
nativo baseado na distribuição da riqueza, na pro

moção dos direitos humanos, na solidariedade en
tre os povos e na soberania nacional. 

A implantação da Alca só interessa a um punha
do de exportadores brasileiros e a grandes grupos 
transnacionais. Em contrapartida, torrna o país mais 
vulnerável ao capital internacional, bloqueia qual
quer possibilidade de um projeto nacional autôno
mo e promete mais miséria e desemprego. Esta é a 
opinião do econornisla Reinaldo Gonçalves, para 
quem apenas a mobilização popular pode impedir 
a adesão do Brasi 1. Gonçalves adverte: "é necessá
rio que o povo tome as ruas, mas a responsabilida
de maior é dos governantes". 

Pt>. L11cia110 Morini - PO/ABC 

lt1da110.111armi@,11o/.com.br 

Reunião do Colegiado Nacional da PO - CENFOR - Centro de
Formação de Lideres - No Rio de Janeiro.

+ Dias 28 de Junho
past\\ral _ _

Operaria Analise de Conjuntura com SIDNEY PASCOTTO e Pe.
AGOSTINHO PREITO - na Reunião do Colegiado Nacional tla
PO - CENFOR - Centro de Formação de Lideres. à rua Dom
Adrianao Hipólito, 08 - Moquetá - Nova Iguaçu / RJ.
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ROMARIA 

DOS 1rRABALHADORES E 

DA�; TRABALHADORAS 

Mãe Maria, 

luta os por trabalho 

e ustiça todo dia 

A Romaria 
1

já começou 

A Romaria dos trabalhadores e das trabalhadoras 
acontece todos os dias, todas as vezes que saímos de 
nossas casas para as lutas diárias.O momento maior 
porém, acontece anualmentie, no dia 7 de setembro, em 
Aparecida.No ano passado fomos 150 mil. Neste ano, 
seremos mais ... 

Porque a animação e organização crescem a cada ano. 
Porque você, que ainda nüo esteve conosco, este ano 

vai estar ... Porque acreditamos em nós e no Espírito de 
unidade que nos move. 

Estaremos lá. Vindos dei todo lugar. De todo jeito. 
Alguns a pé. Alguns de condução. Mas tod@s com fé. 
Tod@s com esperança, na força da nossa comunhão. 

7 de setem ro de 2003 
Em A!j reclda

Estaremos t1os e tod@s lá
concretizando mais uma vez. milagre de estarmos junt@s 

Esta é a nossa Romaria. abençoada po Nossa senhora Aparecida, padroeira do 
6r sil 



O segredo de quem tem coragem é pegar as pedras da 

caminhada, quebrá-las e fazer delas tijolos, para a 

construção do mundo diferente que queremos. 

Na receita da nova sociedade sabemos 

quais são os ingredientes: 

Esperança- não de esperar, mas carregada de compromisso, na vontade 
de mudar. 

Iniciativa - muitas já começaram a construir o novo: com grupos de geração 
de renda, defesa de direitos, organizações de bairro, grandes manifestações 
de massa, celebrações de mártires, as mais diversas reuniões ... 

Fé - na nossa infinita capacidade , na ação de Deus na história e em nossa 
Mãe Maria, que caminha conosco, nas lutas diárias. 

Força - demonstrada nos gritos e lutas, em nível local que ressoam em 
nível mundial. Grito dos Exduídos ... O grito contra a(s) guerra(s) ... A luta contra 
a ALGA. .. Contra a militarização! 

Criatividade - Lutamos com arte, com alegria, com emoção. 

Paixão -Lutamos porque gostamos e porque nos gostamos. 

Certeza -sabemos o que queremos: um Brasil com trabalho digno. terra, 
saúde, educação, futuro para nossos jovens.E um mundo sem guerras! 

Resistência -demonstrada no dia a dia das trabalhadoras e das militantes 
lutadores do povo. 

Na Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, juntamos todos 
estesingredientes, para que a receita possa se concretizar! 

Somos romeiros e romeiras, peregrinos de um mundo melhor aqui e agora. Nas 
romarias de rodo diç,, porém, às vezes caminhamos descalços entre pedras. 

Pedras no dia a dia 
Individualismo, indiferença, violência, machismo, discriminação, 

falta de consciência e desânimo. 

Pedras contra um Projeto Alternativo de Brasil 
• Privilégios para uns poucos e miséria para a maioria.
• Defensores do capital externo, a concentração de terras, a

especulação, a privatização, o arrocho salarial.
• Medidas paliativas em lugar de mudanças estruturais que

sinalizem um Brasil diferente.

Pedtas do Império 
Os Estados Unidos, através da guerra contra o Iraque, demonstrou 

toda sua truculência e incoerência. Ao Brasil, quer impôr a ALGA-Área 
de Livre Comércio das Américas, para ter liberdade total para seus 
capitais, produtos e serviços ... levando nossas riquezas. 

Diante de tantas pedras, parecemos andar descalços. Màs, apesar 
de nossa dor, persistimos em nossa teimosia. 

Acreditamos em nossas orgar:iizações, que formam uma grande 
rede de solidariedade para mudar os rumos do Brasil. 

Acreditamos em nossa Mãe Maria, que age na história e derruba 
do trono, os poderosos. 

Nossa Senhora Aparecida, 

livrai-,ws das pedras que estão em nosso caminho 

livrai-nos das pedras que maltratam nosso povo 

livrai-nos das pedras que os poderosos querem impor sobre 

11ossos ombros! 



EMBRO! 

+ Organizem caravanas. Façam listas, reservem
ônibus, marquem o horário de saída e chegada ..
Que as comunidad,3s arrecadem fundos para
que @s desempregad@s possam ir.

+ Reserve esta importante data em sua
comunidade, área, setor, região, diocese ou
arquidiocese.

+ Peçam o material para sua comunidade: cartaz,
panfletos, jornal.

+ Lembre a tod@s que� iremos fazer, logo cedinho,
uma caminhada, a partir do lugar onde foi
encontrada a ima�lem de Nossa Senhora.
Lembre a tod@s que participaremos do Grito
dos Excluídos, em frente à Basílica, antes da
Missa.

Organização 
Pastoral Operária Nacional, PO São Paulo, PO Minas Gerais, PO Espírito Santo, PO Rio 
de Janeiro, PO abc/SP, Grupo Romaria a Pé, Serviço Pastoral dos Migrantes 

Contatos: Pastoral Operária de São Paulo 

Fone: (11) 3107-8386 

E-mail: poestadual@ig.com.br
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uff Universidade Federal fluminense 
Far:uldade de Educação 
Núcleo de Estudos e Pesquisas "Filosofia, pollUca e Educação" 

Diocese de Nova Iguaçu - Coordenação Diocesana de Pastoral 
Centro SociopollUco 

' 

ESCOLA 

DEFORMAÇÃO 

POLÍTICA 

r:,rojeto ãe extensão 

2003 

Período do curso: 15 de março a 06 de dezembro 
·Período de inscrição: dezembro/2002 a 28 de fevereiro/2003



! -APRESENTAÇÃO
A Escola de Form�o PC>lftlca é uma atividade de extensão a ser desenvol1lida 

pela Faculdade de Educação da UFF em parceria com o Centro Sociopolltlco (Diocese 
de Nova Iguaçu), de 15 de mairço a 6 de dezembro de 2003, na Baixada Fluminense. 
Coordenada pelos professore!. Percival Tavares da Silva e Giovanni Semeraro -
Faculdade de Educação da UFF (Núcleo de Estudos e Pesquisas "Filosofia, Política e 
Educa�º) e pelo Centro Socicipolltico. 

Objetivo geral: Oferecer, aos crlstaos politicamente engajados da diocese de Nova 
lguaçll, uma formação social e poHtica atualizada e comprometida com a construção 
de uma sociedade mais justa, h1umana e solidária. 

Objetivos especlflcos: 
- Preparar pessoas para 1nt81Virem em atividades de polltlcas públicas;
- Criar condições para vlablllui1r candidaturas que representem os anseios populares
nas esferas do poder público;
- Formar os que queiram atuar na administraçao pública municipal/estadual;
- Oferecer informações e conhucimentos para os que atuam nos movimentos sociais,
nos sindicatos e nas 0<ganiz.açôes da sociedade civil para melhor intervir nas políticas
públicas

11- CARGA HORÁRIA, VAGA!l E PÚBLICO ALVO
Duração: 120 horas { 4 horas semanais), aos sábados, das 8:30 às 13:00 h. 
Vagas: 60 vagas. 
Público alvo: Pessc,as engajadas nas lutas populares e que pretendem 
disputar, a curto ou l1ongo prazo, eleições municipais, estaduais e federais; 
líderanças de associações de bairro, membros dos conselhos municipais, 
componentes de ONl3s, etc., preferencialmente dos municipíos de Betford 
Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi e Queimados. 

Ili • LOCAIS DE INSCRIÇÃO E: EXECUÇÃO 
Locais de inscrição: Centro Sociopo/ltico, das 13:30 às 18 horas rua 
Capitão Chaves, 60 -- CEP 26221-010. Centro - Nova Iguaçu RJ · Telefax 
2669-2259; 2767-7677 Correio eletrônico: cdfsp@ig.com.br .. 
e/ou na Faculdade cte Educa�o • UFF, de 9 às 18 horas, sala 405 D, 
Departamento de Fu111damenlos Pedagógicos, Rua Visconde do Rio Branco, 
882 - Campus do Gragoatê - São Domingos CEP 24210-350 Niterói RJ -
Fones 3604-6150; 26:10-8877 R. 25. 
Abertura e conclusão: Centro de Forma�o de Uderes, Rua Dom Adriano 
Hipólito. 8 CEP 262�i-330 - Moqueta - Nova Iguaçu RJ - Fone: 2767-2370 

Local das aulas: S1eminário Diocesano Paulo VI, rua Bolivia, 309 CEP 
26�5-250. Centro- N Iguaçu RJ - Fone: 2667-8746, 2767-7592 



IV- CALENDÁRIO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

15.03 AUia inaugural- CENFOR 

1. TEORIA POUTICA E ECONÔMICA

22.03 Estado e formas de governo no Brasil e América Latina 
29.03 História dos partidos polltlcos no Brasil 
05.04 O Bras/1 e a A. Latina no contexto de uma economia globalizada (geopolltlca) 
12.04 Democracia no Bras/1 e na América Latina: dinâmicas e obstáculos 
26.04 Soc/edad& civil e p;1rtlclpaçlo polltlca: ONGs, Partidos, Igreja, mov. sociais 
03.05 O papel da Igreja Católica e demais d&nomlnaç6es religiosas na vida política 

brasll&lra e latino-americana 
10.05 Quest6es de glnero, de classe e de etnia 
17.05 Polltica orçamentária: fontes de financiamento e tramitações dos recursos; llmltes e 

possibilidades do orçamento público 
31.05 Orçamento municipal: experiências de orçamento participativo 

Avallaçlo da primeira unidade 

2. INSTITUIÇÕES POLITICAS E AÇÕES OE GOVERNO NO BRASIL

17 .06 Poder Judiciário:. Ministério público e instrumentos de controle do poder judicial 
14.06 Poder legls/;,tivo e democracia: formas de participaçao polltica 
28.06 Poder executivo: polltica pública de assistência social e ações de governos 
05.07 Pod&r executivo: pofitica pública de meio-ambiente e ações de governos 
12.07 Poder executivo: politlca pública de segurança e ações de governos 
26.07 Poder executivo: polllica pública de geração de trabalho e ações de governos 
02.08 Poder executivo: pofitica pública de educaçao e ações de governos 
09.08 Poder executivo: polltica pública de saúde e ações de governos 

Avallação da segunda unidade 

3. O PODER POLITICO NA BAIXADA FLUMINENSE

23.08 O poder público na Baixada Fluminense 
30.08 Os Partidos Polltlcos na Baixada Fluminense 
06.09 Igrejas na Baixada e poder politlco 
13.09 O poder paralelo na Baixada Fluminense 
27.09 Mldla e in0uéncia polltica grupos locais e externos - ideologias e marketing 
04.10 Conselhos: realidade e desafios 
18.10 Movimentos sociais e organiuç6es populares na Baixada: realidade e desafios 

Avaliação da terceira unidade 

2510 
01 11 
0811 
22-29 11
06 12

4. CANDIDATURAS POPULARES

Requisitos para uma candidatura popular: éUca e pressupostos pollticos 
Sistema polltico-eleltoral: propostas para reforma polilica 
Legislação eleitora/ 
O processo eleitoral: ante, durante e depois 
Avaliação e encerramento 



, 
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V· PRINCIPIOS IIETOOOLÔGICOS 
A Escola de Formação PolitJca sera COOl)OSta por 4 mMJlos. O primeiro estara 

voltado mais à fundameotaçao teórica da pollUca e da economia, a partir do enfoque 
latino-americano. Os demais �erem ser um mergulho na realidade polltica da Baixada 
Aumtnense 

Incorporando os avanços metodológicos da Educaçao Popular, o curso se propõe 
como princlpios norteadores da formação: 

Partir da ótica e da realidade popular; conteudo desenvolvido em sintonia com a 
expenéncia e com o conhecimento dos alunos: ser um espaço ecumênico e 
politicamente plural, promover dinâmicas que facilitem o íntercârroio entre os alunos, 
entrar no mérito de questões praticas da vida de um polltico. 

Buscando criar condições para que os alunos articulem teoria e prática 
(metodologia da práxis), o curso prevê momentos de repasse de conteúdos, assim 
como momentos para confrontar prâtica pollbca e conteúdo das aulas. 

Vl • PROCESSO OE ACOMPANHAMENTO E OE AVALIAÇÃO 
Os alunos deverão elaborar textos confrontando o estudado com sua experiência 

pollbca {1 após a li unidade e outro ap6s a IV). Ao término do curso, para ter acesso 
ao certificado emitido pela Pro-reitoria de Extensão da UFF, deverão ter atingido, no 
mlnimo, 75% da presença (90 horas aula). 

VII • COORDENAÇÃO DO PROJETO 
Professores Percival Tavares da Silva e Giovanni Semeraro • Departamento 
de Fundamentos Pedagógicos, Faculdade de EducaçAo - UFF, sala 405 O,
Rua Visconde do Rio Branco, 882 - Calll)Us do Gragoatá - São Domingos 
CEP 24210-350 Niterói RJ - Fones 3604-S150; 2620-8877 R. 25. 

Centro Sociopo/ilico, rua Capitão Chaves, 60 - CEP 26221-010 - Centro -
Nova Iguaçu RJ · Telefax 2669-2259; 2767-7677 Correio eletrônico: 
cdfsp@ig com br 

VIII· PROMOÇÃO 
Centro SOClopolillco da Diocese de Nova Iguaçu (Coordenação Diocesana 
de Pastoral) 
Núcleo de Estudos e Pescµsas "Filosofia Polltica e Ec'A.Jcaçâo" (Faculdade 
de Educaç30 da UFF - Niterói) 



Diocese de Nova Iguaçu 
Coordenação de Pastoral 

Centro Sociopolítico 
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Semana da Cidadania: "Cidadania e Desigualdade Social" 

Queridas companheiras e queridos companheiros de caminhada. 

No dia 13 de abril, Domingo de Páscoa, a Diocese de Nova Iguaçu

elevou a Deus um clamor pela paz. Mais uma vez, impulsionados pela fé e

pelo amor a Deus e ao próximo, queríamos estar junto do povo, com ele

nos alegrando, chorando e sofrendo para sermos sinais da presença de

Deus a fim de fortalecer a esperança e resgatar o verdadeiro sentido da vi-

da. 
Nossa Diocese continua comprometida a viver sua solidariedade

com os pobres. As iniciativas são muitas: o curso de formação política, a

atuação nos Conselhos Municipais, as várias pastorais sociais, a Romaria

do Trabalhador e o Grito dos Excluídos, as creches, o resgate da sabedoria

popular nos remédios naturais.

A partir do ano passado buscamos contribuir com nossa fé encarnada

na realidade em que vivemos, celebrando com dignidade e coerência a Se

mana da Pátria. Para isso, o Centro Sociopolitico está oferecendo este sub

sídio, para que cada comunidade possa refletir e celebrar sua cidadania a

través de um trlduo . Confiamos que a boa vontade de todos faça acontecer

o qu� os Bispos nos dizem nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora

da Igreja no BrastJ: ·'Incentivem a purlic.:ipação social e politica nos diver

sos níveis e instituições, inclusive promovendo grupos de reflexão, forma

ção e ação, que cuidem de incentivar a participação da sociedade civil na

políaca, à luz da fé cristã" ( 180).

Deus abençoe a todos e nos tome bons operários na construção do 

seu Reino. Pe. Bruno 

Vi ário Geral 

Orientações Gerais

Todo esse trabalho é dado a título de sugestão. As Comunidades ficam livres para

fazerem alguma modificação, se houver necessidade. Sugerimos que o Triduo seja feito

nos dias 02,03 e 04/09. 

Para essa programação, as Comunidades também podem preparar um jogral,

dramatização e utilizar vldeos sobre polltica, com curta duração. 

O Centro Socio lítico sulu ai umas fitas ue erão ser úteis.



Primeiro Encontro: Governo Popular e Cidadania 
.............. -. ............................................................................. , ...................................... .

1. Preparação do Ambiente
a) Acolher as pessoas que vêm participar. A Comunidade dA as boas

viodas. colocando todos à vontade. Enquanto as pessoas estão che
gando, tocar músicas próprias da caminhada.

b) Preparar a sala de reunião. Colocar símbolos relacionados com a Ci
dadania: a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira verde-amarela; a
Constituição. instrumentos de trabalho, títulos de eleitor, cartazes,
etc.

2. Oraçiio Inicial
a) Canto Inicial: ·'Cidadão".

• T â vendo aquele edificio moço? Ajudei a levantar J Foi um tempo de aflição, era quatro
condução/ duas pra ir, duas pra voltar.
Hoje depois dele pronto, oio pra cima e fico tonto) mas me chega um cidadão/ e me diz
desconfiado: tu tai admirado ou tá querendo roubar?
Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido,/ dâ vontade de beber./ E pra aumen
taro meu tédio, eu não posso oiá pro prédio que eu ajudei a fazer
• Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei láJ lá eu quase me arrebento, fiz a
massa, pus cimento, ajudei a rebocar J Minha filha inocente, vem pra mim toda contente:
•pai vou me matricular" J Mas me chega um cidadão: "criança de pé no chão aqui não pode
estudar". 
Esta dor doeu mais forte. porque é que eu deixei o Norte?/ Eu me pus a me dizer/ Lá a 
seca castigava. mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. 
• Tâ vendo aquela Igreja, moço? Onde o padre diz amém} Pus o sino e o badalo, enchi
minha mão de calo; lá eu trabalhei também./ Mas lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem
novena e o padre me deixa entrar .. J Foi lá que Cristo me disse� "Rapaz deixe de tolice, não
se deixe amedrontar" ... Fui Eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz a serra/ não deixei nada
faltar J Hoje o homem criou asas e na maioria das casas, Eu também não posso entrar.

b) Invocar as luzes do Espírito Santo.
c) Acender uma vela ao lado da Bíblia. Fazer um momento de silêncio '

contemplando a chama Depois, as pessoas que quiserem podem fa-

zer suas orações espontaneamente. Após cada prece� todos respon
dem: Ilumina, Senhor, a Nossa Caminhada.

3. Escutar a Palavra de Deus que ilumina nossa vida.
a) Chave de leitura: um governo popular não usa o poder em proveito

próprio e deve ser transparente em todas as suas ações.

3 

' 

b) Leitura do Texto: lSm 12, 1-5 (Samuel presta contas de sua gestão
diante do povo).

Texto Para Reflexão "Governo Popular e Cidadania" 
As eleições 2002 no Brasil marcaram a história mundial. Trabalha

dores, empresários, agentes econômicos acompanharam ansiosos as elei
ções, pela primeira vez na história do Brasil, de um governo popular. 

Para dar um basta à violência, ao desemprego, à enganação, à explo
ração e ao roubo. o povo resolveu, finalmente, tomar a história na mão para 
conduzi-la a seu modo. "A esperança venceu o medo" este grito ecoou pelo 
mundo afora. 

O povo chegou ao poder, mas como disse alguém "temos o governo 
mas não detemos o poder!" Isto porque a base de aliança que elegeu Lula 
não comporta só representantes populares. Nela há adversários históricos do 
povo que se juntaram a Lula para se manterem no poder. Nesta arena políti
ca interesses se entrecruzam. Precisamos de muita habilidade para saber 
lidar com eles e fazer valer os interesses populares. Isto porque estamos no 
governo. mas não detemos o controle politico do país. 

Para nós cristãos é muito diflcil entender e aceitar este jogo do po
der. No entanto. "polftica é a arte do possível". Por isso, é preciso organiza
ção e mobilização para tomar possível nossos interesses. Neste sentido, não 
ba�ta eleger um governo popular. É preciso que ele, de fato, tenha força para 
poder governar de acordo com os interesses populares. 

Lula recebeu um Estado todo engatilhado segundo os interesses do 
grande capital. Trata.se, agora, de ir desarmando armadilha por armadilha 
para colocar o Brasil na trilha popular. Isto leva tempo e exige poder de fo
go do Governo para "peitar" as mudanças estruturais. Se o povo bobear, as 
elites no jogo do poder. na correlação de forças, tornam o Governo refém de 
seus interesses. Por isso, mais do que nunca, o povo precisa estar organiza
do, fazendo pressão junto ao Governo para que seja transparente, participa
tivo e realmente voltado aos interesses populares. Pois ser cidadão é partici
par dos destinos da cidade da polis (desta palavra grega vem o nome ·'políti
ca"). 

O Governo Lula vem recebendo muitas críticas. Era de se esperar, 
pois a crítica é parte integrante da democracia. Precisamos saber, no entanto, 
que por detrás delas há muitos interesses. Interesses nem sempre nobres. Por 
isso, é preciso ter olho vivo para entender o que está por detrás das críticas e 
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dos possíveis elogios de adversários do povo. Conversão!? Sejam prudentes 
como as serpentes. nos adverte o Senhor. Não nos parece que eles queiram 
dividir seus bens muitos menos redistribuir a renda. 

Certamente muita luta e pressão popular será preciso, caso contrário 
as reformas terão a cara dos que sempre estiveram no poder. 

e) Meditação da palavra e do texto:
1. O que mais lhe chamou a atenção nestes /e..y;tos? Por quê?
2. O novo governo tem recebido muitas criticas feitas pela mídia (tele

visão, jornal, rádio ... ). A quem interessam essas críticas?

4. Rezar a Palavra

a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Após
as preces. rezar um Pai-nosso.

b) Rezar o Salmo 82 (81): ··Deus adverte as autoridades". Durante a

leirura vamos prestar atenção nos conselhos divinos dirigidos às au
toridades e aos poderes. pedindo contas de suas ações.

5. Canto Final: O Senhor me Chamou a Trabalhar

O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar, a ceifar o Senhor me
chamou: Senhor aqui estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu estarei até o fim contigo.
C:c-f6 n<:> hor<:> o �orthor mo cho,now �onhor onu, cisfn11I �VlU flU l�

A 
""""''"' • •••V ,....._ 1, �• Vvt• , -"'f f y _..,... 

• Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assrm o fez. Dom de amor é a vida
entregar: chegou a minha vez.
• Teu innão à tua porta vem bater: não vai fechar teu coração! Teu innão ao teu
lado vem sofrer: vai logo socorrer.
• Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai premiar. Cem por um já na
terra ele vai dar: no céu vai premiar.

\ QUERE.MOS 
PAl<TICI 
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Segundo Encontro: Justiça Social e Cidadania 
................................................................................................................................. 

l. Preparação do Ambiente

a) Acolher as pessoas que vêm participar. A Comunidade dá as boas
vindas. colocando todos à vontade. Enquanto as pessoas estão che
gando, tocar músicas próprias da caminhada

b) Preparar a sala de reunião. Colocar símbolos relacionados coro a Ci
dadania: a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira verde-amarela; a
Constituição, instrumentos de trabalho, títulos de eleitor, cartazes,
etc.

2. Oração Inicial.
e) Canto Inicial: Lamento Nativo.
• Eu venho de longe eu sou do sertão/ sou Pedro, sou Paulo, Ma.ri� Jo
ão./ Eu sou brasileiro mas sou estrangeiro, lutei pela pátria e ganhei ca
tiveiro.
• Eu sou a nação eu também sou irmão sou povo de Deus não tenho por
ção./ Eu venho da fome, da seca e da dor, eu sou do trabalho e não tenho
valor.
E agora me digam se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não
fuifeito (bis).
• Eu faço a cidade e não moro, me arraajo, plantei e colhi/ mas não co
mo sou anjo./ Eu venho da terra sem distribuição/ eu sou do cansaço
sem compensação.
• Eu venho de longe eu sou do sertão/ sou Pedro, sou Paulo eu sou a na
ção/ eu faço a cidade mas sou estrangeiro lutei pela Pátria e ganhei cati-
veiro.
E agora me digam se eu tenho direito, se sou cidadão/ ou por Deus não
fui feito (bis).

d) Invocar as luzes do Espírito Santo
e) Acender uma vela ao lado da Bíblia Fazer um momento de silêncio,

contemplando a chama Depois. as pessoas que quiserem podem fa
zer suas orações espontaneamente. Após cada prece, todos respon
dem: Jlumina, Senhor, a nossa caminhada.
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3. Escutar a Palavra de Deus que ilumina nossa vida
. . a) Chave de leitura: nossa missão é construir uma soc1edade Justa e fra

terna que revele a presença de Deus. 
b) Leitura do Texto: Lc. 6. 17-26 (Jesus anuncia os favorecidos na nova 

sociedade e denuncia todos aqueles que impedem o surgimento de

uma nova ordem na sociedade). 

Texto para Reflexão: "Nada V ai Acontecer no Planalto sem a 
Mobilização na Planície". 

O Brasil é um campeão mundial de desigualdades e injustiças. Ilâ ba�
ros, como Ipanema. que superam a Noruega em indicadore�� de desenvolvi
mento e bem-estar e outras concentrações humanas em reg1oes que chegam 
aos níveis mais baixos da miséria. 

Mesmo respeitando as diferenças entre as pessoas, que são naturais e en
riquecedoras, precisamos combater as desigualda�es que_ são produto das
injustiças cometidas pelos homens e que trazem mwto sofrimento. 

Para superar a fome, o desemprego, a violência e a exclusão, são neces
sárias as reformas políticas feit.as pelos governantes que ajudamos a eleger. 
No entanto, precisamos prestar muita atenção para verificar se o que é deci
dido no Congresso favorece uma maior distribuição das riquezas do País ou 
se ne!'Ali7A ainda mstis o trahalhador. 

t' Juntamente com as reformas da Previdência e a Tributária. o que se es
pera mais é a reforma agrária e habitacional, a reform� �? �istema finance!
ro, uma maior participação política. o controle do Jud1c1ano e a democrati-
zação do poder da mídia. . . Nada vai acontecer no Planalto sem a mobilização na planície. Inútil se
rá a revolta com os centros de poder sem pressão das nossas organizações 
populares. 

c) Meditação da palavra e do texto:
J. O que mais lhe chamou a atenção nestes texros? Por quê?
2. Jesus diz que são bem-aventurados os que passam dificuldades e se

dirige duramente aos ricos. Será que Jesus concorda com a pobre
za? O que Ele quer dizer nesta passagem?

3. Você tem observado que o governo está efetuando reformas (previ
denciária, tributária .. .). Você acha que essas mudanças poderão di
minuir as desigualdades sociais em nosso país? Por quê?
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4. Rezar a Palavra
a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Apósas preces, rezar um Pai-nosso. 
b) Sugestões de gestos de compromisso, pessoais ou comunitários. c) Rezar o Salmo 101 (100): "Um programa de governo". Durante aleitura vamos prestar atenção na oração de um governante que secompromete com a justiça e com o direito, construindo uma sociedade em que Deus possa estar presente.

5. Canto Final: Quando o Espírito de Deus Soprou
- Quando o Espírito de Deus soprou/ o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou e um povo novo deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor./ louvar o Criador.
Justiça e paz, hão de reinar, e viva o amor!
- Quando Jesus a terra visitou, / a Boa Nova da justiça anunciou. O cegoviu. o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou.
- Nosso poder está na unjão, / o mundo novo vem de Deus e dos irmãos:vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação.
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· E t · p v· l"'ncia· Cidadania e a Construção do Reino 
T erce1ro ncon ro ... ��.� ... !�.� ....... : .................................................................... .
...............................

.... . 
1. Preparação do Ambiente . . . , 

a) Acolher as pessoas que vêm participar. A Comunidade da as boas-

vindas colocando todos à vontade. Enquanto as pessoas estão che-

gando.' tocar músicas próprias da caminhada. . . 
b) Preparar a sala de reunião. Colocar símbolos rel�c1onados com a �1-

dadania: a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira ve�e-amarela, a

Constituição, instrumentos de trabalho. títulos de eleitor, cartazes,

etc. 
2. Oração Inicial . . 

a) Canto Inicial: Irã Chegar um Novo D1a (Axe).

Irá chegar um novo dia/ Um novo céu, uma �ova teffé!,
_
um novo mar.

E nesse dia os oprimidos, / numa só voz a llberdade ,rao ca�ta�. . .

_ Na nova terra O negro não vai ter corrente./ E o nosso md10 vai ser visto como

gente. tod - no
Na nova terra o negro, o lndio e o mulato./ O branco e os vao comer 

mesmo prato. 

b) Invocar as luzes do Espírito Santo . • . 
e) Acender wna vela ao lado da Bíblia. Fazer um mo�ento de stlenc10,

contemplando a cha.-na. Depois, as pessoas que qwserem podem fa

zer suas orações espontaneamente. Após cada prece, todos respon-

dem: ilwnina, Senhor, a nossa caminhada. 

3. Escutar a Palavra de Deus que ilumina n
,
ossa �ida 

. . 

a) Chave de leitura: a violê�cia so�ial. so tennmara com a unplantação

de uma sociedadt: constrwda na JUStlça e na paz. . 
b) Leitura do Tex1o: Is 65, 17-25 (O desafio em constrwr novas rela

ções sociais que possibilitem o surgimento de um mundo novo, um

mundo de Paz, Harmonia e Alegria). 

Texto para Reflexão: JI A Paz é Fruto da Justiça Social" 

Iniciamos a pouco um novo milênio e o clamor de boa parte da popu

lação mundial foi: "queremos paz''. No B�i]. as �panhas pela paz se

reproduziram bastante, principalmente no Rio de Janeiro, onde a questão �a

segurança pública tomou-se a pauta principal do governo do E:5tado. Vesti

mos camisas pela paz, rezamos pela paz, falamos de paz. Mas isso nos leva
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a pensar: quais são os impedimentos para que a paz se realize? Será que as 
campanhas até agora feitas foram eficazes? Podemos nos adiantar respon
dendo que não. 

Sendo assim, percebemos que há a necessidade de entender a questão 
da paz como uma política estrutural, ou seja, n!o basta a conversão dos co
rações, mas temos que efetuar mudanças radicais em nossa sociedade. Essas 
mudanças deverão acontecer no campo da educação, nutrição, saúde, mora
dia e segurança pública. Também percebemos que não podemos esquecer as 
muitas gestantes e crianças desnutridas, os jovens sem perspectiva de em
prego, os idosos com suas míseras aposentadorias - muitas vezes sem a 

atenção médica necessária - e a massa de desempregados adultos em nosso 
país. 

Então podemos concluir que a paz é fruto da justiça e que a própria 

Bíblia nos ensina que o Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e liberda
de. 
a) Meditação da palavra e do texto:

1. O que mais lhe chamou a atenção nestes textos? Por quê?
2. Quais as causas da violéncia?
3. O que podemos fazer para promover o Reino de Paz e Justiça, que
tanto esperamos?

4. Rezar a Palavra
a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Após

as preces, rezar um Pai-nosso.
b) Sugestões de gestos de compromisso, pessoais ou comunitários.
c) Re7,ar o Sa lmo 122 ( 121 ): "A paz que vem da justiça". Durante a lei

tura vamos prestar atenção em sua beleza poética e imaginando a
grande assembléia de todos os povos reunidos na "Cidade da Paz".

5. Canto Final: Utopia (Quando o Dia da Paz Renascer).
• Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da esperança brilhar,/ eu vou cantar!/
Quando o povo nas ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ cantada de novo./ No olhar do homem a
certeza do irmão:/ Reinado do povo.
• Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas se encherem de pão,/ eu
vou cantar! Quando os muros que cercam os jardins,/ destruídos, então os jasmins/
vão perfumar.
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Comité E/ecutlvo: Barquillo,38 - 311
• 28004 Madrid. Te/.: 308 20 20. Fax: 308 42 08

Cu•sr,oNARIO PARA &A 

P••s•NrAc1óN o• Pao-r•cros 

Este cuestionario pretende ser un instrumento de apoyo para 
obtener una información detallada que permita conocer la 
reolidad y las acciones propuestas poro su posterior estudio 
por parte de Manos Unidas. Con e/lo se facilitará e/ f,-aba;o 
de ustedes y e! de MANOS UNIDAS. 

1.- Título dei Proyecto 

- Elíjase un título que transmita el significado y finalidad dei proyecto.

2.- Or9anización solicitante 

- ldentificación: Nombre, dirección, teléfono, fax, régimen jurídico.
- Fines de la organización.
- Experiencia y ámbitos de trabajo.
- IdentHicación de la persona física que figura como responsable:

nacionalidad y experiencia. Si la nacionaJidad es espafiola, indicar
también la província <!e origen.

- Indique cómo ha conocido Ma.10s Unidas. Si ha tenido otro proyecto
especifique el número de râerencia.

3. - Localización exacta dei Proy�cto

- Indique el lugar exacto donde va a realizarse el proyecto 'J describa
las características físicas de la zona.

- Indique las distancias en kilómetros desde la capital Jel país y/o desde
la ciudad principal más próxima, así como el tiempo que debe emplearse
en cubrirlas. Seiiale también la época dei afio más favorable para viajar
por la zona.

4.- Historia de la acción

- Origen de la iniciativa.
- Explique si forr,,a parte de un programa existeott más amplio a nivel

regional o :-:acional.



- Concrete los esrudios y actividades previas realizadas para identificar
el proyecto.

i3l 
O 

5.-. Justificación de� Prorecto
O 

vll�s..�� 

- Descripción dei contexto social, económico, cultural, polJtico y
organizativo. 

- Explicar los problemas y/o necesidades concretas que pretende
resolver el proyecto y que hacen que este sea necesario.

- OBJETIVOS DEL PROVECTO : Para qué se hace el proyecto. Fines que
t ! se pretenden conseguir.

\J - METAS QUE PRETENDE ALCANZAR EL PROYECTO : Qué resultados
concretos y cuantificados se prevé alcanzar. 

1yl. - MEDIDAS O ACTIVIDADES QUE PlENSAN LLEVAR ADELANTE PARA LOGRAR 

/.
LAS METAS (indicando claramente el qué, cómo y dónde de cada una de ellas).

- RECURSOS HUMANOS y MEDIOS MATERlALES : Nº de personas, experiencia y
salario que percibirán. Materiales que serãn precisos.

•• 

8.- los beneficiarias 

- Número total de beneficiarias directos. 
- Número total de beneficiarios indirectos. 
- Distribución por sexos de los/as beneficiarios/as (porcentaje

aproximado de hombres y mujeres). 
- Descripción de las características socio-económicas y culturales. En caso

de que el colectivo beneficiario pertenezca a una etnia, especificarlo.
i- - Criterios de selección. 

- Participación de la comunidad en la elaboración dei proyecto, en la
toma de decisiones y en el desarrollo y continuidad dei mismo.

9.- Viabilidad dei Proyecto

( Este punto esfundamental para asegurar la ejecución y continuidad dei proyecto). 
Explicar cómo funcionará e/ proyecto una vez.finalizada lajinanciación extema. 

- Especifique quién será el/la responsable dei proyecto y propietario/a de
la-; instalaciones/bienes.

Artur Messias tem emendas 
à LDO aprovadas 

Como parlamentar, uma 
de nossas funções é apresentar 
emendas à LDO , no sentindo de 
orientar a ação governamental 
na aplicação dos recursos do 
Orçamento do Estado. 

T i v e m o s  ap rovadas  
inúmeras emendas que, se 
executadas pelo Governador, 
irão beneficiar uma parcela 
s i g n i f i c a t i v a d a  n o s s a  
população, principalmente da 
Baixada Fluminense. 

Temos sempre a impressão que Orçamento é uma 
coisa complicada, que não temos condições de acompanhar. O PT 
tem demonstrado o seu compromisso com o povo ao priorizar 
emendas para resolver os graves problemas sociais do Estado. 

Por isso não se esqueça , somente a organização da 
população poderá conquistar ações públicas que melhorem a 
qualidade de vida e garantam cidadania para todos, 
principalmente em nosso Estado que não tem um orçamento com 
participação popular. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO} é feita anualmente. É nela 
que são determinadas as prioridades a serem incluídas no Orçamento Estadual. 

Tendo como base a realidade, os recursos financeiros, humanos e 
materiais disponíveís, a LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária, 
detalhando as metas do Plano Plurianual para cada ano, apontando de que 
forma será corrigido e executado o Orçamento. 

O Orçamento do Estado tem de estar de acordo com a LDO. As nossas 
propostas aprovadas serão incluídas no Orçamento e terão que ser executadas 
pelo Governo do Estado. 
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1 - CIDADANIA 

* Regularização fundiária nas áreas remanescentes
dos quilombos.

* Implantação do Conselho Estadual do Orçamento
com ampla representação da sociedade.

* Criação do Conselho de Desenvolvimento da Baixada
Fluminense com ampla representação da sociedade.

li - SANEAMENTO 

* Construção de uma ponte de acesso de veículos
sobre o Rio Botas, ligando os bairros Recantus e

Sargento Roncalli em Belford Roxo.

*Drenagem, saneamento e pavimentação das
estradas do Babi, da Grama, do tinguazinho, em
Nova Iguaçu e das ruas dos bairros: Maria Cristina,

* Criação de uma área de exposição para as artes
índigenas no bairro Bracui, em l 'lgra do:. Reis.

* Construção do Museu Estadual do Negro.
* Criação e implantação do projeto lona cultural

nos municípios de São JoJu d-=- eriti, Belford
Roxo, Nova Iguaçu e Mesquua.

*Construção de Centros Culturais nos Municípios de Mesqui a, Japen, Nova
Iguaçu e Magé.

* Promoção do encontro dos grupos de Folias de Reis da Baixada Fluminense.
* Implantação do projeto Cine Brasil nos municípios da Baixada Fluminense.
*Construção de Biblioteca Pública nos Municípios de: Mesqu1la, Japerf,

Belford Poxo, (ião Joao dr Menti, Queimados, f.l que de ax,as e no
Bairro de Austin em ova Iguaçu.

IV - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

* Implantação de Escola Técnica no Município de
Mesquita e transformação em escola técnica da
Escola Estadual Figueira, no bairro Miguel Couto
em Nova Iguaçu.

�-·���--- * Criação no âmbito dos orgãos do Estado do 
programa de estágio remunerado para alunos da 
rede pública de educação de ensino médio técnico
profissional. 

*Manter os laboratórios e oficinas da rede FAETEC atualizados, de forma a
acompanhar o desenvolvimento tecnológico.

* Distribuir quinzenalmente por unidade escolar, o
cardápio da merenda escolar oferecida aos alunos.

* Implantar o programa de prevenção da violência nas
escolas, de acordo com a lei 3441 de 2000.

* Implantação de Campus Universitário da UERJ na
Ba 1 xada Flum iJlense.

VI - TRANSPORTE 
* Implantação de sistema de Ar Condicionado nos

trêns dos ramais de Belford Roxo, Japeri,
Gramacho, Saracuruna e Santa Cruz da Serra.
Reformar e adaptar as estações de forma a
facilitar o acesso aos portadores de deficiência.
Expansão da Linha 2 do Metrô até os municípios
de Belford Roxo e Nova Iguaçu.

VII - ESPORTE E LAZER 

VIII - DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

*Realizar obras de infra-estrutura nos distritos
industriais de Queimados, Duque de Caxias, Belford
Roxo, Campo Grande, Santa Cruz e Nova Iguaçu.



IX - MICRO-CRÉDITO 

* Implantação de agências do Banco do Povo nos
Municípios de Mesquita, Japeri, Belford Roxo
eQueimados.

X - MEIO AMBIENTE 

* Conclusão das usinas de reciclagem de lixo e
incentivo para criação de cooperativas de
catadores nos município de Belford Roxo e Nova
Iguaçu e Construção das usinas nos mesmos moldes
emJaperi , São João de Meriti e Mesquita.

,. 

XI - CRIANÇA E ADOLESCENTE 
* Promover a reciclagem e capacitação de todos os

servidores públicos que trabalham com criança e
adolescente, visando ampliar o conhecimento do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase
nos Direitos Humanos.

cidadania é para todos 

MANDATO DEPUTADO ESTADUAL ARTUR MESSIAS 

Gabinete ALERJ 
E-mal rturmesslasf!jg.com.br Gabinete MESQUITA 

Rua Dom Manoel. s/nº. gabinete 111 
Praça XV· Centro - CEP 20010-090 -Tel: 583-1481 

Av. Baronesa de Mesquita, 1430 • Vila Emll 
Mesquita • CEP 26235-020 • Tet 697 ·2332 

- Viabilidad sociocultural: Aspectos organizativos, sociales y culrurales
que garanticen el funcionamiento dei proyecto, sobre todo si este
supone cambias en determinados hábitos de vida.

- Viabilidad económica: lCómo se cubrirán los gastos futuros y cómo se dis
tribuirán los benefícios? (con especial detalle si el proyecto es de carácter
productivo). Incluya un cuadro con la previsión de ingresos-gastos.

- Viabilidad técnica: lCómo se asegura técnicamente el manteoimiento
y la gestión dei proyecto en el futuro?. �� - �c-<A!> - j�"" -

�L • ., '�::_Pre�uru«;:�� .r ... '!!.�!fllose f nanciero 
C

M iilifffiffif
.&...« ••"T� 

- Deberá presentar un presupuesto desglosado dei coste total dei
proyecto siguiendo las partidas dei cuadro que se incluye más adelante.

- El presupuesto se presentará en la moneda local, con indicación dei
coste total en divisa (dólar USA, franco francês o franco belga) y dei
tipo de cambio aplicado.

- Se indicará la aponación local (terrenos, honorarios profesionales,
infraestructura, etc) especificando si es en � o valorizada,ylõs
subsídios dei gobiemo u otros cuando existan.

- Si esperan obtener ayuda de otras agencias, si ya la han solicitado o bien
si ya ha sido concedida, indicar la cantidad, forma de financiación y

· nombre de la agencia. _ _ _ � "-" � - >

APORTACIÓN 
PARTIDA 

LOCAL 

1. Concepción/ 
Elaboración

-- - ----- --

{,2. Terrenos 
- --- ----- -

\,-3. Corutrucción 
-· -

,4. Equi�s !; 
mater,a e, 

-- -

,5. Personal 
f-- -- ---

16, Fondo rotativo 

,7. Capacitación/ 
Formación 

a. Funcionamienta
---- -

1p. lmp,avi,ta, 

TOTAL: 

,. 

( 

MANOS OJROS, 
(�obiemos, muni•

UNIDAS e pios,cooperaci41n 
internacional. eK.l 

-- -

- -

- ----

- _,_ - --

- - -- - -

-

--- ... 

< t 

TOTAL 

-

Por favor, debajo de cada partida i11dique Tas subpartidas e11 que se desglosa. 



DOCUMENTACIÓN . • · �� ' . • ·<··.r •

- Estatutos y memoria o infonne de activi
dades dei último afio, de la organización 
solicitante. 

-Aval para el proyecto y la institución que
lo solicita, dei obispo de la Diócesis y/o dei 
provincial o superior de la congregación y/o 
Embajada de Espana y/o autoridades civiles 
de 13 zona. (Oebení enviarlo aunque ya haya 
tenido proyecto en anos anteriores). 

- Faclwas profonna de las ínversiones a
realizar, facilitadas por proveedores de con
fianz.a. 

- Carta de los beneficiarios solicitando el
proyecto y comprometiéndose en su mante
nimiento futuro. 

- Mapa especificando la localización dei

proyecto. Fotografías (si es oportuno). 

- Cualquier documentación que soporte el
proyecto (materiales educativos, programas
de cursos, etc).

CQN CARÂCTER ESPECIFICO 

- Si son construcciones: Planos y presu
puestos con descripción técnica de la obra 
firmada por un técnico. Perrniso de cons
trucción. Título de propiedad de los terre
nos. 

- En el caso de proyectos productivos
adjunte el correspondiente estudio de merca
do si procede. 

- Si se prevé constituir un fondo rotativo,
explique su f uncionarniento. 

ACLARACIONES 

- Manos Unidas utiliza como un instrumento para lq sensibilizaci611 de la poblaci6n
espanola y jinanciación de los proyectos, un sistema de relaci6n entre los/as responsables 
de proyecros y grupos privados de Espafia (comunidades, parroq11ias, asociaciones, etc), 

con el fin de acercar la realidad de los pafses dei Sur a los/as ciudadanos/as que viven en 
Espaiia. Lo hemos denominado Operación E11I ce. Si11 embargo, roda documentación rela

tiva a la gestión dei proyecto (infonnes. cuemas, etc) debe ser remitida únicamente ai 

Comité Ejecutivo. 

- En el caso de que su proyecto sea visitado por e/ personal dei Comité Ejecutivo de

Manos Unidas, Uds. deberán pedir la credencialjimUJda;, 11r1ualiuida que les idemijique. 

- Rogamos que se pongan en contacto previamente con 11uestras oficinas, si tie11en

íntención de visitamos, con el fin de co11certar una entrevista con la persona responsable 
de estudiar su proyecro. Asf les atenderemos mejor. 

- MANOS UNIDAS posee distintas fuentes de fina11ciación. Sus fondos provienen de

la sociedad espailofa y de organismos públicos y privados espafioles y europeos, por lo que 

Manos Unidas se reserva el derecho de elegir la Juente de jinanciación más oportuna en 

cada caso. 

- MANOS UNIDAS se reserva el derecho de aplazar o anular el pago de cualquier
proyecto aprobado si circunstancias posteriores ai estudio y aprobaci6n dei mismo as( lo 

aconsejan. 

NQ]'A: Pueden enviar esta información, si lo desean, en disquete de 3,5". Los programas 
compatibles son Word Perfect y Word. (bajo DOS y Windows) y Excel. 
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Apresentação 

o Curso Sistemático de Política se apresenta como um meio para uma maior capacitaçao
das lideranças politicas dentro de um processo de formação continua. Visa ser um espaço que 
propofciona uma formação teórico-prática articulando criticamente conhecimentos universais 
acumulados com a realidade sócio-política local e as experiências de vida de cada um. 

Permeado pela relação fé.vida, espiritualidade-política, o curso terá como público-alvo 
principalmente lideranças cristãs voltadas para a polltica do bem--comum, isto é, quer atingir 
pessoas com atuação política em grupos sociais, agentes partidários, mas também cristaos 
comprometidos com sindicatos, conselhos municipais, associações de bairro, ong's, comunidades, 
grupos jovens e demais espaços. 
Objetivo: Capacitar lideranças para que possam atuar na política e na administração do poder 
político em beneficio de um projeto de vida social mais justo, humano e solidário. 
Recursos: Dinâmicas, vídeos, Hvros, retroprojetor, etc. 
Metodologia: Abordagem teóóco-prática. Cada eixo será organizado em tomo de três abordagens: 
(A) a de conteúdo, propriamente;
(B) a das atividades de pesquisa que facilitem a articulação teoria e prática;
(C) dos seminârios de encerramento, ao término de cada parte, abertos a toda a comunidade.

Além disso, haverá ao término de cada parte, um momento de avaliação da prática de cada
um e do nlvel de funcionamento do curso.

Formato: Devido à metodologia de trabalho, teórico-prática, as duas turmas terão entre 35 e 40 
pessoas.
Período: 02,09,16,23 e 30/06; 07, 14,21 e 28/07; 04,11,18 e 25108; 01,08,15,22 e 29/09; 06,1�0..& 
Horário: 8h30min às 12 horas. t+ • 

Local: CENFOR. 
Conteúdo programàtico: A formação deverá ser organizada em tomo de três eixos: (1) a polltica 
no Brasil; (li) análise de Conjuntura e (Ili) ética na vida política. 
Inscrições: de 12 de março a 21 de maio, com Adriano e Sonia. na Rua Capitão Ch�ves, 60, sala 
15 no prédio da Cáritas , no horário de 13h30min ás 18h, de segunda á sexta-reira Qualquer 
dúvida, ligar para 669-2259. 

Parte 1: Fundamentos teóricos e história política no Brasil 

Objetivos especificos: . . . . • Compreender as principais correntes políticas, estudar a h1stóna polltica recente do
Brasil, da América Latina e da Baixada Fluminense; 
Focalizar o processo de construção da democracia e suas práticas. 

A) Conteúdo: . . . 
1 . Fundamentos teóricos das principais correntes políticas {liberalismo, soc1ahsmo, comunismo, 

social-democracia, totalitarismo, populismo, etc.). 
2. História do Brasil e dos partidos políticos a partir de 1930.
3. o Brasil no contexto latino-americano e internacional.
4. Concepções de democracia: dinâmicas e obstáculos na democracia brasileira.

5. A relação Estado e Sociedade Civil no Brasil.
6. Os partidos, as organizações populares na Baixada Fluminense e os grupos de pressao

(poder paralelo).
7. Experiências concretas de politicas democráticas no Brasil.
8. Relações entre polltica e religlao. / Mística e Militância política.
9. A Igreja, os cristãos e a polltica pós 30 no Brasil(Medellin, Puebla e Santo Domingo).
10. Organização e legislação política vigente no Brasil.

B) Atividades de pesquisa:
• Desencadear levantamentos e pesquisas de caráter polltico nas comunidades.
• Acompanhar os trabalhos nas Câmaras Municipais a fim de identificar as correntes e os

projetos pollticos que permeiam as políticas municipai,s. (construção do mapa polltico)
• Pesquisar a origem, o papel, o funcionamento e a composição dos Conselhos Municipais, das

Associações de Moradores, das Ong's, dos partidos e dos grupos de pressão a fim de
contextualizá-los tendo como referência as principais correntes pollticas.

• Identificar como a instituição e/ou o grupo em que o participante atua se insere nestas
correntes.

C) Seminário de Encerramento da Primeira Parte do Curso a ser organizado pelos cursistas.

Parte li: Fazendo Análises de Conjuntura 

Objetivos especlficos: 
Compreender como se faz análise de conjuntura (elementos, critérios e passos a serem 
considerados) econômica, politica e eclesial levando-se em consideração a dimensão 
municipal, estadual, nacional e internacional. 
Levar os participantes a se apropriarem da metodologia de análise de conjuntura a partir 
do seu exercício teórico-prático: ao mesmo tempo em que se estuda a fundamentação 
teórica se processa o exerclcio da análise. 

A) Conteúdo:
1 Como se faz análise de Conjuntura. 

1 .1. econômica, 
1 .2. polltica, 
1.3. eclesial, 
1 .4. cultural. 

B) Recursos pedagógicos
• Exercício continuo e simultâneo, teórico-prático, da análise de conjuntura pelos participantes,

levando em consideração o plano local e o plano nacional / internacional.
• Análise da conjuntura na Baixada Fluminense (acompanhar o desempenho das Câmaras

Municipais, da Igreja e da Economia da Baixada).
• Análise de jornais e programas de televisão.
• Consulta a endereços na Internet dedicados à análíse da conjuntura brasileira.



C) Seminário de Encerramento da Segunda Parte do Curso
Apresentação seguida de debate da análise de conjuntura eclesial, econômica e polltica da 
Baixada Fluminense, feito pelos cursistas. Poderiam ser convidados alguns pesquisadores para 
comentar algum ponto especifico levantado pela análise dos cursistas.

Parte Ili: Ética na Vida Política 

A) Conteúdo:
1 Ética e Política: consideração gerais. 
2. Conflito de valores: violência, nepotismo, moralização pública.
3. Corrupção e instrumentos de combate á corrupçao polltica (lei 9840).
4. O legal e o legítimo: os sujeitos e o esplrito da lei.
5. o público e o privado. / Pragmatismo e bem-comum.
6. Polltica: individualisrao e lógica do mercado./ Polltica e marketing.
7 Contribuição da Igreja para uma renovaçao ética. 
B) Recursos Pedagógicos:
• os participantes deverão trazer situações do cotidiano vivido nos partidos, conselhos e outros

espaços e analisà-los sob o ponto de vista da ética
C) Seminário de Encerramento da Terceira Parte do Curso: Debate a respeito da Ética e prática
Politica. Reafizada nas Câmaras Municipais.

" Buscai priilleiro o Reino de 

Deus e a sua Justiça e tudo 
Illais vos será acrescentado'' 

I 



KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço 

Coordenação Executiva da 2ª Jornada Ecumênica 

Rua Santo Amaro 129 Glória 

22211-230 Rio de Janeiro RJ 

Tel (21) 2224-6713 Fax (21) 2221-3016 

E-mail jornada@koinonia.org.br

www.koinonia.org.br/jornada

PROMOÇÃO 

Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos - Cebi

Centro Ecumênico de Evangelizaçãp, 

Capacitação e Assessoria - Ceca 

Centro de Evangelização de Direitos da Terra -

Cediter 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço - Cese 

Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e 

Educação Popular - Cesep 

Conselho Latino-Americano de Igrejas Cristãs -

Clai Brasil 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs - Conic 

Grupo de Trabalho Missionário Evangélico -

GTME 

Instituto Universidade Popular - Unipop 

KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço 

a ORNAD 



Desde a realização da 1 ª JORNADA ECUMÊNICA, em 

1994, grandes transformações continuam 

ocorrendo no mundo, cada vez mais globalizado e 

caracterizado pelo aprofundamento do abismo 

entre ricos e pobres e marcado por conflitos 

culturais, sociais, econômicos e religiosos, que têm 

colocado novos desafios ao movimento ecumênico. 

Nota-se, ao mesmo tempo que existem no Brasil, 

pessoas e grupos, das diversas igrejas, preocupados 

com a necessidade de ampliação dos espaços e dos 

diálogos ecumênicos, que ultrapassem os limites 

institucionais, principalmente, no que concerne aos 

esforços de construção de uma sociedade mais justa 

e de uma cultura democrática no país. Essas pessoas 

e grupos estão presentes e atuantes nos diversos 

movimentos sociais. No entanto, eles se encontram 

dispersos nas várias igrejas, com pouco ou nenhum 

contato entre si. 

A existência desses grupos e pessoas apresenta, 

para as igrejas e entidades ecumênicas e para todas 

as pessoas comprometidas com o ecumenismo, o 

desafio de oferecer-lhes o apoio necessário para que 

se articulem, de tal maneira, que possam 

desenvolver-se plenamente. 

OBJETIVOS 
A 2ª JORNADA ECUMÊNICA se propõe contribuir 

para o avanço do movimento ecumênico no país, 

aprofundando o compromisso social de igrejas e 

entidades ecumênicas, na construção de uma 

cultura realmente democrática. Terá, entre seus 

objetivos, discutir o papel do movimento, frente à 

realidade brasileira e internacional, fortalecer os 

laços de solidariedade e cooperação entre as igrejas 

e organizações ecumênicas e propor e incentivar 

novas formas de articulação. 

2ª JORNADA ECUMÊNICA 

O sonho ecumênico: diversidade e

comunhão - humanidade reconciliada 

PARTICIPANTES 
Pessoas e grupos, leigos/as e clérigos/as vinculados/as a 

igrejas, projetos e entidades de serviço, professores/as e 

alunos/as de instituições de ensino teológico, interessados em 

refletir questões e propor formas de articulação do 

movimento ecumênico no Brasil. 

DATA E LOCAL 
11 a 14 de julho de 2002, na Fazenda São José das Paineiras 

em Mendes RJ. 

Tel: (24) 2465-2266 E-mail: faz.paineiras@uol.com.br 

INSCRIÇÕES 
O custo de participação, referente a despesas de hospedagem 

(alojamento e refeições) e material, é de R$130,00 (cento e

trinta reais) e poderá ser pago em duas parcelas e das 

seguintes formas: 

a) Pelos correios, enviando-se uma cópia do comprovante de

taxa de inscrição, no valor de R$30"00 (trinta reais), feito no

Bradesco, agência 17 45-0, conta corrente 15245-5, em nome

de KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, juntamente com
a ficha de inscrição para KOINONIA, Coordenação Executiva

da 2ª Jornada Ecumênica, Rua Santo Amaro, 129 Glória

22211-230 Rio de Janeiro RJ.

b) Pela internet, no endereço jornada@koinonia.org.br,

informando os dados do depósito da taxa de inscrição, no

valor de R$30,00 (trinta reais), com o terminal, agência,

seqüência e autorização, feito em banco, e da ficha de
inscrição.

A segunda parcela, no valor de R$100,00, será paga na

recepção do evento.

BOLSAS 
a) Você necessita de uma bolsa de participação? Em caso

afirmativo, qual a porcentagem requisitada?

b) Para participantes residentes fora da Região Sudeste, a

coordenação do Encontro tentará financiamento de

passagem rodoviária. Você necessita de uma bolsa-viagem?

Em caso afirmativo, qual o valor requisitado?

Informe-nos pelo telefone (21 )2224-6713 e

e-mail: jornada@koinonia.org.br

http://www.koinonia.org.br/jornada

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME 

ENDEREÇO 

BAIRRO 

CIDADE 

CEP ESTADO 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

FORMAÇÃO D 1 ° GRAU D 2° GRAU D SUPERIOR, QUAL?

PROFISSÃO 

ESTÁ VINCULADO/A A ALGUMA IGREJA? QUAL? QUE CARGO 
EXERCE? 

ESTÁ VINCULADO/A A ALGUM PROJETO OU ENTIDADE? QUAL? 

FOI ATENDIDO/A EM SEU PEDIDO DE BOLSA DE PARTICIPAÇÃO? 

EM QUE VALOR? 

FOI ATENDIDO/A EM SEU PEDIDO DE BOLSA-VIAGEM? EM QUE 
VALOR? 

OUTRAS INFORMAÇÕES 



Para um novo Conc11io 

INICIATIVA INTERNACIONAL EM PROL DE UM NOVO CONCÍLIO 

CARTA ABERTA ÀS COMUNIDADES CRISTÃS 

Tornar visível a diversidade 

à luz da Tradição Cristã e da Mensagem de Jesus 

Fazemos um chamado às comunidades cristãs paa que multipliquem seus esforços de 
reflexão partilhada e de comunicação púybUca, com o objetivo de dar a conhecer a 
pluralidade de pontos de vista e de propostas existentes na nossa Igreja. 

No próximo ano dois acontecimentos - de data conhecida no contexto da Igreja 
Católica - podem ter uma notável repercussão, tanto no âmbito eclesial quanto social. 

O primeiro desees acontecimentos é a realização, em outubro de 2005, em Roma, do 
Sínodo sobre a.Eucaristia, tema importante, entre outras razões porque nele convergem 
muitas das inquietações e desejos de abertura que vem manifestando uma parte 
significativa da Comunidade Católica e da Opinião Pública internacional. 

O segundo é a comemoração, em dezembro de 2005, do 40° aniversário do 
encerramento do Concílio Vaticano II, momento de special relevância que se prestará a 
avaliações diversas do que significou em sua época e de suas conseqüências até nossos 
dias, assim como a visões prospectivas de seu futuro. 

Estas convocatorias merecem ser especialmente valorizadas no contexto de um final 
de Pontificado; tendo também em conta que Joao Paulo II se manifestou favorável a que 
sejam estimulados "Concílios particulares" no marco das Províncias Eclesiásticas, "(..)
fazendo que! - segundo suas palavras - tai$ Concílios sejam momento adequado pra as
decisões mais importantes, especialmente as que se referem à fé. (..) " (Exortação 
postsinodal aos Bispos, Pastores Gregis). 

Nos próximos meses, em relação a estes e outros temas, seria interessante conseguir a 
máxima projeção possível das opiniões e propostas das comunidades cristãs, para que a 
riqueza das contribuições seja levada em conta, em qualquer processo conciliar,
presente ou futuro. 

Pedimos que esta carta seja amplamente difundida, lida e debatida por todo tipo de 
comunidades eclesiais; e que nos sejam enviadas as conclusões elaboradas. 

1 º de setembro de 2004 

Proconcil 

Iniciativa Internacional a favor de um Novo Concílio 

www.proconcil.org; P.IQfQ!J_ç_i.!@pr9.çqo.çlL.9.r.g 



Chacina da Baixada: quando a história se repete como tragédia e como farsa. 

José Cláudio S. Alves 
Rio, Vigário Geral, 9 de abril de 2005. 

Praticamente doze anos após a chacina de Vigário Geral, mais urna chacina, vitírnizando um número maior ainda de pessoas, 
repete o itinerário rotineiro da segregação e execução sumária, que se abate sobre os pobres das periferias e favelas do Brasil. 
Após o assassinato de trinta pessoas, em Nova Iguaçu e Queimados, o horror, a indignação, o absurdo, a solidariedade, o medo, 
o ceticismo se misturam em m ilhares de manifestações, numa era globalizada e não menos injusta.
Olhando para a maior 'câmara de gás sem gás do mundo", existente na Baixada Fluminense, algo jamais imaginado por Hitler,
Pinochet ou qualquer genocida, vemos, diariamente seis ou sete pessoas executadas, de modo preferencial, a população negra
que habita os "campos de concentração sem arame farpados" com o qual convivemos: ! 

·nrando o número de pessoas assassinadas, a indignação maior se volta para o fato de serem i,noceri\e-s. Numa ace\\ação velada
de que se fossem culpados de alguma coisa: roubo, furto, tráfico, violência corporal, etc, seria mais aceitável.
A legitimação dos grupos de extermínio ou da brutalidade oficial do aparato policial sempre ocorreu na esteira do ·bandido bom é
bandido morto', da nossa 'lei brasileira da pena de morte para os mais pobres'. Vitimas preferências, tornam-se, na mistificação
de um debate que acaba nos transformando em reféns de nós mesmos, os culpados, de antemão, pelos crimes que jamais
saberemos se cometeram ou não, já que apenas 7,8% dos assassinatos, no estado do Rio de Janeiro, constituem-se em
processos para investigação.
Quando olhamos a história da Baixada, seus esquadrões da morte, nos anos 70, com a ação direta de policiais, o financiamento
por empresários e comerciantes e a sustentação pelos políticos locais; o 'Mão Branca• dos anos 80, com a autonomização dos
grupos de extermínio e ação de civis; a chegada dos matadores ao poder, nos anos 90, eleitos prefeitos, vereadores e deputados
na região, além da entrada do tráfico de drogas enquanto mais um cliente do extermínio, compreendemos as fases e detalhes do
genocídio perpetrado pelo Estado em aliança com o capital.
Não há poder paralelo, não há Estado a ser saneado, não há mercado capitalista a ser aperfeiçoado. O Estado e o capital, eles
mesmos, promovem, de acordo com seus interesses, possibilidades históricas e respostas sociais a organização do crime e da

execução sumária.
Matar pobres nas periferias dá voto, tanto quanto matá-los nas favelas. Na periferia, porque a única referência de segurança
pública, criaáo pelo Estado e financiado pelo capital; é o matador, eleito como herói vingador, matando os pobres que os pobres
são forçados a aceitar a morte, na trágica e inquestionável legitimação pelos próprios pares.
Na favela, porque é determinante mostrar, para a sociedade aterrorizada, que a pol!cia está fazendo algo, que os bandidos estão
sendo mortos, que o 'outro•: negro, pobre e jovem está sendo devidamente reprimido, enquanto por trás, os acordos
tr,:inc,fnrm,:im n ,-rimo om nor,A,-in li ,,-r,:ili11n n,:ir,:i tnrlnc, nc, 1V1nc1 ,mirinroc, rin nA ,:ic, ,:irm,:ic, n,:ic,c,,:innn nol,:i c,onc,,:i,-�n rio c,on1 or,:in,-,:i 
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e alívio dos que acidentalmente ou não, tantas vezes, são também atingidos. 
Matar da lucro, na favela ou na perneTia. O quilo de cocaína pura, a se\e mil reais, transforma-se em quarenta e sete mil rea\s, 
adicionando-se pó royal. Qualquer investidor, que coloque seu dinheiro nesse esquema, sabe o quanto é certo o lucro, em 
retornos comparáveis ao que o nosso cassino financeiro dá ao capital internacionaí, com urna vantagem, além de não ser pego 
pelos impostos, lava-se muito mais branco com o sangue do negro, pois ninguém é louco de se aventurar na investigação da 
sonegação à vida, feita aos pobres desse pais. 
O rosto descoberto dos assassinos, na chacina de Nova Iguaçu e. Queimados, vai além da certeza da impunidade. Mesmo sendo 
condenados e presos, ainda assim, lucrarão muito mais. Os beneficiados com as execuções sumárias da 'carne mais barata do 
mercado' iá comprovaram, no voto, no lucro, no poder que; aqueles que os servem, jamais saem perdendo. Capitaliz.ados, 
eleitos, intocáveis, ajudarão a todos que os servem, mesmo que tenham que passar algur1s anos de sua$ vidas presos, em nome 
da perpetuaçãô dessa estrutura.

A busca pela justiça, pela solidariedade, pela ruptura com esse esquema só será eficaz, quando se olhar para além dos fatos 
que nos chocam e aterrorizam. Quando o 'outro• da periferia e da favela não for mais apenas aquele que deve ser ajudado para 
que não venha a nos roubar e matar. Quando formos capazes de entender que sua eliminação sumária é o combustível que 
aiímenta a segregação, a violência e o poder que tanto o Estado corno o capitai, na econornfa-polltica brasíieíra, mantém 
perpetuando, servindo à classe dominante mais sanguinolenta e hipócrita que a humanidade conheceu. 
Não basta punição é preciso compaixão social. Não basta compaixão é preciso agir junto. Não se trata de ensinar, mas de 
aprender junto a responder, a curto e longo prazo, o desafio. Para que o sangue dos milhares de executados fecundem o chão 
de um outro Pais. 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REUNIÃO: 10/12/97 

. 
-

Pessoas presentes: Pe.Matteo, Pe.Agostinho,Pe.Bruno, Fr.Piaia, Percival, Antonio Sérgio, 
Paiva, Jorge Miranda, Pe. Marcos, Pe. Porfírio, Pc.Denis, Pe.J>atrício, Pe. Lesly, Tere?.inha, 
Diácono Bartolomeu, Irene. Cursistas: Salvador, Clara e Sonia (CATEDRAL); Celeste 
(CENFORJ e Ricardo (N.LAR). 

PAUTA: 

1. Avaliação do Semestre
2. Programação 98 - Módulo Pastoral

AVALIAÇÁO - MÓDULO ANTROPOLOGIA 

CATEDRAL: o grupo achou que Antropologia deveria ter sido o 1 ° módulo a ser estudado, 
apesar dos anteriores terem dado base para a compreensão do mesmo; 
Descoberta: trabalho como meio de sofrimento e morte quando deveria ser o contrário; 
Valor: cresci1rn:11to ct�llH> pessoa: a participação <lo próprio grupo na elaboração do 
Seminário; trabalho de arte (massa) dificuldade em cnar; massa do povo, mais diflcil. O 
módulo ajudou a descobrir algumas formas de crescer. 
Nº de participantes: 35 a 40 pessoas (Catedral) 
Causas apontadas para a redução do nº de participantes: cobrança dos padres com relação aos 
trabalhos na comunidade, envolvimento nas Missões, luta pela sobrevivência. 
Pe. /\gostinho questiona os motivos apresentados e aponta a saída do Francisco Orofino da 
Coordenação na Catedral, como uma possível causa da queda de partidpantes. 
Foi muito valorizado o papel do Jorge Miranda no acompanhamento do grupo. 
O grupo da Catedral preparou um Encontro de lazer para as famílias e foi muito bom. 

NOSSO LAR: o módulo Antropologia despertou uma valorização pessoal. O grupo gostou 
muito . 
Jorge queixou-se quanto às tarefas que não eratn levadas a sério. 
O Seminário foi um desafio para o grupo. Saiu muito bom; a linguagem mais acessível; 
houve maior assimilação. 
Segundo Antonio Sérgio, a preocupação do Jorge era quanto à capacitação e continuidade. 
Isso atingiu o grupo e houve essa troca. 
Seminário: vúlido para a equipe e para o grupo. Consciência do que o grupo é capaz. 
Nº de participantes: 35 a 38 pessoas (N.Lar). Nos últimos encontros, a freqüência se manteve 
estabilizada. 
Para o Pe. 8runo,o Seminário foi importante porque possibilitou ao grupo perceber que tem 
capacidade e pode fazer. O grupo saiu acreditando mais em si . O Seminário, resgatou a 
integração do grupo. 

CENFOR: o módulo Antropologia foi muito bom, o grupo assimilou muito bem. 
Seminário: no início, houve apreensão quanto à organização, mas no final deu tudo certo; 
houve doação de todos e o resultado foi muito válido. O seminário deu pistas para o grupo no 
sentido do repasse para a comunidade. Observa-se um crescimento a nível pessoal. 
foi cobrada a falta da Coordenadora (Cássia) ao seminário. 
Quanto às desistências, foi citado que algumas, foram motivadas por fator financeiro. Jsso foi 
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constatado nas visitas . Também a angústia de muitos em corno repassar o curso talve� �nltâ 
sido uma das causas. 
Sobre a questão financeira, o responsável pela Paróquia de Tinguá, colocou a caixa da 
paróquia à disposição dos paroquianos participantes do curso. 
Para o grupo do CENfOR, Antropologia foi o módulo mais organizado. A presença do Jorge 
acompanhando sempre, foi muito positiva. Quanto ao módulo Política. na opinião de alguns, 
foi muito jogado. Percebe-se que alguns assessores, apesar de competentes, não conseguiram 
empolgar o grupo. 
Sugestão: integrar o Jorge Miranda na Equ_ipe de Coordenação do Projeto. 
Pe. Malleo acrescenta que a equipe de ·coordenação reconhece o valor do papel do Jorge. l :le 
esta inti.;ri.;ssado e111 preparar projeto para resgatar a memória da Diocese. 
Quanto ao Seminário, achou muito positivo; houve maior integração, graças à preparação 
orientada pelo Jorge. Valorizou-se os talentos. 
Pe. Matteo questiona, ainda, a duração do curso. Projeto prevê dois anos de curso. Como l'ica 
, após o término, em julho/98? O 2° semestre precisa ser pensado. 

A seguir, foi l'eita a leitura da ata anterior. 
Paiva fez alguns comentários sobre a proposta para o Módulo pastoral , baseando-se nas 
sugestões apresentadas na reunião anterior (Ternas propostos) 
- Questão do leigo - Papet"do leigo na Evangelização. O que foi? O que é? etc.
- Elite leiga (CEBS) e Evangelização de Massa
- Quais as opções da Baixada?
- Metodologia da Ação Evangelizadora.

Temas para os Seminários: 
- Evangelização e Pluralismo Religioso ( seitas,etc.)
- Pedagogia de Jesus e Igreja Primitiva

MÓDULO PASTORAL 
Discussão: Assumir que é "Módulo Pastoral" ou Evangelização Leiga ? 

Pe.Marcos: importante dar uma visão global de Evangelização no Brasil, América Latina., 
Rediscutir as pastorais já existentes: aquelas que são "aliciais" e as excluídas. 

Pe.Agostinho - Como ajudar a ter uma visão diferente de Igreja? 
Pe. Bruno : Como possibilitar ao grupo contribuir com o caminhar da Diocese? 
Jorge Mi randa: .1 º) pensar o conteúdo; 2º)Metodologia de corno levar esse conteúdo para a 
base; 3°) bvangelização (só acontece, se forem bem trabalhados os dois ítens anteriores). 
t irnportnntc partir do subjetivo (eu), para o grupo. 

Pe.Agostinho sugere , para o 1 ° momento de março, m1c1ar com uma boa introdução, 
baseando-se no objetivo. Ex. O que nós queremos? Retomar um pouco o curso. 

-: . 

Pe.Marcos concorda que o curso deve ir por etapas. Seria bom, na I ª etapa, uma fase 
i ntrodutórin. 
Por exemplo: Pensar na palavra Evangelizar. o.que é evangelizar? Isso, já daria uma base 
para as demais etapas. 
Discussão sobre as dificuldades que poderão surgir com relação aos vários segmentos da 
Paróquia e sociedade. 



.. .

Outras sugestões: 1 ° final de semana ( l º.Ligação;2°.Retlexâu; 3º.Rellexâo Metodológir.;á'. J .. 
1 : ... 

• .. 

ORDEM DOS TEMAS DEFINIDOS PARA OS ENCONTROS (na reunião de 11/1 t'i97) 

Íl 1 º ) O L�IGO NA EV_ANGELIZAÇÀO (Caráter introdutório) ,.,i;1)f:,, /
Q, \ � ?2º)0PÇOES DA AÇAO EVANGELIZADORA NA BAIXADA �.p' uJ-' �
I , ) � Jº)ELITE LEIGA E EVANG�LIZAÇÃO DE MASSA 

/ . / t;fi f .. fr 
4")METODOLOGlA DA AÇAO EV ANGEUZA[)ORA 

/ / f 1' V 
TEMAS PARA os SEMINÁRIOS: . . <ii V(,/ 

q ' ,,f '\ 1 .PEDAOOGI/\ DE JESUS E A IGREJA PRIMITIVA � v 

2.EVANGELIZAÇÃO E PLURALISMO RELIGIOSO. L,-�

4 

/, ·:;'r (/ ' / ,e/ ·yi 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REUNIÃO: 18.02.98 

PESSOAS PRESENTES: Pe.Agostinho, Pe.Matteo, Névio, Percival, Parreiras, Ricardo, 
Sônia, Pe. Bruno, Cássia, Antonio Sérgio, Adriano, Jorge Miranda e Irene. 

ASSUNTOS TRATADOS: 
1 ° Encontro/98 - Dúvidas quanto aos assyssores responsáveis em preparar e assumir o 
1 ºEncontro. Na última reunião não havia sido definida a equipe, segundo o Paiva. 
Pe.Agostinho: preocupação em integrar os assessores que já passaram pela Equipe de 
Coordenação. 
Solicitação: O Conselho Tutelar de Vila de Cava pede a pem,issão para a entrada de 
30 pessoas no Curso de Formação. Após discussão, a o grupo achou que não seria 
conveniente, uma vez que essas pessoas não participaram no ano anterior, tornando-se 
dificil a integração. A resposta é negativa, justificada por vários outros motivo� 
Propõe-se estudar alguma possibilidade para o 2° semestre. 
A Catedral montou cursos assumidos por pessoas que participam do Curso de 
Fonnaçâo. 

Quanto ao 1 º Encontro/98 : Paiva não poderá assumir os três finais de semana. O 
trabalho será dividido entre Paiva e Névio. 
Paiva expôs o tema ''EVANGELIZAÇÃO", com várias colocações sobre os vários 
conceitos, focalizando a Missão do Leigo nessa Evangelização frente aos novos desafios. 
Poram feitas várias colocações e sugestões de subsídios para se desenvolver o tema 
(Doe. CNBB., Evangelho Anunciando - Paulo VI, etc.). 
Outras discussões a respeito da dificuldade de identidade do leigo na Igreja ( clero e 
leigo: ainda há muita ligação). O tradicionalismo da Igreja atrapalha muito. A 
esperança, é que o Curso de formação Social, seja referencial para a caminhada da 
Diocese. É preciso, para isso, conscientizar também os padres. É preciso dar ao leigo, o 
seu lugar. 
Desafio: Segundo Pe.Bruno, é preciso criar uma nova forma de organização de base. 
entre os leigos, pois do contrário, a Igreja institucional vai nos engolir. 
Esclarecimento: Jorge esclarece que o grupo de cursistas está preparado para trabalhar 
essas questões de contradições e conflitos. Não há necessidade de se preocupar tanto 
quanto à reação do grupo, pois os modules anteriores já encaminharam para isso, ou 
seja, para um estudo sobre a Evangelização frente aos desafios de hoje. 
Sugestão: 1 ° Encontro. O que é Evangelizar? Qual o papel do leigo? 
Leigo na �vangelizaçãu, - trabalhc.1r os diferentes conceitos sobre Cvangd,znção, 
contextualizando interesses históricos (momento, etc.); reforçar, investir na 
Evangelização/denuncia (Evangelho); conceito sobre Teologia do Leigo; Modelo de 
Igreja (Boff) no contexto social e político (gancho com a Evangelização) 



Quanto ao 2º Encontro: Procurar.junto aos Coordenadores de Pastorais da dioçese de 
Nova Iguaçu e Caxias dados sobre a história, a caminhada pastoral. Foi sugerido q.oe o 
2° Encontro seja animado por pessoas que têm vivência pastoral na Baixada. Pensar o 
ontem, o hoje e o amanhã. 
Segundo Parreiras, a partir do 2° Encontro até o último tema, já começa a pensar na 
continuidade do curso. Essa continuidade está dentro dessa perspectiva evc1ngel17adora. 
Sugestões de nomes para o 2º Encontro: Cláudio Cecon, Pe. Bruno, Frei P 1a 1 c1 
Piazinho e o Coord. De pastoral de Caxias. 
Sugestão para o Seminário: l º, Francisco Orofino, 2°, Pedro Oliveira. Outro nome: 
Faustino Teixeira. 
Comunicado: Adriano está terminando o Mestrado de Socialização Política -
Liderança Sindical. Estará mais disponível para o Curso neste ano. 

Sugestão para a Secretaria : enviar carta aos cursistas lembrando o rc1111c10 dos 
encontros , os temas propostos para o semestre e a tarefa para o l O Encontro: 
Tarefa: Entrevistar 3 ou 4 lideranças de comunidade, com o seguinte questionamento: O 
QUE É EVANGELIZAÇÃO PARA VOCÊ? 

PRÓXIMA REUNIÃO: 10.03.98 - 14:30h - CEPAL. 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
:MEMÓRIA DE REUNIÃO:29.10.98 

PESSOAS PRESENTES: (Equipe) Pe Matteo, Pe.Agostinho , Pe.Bruno, Parreiras, 
Percival, Adriano e Irene; Coordenadores Regionais (Reg. I,Il,ffi,V,VI e VII) 
Faltou:Reg.IV; presentes também: Pe.Edimilson (Vigário-Geral), Pe.Roy (Direitos 
Humanos) e José Cláudio. 

A reunião teve início com a expos1çao dos trabalhos do curso, pelo Pe.Matteo , 
focalizando , em especial, o trabalho atual. 
A seguir, foi feita uma avaliação do 2° Encontro nos municípios, cujo objetivo foi convidar 
os coordenadores pastorais das comunidades, como forma de integração, isto é, meio de 
evitar que o curso se tome um trabalho isolado. 
Quanto ao Encontro na Catedral, município de Nova Iguaçu, segundo o Pe. Agostinho, foi 
muito positivo. Percebeu-se claramente que o grupo é capaz. 
Preocupação: como mantê-los sujeitos do processo? 
Pe. Agostinho acrescenta que o motivo do convite aos coordenadores regionais, é uma 
forma de promover uma inserção maior na Diocese. Forma de inserir essas pessoas no 
processo já existente. 
Encontro de Belford Roxo - 36 cursistas 
Decisão do grupo: convidar os cursistas desistentes e outras pessoas importantes na 
comunidade que o grupo gostaria que estivesse participando. 
Problemas a serem trabalhados pelo grupo: EDUCAÇÃO, SAÚDE e POLÍTICA. 
Alguns questionamentos : Por que não o curso por Regional? Porque a ligação FÉ e 
VIDA, objeto do curso nesta fase, toma-se mais fácil de trabalhn:r unível de município. 
Pe.Bruno percebeu no grupo de Belford Roxo, uma tentativa de abrir caminhos 
levantando problemas municipais (Pastoral da Educação, Past.da Cidadania), mas 
abordando questões relativas à Diocese. 
O município de Nilópoiis ainda não realizou o 2° Encontro, que está marcado, para o dia 
31.10.98, na Paróquia N.S.Aparecida. 

Próximo passo: 3° ENCONTRO 
Trabalhar a proposta de ação para iniciar no ano de 1999: 
1 º.Pesquisa ( pensar as questões que podem ser trabalhadas); 
2° Troca de idéias com outras pessoas; 
3º Reflexão sobre o que pode ser feito para que esse grupo de pessoas possa crescer. 

(O que pode ser feito para que essas pessoas tenham apoio das comunidades?) 
4° Solenidade de formatura 

Objetivo: apresentar a proposta de trabalho articulada ( a níveJ de município e a nível 
diocesano). 
Uma preocupação da equipe nessa proposta de trabalho é garantir a reflexão espiritual da 
Educação, Saúde, Política, Trabalho, etc. O trabalho não pode se desvincular da fé. Há uma 
grande dificuldade de articular Política, Fé e Vida. Importante analisar: o que a Bíblia tem 
a nos djzer quanto aos problemas (educação, trabalho, etc.)? O.que a realidade tem a nos 
dizer? 
Há uma carência de fonte onde as pessoas possam se alimentar para poder resolver essas 
questões. 
Questão da CIDADANIA: uma barreira que pode surgir, é que todas as pessoas atuantes, 
são militantes do PT e por isso poderão encontrar dificuldades. 
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Pe.Matteo acrescenta que sempre houve na Diocese, uma preocupação quanto a esse tipo 
de trabalho, mas poucos trabalhos vigoraram. 
Esse curso durou três anos e o grupo continua animado, por isso cria wna expectativa de 
muita esperança. As pessoas já percebem que o curso está abrindo novos horizontes. 
ENCONTRO NA CATEDRAL (Adriano) - observou que alguns convidados 
desconheciam o curso e seu conteúdo. Acrescenta que há necessidade de maior divulgação. 
Pe. Agostinho questiona os Coordenadores Regionais sobre até que ponto estão por dentro 
desse curso? 
Pe.Davenir coloca que alguns estão por dentro porque têm membros de suas Paróquias 
participando. Não há envolvimento. Acrescenta que não havia até agora, articulação para 
tornar visível esse trabalho. Na verdade, a maioria dos coordenadores tinham pouco 
conhecimento a respeito do Curso de Formação Social. Para eles, é necessário que os 
cursistas se tornem multiplicadores. Muito pouco se falou do curso nas reuniões dos 
regionais até hoje. Para a maioria , parece que está faltando mesmo é divulgação. 
Nas fases anteriores , o curso se prendeu à preparação do grupo. Nessa fase, a nível de 
municf pio, deverá haver maior divulgação. 
Sugestão (Pe. Eclimilson) : sugere que sejam publicados no jornal "Caminhando", os 
assuntos trabalhados ao final de cada módulo do curso. Isso seria uma boa forma de 
divulgação. 
Quanto à questão política, é desejo de D.Werner , aproveitar o grupo do curso para 
acompanhar os trabalhos sociais, cobrar, analisar, visando melhores con4ições de vida à 
população da Baixada. O curso é uma grande arma para se trabalhar e promover 
intervenções. 
Projeto de Formação Política (Pastoral da Juventude) - Pe Davenir coloca a necessidade 
de se preparar o jovem para assumir a política de forma consciente. Para ele, faltam 
recursos para se investir nas pessoas, principalmente para a j�ventude. É necessário que 
esses trabalhos sejam levados a sério. 
Todos os coordenadores presentes se mostraram favoráveis às propostas do Curso de 
Formação Social e se propõem a colaborar. 
QUESTIONAMENTO DOS COORDENADORES REGIONAIS: 
O que a Equipe do Curso quer dos coordenadores? 

Uma conversa periódica para trocar idéias sobre o andamento das coisas; 
necessidade do apoio dos coordenadores junto aos padres das paróquias quanto à 
proposta de trabalho; 
há necessidade de um preparo maior , pois as pessoas ainda estão muito presas à figura 
do padre. 
Lembrar a proposta inicial do curso: "Que Diocese queremos daqui a 1 O anos?" 

Pe. Matteo agradece a presença dos coordenadores e espera contar com a colaboração de 
todos, principalmente, por serem padres jovens e brasileiros. 
Encerrou-se a reunião, ficando marcada a próxima reunião da Equipe de Coordenação para 
o dia 03.11.98, às 16:00h, no CEPAL.



DIOCESg DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REU�IÃO: 28.04.98 

PESSOAS PRESENTgS: Pe. Matteo. Pe.Bruno, Pe.Agostinho, Fr. Piaia, Cássia, 
José Cláudio e Irene. 

PAlJTA DA REUNIÃO: 
1. Reformulação da proposta de José Ch1udio para o 3° encontro;
2 Seminário do dia 09.05.98 ,
3. 4° Encontro

1 ") Ri!:FORMlJLACÃO DA PROPOSTA / 3° ENCONTRO 
José Clúuclio apresentou a sua proposta refom1ulada , para o 3° encontro, exp licando 
o desem,olvimento da mesma parn O'> três dias. Foi feita a 'leitura do ro1cHO sobre a
História da Igreja em Nova Iguaçu e o Pe. Matteo fez uma observação :,obre a falta
de abordagem à-grande incidência da� seitas presentes na Baixada. O mesmo. acha
que e preciso incluir também esse assunto.
Segundo o Pe. Bruno, o quest1onamen10 proposto para o domingo, deveria ser lançado
no sábt1<lo, pois somente no domingo, não haverá tempo suficiente para a discussão.
A preocupação da equipe com rela\·ào 'à exposição do José Claudio, refere-se à

direção , ao rumo , que poderá tomar o:; questionamentos surgidos .. É importante não
pcrckr n direção, o fio condutor: A EV /\NGEUZ/\ÇÃO
Quanto ao questionamento sobre o ruiuro da evan�eliza(>âo na Igreja de Nova Iguaçu,
acatar todas as colocações proposrns pelo grupo, para que sejam aproveitadas na
Diocese.
SUGESTÃO: a equipe sugere que o plenário fique para o domingo, para aproveitar
melhor o tempo de discussão.
2º) 1 11 SE"llN/\RIO (09.05}
Apresenta'ção da proposta do ass�ssor Francisco Orofino para o Seminário. Na 

impossibilidade de comparecer à reunião, Francisco enviou a sua proposta _que ·foi 
lida, analisada e aprovada pela equ1p� presente. 
Para organizar a programação do dia do Seminário, os três coordenadores locais 
ficaram de marcar uma reunião. 
3u) 4° El'iCONTRO 

Metodologia da Ação Evangelizadora na Baixada 
Foi comu 111cado pelo Nev10, através de telefone, que Solange (!SER) assumira o 4°

Encontro, nos três locais. 
OlJTROS ASSUNTOS: 
Cássia trouxe o currículo de um teólügo que te1n interesse em partic1pa 1 do Curso de 
formação Social , para ser analisado pela equipe de coordenação. Nome: Sere111to. 

Quanto ao 2° Seminário (04.07.98 ) , ainda não ha um assessor responsável. Foram 
feitos alguns contatos, mas não há nada definido. 

PRÓXI.YfA REUNIÃO: 12.0?.98 - 14:30h - CEPAL 
OBJETIVO: preparação do 4° En.contro e encaminhamentos do Projeto. 



MITRA DIOCESANA DE NOVA lGUACU 
CURSO OE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REUNIÃO: 28.03.98 
VISITA DA MlSEREOR: Sr. CLÁUDIO MOSER 

PRESENTES: Pe. MATTEO, Pe. AGOSTINHO, Pe. BRUNO, Frei PlAIA e IRENE. 

A Reunião teve inicio com a apresentação da Equipe do Projeto de Formação, com as suas respectivas 
funções dentro do Projeto e cargos na Diocese, esclarecendo que a equipe trata-se de um grupo que 
assumiu com coragem o trabalho de formação na Diocese. Pe. Agostinho esclareceu o motivo da 
continuidnclc do Pr�,jcw no mornc:nto de transição do l.lispo, aun.:s<.:entan<lo que o Pe. Matteo é o 
Coordenador Geral do Curso de formação Social. Foram apresentadas fotografias do 1 ° Seminário do 
Curso A seguir, o visitante apresentou-se . Seu nome , Cláudio Moser, natural de Porto Alegre,RS, 
mas criado na Alemanha, desde os se1e anos de idade. Trabalha na Misereor, há dois anos e meio. 
Responsavel por pane de proje1os da Mi�ereor no Brasil. Sua função, não consiste em aprovar 
proje1os. mas dialogar a:, possibilidades de encaminhamento desses projetos. ou seja. estudá-los, 
11nalí:rn-lt,s I? l'ncaminhú-los à Misereor que tem muitos projeto:,. O Sr Cláudio acompanha 140 
pro,1ctus. cni ntmo bienal. A Misereor financia projetos na Aménca Latina , América Central, Países 
Andinos !lsclareceu, ainda, que a Amênca Latina tem projetos aprovados pela Misert:or até 1995, no 
valúr de 100 000 000 [?M pôr ano, Em 1998, a América Latina só tem aprovados 87 000.000DM. 
Sendo assim, o Brasil ficou reduzido para 24 ou 29.000.000 DM. Segundo ele, isso se deve à crise 
econõmíca do país 1: diminuição da ajuda do governo alemão. Nosso projeto foi financiado 26% da 
Misereor e 74% do Governo da Alemanha. Com a crise do país, todas as entidades estão sofrendo 
queda de arrecadação. A Misereor trabalha mais no campo de Pastoral Social. 

QUESTIONAMENTO (Pe. Matteo) 
Pe.Maneo questiona a siruação do Projeto de formação Social, diante dessa problematica da crise 
econômica do pais, isto é, se o projeto no que diz respeito à verba, seria afetado 

S1 C'laudío esclarece que rodo o projeto foi o:-ç�do -:m 9S, nãi sofrendo alteração. Ele acrescenta 
que para novos projetos, e precrso o cuidado de pensar, calcular bem os gastos. Diante disso, a equipe 
q\1estiona s1..1br..: quais as perspectivas que lemos? E ele afirma que a arrecadação continua caindo. 

bm seguida, ele fez uma explanação de wdo o funcionamenro para aprovação dos projetos, 
apresentando as dificuldades que surgem para os vários financiamentos e entidades envolvidas. 
( Ex \1 iscreor, Comunidade Européia). /\crescentou que a Misereor prefere trabalhaJ com projetos 
menores no valor de 200 000.000 DM; acreditam mais nas iniciativas menores. 

. Pe.Matteo, questiona, ainda sobre o serviço de auditoria, ou seja, se todos os pr�jetos têm o mesmo 
sistema E ele explica que todo projeto aprovado num valor acima de 200.000 DM, tem auditoria. 

Pe.Mat1eo fala das díiiculdades financeiras , apertos no final do ano, o que obrigou à equipe solicitar a 
verba a1raves de telefone , no que foi atendido prontamente. Explicou, ainda, sobre o envio da 
solici1ação de verba ser vinculado à revisão do auditor, ocasionando, por isso, o atraso. 
Segundo 1,,1 Sr Claudio, e preciso fazer a solicitação de pagamento com basrMte antecedência. A 
Equipe devera encaminhar 1.1ma previsão de gastos. 

QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS À MJSEREOR: 
• Sr Cláudio analisou os balancetes e com relação ao pessoal que presta serviços, solicitou que

couste do relatório os seguintes dados referentes aos mesmos: nome, funçao, salário mensal,
\!ncargos sociais

• Pe.fvfarteL1 explica que só hà uma pessoa registrada., a secretária. Os demais, coordenadores e
assessores, recebem por serviços prestados.

• Qui1n10 à (\1ordem1ç1lo, não é remunerada. Pe.Agostinho acn::scenta que hi1 muito serviço de
�ratuidadc Sobre isso, o Sr. Cláudio afirma que é importante informar à Misereor sobre a
contribuição que a Equipe oferece ao Projeto.

• Avaliação da verba do projeto: foi avaliada a parte utilizada e o restante, observando-se que foi
gasta menos do que resta. fsso, segundo a equipe, devido à economia feita.



Pe. Agostinho esclarece que a nossa diocese foi uma Diocese de milhões de marcos utilizados para 
construção. Hoje, chegou-se à conclusão que é preciso investir mais no humano ( lideranças), leigos. 
Mas não há muito interesse em apoiar as bases. Daí , o sonho de assegurar a continuidade do curso a 
formaçiio permanente na Diocese. 

' , 

Sr C\imdio coloca que para a continuidade. é preciso ver as dificuldades da Diocese como Diocese e 
as d1fü:uld11des da Sociedadé nessa Região. Pazer uma avaliação crítica sobre o que conseguiram com o 
curso e pensar em como se pode dar comim.lidade a partir do que se conseguiu. 
Comli trabalhar o dinheiro que esril sobrando ? Há 2/3 do projeto. Não há como incluir outros gastos 
dentro do proJeto, uma vez que tudo já esta discriminado. 
Pe.Matteo infbm1ou que foi solicitada à Misereor, autorização para a compra de um Microcomputador, 
mfts não foi aurorizado Pe Bruno acrescenta que há necessidade de uma Biblioteca, pois muitos cursos 
jú lbram rnalizados 11a lJiuccsc. mas lhhc1m recursos necessários para ll uso após o t6rmino. Ex. 
Biblioteca, Vidt:oteca,etc. 

Sr Cláudio tem interesse em apoiar o projeto, mas esclarece que essa parte é ligada à Área 
Adminismniva. órgão que libera meios do governo e a parte que sobra do projeto, é recurso do 
governo . pois a porcentagem da Misereor, já foi utilizada. Diante disso, ele apresenta uma sugestão: a 
equipe, devera enviar solicitação à Misereor, pedindo remanejamento de uma parte da verba 
cconom'1z.acla na ârea ele pessoal, ser remanejada para outras áreas. Esclarecer as áreas mais 
necessicadas Ele pr�rn1eteu tentai negociação, mas acha dificíl, devido o recurso ser do governo. 

QUESTIONAMENTOS DO SR. CLÁUDIO: (CMPORTÂNCIA DO CURSO) 
Depois de iodas as discussões sobre a questão financeira, o Sr.Cláudio questiona a importância do 
Curso Pe Agosrinho esclarece que o curso é importante, porque reúne representantes de todas as 
cumLm1dades O cursista e representativo das 300 comunidades junto às bases. Têm o compromisso de 
levar o curso à base. 
CONTEÚDOS ESTAO DE ACORDO COM A REALIDADE? 
Pe. Matteo afinna qt1e é uma preocupação da Equipe, que o curso não seja acadêmico, mas que 
capacite o grup� na atuação com a base 
FUNCIONAMENTO? 
Curso foi dividido em quatro Módulos, funcionando três grupos em três locais diferentes. A média de 
participantes é 120 pessoas. 
A Equipe fez um breve relatório da importância do curso na Diocese. Foi acrescentado que no período 
de dczl;!mbro a março, o grupo atuoú nas bases. Houve 40 pedidos de pessoas com intenção de 
ingressar no curso. A Equipe não aceitou, devido ao funcionamento do mesmo há quase dois anos. Ja 
há grupos de cursistas se propondo a fazer pequenos cursos direcionados por eles mesmos. 
Fr. Piaia acrescenta que após o mês de julho, a idéia seria expandir o curso às Paróquias, aproveitando 
os cursistas e alguns assessores. 
Segundo Pe.Bruno, seria interessante que se fizesse cursos específicos para se especializarem em 
11lguma areil que 11111,s se identifiCilm. Para essa formação, há necessidade de pessoal preparado. 
A Baixada esta vi-.,.endo um momento de rnuiia sede de formação(Pré-Yestibulares, Teologia.etc.). 
Sempre houw -:ursinho"!> de tin� dt: semana, mas essa formação sistematica, é nova 

Sr Claudio sugere que se faça novo cur�o, partindo db Módulo 1, para aproveitar os recursos que 
sobram 

DESAFIO: (Sr.Cláudio) 
Ele colt1ca que percebe-se uma falta de perspectivas na Região (Baixada) e apresenta a seguinte 
sugestão. n equipe Lena que pensar numa perspectiva: para onde esse trabalho vai dar? Qual o 
problema do município? Qual a causa de tanta pobreza, se há arrecadação? A EqL\ipe precisa buscar 
parceria com outros grupos ligados ao município.( Ex. Conselho Munícipal,etc.). E preciso criar um 
Plano de Dcsenvolvimcnio Regional (Baixada). Convidar pessoas capacitadas para auxiliar nesse 
trabalho OBJETIVO pensar para onde vão os recursos?Convidar pessoas de fora, grupo pequeno para 
dar contribuição no desenvolvimento desse Plano. ( EX. Pessoas de Conselhos Municipais, como 
Projeto Cidade , ern Porto Alegre ). 

Pe \{atteo faz algumas colocações sobre alguns grupos não ligados à Igreja e acrescenta que a Igreja 
ainda e uma entidade sadia, enquanro em outros setores a ânsia do poder e ganância, é muito grande. 



DU'lCULDADES DA BAIXADA: 

O Poder Público na Baixada tem ligações com grupos (Drogas, Tráfico, etc.); a herança da Ditadura 
( após a aberrura, os gnipos não souberam se articular). 
Há boas lideranç11s na Baixada, mas têm medo das forças existentes. Percebe-se que as coisas na 
Baixada esriio empe1Tadas. Não �e sabe para onde caminhar. 
Segundo Pe.Mat1eo, a Equipe tem idéias quanto a isso,mas não tem como encaminhar. (Ex.idéias 
abafadas, devido às pressões da sociedade. O curso ajudou a encontrar pessoas que tem em mente essa 
caminhada (Ex. Jorge Miranda, Paiva. José Cláudio, Parreiras e outros.) 
Pe. Druno acrescenrn que e ideia do grupo segurar o Paiva, J ose Cláudio e Jorge Miranda para levar 
adiante o projeto 
Fr.Piaia dil. que o Curso de Formação na Diocese, é visto como prioridade. Em 97, aconteceram as 
Santas Missões Populares e as lideranças desse curso tiveram muita atuação 
O Curso não e um simples curso, mas é um suporte para a 1greja atuar no mundo. 

ASSUNTOS FINÂIS: 

Quamo à sugestão de se pensar em novo projeto, o Sr. Cláudio voltou a afirmar que a Equipe deve 
pensar num �urso menor para assegurar a continuidade. A sobra de dinheiro, segundo ele, deve 
provúcar uma discussão na Misereor e só depois, poderá se ter resultado favorável ou não. 
Deixou . ainda alguns endereços de pessoas capacitadas que poderiam ser convidadas para participar do 
n1rso F.x. PROJETO CIDA°DE - PORTO ALEGRE- ONG (Orçamento Participativo) 

Tel (051) 3306756 (Regina Pozzobon) 
A Misereor tem projeto com eles. Outro grupo que também poderia ser convidado: CEPIS -Tel 
(O 11 )8646162 -Rubens, Ranulfo ou Cássia). 

Pe.\tlatteo questiona se é possível encaminhar o novo projeto em nome da Cãritas? O Sr. Cláudio afirma 
que sim 
Pe. Matteo, solicita que o Sr.C\audio nos envie um parecer sobre o Encontro com a Equipe. 
O Sr. Claudio pede que a Equipe envie carta sobre a conversa do Encontro, sobre o remanejamento da 
verba e o projeto, menor para continuidade do curso. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião , após as despedidas e agradecimentos. Eu, IRENE 
�IRI El l.,\Tll\1 VOGAS, Secretaria do Projeto de Formação Social, fiz este registro que vai por mim 
assinado e pelos demais membros presentes. Nova Iguaçu, 28 de março de 1998. 



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ASSESSORIA EM 25 DE MAIO DE 2001 

1. Ampliação do financiamento

Sônia está tentando fazer contato com: (1) Giovanni Malacrida, Pe. Renato Chiera, Irmã Angela. 
(Santa Rita). 

Encaminhar os contatos com as outras entidades estrangeiras que Agostinho e Bruno já conhecem. 
Equipe financeira. 

2. Curso de Pesquisa

.p.«- Marcar dia com o Ceris para definir a vinculação específica. (Agostinho / Giovanni)

3. Discussão sobre os Projetos para 2002

A Iniciativas nos Municípios (Trabalho Desenvolvidos pelos Grupos de Base): 
• 

• 

• 

• 

Belford Roxo (projeto de formação/pesquisa que fortaleça a implementação do 
Conselho Comunitário de Saúde?). 
Queimados: cooperativa de macarrão 
Nilópolis: coleta seletiva de lixo 
Japeri, Paracambi, Mesquita, Nova Iguaçu(?) 

8. Levantamento e Seminário das Entidades:

• Preparação
• Dois a três meses de pesquisa.
• Organizar os dias do evento
• Divulgação
• Despesas do encontro
• Parceria de Ong's e Universidades.

C. Cursos de Formação: educação, política e metodologia:

• Projetos de extensão com a Faperj, Proex (UFF) e outras entidades.

D. Encontros de Formação Política.

• Às 4as quartas-feiras, de 14 às 17 horas.

E. Funcionamento do Centro:

• Estruturação da página do Centro Sociopolítico, onde apresentaremos a
programação do Centro, bem como a relação dos livros disporúveis.
Aquisição/doação de livros, fitas de vídeo.

4. Curso Sistemático de Política

Giovanni já tem resposta do contato para o Tópico O Brasil no Contexto Latino-americano e 
internacional? 
Definir, no papel, a estrutura do seminário de encerramento da parte l do Curso, prevista para 11 de 
agosto. Giovanni propôs que os cursistas apresentassem como se dá o jogo político nos municípios. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Comissão Diocesana de Formação Social Permanente: Fé e Compromisso. 

Memória da Reunião da Coordenação Ampliada ocorrida no dia 19 de 
novembro às 15 horas na Cáritas. 

Presentes: Pe. Agostinho, Pe. Bruno, Frei Piaia, Irene, Percival, Salvador, Parreiras e Adriano. 
O encontro teve como pauta os seguintes pontos: 
1. Apresentação das datas, integrantes e objetivos dos encontros relacionados a organização do Curso de

Formação Social. Ver em especial a questão do Fórum de Formação Política.
2. Apresentação e Decisão a respeito da situação dos animadores municipais e de suas atribuições.
3. Apresentação da Proposta de Encontro no dia 11/12 no CENFOR reunindo os cursistas do primeiro e

segundo projeto
4. Informes Gerais a Respeito do término do semestre do Curso de Fonnação Social. Encaminhamentos.

Dificuldades.
5. Apresentação do andamento do trabalho em relação a preparação do curso para o próximo ano.

1) Datas dos encontros da Comissllo Diocesana de Formaçllo Social Permanente.

Foi decidido que haverá três espécies de encontros específicos com os envolvidos com a Comissão
Diocesana de Formação Social:
� Reunião da Equipe Administrativa do Curso de Formação Social, às 2°5 quartas-feiras, � /4s l B

horas, na Cáritas e que conta com a presença de Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Frei Piaia, Irene e
Adriano. Esta reunião tem como objetivo resol er uestões ro riamente fina ceiras.

� Reunião de Coordenação da Comissão Diocesana de Formação ocial Permanente: às 2ª5 

quartas-feiras, de 15 às 16:30 na Cáritas. Este encontro conta com a presença dos componentes da 
Equipe Administrativa do Curso acima mencionados, mais o animador de cada um dos seis 
municípios da diocese, e mais o assessor permanente da Comissão: Parreiras. Esta reunião tem 
como objetivo encaminhar e decidir questões desenvolvidas pela comissão, em especial, o curso 
de formação social e os seus desdobramentos nos municípios, a formação política, a articulação 
com as demais pastorais. 

� Encontros de Formação Política: às 4ª5 quartas-feiras, às 14 horas, na Cáritas. Estes encontros, 
organizados pela Comissão Diocesana de Fonnação Social são abertos a todos e tem como 
objetivo socializar as contribuições de assessores em questões relativas a realidade sóciopolítica 
da Baixada, a fim de estimular sua compreensão. 

2) Os Animadores Municipais e Suas Atribuiçôes

Foram confirmados os nomes de Sonia Arnbrozino para acompanhar o município de Belford 
Roxo, Salvador por Nova Iguaçu e Maria Batista por Paracambi. Ficaram em aberto os animadores para 
Japeri, Queimados e Nilópolis. Quanto a Queimados, Adriano ficou de entrar em contato com Sonia 
Martins. Foi definido que será pago um valor igual para todos os atuais animadores (Maria Batista, Artur 
Torres, Sonia Ambrozino, Salvador e Beto), sendo que Queimados não foi definido ninguém para receber 
o pro labore. Os animadores efetivados terão sua carteira assinada em fevereiro, já que janeiro será o mês
de férias.

Quanto às atribuições dos animadores, foi visto os seguintes pontos: 
1. Pedir para que cada animador organize nos armários adquiridos para a Sala da Comissão de Formação

Social, os materiais a respeito dos municípios, seja recortes de jornais, documentos, vídeos, etc.
2. Sugerir um plantão semanal aos sábados de manhã de atendimento aos cursistas e demais pessoas

interessadas no projeto -de fonnação social. Ser uma referência para empréstimos de subsídios à
formação social como livros, vídeos, etc.

3. Visita às paróquias e articulação com outros cursistas para que isso aconteça



4. Organizar a estrutura do curso no mumc1p10 (Grupos de Fé e Compromisso), seja no plano
propriamente municipal seja no plano dos grupos temáticos (saúde, emprego, educação ... )

5. Chamá-los para ajudar na organização do espaço da saJa da Comissão de Formação Social
Com essas tarefas espera-se que os animadores desempenhem um papel muito mais significativo 

do que atualmente tem sido desenvolvido. Uma vez definido os três restastes municípios, deverá ser 
marcada um reunião com os animadores e Pe. Bruno a fim de esclarecer o papel dos primeiros. 

Pe. Agostinho, após uma conversa com Sonia Ambrozino de Belford Roxo, sugeriu que ela 
dedicasse mais tempo na Cáritas, apoiando os trabalhos da Comissão Diocesana. 

3) Apresentação da Proposta de Encontro no dia 11112 no CENFOR .reunindo os
cursistas do primeiro e segundo projeto

Foi definido o dia 11 de dezembro como o encontro de confraternização dos cursistas do primeiro 
e segundo projeto, no Cenfor de 9 às 13 horas, encerrando com Almoço. 

4) Informes Gerais a Respeito do término do semestre do Curso de Formação Social.
Encaminhamentos. Dificuldades.

Foi solicitado aos participantes que comentassem a respeito do término do semestre do Curso. Foi 
comentado que o nível de consciência dos cursistas em Nova Iguaçu é elevado e que os mesmos possuem 
um envolvimento muito forte com as propostas de ação. Estão preocupados com questões bastante 
específicas, como o funcionamento de uma cooperativa, por exemplo. Existe uma proposta de se 
organizar um comitê de defesa do emprego, desafiando os sindicatos a assumirem o seu papel nessa 
iniciativa. Este comitê teria na conscientização e na mobilização seus principais objetivos. Percival 
argumentou que o tempo de 20 horas é curto para o tipo de curso desenvolvido. 

Parreiras, ao comentar sobre o término do semestre, avaliou que em Paracambi ( contando com 
cerca de 10 a 15 cursistas) o curso ocorreu de forma mais certa, mais organizada. Já em Queimados, que 
contou com cerca de 12 cursistas, foi um pouco mais solto. O público foi formado maioritariamente por 
pessoas da Igreja. Com essas devemos desenvolver um trabalho mais orgânico. Criar um movimento com 
potencial de ação. Parreiras mostrou-se ainda impressionado com a compreensão dos cursistas sobre 
política econômica. Em Paracambi os cursistas estão cogitando a possibilidade de investir em um projeto 
de reciclagem de lixo. Em Queimados além do contato com um membro da prefeitura (secretários de 
desenvolvimento econômico), os cursistas estão pretendendo investir na criação de uma horta 
comunitária. 

, Parreiras disse ainda que existe uma idéia de se fazer um levantamento sobre as experiências de 
cooperativas na Baixada Fluminense e, posteriormente, realizar um seminário sobre essas experiência a 
fim de socialtzar essas experiências 

5) Apresentação do andamento do trabalho em relação à preparação do curso para o

próximo ano.

Adriano disse que no dia 15 de dezembro acontecerá uma reunião na Catedral, às 19 horas, a fim 
de discutir um eventual conteúdo e pedagogia para o curso de educação. Foram convidados: Emílio, 
presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação e conhecedor do FUNDEF (Fundo para o 
Desenvolvimento da Educação), Paiva, Perciva� Nádja, mestranda em política educacional pela UFF e 
moradora de Caxias e Ana Regina. Após esse encontro seriam pensadas datas em 2000 com o objetivo de 
fazer uma discussão com os cursistas a respeito do tema para o curso. 

Em relação à Política foi indicado o nome de João Munari (?). Temos também como referência o 
assessor Mareio. 



Memória do Seminário de Montagem do Primeiro Curso de Formação Social 

1) A Diocese que queremos daqui a dez anos

A) Características gerais
1. Religiosos senslveis às mudanças sociais e pastorais.
2. A fé como motor de nossa cidadania.
3. Leigo consciente de sua participação na Igreja de Nova Iguaçu (na Diocese).
4. O exerclcio da cidadania nos seus direitos e deveres, ao alcance e toda a população.
5. Investimentos sistemáticos no trabalho junto a jovens e mulheres.

B) Situação religiosa da população
1. Religião como um fator de união do povo, com a aceitação conisciente de um ecumenismo amplo.
2. Comunidades amadurecidas e capazes de celebrar.

C)Atividade Pastora( da Igreja 
1. Inserção da Diocese na realidade social.
2. Liturgia viva: palavra + eucaristia + realidade.
3. Agentes e lideranças mais bem formadas.

D) Estrutura juridica
J 

administrativa e organizacional da Dioce�;e
1. Organização e funcionamento dos Conselhos, nos diversos níveis, com representatividade e possibilídades reais de

influência.
2. Igreja organizada em pequenos grupos {núcleos) que estejam presentes em todas as ruas.
3. Maior integração e comunicação entre as comunidades/ paróquia.
4. Investimentos nas CEBs como uma nova forma de sermos lgre,ja.
5. Grupo de assessoria pastoral.

E) Situação sócio-econômica da população
1. Infra-estrutura básica eficiente.
2. Melhora geral no sistema de transporte.
3. Alternativas de emprego e sobrevivência
4. Considerável ampliação do sistema de saneamento básico
5. Melhoria do sistema educacional e de saúde (cobertura e qualidade)
6. Algumas iniciativas de programas de garantia de renda minima
7. Diminuição da violência entre o povo e por parte do Estado.

F) Situação Política dos Municípios
1. Fóruns populares de debate e ação política
2. Que o poder seja exercido por pessoas com sensibilidade social, ética e competência.
3. Municípios mais organizados, câmaras e prefeituras mais hone,stas e povo mais consciente.

G) Situação cultural da população
1. Alternativas populares à mídia.
2. Capacidade da Igreja trabalhar os desajustes culturais / existentes da migração.
3. Busca de participação popular sistemática nos meios de comun1icação (rádios, jornais, TV).
4. Maior consciênci� e capacidade de lidar com a sexualidade e a reprodução.
5. Auto estima, confiança, expectativas positivas (pessoais e coletivas).
6. Valores do povo considerados.

11) Problemas a serem enfrentados

A) De ordem geral
1. Desânimo dos agentes frente às perspectivas pessimistas para a Baixada.

B} No campo religioso
1. Estrutura autoritária da Igreja, voltada mais para si do que para a transmissão da vida.
2. Insuficiência dos canais de participação e decisão da base na estrutura e funcionamento da Igreja.
3. Pouco valor do leigo enquanto sujeito da Igreja.
4. Mentalidade católica (religiosos e leigos) centralizadora, autorMria e resistente às mudanças.
5. Ato de celebrar preso a normas rigidas, tanto eclesiais como 'psicológicas' do povo.



6. Ausência de um rumo pastoral na Diocese.
7. Pedagogicamente: querer {ser um novo] homem sem análise da realidade.
8. Pastoral social sem definir relação entre 'assistencialismo' e 'promoção humana'.
9. Falta de sintonia entre a linguagem do agente (pastoral) e o povo.
1 O. Catequese sem responder aos anseíos plenos da pessoa humana: "corpo + espírito + alma".
11. Medo da Igreja (religioso e leigos) de �perder a fén com a inserção na polltica.
12. Nosso povo e lideranças com pouca formação, dificultando a reflexão, compreensão e articulação.

• No campo social
O modelo neoliberal, com conseqüências nos planos:

a) Econômico:
• As péssimas condições sociais e econômicas que vivemos.
• Desarticulação da vida de trabalho: precariedade, insegurança e desemprego.
• Povo que esgota suas energias na luta pela sobrevivência

b) Cultural:
• cultura do neoliberalismo que desagrega os valores da cultura popular, promovendo o individualismo e o consumismo

como valores.
• Desagregação da cultura pela migração e pelo massacre do tráfico e da mídia.
• Baixada [enquanto] local de pobreza sem história, sem costumes, pouca cultura, etc. Prevalece o descartável.
• Complexa articulação entre o crime (tráfico, grupos de extermlnio) e fontes de "trabalho

n 

üogo do bicho).
• Os agentes do bem e do mal dividem o mesmo espaço: familia e rua, joio e trigo juntos
• A Igreja está perdendo sua função de referencial de valores/ identidade/ comportamento, para as pessoas.
• Novas tendências religiosas que propõem uma fé sem engajamento na realidade, oferecendo uma segurança "indivi-

dual".
• Falta interesse do povo em se organizar e participar.

c} Político
• A política dominada por pessoas e grupos buscando seus interesses.
• Barreiras colocadas pelos defensores do poder.
• A denúncia da corrupção e da violência feita para afastar o pov da ação política.
• Descrédito do povo na politica.

Ili) O Que os Leigos devem fazer para ajudar a superar esses problemas 

A) Em termos de postura de vida

1. Assumir a missão de profetas do mundo.

2. Ser mensageiros da esperança, liderança positiva.

3. Descobrir a alegria de viver lutando por uma sociedade mais fraterna.

4. Ter a consciência do seu poder como agentes de transformações.

5. Utilizar corretamente a força transformadora do evangelho.

6. Questionar as estruturas sociopolíticas e eclesiásticas.

7. Se envolver na busca de alternativas para uma melhora na qualidade de vida.

B) Em termos de conhecimento
1. Desenvolver a capacidade de observar a realidade.
2. Aprender a fazer análise da realidade.
3. Informar-se dos problemas locais, buscando posslveis soluções junto aos órgãos competentes.
4. Atuar na prática pastoral/social a partir de uma reflexão/ inserção na nossa realidade e/ ou realidade do excluido.
5. Que se habitue a trabalhar a partir da realidade do ver, julgar, agir.
6. Que se exercite na prática do julgar em busca das causas que produzem os fatos.
7. Participar de cursos (formação - atualização, etc.).
8. Buscar formação, consciência critica.
9. Buscar uma formação libertadora.
1 O. Que se habilite a viver o método ver, julgar, agir.



.. 

C) Em tennos do trabalho religioso
1. Promover a leitura popular da Blblia como fonte de alimentaç�io da fé.
2. Buscar autonomia celebrativa e no pensamento teológico.
3. Participar criticamente nas instancias atuais de poder e reflex�lo na Igreja.
4. Fortalecimento do Conselho de Leigos como instancia que rec:olhe os anseios da base e questionar a instituição Igreja.
5. Trabalhar articuladamente em todo os nlveis.
6. Cobrar da estrutura um rumo mais definido a nlvel pastoral (a partir da catequese)
7. Envolver vitalmente o clero e os religiosos.
8. Através da busca de vivência evangélica fiel, tentar converter o "clero" a se tornar um com o povo.
9. Valorizarmos a nossa identidade cultural/social, tendo condições de celebrar a vida.

D) Em tennos do trabalho social
1. Buscar na ação pastoral ou política, relações que promovam o individuo como sujeito de uma coletividade.
2. Ter uma atuação polltica inspirada à luz do Evangelho.
3. A partir de nossa consciência de leigos, atuarmos efetivament1�. sem nos "clericalizarmos".
4. Fonnar comunidades abertas, solidárias, centros de transformações.
5. Fóruns de debates sobre problemas educacionais: afetividade,, sexualidade, meios de comunicação.
6. Criação de Centros de cultura popular independente da Igreja 1e dos partidos.
7. Organizar e animar grupos de reflexão nas comunidades (a nível social, político e religioso).
8. Criar grupos de reflexão de fé e política.
9. Despertar na comunidade a consciência de que a política é urna forma de fazer pastoral.
1 O. Participar das instancias de poder polltico da sociedade à luz ela fé, na perspectiva da construção da cidadania.
11. Ter um trabalho de denúncia das más condições de vida; buscar condições para sua superação.
12. Ter iniciativa de criar organizações e movimentos; participar organizadamente da vida social e política.



METODOLOGIA DE TRAB)ILHO POPULAR 

Objetivo geral: 
Capacitar lideranças para uma atuação eficaz nos trabalhos pasto,rais e sociais, enfatizando os aspectos básicos da organização 
do trabalho popular. 

Objetivos específicos: 
Levar as lideranças a se exercitarem na capacidade de expressão1 e comunicação; 
Identificar os aspectos relacionados à organização no trabalho popular levando as lideranças, a partir de exerclcios teórico
práticos, a se apropriarem deles; 
Propiciar às lideranças a pratica da problematização do cotidiano nas comunidades, da investigação participativa e da 
sistematização do conhecimento adquirido. 

Público: lideranças e coordenadores das pastorais, grupos e movimentos de cunho social. 

Recursos: Dinâmicas, vldeos, livros, retroprojetor etc. 

Metodologia: Abordagem teórico-pratica 

Fonnato: Devido à metodologia de trabalho, teórico-prática, as turmas teri�o no máximo 25 pessoas. 30 horas aula. À noite. 2 semestres. 
3 turmas por semestre (?). Calendário: poderia ser o previsto para o CERIS?I 

Fonna de seleção: pessoas indicadas pelos animadores municipais e coo1rdenação do CFS. 

Conteúdo programático: 
1. Metodologia do trabalho popular

Concepções e fundamentos do trabalho popular (prâxis) 
Princlpios pedagógicos do trabalho popular 
Exigências para ser animador e educador popular. 
(estar inserido no meio popular, ter a mlstica do trabalho popular, capacidade de articular ação/reflexão) 
Condições internas: diálogo, partir de problemas reais, participação e envolvimento comunitário 
Condições externas: ação conjunta, valorização de cadaL passo, articular os passos com o objetivo final, somar forças, 
formar novas lideranças 

2. Tipologia de componentes de grupos e de lideranças (analogia a animais)
3. Papel e caracterlsticas do animador e educador popular

conduzir o grupo na busca dos objetivos propostos 
saber integrar e animar o grupo 
saber desencadear e propiciar a participação 
saber perguntar, o que perguntar e quando tem de perguntar 
saber opinar e saber calar 
ser simples e amigo, isto é, companheiro 

4. Técnica: aspectos pedagógicos e didáticos
A técnica enquanto instrumento de apoio 
Condições para uma boa aplicação da técnica 

5. Técnicas de pesquisa e sistematização do cotidiano
Investigação participativa 
Pesquisa enquanto análíse-sintese entre o conhecimen11o universal acumulado, a observação e dados de campo, e a 
experiência pessoal 
Sistemátização e exposição do conhecimento adquirido (seminários, folhetos, livros, teatros, vídeos) 

6. Técnicas de planejamento
Estrutura básica do planejamento: objetivos,meios e avaliação 
Tipologia de planejamento (individual, coletivo, técnico) 
Planejamento estratégico 

7. Técnicas para coordenar grupos e dirigir reuniões
Objetividade 
Capacidade de co11vencimento 
Sintese 
Sistematização 
Avaliação 
Relatórios 

8. Técnicas e recursos de comunicação grupa/
Critérios para o uso de técnicas nas reuniões: participaç�ío e autonomia 
Recursos para conduzir reuniões: roteiros, cartilhas, boletins, cantos, cartazes, material audiovisual 
Mecanismos de comunicacão: dinâmicas de aruoos e de íntearacão. visitas. treinamentos. celebracões. brincadeiras 



10. Análise de Conjuntura enquanto técníca de leítura da realídade
Função da Análise de Conjuntura; 
Elementos para a análise de conjuntura 
Campos de confronto: Estado e Sociedade; Estado e Partidos Politicos; Estado e Igreja; Estado e Empresários; Estado 
e Militares; Estado e Forças Políticas Internacionais; Estado e Movimentos Sociais 
Análise de conjuntura individual e coletiva 

Bibliografia 

1. Alunos IBRADES/CETA. De olho na conjuntura. Rio de Janeiro: IBASE, 1986 (58 slides e fita cassete de 10').
2. ARRUDA, Marcos. Metodologia da práxis e fonnaçoo dos trabalhadores. Rio de Janeiro: PACS, 1988.
3. BOFF, Clodovis. Como trabalhar com o povo: Metodologia do Trabalho Popular. 88 ed., Petrópolis: Vozes/lBASE, 1988.
4. DIAS, Romualdo. Construindo a organização popular. São Paulo: CEPIS, 1985.
5. FSLN. Planejamento no trabalho de massas. São Paulo: CEPIS, 1985.
6. GONÇALVES, Ana Maria e PERPÉTUO, Susan Chiode. Dinâmicas de grupos na fonnação de lideranças. Rio de Janeiro: DPeA

Editora, 1998.
7. HURTADO, Carlos Nuiiez. Comunicação e educação popular: educar para transfonnar- transfonnar para educar. Petrópolis:

Vozes, 1992.
8. JARA, Oscar. Concepção dialética da educação popular. São Paulo: CEPIS, 1985.
9. __ . Educação popular.· a dimensão educativa da ação polltica. Revista Proposta, Rio de Janeiro: FASE, n° 21, maio 1983, pp. 

5-21.
10. LEIS, Raul. Subsidio para o estudo da metodologia da educação popular. Recife: Escola de Formação Quilombo dos Palmares,

1992 (circulação interna).
11. MST. Princípios da educação no MST. Cadernos de Educação n° 8, São Paulo: MST - Setor Educação, 1996.
12. Pastoral Operária. O que é povo e o que é massa? Vitória ES, 1985.
13. SINDEU E ALFORJA. Ser dirigente. São Paulo: CEPIS, 1987.
14. SOUZA, Herbert José de. Como se faz análise de conjuntura. 5ª ed., Petrópolis: Vozes/lBASE, 1987.
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MISA DE LA TERRA SIN MALES 

Don i>EDR O CAS.,\LDALIGA 
PEDRO TIERRA 
MARTIN ·COPL .. \S 
Arreglo: sergio Simoes HeneAes 

APERTURA 

TODOS (Canto) 
• o • 

En nombre del Padre de todos loa Puebloe, 
hfaira de todo, 
excelso Tupã. 

En nombre del Hijo, 
que, a todos los bombres nos hace ser b·· rmanoa. 
En la sangre mazelada con todas las sangres. 
En nombre de la Alianza de la Liberación-

En nombre de la Luz de toda Cultura. 
En nombre del Amor que esta en todo amor. 

En nombre de la Tierra-sin-males, 
perdida en el lucro, ganada en el dolor, 
en nombre de la Muerte venoida, 
en nombre de la Vida, cantamos, Sonor .

J.tEMORI.A PENITENCIAL 

TODOS (Canto) 

:!Bxeõ�cos óe im Imperio de exterm, 
bijos de la secular dominacion, 
queremos reparar nuestro pecado, 

, , 

vinimos a celebrar la nueva o�cion: Resu.rreccion 

En la Cena de J.a Muerte y de la Vida, 
la antigua memória perdida; 

la muerte de los pueblos del pasado 
# 

en la Fi•?sta del pue blo esperado :Reeurreccion. 

, 
la Historia de America entera, 

, , 

en esta .Memoria de Li bertacion; 

en la Pascua del Resucitado, 
la Pascua Amerindia 
.todav!a sin ReRurecciÓn ••• Resurección, 

. , sin resureccion ••• 

(SÓlo indigena) 

I 

Yo soy Amarica, 
spy el pueblo de la Tierra, 
de la 1rierra-si1>.-·malee, 
el Pueblo de LofJ Andes, 
el Pueblo de laa Salvas, 
el Pue: blo de loo Pampas, 
el Pu,a blo del Jila:t •••• 

, 

Del Colorado, de Tenocbtiplan, del Machu-Pich11, de l.a Patagonia, dõl 
Amazonas, de los Siete Pueblos del Bio Grande •••• 

·�
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Yo soy .apache .. Yo soy Asteca. Yo eoy ,Ay11u1ra. Yo aoy Arauoano. Yo soy �
Maya. Yo soy Inca. Yo soy 'l'LLpi. Yo soy !uoano. Yo soy Yanorllani. Yo s01 

, , Aymore. Yo soy Irantxe. Yo soy Karaja. Yo soy Terenae Yo soy Xavante. 
Yo ªºl Kaingang. 

Yo, Guarani. 
Y ea como canto Guarani 
que todo al resto dal Continente, 
todos lo� pueblos de mi pueblo, 
cantan ahora su lamento. 

Canto 

Hermanos venidos de afuera,
si quieres ser mi berma.no, 
escucba mi canto 

�uclremos escuchar, 
, de corazon abierto, 

con la mano del remord1miento 
sobre el pecbo. 

Queremos reparar 
la Historia de esta Tierra, 
masacre secular. 

Solo 

Yõ""fen!a una oultura de milenioa, 
antigu.a como el sol, 
como los Montes y los Rioa 
de a:rand� Lacta-Mama •

. Yo feoµ.nd�� lo@_ hj.jol! J'.J.J! .. B _ _»&a..._
Yo plantaba el ma!z y la mandioca.

Yo cantaba con la lengua de laa flautas. 
Yo danzaba, vestido de lu.na, 

. , 

adorna® de pajaroe y palraae,

Yo era la Cu.l tu.ra en armon!a c.9n 
la Madre Naturaleza. 

� Y nosotroa la destru1moa, 
lle�oa de prepotencia, 
negando la identidad 
de lo� P�&bloa diferent�a, 
todos Pam1lia Humana. 

, 
s..212.. 
Yo era la Paz conmi.go 7 con la Ti•rra •••• 

Y nosotros te Violamos . 
a punta de espadas, 
en el fuego de:, las armas 

quemamos tu aosiego. 

Yo conocia el oro, el diamante,la plata, 
la noble madera de las Relvas, 
pero eran.para mi los arreglos sagrados 
del cuerpo de la Tierra Madra. 
Yo respetaba la Naturaleza 
como se respeta a la propia esposa. 

Caravelas de Lueros, 
Vinimos navegando, 
para vendeJ!' la Tierra

para vende� la Tierra 
ra:.�a 8}:plot1� --p or·-inter

e 
ª�ª

' .. 

1 ' ............ : 
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Yo vivia en la pura desnudes, 
jugando, plantando, amando, 
tecundarido,naoiendo, crecien4o, 
en la -pura desn11dez de la Y14a ••.•• 

fODOS 

Y nosotroa te revestimoo 
con ropas de mallcia, 
Violamos tua bijaa. 
Te dimos por Moral 
nuestra Hipocr&c!a • 
• 

Solg 
f 

Yo te1Ua mia pecados, 
yo hice mia guerras ••• 
Pero yo no oonoc!a 
la Ley becba Mentira, 
•l interéa hecho Dioa.

Todos 
Y nosotros te revestimo• 
con ropaa de malicia • 
• 

Solo 
Yoera la Libertad 
- no apenaa una eatataa-,
Moara en carne hWDana,
la Libertad viva.
Yo era la Dignidad,
sin miedo y sin orgullo,
la Dignidad Humana.

Todos 

Y nosotros te eaclavisamo• 
Y nosotros te eep-.ütamoa 
en la oscuridad de laa minaa. 
Doblamos tu cuerpo 

bajo los oanav�rales. 

Y te pusimos en contra 
ae los ârbolea amado•, 
para cortar madera, 
cortando tu esnlritu 
la esencáa de tu Pueblo 

• 

Solo 
Mi tiempo era el da 1 la noch• 
el Sol y la Luz, 
las chavas y los Vi.entoa bn•ralea 
mi tiempo era el Tiempo, ein horaa. 

'l'odos 

Y nosotros te amarramo• 
al tiempo del reloj, 
n�estro poco tiempo 
de prisas e intereses, 
al tiempo ·cfonc11rrenc1a. 

• .
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, 

:�olo 
-

Yo adoraba a Dios t

Maira en todas las cosas, 
Tup} on todos los gestos, 
Razon de todas las horas. 

Yo conocia la Cienoia 
del B1en y del Mal primeroa. 
La Vida era mi culto, 
la Danza era mi culto, 
la Tierra era mi culto. 
la Muerte era mi culto, 
yo era un Culto vivo.

Coro 
-

Y nosotros te misionamos, 
in.fieles al Evangélio, 
elevando en tu vida 
la espada de una Cruz, 
Campana� de B�enaR-nuevas, 
en un repicar de finados 

Infieles al Evangêlio, 
del Verbo Encarnado, 
te dimos por mensaje, 
cultura forastera. 
Partimos en mitades 
la paz de tu vida, 

a�oradores siempre. 

Solo 
.. 

El amor del Padre de todos · 
. 

, 

me bauti zo con agua dfi la Vida y de la Conciencia . · 
y sembrÓ en mi la Gracia de su Verbo, 

, 
Semilla Universal de Salvacion. 

Todos 

Cuando nosotroa te marcamos
con un .Bautismo impuesto. 
marca de humano vacuno, 
blaRfemia del Beutiamo, 

, 
violacion de la Gracia 
y negacion de Cristo. 

Sol.o \ 

Yo era un pueblo de millones de vivos. 
de millones y millones de Gente Humana 
millones de imágenes vivaa del Dioa Vivo. 

Todo@ 

Y nosotros te deziamos 
portadores de la Muerte, 
misionarios de Nada. 

.. 

. 
··-· ·--- ··-

" 
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Yo les dei la bell�za del Mary sua playae, 
yo les dei mi Tierra y sus segretoa, 
los paJaros, los pescados, los animalea amigos, 
servidores., 
El maiz de la coronta apretada y repartida, 
el bulbo generoAo de la mandioca-
el.pan de cada dia. 

, 
el guarana oloroso de la florenta, 
el caldo calmante del mate del Sur. 

El remedio de la Tierra enfermara. 
La canoa, valadora en las aguas. 
El Palo-brasil del fuego, 

, f nombre del corazon de vueatro Pais ••• 

. crqdo� 
Y nosotros te destruimos 
desnudando tus floreRtaa, 
carbonizando tus campos• 
aembrando veneno 
en loa rios y en el aire. 
la Tierra generosa, 
Reparando, por alambradas, 
los hombreR contra loR bombres:

para engordar el ganado 
-0el hambre nacional 
para plantar la $Ofa 

, 

de la exportaci� esclava. 
� -- r .  

\ 

Solo 

Yo era la Tierra libre, 
yo era la Agua limpia, 
yo era el Viento puro, 
fecundos de abundancia, 
repletos de canticos. 

Coro 
Y nosotroa te dividimos 
en reglas y fronteras. 
A golpes de gananciaa 
dividimos la Tierra. 
Invadimos los campos, __ � .. -
invadimoa las casas 
invadimos el Hombre. 

� 

Yo bacia un camino cada vez que pasaba. 
Era la Tierra el camino. 
El camino era el Hombre. 

Todos 

Nosotros bicimos carreteras, 
carretera� de mentira, 

, 

oarreteras de miseria. 
carreteras ain saliça. 
Y bicimos de.la Ganancia 

'

tl camino cerrado 
para el Pueblo de la Tierra. 

. 
-

... 

.. 

, 
. . ' 

., .... 
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Solo 

Yo era la Ti�rra entera, 
yo era el Hombre Libra.

tpdo,Jl_ 

Y nosotros te reduzimos 
a Vi trina y Reserva, 1 

, 

a Parque zoologico, 
a Arquivo- desolado 

SÓlo 

Yo era la Salud de los ojos, 
penetrantes como flechas, 
de los oldos atentos, 

, , 

de los musculos armonicos, 
de la alma eA soaiego. 

Todos 

Y nosotros te sambUllimos 
en los virus, en los bacilos, 
en las pestes importadas. 
Reduzimos tu Pueblo 
a un Pueblo de enfermos 
a un Pueblo de difuntos. 

, 

Solo 
, � Yo vivia embriagedo en la alegria. 

La aldea ara una rueda de amiatad. 
Mis Jefes comandaban, 
servidores del Pueblo, 

� 

con la sabiduria y el respeto 
de quien se reconoce igual al 

�s 

Y nosotroR te embi·iagamos 
de aguardiente y desprecio. 
Hicimoste objeto 
del Turismo imprudente. 
Transformamos a tus Pueblos 
en nombre de calle, 
y a tu Saber antiguo 
Tutela de menores. 
Pu�imos las esposas 
de nuestroa Estatutos 
en tu Li bertad. 
Arrojamos tu Lengua 
�n los nichos del Silencio, 
y a tua Sobrevivientea 
a los rincones de las carreteras, 
�l margen de los vivientes ••• 
mano de obra barata 
en las haciendas y minas, 

, 

en los burdelea y en las fabricas; 
mendigos de ba�rios pobres
de las ciudades ain alma; 
reRtos del Continente 
de la Grande Lacta-Mama 

"' :, . . 
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,

Yo era toda America, 
yo soy todavia Amarica, 
yo soy· la n11eva América 

Y boAotroa somo�·ahora. 
abora y para siempre, 
la berenoia de tu Sangro, 
los hijos de tua Muertoa, 
la alianza en tu Ca�as. 
Memoria revivida, 
en la Alianza de eeta Paseue. 

ALELUYA 

Aleluya aleluya aleluya 
Todos los P�eblos de la Tierra, 
de la Tierra-�in-males, 
loven al Padre. 

,

El Evangelio es la Palabra 
de todas.las Culturas. 
Palabra de Dios en la Lengua de los Hombres 

� 
El Evange1io es la llegada 
de todos los caminos 
Presencia de Dios en la uarcha 

,

El Evangelio es el deAtino 
dt: toda la Historia. 
Historia de Dioa en la Historia de los Hombres. 

AlelU3a •••• 

OFERTOIUO 

Todo� 

Levantemos en nueRtraa manos 
la memoria de los siglos, 
reunimos en la carne del pan 
la historia del Tiempo 
de LiberaciÓn. 

Aqui les entregamos, 
la Vida banada de chuvia, 

,

el maiz plantado en ·1a tierra, 
e1 amor en el pan repartido. 

,

Aqui les entregamos 

• 
1 

la esperanza d� la ,1erra-sin-males, 
la caza-alimentos en la boca de todos, 
el culto de la danza de todas las noohea. 

Aquiles entregamos 
la paz de la abundancia, 
la libertad de loR Hombres, 
la vida de HC>mbraa iguales. 





. -· · ·-·
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COMUNION 

'. 

-Celebrando la Pascua del Senor
cantamos la Victoria
de toda la Humanidad.
Tribus de toda la Tierra,
Pueblos de toda Edad.
En la carne del Senor
revive toda carne.
Por eso comu.lgamos toda lucha.
Por eso comulgamos toda sangre.
Por eso comulgamos toda buAca
de una Tierra-ain-males.

Libertados del primar Cautiverio; 
cantamos la Paeada. 

Cantando atravesamos 
el nuevo Mar Rojo de tu Sangre. 
Cantando comulg�mos 
el Pan de la Libertad. 

Cantando caminamos a la procura 
de una Tierra-sin-males. 

Celebrando la Pascua del Senor ••••• 

COtf.PR01!ISO FINAL 

Alimentados d� la Pascua del Senor 
l y en �a Esperanze de la Tierra Prometida t

, 

recb�zamoa todas las c�rcelcs 
y, con los pies descalzos Robre esta Tierra nuestra,
retomamos la marcha de los muertos ron.acidos. 

Con las claras e�trellas de los Puebloa exterminados,
iluminamos la ruta del Último Éxodo, 
buscando la Tierra-sin-malee. 

, 

Como fogataR ardiendo en el corazon de la nocbe, 
, . la .memoria de los Pueblos perdidos 

conduce el paso de sus hijos. 
,

Memoria / Remordimiento / Compromieo 

Por los templos saquedos flin defensa, 
por todas las Ciudtdes-destruldas, 
por los 9o millones de indioe maaacrados ••• 

Memoria/ Remordimiento / Oompromiso 

Por 
:,or 
por 
por 

las ruínas del Imperio del Sol, 
los Palácios Mayas abolidos, 
todo el Pueblo Azteca exclavizado, 
la desolaciÓn de los Siete Pueblow ••• 

Memória/ Remordimiento / Compromiao 
Por el silencio de las flautas y tambores en las nocheau
nor la muerte del alma de estas Pueblos, 

, 

por la palabra ºResignacion" dicha a los esclavoa •••• 
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Memoria / Remordimiento / Compromiso 

_ ... . .  -

Por el arma de loa exploradores y los oazadores de indioe, 
por los ninos esclavizados, 
por las ninas desfiora9As, 
por las caravanaR d� moribundos 
rumbo a San Palllo ••• , 

Memória/ Remordimiento / Compromiso 

Por la peste que traJimoa en la sangre depurada. 
por las lanzas quebradas en la humillaciôn, 
por las cabezas cortadas de los Aymoré •••• 

H�mÓria / Remordimiento / Compromiao 

por las cercas alambradaa de los nuevos bandeirantes, 
por el aguardiente integradora, 
en la boca de los guerreros, 
por el azucar servido con cianureto, 
en la paralelo once, 
por la prepotencia de la Tutela y 
el sarcasmo de la EmancipaçiÓn •••• 

Mt-mÓria / Remordimiento/ Compromiso 

Por la cruz inRcrita en la espada de los saqueadores, 
por la devastadora CiVilizacion que se 
pretende cristiana 

, 

por las catedralea levantadas en ei corazon 
de los templos indio� 

, , 

por el Evangelio de la Liberacion, heoho decreto de cautiverio. 
, 

Memoria/ Remordimiento / Compromi�o 

Coro 

Morena de Guadalupe, 
( Maria de Tepeyac; 

Congrega todos, los indioe 
en la estrella de tu mirar; 
convoca a los Pueblos de América 
que quieren resucitar. 

Montezuma, Atau Walpa, Tupac Amaru, Sepé Tiaraju, Toribio de Mo·grovejo, 
Rosa de Lima, Bartolomé de las Ca�as, José de Anchieta, Roque, João, 

, 

Alfonso, Rodolfo, Simon Bor�ro, Jaun Bo�co. 
·'

Y todos los Patriarcas, Profetas y Mártires de la Causa lndigena. 

ProseguiremoA vuestra caminada. 

,·-7 � 

• 

' 

1 

1 
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CANTO FINAL 
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, 
Unidos en la Memoria 
dê la Pascua del �enor,
volYemos para la Hi�toria 
como un deber an�yor. 

Unidos en la mamÓria 
de la Antigua E�cravitud, 
juramos la Victoria 
en la nueva e�clavitud. 

, , 
America AJnarindia, 

< • , todavia en la Paa1on;
un dia tu Muerte

, -

tendra Reaurecoion. 

La Paacua que comemos 
noA n�tre de porvenir. 
S&remos noeotro� tuR Puobloa 
el Pueblo que ha de venir. 

Los Pobres de e�ta Tierra 
queremoR inventar 
esa Tierra-sin-males 
que viene cada monana. 

Uiras siempre procuran�o 
de la Tierra que vendra

, , 
Maira, en los origenas 
En el rin, Marana-tha. 

• .
..

. • '. • .J • 1 ' 

• •  t • • • ' • 



Misereor. l'os1l:1d1 l ·1 'iO, ü-52015 Aachen 
Diocese de Nova Iguaçu 
Rua Capitão Chaves, 60 
Cx. Postal 77.285 
26.001-970 Nova Iguaçu - RJ 

Brasilien 

Projeto Nr º 233-148/064L KH 

BfSCHÕFLICHES HILFSWERK 
MISEREOR E.V. 

MISEREOR 
AKTION GEGEN HUGER 
!JND KRANKHEIT
IN DERWELT

POSTFACH i4 50 
D-52015 AACHEN

MOZARTSTRASSE 9 
D-52064 AACHEN

'f'ELEF0N (02 41) lf4 2-0 
TELEFAX: (02 41) 44 21 88 

Mos/Bel 
29 de junho de 1 998 

Projeto de Formijção para o Exercício da Cidadania em Iguaçu - RJ Nova lguaçú-RJ 

Prezado Pe. Matteo, 

Através da presente temos o prazer de lhe comunicar que apresentamos o seu projeto à nossa 
comissão de decisão com o seguinte orçamento (calculado à base de 3 anos e em DEM): 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Custo de pessoal (ordenado mensal + encargos sociais) 

para 7 pessoas (1 coordenador e 6 assessores(as) regionais) 
Cursos e seminários 

Material didático 
Equipamentos (informática e vídeo) 
Custo de aluguel e administração 
Auditoria enerna 
Total 

Financiamento 
Associação das Dioceses da Alemanha (100 %) de até 

282.000,-
90.000,-
30.000,-

8.000,-
30.000,-

10.000,-

469,999,· 

469,999,-

Assim que tenhamos recebido a aprovação oficial comunicaremos imediatamente com o senhor. No 
entanto, dado que decisão não nos será comunicada antes de mediados de novembro, pedimos um 
pouco de paciência. 

Atenciosamente 
Depto. América Latina 

/li-� 
Claudio Moser 

• 
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, :._� l 8· '?S>�, OO Proj etao Nova Iguaçu II - Cursos 

//\.. �
/ . -�,-.,.. ···' p o 

· (l) Modelo de relatório sobre cursos - es\u.ema - padrão

01 classificação, título

02 responsável, organizador

03 data, duração

04 local

05 part ic ipant es

a) quantos

b) qu4lificação, identificação, categoria (por ex. agentes de pastoral,

padres, religiosas, jovens, casais, líderes de comunidade, operários,

lavradores, equipe de Pastoral Operária, equipe da Pastoral da Terra,

me�bros de Movimento de Amigos do Bairro (MAB), empregadas domésticas,

formação de dirigentes etc)

06 dirigentes, coordenador, professor 

07 conteúdo, assunto, tema, temário (resumo) 

08 despesas, receita { contribuição dos participantes, contribuição de �ercei

ros, contribuição do Projetão) 

09 avaliação, resultados ( na medida do possível) 

(2) Exemplo concreto

01 agt 19 a 
, 02 reeponsavel 

03 data 

04 local 

05 part ic ipant es

06 dirigentes 

, 

07 conteudo 

08 despesas 

Seminário sobre meios de comunicação 

Diocese de Nova Iguaçu 

20-06-81 / 01T07-81 / 19-08-81 das 09h às 13h

Centro de Formação e Centro de Pastoral Catequética(CEPAC

Tomaram parte no seminário 18 agentes de pastoral da dio

cese de Nova Iguaçu, pessoas que colaboram·na publicação

de boletins, informativos e subsídios em nível tiocesano

ou paroquial.

Claudius Ceccon, da tpquipe do Instituto de Ação Cultural 

(IDAC), Rlo-São Paulo. 

estudo sobre coJIUnicação e propostas de trabalho comum 

entradas 

participantee •••••••••••• Cr.S 1.210,00 

Projetão ••••.••••••••••• 1.765,00 

2.975,00 

despesas Cr.S 2.975,00 



09 avaliação 

cE:roj etão Nova Iguaçu II - Cursos 

em face da iJl.portância dos meios de comunicação 

social na vida dn dioceee, houve muito interesse 

aos participantes; chegaram à oo�vicção de que os 

�· encarregados de fazer os boletins, as folhas 

os comunicados devem-se aperfeiçoar conatanteme•te 

para desempenharem com mais eficiência o seu tra

balho. 





Por uma nova ética: 
responsável 

e fraterna 

O ser humano é 
responsável por toda a 

criação. Nossa 
responsabilidade é 

marcada 
individualmente no 

conjunto da sociedade. 
Cada ação feita ou 

omitida, em relação ao 
meio ambiente, causa 
impactos positivos ou 

negativos para o futuro 
da humanidade. 

Amarildo Ro�ue Ferrari,
da equipe do undo Jovem.

Endereço eletrônico: amarfe@yahoo.com.br 

Uma nova ética, embasada numa re
lação de responsabilidade e fraternidade, 
é uma exigência decisiva para nossa mu
dança de pensamento e de atitude exis
tencial. Somos convidados a dar o nosso 
"sim", reconhecedor de nossa fraternida
de responsável com as demais criaturas 
deste nosso universo. Um "sim" vital, de 
escolha preferencial pela vida. Somos in
terpelados a reconhecer-nos criaturas, 
descartando a idéia mecanicista do uni
verso ou do ser humano ou da natureza. 
Somos advertidos a abandonar a ética ex
clusivamente antropocêntrica (tudo gira 
xm torno do homem), da qual vêm todos 
o�riossos valores em detrimento dos va
lore�riaturais e animais. Daí vem nosso

2 • Te\'cr�iro/2004

A felicidade não comporta á .-, Jiferença

julgamento de tudo o que é e não é hu
mano. O antropocentrismo é responsável 
pelo pensamento dominador e explorador 
dos nossos recursos naturais, como se 
eternamente existissem. Somos convida
dos a pensar diferente, a pensar as razões 
do pensar. A razão instrumental, com sua 
idéia ilimitada de progresso, não soube 
conduzir-nos com sabedoria. A sabedoria 
não reside somente no racional. Depara
mo-nos, num momento repentino de luci
dez, com uma criação agonizante. E per
cebemos que nossa tecnologia e ciência 
sabem pensar, mas não sabem curar feri
das. Somos intimados a gestar uma nova 
civilização planetária, a que leve em con
sideração apenas um único e essencial 

. ' princípio: a vida. $,' 

Novo modo de ser humano 

Nas linhas temporais de nossa existên
cia cónstruímos um universo somente 
para os humanos. Um universo antropo
cêntrico, regido pelas nossas leis e edifi
cações, nossas re9ras e artificialidades, 
nossas razões e técnicas. Nossa maneira 
de viver tornou-se fazer, gestar, criar, ex
perimentar o novo, feito por nós. Torna
mo-nos seres sem parada, que precisam 
dar vazão ao conhecimento. O movimento 
renovador do universo é o motor humano. 
Nossa razão tornou-se a construtora ele 
uma humanidade, conforme suas leis. 

Um novo modo de ser humano é nos
so próximo passo na evolução. Um ser 
despido do "fazer" o mundo acontecer e
da liberdade de deixar a criação viver. Um 
ser voltado ao que está escondido em 
nossa alma e não está presente em nos
sa razão. Um ser de responsabilidades, 
não regidas pelo relógio, pela gravata ou 

pelo dinheiro, mas regido e conduzido 
pelo sol, pela criação, pelo outro próxi
mo mais próximo e pelo outro distant 
ou que sequer existe, mas que por cat.. Ai" 
de nosso gesto responsável existirá e
será outro. Um ser da gratuidade e da 
solidariedade em nosso agir e existir. Por 
fim, devemos caminhar para um novo 
ser humano, místico, re-ligado à sua 
sempre presente, mas já abandonada, 
condição de criatura. 

Somos seres inteligentes e capazes de 
construir o novo. Nosso saber construiu 
ciência e técnica. Nossa responsabilidade 
sapiencial não exclue estes conhecimen
tos, integra-os e os põe a serviço para as 
gerações presentes e futuras, numa cons
trução harmônica com todo o universo. 
Nosso saber deve ser orientado ao ser e 
a todas as suas necessidades. O progres
so pode continuar a ser uma realidade, 
mas numa forma relacional, onde cada cri
atura seja levada em con?ideração e cada 
ação humana respeite a vida de todos os 
seres vivos. 

Com o surgimento de um novo ser hu
mano, surge uma nova ética, mais inte
gral. Uma ética da criação, voltada a to
dos os seres, entendidos como dignos de 
respeito e de vida. 

«�M4iM41+•1·1 •ffiMM-lrJ 
1 - Por que é urgente uma nova ética na 

relação com a natureza? 
2 - Quais as causas da degradação humana 

e ambiental? 
3 - Como construir "um novo modo de ser 

humano"? 

ISSN nº 1677-1451 

N••tlo ,__ é uma publicação roensal (fevereiro a 
novembro) da editora da PUCRS, sob orientação da 
Faculdade de Teologia: Inscrição 473301, Livro ri' 14, 
Cartório de Registro Especial. Filiado à UCBC. 

Diretor: Pe. Getaklo luiz Borges Had<tnann: 
Editor. CamUo Simon (MTPS n• 3708); 
Equipe respo�shel: Luiz Gambim, Lúcia Maria Ba!celos, 
Moacir A. Turmina (MTPS n• 6910), André laúro Birck 
(MTPS n• 5818), Maria lzabel de Andrade Teixeira, Jorge
Alvlcto da �ilveira Teixeira, Ângela Ma,chado Barcelos, Emer
son de Fraga Freitas, Rui Antônio de Souza, Márcia Oliveira 
de Oliveira, Amaríldo Roque Ferran, Cristiano Aquíles da Sil
va e Henrique Moreira Leites. 
Diagr•�o e Flnaliza?o Grfflu: MU<ldo Jovem
lmpressio: EPEct 
Co1110 assinar: Veja página 03 
Fone: 0800.515200 
Fu:(�51 )3320.3902 
&�o eletranko: rnundojovem@pucrs.br
Página: ht:;i:/twww.mundojovem.pucrs.br 
Caixa Postal 1429 
CEP 90001-970 - Porto Alegre • RS

Mundo Jovem 2004 
-

§um jornal de idéias
Corno renovar as assinaturas 

ECOLOGIA 
=J Temas que serão tratados em 2004 

O jornal Mundo Jovem é editado mensalmen
te, no perfodo de fevereiro a novembro. A assi
natura anual sempre corresponde a este perío
do. Quando a assinatura é felta durante o ano, 
nós enviamos as edições anteriores. A assinatu
ra do "segundo semestre" de 2003 também en
cerrou em novembro. 

- Campanha da Fraternidade -água
- Ética ambiental
- Poluição da água
· Educação ambiental e turismo
- Desenvolvimento sustentável
- Agrotóxicos e alimentos
- Reflorestamento
-Água potável (até quando?)
· A relação do ser humano com o
ambiente
· Coleta seletiva de líxo na escola

EDUCAÇÃO
- Tornar passivei o ainda impossível
-Projetosfnovas tecnologias
- ProJeto político-pedagógico
- Ensino Médio obrigatório
- Alfabetização e cidadania
- lmportânaa do brincar
- Educar para a inclusão
- Projeto pedagógico/hiperatividade
• Professor/educador(a)
- Competências necessárias a uma
boa formação acadêmica 

EDUCAÇÃO FiSICA 
- A Educação Física não é mais a
mesma
-Quebrando alguns mitos
- Educação Física X drogas
- Cultivando hábitos (corpo X
espírito)
· Aquecimento ...
- Caminhadas/corridas
- A EF como agente socializador,
integrador
- A EF sem acompanhamento
proüssional, fora da escola

Hidratação. Por que ingerir 
líquidos? 
- Esportes radfcais e relação com a
natureza

ENSINO RELIGIOSO 
• O por9uê do Ensino Religioso
• A mística da água (CF)
· A páscoa judaica e cristã
- Sentidos do trabalho
-Deus existe? Quem é ele?
-Bíblia, o livro mais lido
· A oração
- Religiões e política
- A Reforma Luterana
- Jesus de Nazaré (fenómeno
religioso) · 

ESPIRITUALIDADE 
- A espiritualidade da Criação
-A beleza
- A cruz
- Missões
-A culpa
· Amor e fidelidade
- A experiência de Deus
- A espiritualidade no dia-a-dia
-A espiritualidade da perda
- A espiritualidade da festa

FILOSOFIA
- Antropologia
- Ser de opções
- Ser político
- Ser social
- Ser livre
-Ser religioso
- Ser para a vida e para a morte
- Ser para o afeto/relação/çuidado
-Ser racional
- Ser individual

GEOGRAFIA
· A Geografia não é mais a mesma

• 

- Rios e águas no Brasil
- Como ler o Brasil
-O Pantanal
-A Amazônia
- O Semi-árido
- Cerrado
-As cidades
-Mata Atlântica
• Brasil rural

HISTÓRIA
- Como estudar História
· O que a História tem a ver com
nossa vida hoje
- O surgimento do povo judeu
- O surgimento do povo árabe
- O surgimento dos povos latinos
- O su_rgimento dos povos anglo-
saxôrncos
- O surgimento dos povos africanos
- A dominação européia na África
- Povos hindus
- A China

JUVENTUDE
- Valores juvenis
-Técnicas de trabalho em grupo
-Tribos e grupos: importância na
construção da identidade do jovem
- A administração do tempo
- Primeiro Emprego (formação
profissional)
- Ser pais adolescentes
- Hip-Hop - a reinvenção cultural dos
excluídos
- Tema do Dia Nacional da Juventude
-Como os jovens falam de Deus e de
sua religiosidade
-Experiência jovem de um grupo

LÍNGUA E LITERATURA
· A vida da palavra
- Amar é preciso/música
- Cecília Meireles/poesia
- Variedades lingülsticas
- Projeto de literatura
-Leitura
• A língua dos jovens - gíria
- Música estrangeira/traduções
- A linguagem da internet
- A leitura no combate ao preconceito/
conto

MATEMÁTICA 
- ·Professor, por que devo aprender
isso?·
- Projetos de aprendizagem de
Matemática
-A Matemática da água
· A Matemática na formação de
cidadãos 
· Etnomatemática: matemática na 
cultura dos povos 
· Matemática e novas tecnologias de
Informática
-Jogos Matemáticos
· A educação Matemática no Brasil
• A Matemática do lixo e da
reciclagem
-Calculadora: usar ou não usar?

POLITICA E CIDADANIA
-Erradicar o analfabetismo político
- Cidadania pelo voluntariado
· O novo Código Cfvll
- A reforma previdenciária
- A reforma tributária
- A reforma polltica
- A reforma trabalhista
- A reforma do Judiciário
-Eleições municipais
· Alca e relações internacionais

PROFISSÕES 
- Como escolher
-Como funcionam os cursos
superiores
- Serviço Social
· Administração
- Engenharias
- Educador(a)
- Direijo
• Saúde (enfermagem, odonto,
medicina, nutrição ... )
-Comunicação üornalismo,
publicidade, relações públicas ... )
-Religioso(a)
PSICOLOGIA
• Objetos de marca na vida do jovem
- Como lidar com o excesso de
informação
· A convivência (relações humanas)
· Mal-estar (ânsia)
- Respeito nas refações
· Superando traumas e medos
• Ser feliz
- Falta da figura paterna
· Fama: preciso aparecer?
• Depressão e frustração

REALIDADE BRASILEIRA
• Política econômica e distribuição de 
renda
· Juros e inflação
• Habita.cão
- Fome 2ero
- Violência e segurança
- Migrações
- Agricultura familiar
-Emprego e desempr990
- Problemas dos muníc1pios
-O direito das crianças/ECA
RELIGIÕES
- Expressões religiosas
• O sentido da religião para o ser
humano
• Religiões indígenas
-Religiões africanas
• Religiões Afro-brasileiras
• Religiões orientais
- Uma nova religiosidade
- Correntes místicas
• Movimentos religiosos (surgimento
de Igreja�
· A questão da salvação
SAÚDE E SEXUALIDADE
· Postura da escola quanto à
educação sexual
• Percepções de alunas sobre a
gravidez na adolescência 
- O que comer? 
• Homossexualidade
· Alcoolismo na juventude
· Drogas: programas de prevenção
· Estresse e seus reflexos
-DST
- Taba9.ismo e publicidade
• lnferülidade
DATAS COMEMORATIVAS 
fev. • Dia lntern. da mulher 
mar. - Páscoa 
abr. · Dia do Trabalhador 
maio - Dia Mundial da Ecologia 
jun. - Dia do idoso 
Jul. - Dia do Estudante 
ago. • Pátria 
sei. - Dia do Professor/a 
out. • Dia Nac. da Juventude 
nov. • Natal 
Além disso, página do leitor, curtas 
e dicas, poemas, crônicas etc ... 

A renovação das assinaturas para 2004, ou 
assinaturas novas, podem ser feitas em qual
quer época do ano. 

Para quem era assinante em 2003, basta pa
gar o DOC que recebeu, em qualquer banco. 

Assinantes novos podem solicitar o DOC ban
cãrio ou fazer um depósito no Banco do Braslí -
Agência 3418,5 - Conta nº 7311-3, e enviar o 
comprovante do depósito com o nome e ende
reço do assinante pelo FAX Oxx51-3320-3902; 
ou por carta. Esta conta estã em nome de 
UBEA-PUCRS-MJOVEM. 

Ou, se preferir, pode enviar por carta um che
que cruzado, nominal ao Jornal Mundo Jovem ou 
ainda enviar Cheque Correio ou Vale Postal (for
necidos nas agências de Correios). 

Preços 
a) Para quem pagar até 15/04/2004:
Assinatura lndívidual: A$ 31,00
Assinatura coletiva ( mais de cinco jornais no

mesmo pacote}: R$ 21,00 (cada assinatura) 

b) Para quem pagar depois de 15 de abril;
Assinatura individual: R$ 38,00
Assinatura coletiva: R$ 28,00

Incentivos para os representantes 
Par a os representantes, isto é, no nome de 

quem está a assinatura coletiva, o Mundo Jo
vem oferece alguns incentivos especiais neste 
ano: 

1 - Para cada cinco assinaturas pagas, rece
be a 6� grátis. 

2 - Para cada 20 assinaturas pagas atê 15/ 
04/2004, uma camiseta. 

3 - Quem tinha assinatura individual em 2003 
e passar a representante em 2004. recebe uma 
camiseta, 

4 - Para quem tem 60 ou mais assinaturas, 
uma fita do video "Água, vida e cidadania". 

5 - Quem fizer entre 6 e 59 assinaturas até 
15/04/2004, e for representante pelo 2º ano 
consecutivo, recebe um livro com temas sobre 
ensino religioso e cidadania, apresentados de 
forma didática. 

Obs.: As camisetas e os livros serão enviados 
no mês de junho. 

Vídeo 
''Água, vida e cidadania" é o titulo do vfdeo 

produzido pelo Mundo Jovem e Instituto de Pas
toral de Juventude, sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade de 2004. 

Com duração de 28 minutos, o vldeo é uma 
proposta de debate sobre como nós tratamos e 
podemos tratar a água, que gera e mantém a 
vida no planeta. 

Estã à dlsposíção no Mundo Jovem. 
Custa R$ 25,00. 

Nosso endereço: 
Jornal Mundo Jovem 
Caixa Postal 1429 
90001 ·910- Porto Alegre - RS 
E-mail.' m1.1nd0Jovem@p1.1crs.br
Fone: 0800-515200,·
(Oxx 51) 3339-1610e 3320-3S9g,
FAX: (Oxx 51)3320-3902
Págína na Internet: WW11.m11ndojovem.pucrs.b
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Primeiros escritos gregos, representados por formas da natureza 

A vida da palavra 
Analisando na 

íntegra o valioso 
sentido das palavras, 
é necessário cultivar 

sua importância 
como leque principal 

de união entre os 

humanos, através da 
escrita, registro de 

fatos históricos entre 
povos e nações, até 

os dias atuais. 

. . lracilda Maria Costa, 
hcenc1ada em Letras, trabalha na Biblioteca do Colégio 

Salesiano, Petrolina, PE. 
Endereço eletrônico: iracildacosta@globo.com 

Textos árabes do Alcorão dos prímeiros tempos 
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As palavras foram se integrando às 
relações humanas, contendo em si dife
rentes mensagens. Observando o livro 
bíblico, suas belíssimas e filosóficas nar
rações, já se pode crer que a palavra 
era verbo, desde quando Deus ordenou 
que surgisse a água, peixes, plantas. 
Portanto, não deixa de ser inerente ao 
ser humano. 

Outras leituras, como o apóstolo 
Paulo em Efésios ( 4,29), explicitam: 
"Não digam palavras que façam mal aos 
outros, mas usem apenas palavras 
boas, que ajudem aos outros a crescer 
na fé e a conseguir o que necessitam, 
para que aquilo que vocês digam faça 
bem aos que ouvem". 

Par t indo desta premissa, toda e 
qualquer palavra dita, emana força posi
tiva ou negativa, dependendo do modo 
como se emite, até mesmo a entonação 
da fala ou gesto. Todos têm vida, luz e 
compromisso. 

Comprovando este registro forte que 
é a palavra, o poeta Kahil Gibran, dizia: 
elas soam como alerta para nossos ouvi
dos neste milênio. "As palavras não têm 
tempo. Pronunciando-as, escrevedo-as, 
tenha consciência de sua eternidade". 

Palavra e ser humano precisam ser 
amigos. Reflita alguns momentos ao pro
ferir tais expressões e repense a força 
emanada nelas: 

- Feliz aniversário!
- Você é feia, chata!
- Hoje o dia está maravilhoso!
- Amo-te!

Mais do que palavras
Os vocábulos são pontes para nos 

levar aos outros, compartilharmos nos-

sos sentimentos e vivências. Certamen
te, se faz necessário aprimorar a articu
lação delas, buscando esse alimento ín
timo, promovendo união, auto-estima, 
defendendo a paz, porque palavras são 
mai� do que palavras. 

E notório, elas geram poesias e be
líssimas canções. Mas nos dias atuais, a 
palavra que é mecanismo de comunica
ção está desaparecendo na prática. 

Na realidade, as pessoas comunicam 
só o imprescindível ou, na maioria das 
vezes, a indiferença supera o diálogo. A 
palavra continua impressa com vigor nos 
livros e na tela do computador aparece 
abreviada. 

Urge de imediato uma análise e in
terpelação sobre os problemas que es
tão distanciando as pessoas. Será culpa 
de tanta violência o motivo para o afas
tamento e falta de comunicação entre as 
pessoas? O que tem a ver com as no
vas tecnologias? 

E bastante constrangedor nos dar
mos conta destes aspectos, porque pa
lavras uniram povos, construindo histó
rias humanas e, hoje, as pessoas estão 
distantes, se individualizando, cada um 
em seu mundo. 

Os seres humanos se cumprimen
tam, mas se esquecem do valor da pa
lavra. Ela é vida, o alicerce, a peça fun
damental para a construção e o registro 
de muitas vidas. 

Como lembraria o grande Guimarães 
Rosa: "a vida é grande sertão, mas tem 
veredas, e as veredas estão nos outros". 

1 • Quais são as palavras que mais usamos 
em nosso dia-a-dia? 

2 - Como exercitamos o uso da palavra 
escrita? 

3 - O que fazer para tornar as palavras, 
pontes que nos lígam uns aos outros? 

Nós, professores de 
Matemática, no dia-a
dia com nosso aluno, 

principalmente do 
Ensino Médio, somos 

questionados a 
respeito do porquê de 
aprender "tais coisas" 
para as quais eles não 

vêem aplicabilidade. 

Menisa Bertooi dos Santos, 
professora de Metodologia e Prática de Ensino de 

Matemática na Faculdade de Matemática da PUCRS· 
especialista em Educação Matemática e mestranda d� 

Curso. Profissionalizante em Educação, Ciências e
Matemática. Endereço eletrônico: bertoni@pucrs.br 

Por que devo aprender 
''estas coisas''? 

Provavelmente esse questionamento 
seja causado, em grande parte, pelo tipo 
de ensino de Matemática tradicionalmen
te adotado em nossas escolas: um ensi
no descontextualizado, calcado em algo
ritmos e técnicas operatórias que a des
vincula do nosso cotidiano. 

No entanto, a atividade do homem 
atual, numa sociedade em mudança, exi
ge, tanto do ponto de vista individual 
como do social, um conhecimento, o mais 
completo possível, do mundo que o ro
deia. Por sua universalidade como lingua
gem, por suas possibilidades de quantifi
car, interpretar e fornecer instrumentos 
de previsão do comportamento dos fenô
menos naturais do mundo físico e social, 
a Matemática está presente em toda a ati
vidade humana. Cabe, assim, ao ensino 
da Matemática propiciar o desenvolvimen
to, não só de conhecimentos, mas tam
bém de habilidades e competências bási
cas para a comunicação, a resolução de 
problemas, a tomada de decisões, habili
dades e competências que contribuem 
para a formação do cidadão crítico, cria
tivo e solidário, capaz de ser agente de 
mudança na sociedade em que vive. 

A contribuição 
da Matemática 

É preciso que a escola tenha bem cla
ro que seu papel não é o de "passar" co
nhecimentos matemáticos que os alunos 
passivamente memorizam, mas o de pro
pordonar-lhes a possibilidade de fazer 
matemática, o que é muito mais do que 
memorizar resultados. 

Para isso, o aluno deve constante
mente ser encorajado a resolver proble
mas, sejam eles provenientes de ambien
tes matematicamente criados com materi
�is manipulativos ou pela tecnologia, se
Jam eles problemas advindos do mundo 

real, impregnados de suas vivências e de 
seus interesses. 

Ao resolvê-los, modelando-os, o aluno 
estará usando a Matemática como lingua
gem, como instrumento de expressão e de 
raciocínio a qual, por sua dimensão históri
ca, é via de compreensão de idéias que se 
desenvolvem em estreita ligação com a to
talidade física, social e cultural do mundo. 

Fazer matemática, resolvendo proble
mas, através de materiais manipulativos 
de diferentes tecnologias ou de modela� 
gem matemática, tem como conseqüência, 
além da aprendizagem de conteúdos ma
temáticos interligados aos de outras ciên
cias, a estruturação da maneira de pensar 
e agir do indivíduo. 

O fazer matemático viabiliza o desen
volvimento de habilidades e competências 
de caráter aritmético, geométrico, algébri
co e estatístico-probabilístico e está liga
do ao pensar matemático. 

Assim "essas coisas" que os alunos 
devem aprender na escola e que são 
questionadas por eles referem-se à lógi
ca, à aritmética, à álgebra, à geometria, à 
probabilidade e à estatística. 

A aritmética é responsável pelos conhe
cim�ntos que se referem à contagem, ao 
r:g1stro dos números, bem como às opera
çoes e suas propriedades definidas em 
conjuntos numéricos ou não numéricos. 

A álgebra, vista como uma linguagem 
cri�da artificialmente para expressar ge
nencamente entes matemáticos ou como 
um conjunto de procedimentos que se ca
racterizam em uma seqüência passos para 
a resolução de uma situação matemática 
é responsável pelas abstrações e pela ge� 
neralização dos conceitos. 

O estudo das funções, iniciado intuiti
vamente, trabalhado em suas diferentes 
representações e encaminhado no senti
do de suas mais complexas generaliza
ções, desempenha um papel importante 
na descrição, na interpretação e na cons
trução de gráficos que descrevem o com
portamento dos fenômenos em geral, per
mitindo a sua investigação e a sua previ
são. As funções trigonométricas, exponen
ciais, logarítmicas, polinomiais constituem
se em ferramentas de modelagem da rea
lidade que, providas de cálculos algébri
cos, permitem a sua interpretação e a 
conseqüente intervenção no seu rumo. 

O estudo das geometrias no seu sen
tido mais abrangente, trabalhado através 
de construções planas e espaciais, reali
zado com o auxílio do desenho geométri
co e da medida, oferece oportunidade de 
fazer explorações e representações que 
permitem investigar, descrever e descobrir 
as propriedades dessas construções, am
pliando as possibilidades de percepção e 
exploração do espaço, essenciais para a 
leitura e interpretação do mundo em que 
vivemos. 

À probabilidade e à estatística cabe 
descrever e analisar dados de pesquisas, 
realizar inferências e fazer predições com 
base em amostras, constituindo-se em 
instrumentos valiosos no desenvolvimento 
das ciências humanas e da natureza. 

Por fim, a lógica, um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento da capacidade de ar
gumentar. fundamentar e comunicar idéias, 
conseqüentemente, um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento do raciocínio, com
pleta a Matemática que a escola deve ensi
nar e que os alunos devem aprender. 

1 - Em que circunstâncias concretas da vida 
utilizamos a Matemática? 

2 - Por que tantos alunos acham que Mate
mática é difícil? 

3 - A partir do texto, de que forma podemos 
nos motivar para o estudo da Matemáti
ca? 
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Todo início de ano 
letivo, após me 

apresentar como 
professor de História, 

ouço a mesma 
pergunta: por que 

temos que aprender 
História? 

Tudo isso ocorreu há 
milhares de anos atrás 

e nada disso irá 
influenciar em nossas 

vidas. 

dualmente uma nova maneira de se relaci
onar com o mundo, que, em conseqüência, 
vai deixando de ser uma mera projeção de 
suas emoções para ganhar a dimensão de 
uma realidade exterior e objetiva. 

Aprender com o passado 
Com o acompanhamento nesse proces

so, o professor proporcionará ao aluno 
oportunidades de vivências que lhe permi
ta reavaliar criticamente as noções do sen
so comum. Através do conhecimento do 
passado podemos dominar o presente e 
prever o futuro. Se hoje podemos fazer uso 
da Matemática, Medicina, Técnicas Agríco
las, Astrologia, Direito etc., também deve
mos à História, pois tudo isso já era prati
cado no passado por grandes civilizações. 

Uma maneira de 
enxergar o mundo 

A História tam
bém nos mostra o 
início das primei
ras civilizações 
que têm grande 
influência sobre as 
civilizações con
temporâneas. Es

Amarildo José Faria, 
professor de História e Gêografia na Escola Estadual 

Dona Rosa Frigqer Piovezan e Escola Municipal de 
Primeiro Grau Erico Veríssimo, em Comodoro, MT. 

A princípio me sinto meio marginaliza
do por ministrar uma matéria que parece 
de pouca importância. Porém, ao final da 
aula me sinto de alma lavada, pois usando 
a persuasão dos "Aqueus" (povos vindos 
da Ásia que deram início à civilização Gre
ga), consigo fazer com que a maioria dos 
alunos mude de opinião e passe a ver a 
História como peça importante para nos
sas vidas. 

E a partir daí vou lhes mostrando que 
a História tem como objetivo despertar no 
aluno a consciência de sua individualidade 
e o reconhecimento da individualidade do 
outro, condição necessária e indispensável 
para a sua inserção participativa no mun
do. Que a sua utilização como recurso pe
dagógico possibilita ao aluno elaborar gra-
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sas grandes civilizações começaram a se 
formar por volta de sete mil anos atrás. A 
maioria dessas civilizações têm um ponto 
em comum: desenvolveu-se nas proximi
dades de grandes rios, aproveitando o re
gime de suas águas, que favorece a f erti
lidade da terra e a prática da agricultura. 
Assim os vales dos rios Nilo, Eufrates, Ti
gre e Ganges, entre outros, foram primor
diais para a formação das civilizações 
Egípcia, Suméria, Babilônica e Hindu, por 
exemplo. Essas civilizações, pelas suas ca
racterísticas, são chamadas de "sociedades 
agrárias ou férteis", mas existem ainda ou
tras denominações como: "Impérios Teo
cráticos de Regadio". 

Sem a possibilidade de desenvolver a 

agricultura, outras civilizações se fo1rma
ram dedicando-se ao comércio, à pe:cuá
ria ou mesmo à guerra. Entre elas, vale 
destacar a dos Fenícios, a dos Persas e a 
dos Hebreus. 

Sociedades em formação 
Nesse período em que se formaram as 

civilizações do Crescente Fértil (Iraque), a 
humanidade passou a depender menos da 
natureza e a usar melhor a tecnologia 
para dominá-la. Foi quando os grupoi; so
ciais tornaram-se sedentários. Surg1iu o 
arado, os canais de irrigação, a domiesti
cação de animais; aprimoraram-se as téc
nicas de construção, com a utilização, por 
exemplo, do tijolo, das colunas de susten
tação e do plano inclinado para elevar 
blocos de pedra; desenvolveram tabém a 
metalurgia e a cerâmica. Mas, de todas as 
mudanças, as mais significativas aconte
ceram na organização dos grupos huma
nos. Esse é o período em que surgiram o 
Estado, a divisão social do trabalho, os 
grupos sociais hierarquizados, a acumu
lação de excedentes e a dominação soci
al. Para muitos, todas essas transforma
ções fazem parte do alicerce sobre o qual 
se sustenta hoje a sociedade ocidental. 

Por volta do IV milênio a.e. as iniova
ções surgidas durante esse período cons
tituíram o que se convencionou chamar 
Revolução Urbana. Tal como o apareci
mento da agricultura, a urbanizaçã,o foi 
uma etapa crucial no desenvolvimento da 
humanidade. Como o próprio nome indica, 
implicou no desenvolvimento das cidades 
e na transição para uma sociedad€: em 
que grande número de indivíduos vivia em 
zonas pequenas. Muitos, sem participar 
nos trabalhos agrícolas de subsistência. 

Implicou também na substituição de 
uma sociedade cuja organização política 
baseava-se nos laços territoriais por outra, 
na qual os laços de sangue passaram a ser 
fundamentais. A nova sociedade urbana era 
dividida em classes e dirigida por uma elite 
política, militar e religiosa que enriqueceu 
graças à imposição de tributos e que erigia 
edifícios públicos monumentais. 

Assim fica claro que hoje o grande de
safio do ensino da História é formar pes
soas capazes de construir o próprm, co
nhecimento. Indivíduos aptos a enfrentar 
os desafios do mundo contemporâneo. 

1 - É necessário estudar História? Justifiqu 
2 - Que lições aprendemos com a História 

dos povos? 
3 - Como tornar o estudo de História praz 

roso? 

• 

�m 

A Geografia não é
mais a mesma. Ainda 

Adriana Maria Andreis, 
professora de Geografia em Santo Ângelo, 
RS. Especialista em "Ensino de Geografia" 
pela UNIFRA de Santa Maria, RS. Endereço 

eletrônico: adrianandreis@ibest.com.br 

Há alguns anos quando 
se falava em Geografia, 

pensava-se nos mapas e 
nos rios, nas 

denominações de 
estados-membros, 
capitais, Estados e 
governantes e nas 

quilométricas áreas 
territoriais e altitudes 

para se decorar. Enfim, 
era uma gama de 

informações que se 
repassavam e se 

repetiam e, por incrível 
que pareça, ainda 

assim, havia alguns 
heróis que adoravam 

esta ciência. Talvez já 
percebessem ou ao 

menos imaginassem 
que aquela Geografia 
devia significar algo 

mais. Na atualidade, os 
educandos mais jovens, 

principalmente, ·talvez 
nem compreendam o 

que seja memorizar 
alguns dados e 

reproduzi-los em uma 
prova. 

As ciências em geral passaram por 
etapas críticas desde sua estruturação. 
Com a Geografia não poderia ser dife
rente. Essa, porém, tem um agravante: 
seu conhecimento, além de proporcio
nar o desenvolvimento de habilidades, 
é a ciência dos lugares, inclusive do lu
gar que ocupamos neste tempo e dele 
decidimos a forma. Por isso supõe um 
conhecimento estratégico, e serve para 
fazer a guerra. Yves Lacoste já dizia na 
década de 80 que "A Geografia: isso 
serve em primeiro lugar para fazer a 
guerra". 

Além do mapa 
Os mapas que vemos diariamente 

nos livros, nos atlas, nos jornais e na 
televisão são reflexos de idéias do que 
se quer convencer ou da verdade de al
guém e de seu grupo. As verdadeiras 
coordenadas, sua localização e altitudes 
são informações sigilosas e delas de
pendem a penetração de um pelotão, 
de uma empresa ou de uma bomba. O 
satélite mente para confundir adversá
rios e inimigos. Aos mapas convencio
nais que antes mostravam o território 
político e as cidades principais, o rele
vo, o clima, a hidrografia e a vegeta
ção, hoje são acrescidas informações 
que expressam os locais mais minados, 
as rotas do tráfico, os níveis de mortali
dade infantil, a favelização dos distintos 
lugares e os índices de incidência de 
doenças, entre outros dados. 

P�r isso, a aula de Geografia mu
dou. E o espaço onde se investiga e se 
discute a paisagem que construímos 
com nossos atos a cada dia. Descobri-

bem! 

mos que somos nós que produzimos e 
circulamos. em nosso lugar. Mesmo que 
os agentes externos e os objetos anti
gos estejam presentes, a decisão deste 
lugar é nossa, é interna, é atual. 

No presente momento literalmente 
assistimos a um conflito armado que 
mais parece um desenho animado. 
Bombas, luzes, equipamentos de ar, ter
ra e mar avançadíssimos. Os seres hu
manos criaram tecnologias para perse
guir alvos, perfurar montanhas, frag
mentar tudo o que emanar calor e mo
vimento. Frases como "haverá guerra 
onde houver terra, água e céu" e "eles 
verão coisas que nunca imaginaram'' 
são pronunciadas paralelamente a in
vestidas arrogantes que simplesmente 
consideram a vida como um obstáculo 
aos interesses ideológicos ou econômi
cos. 

Por isso segurem-se, a Geografia 
que hoje é essencialmente investigar e 
debater o ser humano e a natureza, po
derá provocar a descoberta do grande 
segredo da humanidade: "a ação huma
na pode construir um espaço melhor 
para todos". 

1 • O que mudou no ensino de Geografia? 
2 - Que temas novos são estudados nas 

aulas de Geografia? 
3 - A Geografia pode contribuir com a cons

trução de "um espaço melhor para to
dos"? 
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A educação Física está 
mudando à medida que 

professores, alunos e 
escola começam a 

entender que a 
disciplina deve estar 

"integrada ao projeto 
pedagógico da Escola''. 

Portanto, não ser 
apenas uma atividade 

para se "jogar bola" ou 
"fazer ginástica", mas, 

muito mais, para 
aprender a estudar/ 

experimentar, 
compreender e 

modificar as atividades 
da cultura de 

movimento e com isto 
passar a entender 

também a si próprio, 
aos outros e ao mundo, 

neste processo. 

Elenor Kunz. 

é professor titular do Centro de Desportos da UFSC. 
Florianópolis, SC. Endereço eletrônico: kunz@cds.ufsc.br 

Alternativas 
Começam, então, mais fortemente, sur

gir alternativas para a excessiva concentra
ção num único modelo de esporte, que era 
aquele que considerava apenas a formação 
de equipes e a competição escolar ou ex
tra-escolar. A chamada psicomotricidade e 
a Educação Física lúdica são as primeiras 
formas, que se contrapõem à formação es
portiva na escola. Até porque elas ocupa
vam-se mais com as séries iniciais e que 
ainda não tinham adquirido condições para 
seu ingresso no chamado esporte de com
petição. A concepção lúdica e a psicomotri
cidade serviu assim como uma primeira crí
tica ao sentido excludente e seletivo do es
porte praticado na escola e que nada mais 
era do que a cópia irrefletida do esporte 

fora da escola. 

Uma nova 
Em conseqüência deste 

desenvolvimento histórico 
da Educação Física brasilei
ra podemos, ainda hoje, en
contrar três grandes carac
terizações. Ou seja, uma 
concepção Biológico-Funci
onal, onde a prioridade do 
ensino é dada ao exercício 
físico. Nesta concepção a 
Educação Física tem a tare

,.., 

concepçao, uma 
nova prática 

A Educação Física brasileira nunca se 
garantiu, no contexto escolar, por seus 
próprios méritos ou valores pedagógicos 
desenvolvidos por uma total afinidade com 
as propostas pedagógicas das escolas. 
Sua inclusão e manutenção neste contex
to se deu por longo tempo, em parte ain
da hoje, por duas instituições externas à 
escola: a instituição militar e a instituição 
esportiva. A instituição militar introduziu a 
ginástica que por muito tempo foi o tema 
central das aulas de Educação Física, com 
o fim único do disciplinamento e do fo
mento à saúde da população jovem. Com
o amplo desenvolvimento do Esporte em
todo o mundo, no Brasil, especialmente, a 
partir da década de 50, este ganha força 
e espaço cada vez maior na escola. As
sim, o esporte, até finais da década de 
70, se tornou fator determinante para as 
aulas de Educação Física. 
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fa de prescrever e aplicar exercícios físi
cos que contribuem para um melhor con
dicionamento orgânico e, em conseqüên
cia, uma melhor saúde para o praticante. 
O profissional que optar por esta concep
ção avalia os seus alunos, essencialmen
te, pelo "suor derramado" durante as ati
vidades. Uma segunda concepção chama
mos Formativo-Recreativo, que visa, pelas 
atividades de caráter lúdico, a contribuir 
na formação da personalidade dos alunos 
e de habilidades motoras gerais para uma 
melhor adaptação à:s exigências sociais 
dos alunos, possibilitando, assim, organi
zar ludicamente o seu tempo livre. O inte
resse dos profissionais que trabalham 
com esta concepção é desenvolver ativi
dades coletivas de movimentos e jogos, 
evitando especialmente a competíção e o 
treino que deve ser substituído pelo pra
zer de jogar e pela espontaneidade dos 
alunos. A terceira caracterização diz res
peito à concepção que por mais tempo foi 

r 

hegemônica na Educação Física, trata-se 
da concepção Técnico-Esportiva. Esta, na 
verdade, visa a contribuir muito mais com 
o sistema esportivo do que com o siste
ma escolar. Procura, portanto, com o seu
trabalho descobrir e fomentar o talento
esportivo na escola. O interesse dos pro
fissionais que trabalham com esta concep
ção é claramente orientado ao desenvol
vimento do rendimento esportivo nos pa
drões do esporte de rendimento e de
competição.

Uma nova prática 
A partir da década de 80 estas con

cepções começam a sofrer críticas mais se
veras. A crítica não visava mais apenas à 
rigidez de suas práticas ou a postura pou
co pedagógica dos profissionais e. em con
trapartida, a oferta de um leque de novas 
opções práticas. Não. A critica era uma crí
tica de fundo, de caráter epistemológico, ou 
seja, questionava-se a base científica da 
Educação Física , notadamente orientada 
pelas Ciências Biológicas. Passa, então, a 
ser intensa a busca dos profissionais da 
Educação Física pelo estudo e pesquisa nas 
áreas humanas e sociais, em especial nas 
Ciências da Educação. Com isto, surgem no
vas fundamentações teóricas para temas 
centrais da área, como corpo, movimento, 
esporte, jogo etc., proporcionando UITJ 
completo redimensionamento pedagógico 
da área e de uma forma propositiva, ou 
seja, oferecendo possibilidades que permi
tem não apenas perceber a Educação Físi
ca como uma instância pedagógica relevan
te na formação do aluno mas, também, 
como instância de uma nova prática. A Edu

cação Física passa, a partir de então, a não 
ser mais a mesma. 

1 - Como e a Educação Física em sua esco
la? 

2 - Por que "a Educação Flsica não é mais 
a mesma"? 

3 - O que precisa mudar nas aulas de 
Educação Física da sua escola 7 

O ser humano um 
ser de muitas faces 

A questão sobre o que é 
o ser humano se fez

presente nos projetos 
filosóficos na história 

da humanidade. 
Conhecer-se a si 

mesmo foi e continua 
sendo uma tarefa 

inerente a cada um. De 
modo específico, a 

tarefa de refletir sobre a 
pergunta "O que é o 

homem?" faz parte da 
área da Antropologia 

Filosófica. 

A Antropologia Filosófica é uma disci
plina recente, que surgiu no século XX.

Como disciplina, ela aproveita os estudos 
da Antropologia Cultural, mas se distingue 
por seu enfoque. A perspectiva filosófica 
considera o ser humano como tal e toma
do globalmente - além das diferenças 
condicionadas pelo ambiente, pelo sexo, 
idade, educação, situação social e cultu
ral. 

A pessoa humana pode ser encarada 
de muitas maneiras e, assim, deixa-se evi
dente a sua característica multifacetária, 
multidimensional. Coloca-se em questão a 
essência humana e apresenta-se esta con
cepção ampla sobre a exploração deste 
grande mistério que é o próprio ser hu
mano. O ponto de partida desta explica
ção filosófica é que o homem se caracteri
za como um ser cultural e as outras defi
nições sucessivas serão: ser livre, espiri
tual, coexistente, transcendente, emotivo ... 

O ser humano, um ser cultural. A pes
soa não é somente sujeito da Gultura, mas 
também produto da cultura. A primeira ta
refa da cultura é construir um projeto de 
humanidade que seja adequado à digni
dade e à exigência da pessoa humana. Na 
realidade, quem somos é resultado da in
teração das heranças genéticas e do meio 
cultural. A reflexão sobre o que somos e 
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quem somos pode contribuir no sentido 
de maximizar as próprias forças e minimi
zar as fraquezas a fim de melhorar a pró
pria qualidade de vida. 

Ser inteligente: A inteligência é a fa
culdade da pessoa de penetrar dentro das 
coisas, descobrindo sua realidade íntima. 
lntelligere vem da composição de outras 
duas palavras: inter (entre) e legere (co
lher, reunir, recolher, escolher e ler), signi
fica escolher entre, reunir entre vários, 
apanhar, aprender, compreender, ler entre, 
ler dentro de. 

Ser emotivo: "O coração tem razões 
que a própria razão desconhece". As 
emoções são expressões afetivas acompa
nhadas de reações intensas e breves do 
organismo em resposta a um aconteci
mento inesperado. Distinguem-se do lógi
co e dão colorido à vida humana. A emo
ção brota do cérebro e do corpo atuando 
em conjunto. Não se pode separar a emo
ção da cognição, nem a cognição do cor
po. 

Ser corpóreo: O corpo é afetado 
pela mente e a mente é afetada continua
mente pelo corpo. Por isso, pode-se dizer 
que é melhor prevenir do que remediar. 

Ser volitivo: A vontade é a capaci
dade do sujeito de colocar todo o seu ser 
um função de seus objetivos. 

Ser espiritual: O ser humano não se 
contenta com o finito, com o imanente, 
com o relativo; quer ir além, inclusive de 
si mesmo - busca o encontro com Deus. 

Ser social: Chamado a conviver em 
grupo: nenhum ser humano pode ser uma 
ilha no mundo. 

Ser cósmico: Faz parte do mundo 
material que constitui outras realidades fí
sicas - precisa de tudo o que é matéria 
para viver 

Ser histórico: O ser humano detém 
o poder de investigar, de criar fatos e não
simplesmente de sofrê-los.

Ser livre: Chamada também de livre 
arbítrio, é o poder que a vontade possui 
de determinar a si mesma a agir ou não 
agir: a liberdade é a capacidade de esco
lher os melhores meios para a própria re
alização como pessoa. 

Ser estético: Que procura a harmo
nia, a coerência, a beleza, a unidade das 
coisas. 

Ser axiológico: Que busca valores. 
Ser teorizante: Preocupa-se com o 

desenvolvimento lógico, o desenvolvimen
to de sua mente; interessa-se pela clare
za das idéias, dos juízos e raciocínios na 
busca da verdade. 

Ser prático: Levado a produzir, a fa
zer, a trabalhar, inventar novas coisas. 

Diante destes aspectos, permanece 
essencialmente a característica do ser hu
mano como um ser cultural porque se de
fine e se realiza mediante a cultura. Para 
a pessoa humana se realizar integralmen
te (nesta busca de equilíbrio), faz-se'ne
cessário uma cultura que saiba cultivar as 
qualidades, as propriedades, as f acuida
des, os dotes, a dimensão espiritual do 
ser humano. A dúvida e a crítica sobre si 
mesmo são maneiras de se posicionar 
como aprendiz diante da vida e como al
guém que procura a si mesmo. O ser hu
mano é um ser de protestação, pois recu
sa a aceitar a realidade na qual está mer
gulhado. 

Numa concepção filosófica contempo
rânea, o ser humano é um contínuo po
der-ser: possui potencialidades para ultra
passar as limitações das circunstâncias 
históricas. Ê a única criatura que se recu
sa a ser o que é. Busca sempre mais, quer 
desentranhar do interior do seu ser os 
seus sonhos, seus projetos, suas utopias, 
seus desejos e quer ser melhor, quer ser 
mais inteligente, mais sensível, mais capaz 
de comunicação, mais capaz de amor, 
quer ser mais humano. Por isso que o ser 
humano pode sempre se autocorrígir e 
buscar melhorar sua natureza tenebrosa, 
seus erros, suas limitações. O ser huma
no nunca termina de se construir. Nesta 
concepção filosófico-antropológica, desve
la-se como alguém responsável por seu 
mundo e por si mesmo. No humano, per
manece algo de mistério, a ser definido, 
alguma coisa a ser respondida e, prova
velmente, Deus deve ter pensado nessa 
direção. 

1 - Como se manifestam as diversas dimen
sões ou faces do ser humano em nosso 
dia-a-dia? 

2 - O que significa dizer que o ser humano é. 
um ser cultural? 

3 - Em nossa vida, cada pessoa desenvolve 
de modo igual todas as dimensões huma
na.s? 
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É inegável que diante 
das constantes e 

aceleradas mudanças 
pelas quais passa o 

mundo e a humanidade, 
a escola no Brasil é 

colocada em xeque. Ao 
mesmo tempo em que 

se exige maior e melhor 
formação, pessoas 

críticas e participativas 
e práticas cidadãs, 

ainda se tem no país 
uma educação que 

seleciona, exclui, divide 
as pessoas entre 

aqueles que participam 
do processo evolutivo e 

aqueles que são 
mantidos à margem de 

tudo e de todos. 

lxaoa §eimarães Lodi, 
professora do Centro Universitário do Planalto de 

AraJ1á e do Ensino Médio, em Araxã, MG. 
Endereço eletrônico: iglodi@terra.com.br 

A educação no Brasil, desde o mo
mento em que aqui começaram as primei
ras formações comunitárias sob o domí
nio dos colonizadores, sempre foi tratada 
de acordo com os interesses daqueles e 
para aqueles que de alguma forma tinham 
ou têm privilégios. 

Passando rapidamente por nossa his
tória, já no século XVI, a educação aqui 
implantada objetivava a catequização dos 
índios, sendo atrelada às verdades da 
Igreja, visando estudos teológicos, o que 
era totalmente o oposto daquilo que se 
vivia na ótica renascentista que lutava 
pelo ensino laico e a formação de pesso
as para o mundo da industrialização. 

Durante o Império, a educação era 
elementar e para os poucos nobres. Aque
les que queriam uma formação melhor, 
precisavam buscá-la fora do país. Nessa 
época, com a vinda da família real, funda
ram-se algumas instituições de educação 
e cultura, como por exemplo a Biblioteca 
do Rio de Janeiro e a primeira universida
de brasileira. Em 1830, criou-se a primei
ra escola para a formação de professores 
no Brasil. Era particular e poucos tinham 
acesso. O ensino em geral era muito téc
nico 1 podendo ser comparado à uma for
mação elementar e de baixa qualidade. 

Formação para o trabalho 
Já na República, que "nasce" sob a 

égide militar positivista, continua-se a va

Tornar possível o 
ainda impossível 

lorizar a formação téc
nica para o trabalho, 
visando às classes tra
balhadoras. Era uma 
formação para o traba
lho mecânico e repeti
tivo e a educação para 
os filhos da nobreza la
tifundiária. Isso perma
nece até que, na déca
da de 60, surge, mes
mo que com várias fa
lhas, a primeira LDB e 
também uma lei regula
mentando o ensino su
perior no país. 

--------.... 
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Inicia-se então a di
tadura militar, período 
em que a formação in
tegral do cidadão críti
co não é valorizada, 
sendo até rejeitada. O 
objetivo maior era for
mar mão-de-obra para 
a crescente industriali
zação que começava a 
ser implantada no país 
e manter as pessoas 
alienadas. 

Percebe-se, portan
to, que todo o processo 
de regulamentação da 
educação brasileira foi 

feito de acordo com interesses da classe 
política e oligárquica, tendo como agravan
te o atraso ém relação às nações mais de
senvolvidas. Isso tudo fez com que o aces
so e permanência na escola se tornasse 
um processo de elitização, de manutenção 
do "status quo", uma constante luta de 
classes. Assim, o processo de concentra
ção de renda foi sendo cada vez mais agra
vado. 

Escola, caminho 
de mudanças 

Sabe-se que nenhuma nação chegará 
a se tornar realmente desenvolvida com 
uma situação sócio-econômica tão exclu
dente. Não podemos mais separar as pes
soas entre as "mais" e as "menos" capa
zes. Hoje, pela maior facilidade no acesso 
às informações e às constantes interações 
sociais, todos querem e exigem mudanças. 

Diante dos desafios, postos hoje de 
forma tão clara, a escola é vista como o 
caminho mais viável para diminuir a luta 
entre as classes, a exclusão e, conseqüen
temente, melhorar as condições sociais do 
povo e da nação. Sabemos que são vários 
os desafios para que realmente tenhamos 
uma educação de qualidade e acessível a 
todos. Podemos afirmar que a consciên
cia e a vontade de implementar as mudan
ças já existem. Várias medidas, mesmo 
que lentas, já estão sendo tomadas. E o 
que é mais importante: existe a conscien
tização da população em geral, indepen· 
dente de classes sociais. 

Pode parecer utopia afirmarmos isso, 
sendo que a própria história brasileira se 
fez e ainda se faz baseada em princípios e 
medidas que privilegiam sempre aqueles 
que já são privilegiados, e pouco ou nada 
beneficiam as classes populares. Só qu� 
não podemos mais aceitar viver em um 
mundo tão desigual, não podemos mais 
deixar os sonhos serem sufocados, sem lu
tarmos para que sejam concretizados. 

Paulo Freire afirmava que a socieda
de é aquilo em que acreditamos. Se acre
ditarmos numa sociedade mais igual, onde 
as desigualdades sejam motivo de cresci
mento mútuo e não de seleção e exclu
são, com certeza poderemos, através de 
nossa responsabilidade como cidadãos e 
principalmente como educadores, viver em 
um mundo muito melhor e mais humano. 

1 - Quais são as "marcas'' da edu�ação na 
História do Brasil? 

2 - Como foi concebida a "formação para o 
trabalho"? 

3 - O que fazemos para que a educação seja 
melhor? 
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Por um processo 
de erradicação 

do analfabetismo 

mestre em ucaçao, pro essor na cu a e ntegra a 
do Ceará e professor de Ensino Médio. 

Fortaleza - CE 

As transformações 
sociais, políticas e 

econômicas do mundo 
globalizado têm trazido 

uma diversificação de 
idéias e novas visões da 
realidade.Tal realidade 

vai configurar um papel 
extremamente 

importante no sentido 
da escolha de 

re� esentantes que irão 
d ender os interesses 
a po lação. Para isso 

é de grande valia 
efe ·var um processo de 
esclarecimento do povo 

em relação ao dever e 
direito do voto. 

É urgente e necessário um processo 
de união de todas as facções que defen
dem o interesse da sociedade como um 
todo, objetivando o esclarecimento das 
pessoas de uma cídadania completa e 
participativa. É extremamente necessário 
discutir a vida política do país, pois quem 
não se interessa por política sofre seus 
revezes de maneira tão tresloucada no 
momento em que acordos são costura
dos e não têm o objetivo de satisfazer 
os interesses dos cidadãos. É também 
vâlida uma maior aproximação daqueles 
que entendem o contexto político moder
no da população despreparada e usada 
como massa de manobra dos poderosos. 
É urgente que a comunidade pensante 
distribua melhor seus conhecimentos 
com a população como um todo, não que 
a população não saiba votar, mas mui
tas vezes a pobreza faz com que seu 
voto seja transformado em mercadoria e 
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político 
seja dado a pessoas que, an
tes de tudo, fazem parte de 
um contexto de entreguismo e 
submissão aos interesses dos 
grandes grupos mundiais do 
sistema capitalista que têm 
trucidado povos, sufocado 
culturas e, sobretudo, escra
vizado as populações. 

DeMocracia plena 
Se os setores mais impor

tantes da sociedade civil orga-
nizada procurassem verificar o contexto 
de popularização da política e fizessem da 
conscientização um costume eficaz e vol
tado para todos, sem distinção, talvez não 
estivéssemos convivendo com a série de 
falcatruas, acordos desleais e concreti
zação de atitudes de desrespeito aos tra
balhadores que ternos constatado na po
lítica nacional, regional e local. Os exem
plos de descompromisso com o trabalha
dor no contexto atual tem sido cada vez 
mais comprovados por alguns daqueles 
que têm um mandato que seria emprega
do na conquista dos anseios populares. 
Infelizmente não é isso que acontece, pois 
grande parte dos que chegam ao poder 
desprezam aqueles que os conduzem no 
momento em que transformam os seto
res de educação, saúde, moradia e segu
rança em meros discursos atrativos em 
campanhas eleitorais e vagos no momen
to da ação. 

É de extrema importância que a po
pulação seja esclarecida da ação daque
les que neles votaram, pois o voto não 
encerra o papel do cidadão. Antes de 
tudo é um processo democrático de cons
trução da sociedade. Os meios de comu
nicação devem urgentemente mostrar a 
cara destes verdadeiros traidores dos in
teresses populares, pois a democracia 
plena não tem lugar para um processo de 
obediência cega aos interesses políticos 
e econômicos dos que estão no poder. 

Aprender política 
O aprendizado político é urgente e 

necessário e deve ser feito não só na es
cola, mas em todos os setores da vida 

social. Cada momento em que as atitu
des dos parlamentares que votam nos in
teresses do governo e, por conseqüên
cia nos interesses dos organismos inter
nacionais, temos a prova inequívoca de 
que é necessário mostrar aos cidadãos 
os efeitos de uma falta de esclarecimen
to polftlco e social. Estamos vivendo num 
mundo em que a formação política é cada 
vez mais necessária. 

Temos muitas representações sindicais 
sérias, mas estas precisam estar mais pró
ximas do povo, esclarecendo e mostrando 
a verdadeira face de seus representantes, 
pois o povo precisa beber a fonte de co
nhecimento e do esclarecimento social. 

Temos traidores e esses traidores 
precisam ser conhecidos. Que tal mostrar 
as ações desses que votam contra o 
povo e esquecem de seu dever maior que 
é buscar uma ação plena de defesa dos 
interesses da sociedade como um todo? 

O estudo e conhecimento político não 
é tarefa apenas de estudiosos e cientis
tas, é dever e direito do povo conhecer, 
fazer e lutar por uma política plena, sem 
exclusões. O desafio está lançado: que tal 
uma brigada de erradicação do analfa
betismo político? 

( J 

1 - Por que não podemos ignorar a polftica 7 

2 - De que forma vamos nos envolver com a 
eleições municipais deste ano? 

3 - Como aprender polltica 7 
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A distribuição de rendá 
é urgência inadiável 

i:o= 

= 

A concentração de 
renda no Brasil 

continua sendo um dos 
graves problemas 

nacionais. É necessário 
trocar a lógica da 
acumulação e da 

concentração pela 
lógica da cooperação e 
da solidariedade. Sem 
isto não chegaremos a 

construir um país justo, 
livre, autônomo e 

soberano. Estas 
questões, que estão no 

centro do debate 
nacional, são aqui 

abordadas por SANDRA 
QUINTELA, sócio

economista no Instituto 
de Políticas Alternativas 
para o Cone Sul, PACS, 

no Rio de Janeiro, e 
Membro da 

Coordenação Nacional 
da Campanha contra a 

ALCA. 

Mundo Jovem: É possível, 
dentro da macro-economia atual, 
fazer distribui�ão de renda? 

Sandra Quintela: Com certeza 
é possível. Mas a gente está vendo 
exatamente o contrário. Há uma per
da enorme de renda para o trabalha
dor. O nível de renda em agosto de 
2003, em relação a agosto de 2002, 
teve uma redução de 12, 13%. O po
der aquisitivo dos trabalhadores dimi
nuiu. Eles estão ganhando menos, não 
só porque o seu salário desvalorizou, 
mas também porque há uma queda 
real do valor do salário. Então, a gen
te está vendo que a renda, ao invés 
de ser distribuída, está sendo concen
trada. Isto se deve a essa política fis-
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J terra rural. É fundamental ter uma
--�=--i distribuição de riquezas neste país. 

Mas a política atual, infelizmente, ain
da não mexeu nos pressupostos bási
cos da política econômica. Continua 
pagando, e muito, os juros e os servi
ços da dívida externa, da dívida inter
na, que só tem crescido. Cada vez 
mais recursos do orçamento público 
são destinados a isto. Todo o PPA -
Plano Plurianual - está voltado para o 
pagamento do ajuste fiscal. E a pers
pectiva para os próximos anos é de 
se manter essa política. É um quadro 
bastante triste. 

cal e tributária brasileira que não pri
vilegia a distribuição de renda. O últi
mo índice de Gini, que é aquele índice 
que mede a concenJração de renda, 
no Brasil é 0,56%. E um índice muito 
alto se você pensar que um é concen
tração total. E tem aumentado em re� 
lação à década passado, quando es
tava na casa dos 0,54%. Significa que 
cada vez mais, menos pessoas detêm 
mais. 

MJ: O que pode ser feito para 
distribuir renda? 

Sandra: Penso que para ter uma 
distribuição de renda é fundamental o 
aumento do salário mínimo real; do
brar o valor do salário mínimo em 
quatro anos. Isto é fundamental para 
distribuir a renda. Pois distribuir ren
da é estabelecer um patamar maior 
de salário, é mexer na carga tributária 
brasileira, é fazer uma reforma tribu
tária e fiscal que realmente mexa nos 
detentores da renda, principalmente 
os Bancos e os grandes investidores. 
A gente está vendo o contrário: a po
lítica econômica atual cada vez mais 
aumentando os privilégio destas pes
soas, inclusive com isenção de impos
tos, de CPMF etc. Há também a ques
tão da distribuição de riqueza; não é 
só de distribuição de renda. Tem que 
ter imposto patrimônial. Eu acho que 
isto é fundamental. Quanto mais você 
tem, mais você tem que pagar. A 
questão da terra, da terra urbana, da 

MJ: Onde está a raiz deste 
problema da distribui�ão de ren
da no Brasil? 

Sandra: É todo um processo his
tórico de formação do Brasil. A gente 
viu o Brasil passando de Colônia para 
República, mas não foi feita uma re
forma agrária, os escravos que eram 
escravos, continuaram escravizados 
de uma outra maneira, porque não ti
veram acesso à terra, ao trabalho li
vre. Então, historicamente, como soci
edade colonial que fomos durante 300 
anos, enraizamos a cultura de senhor 
e de escravo que permanece, de cer
ta forma, como base da estruturas da 
produção e distribuição da renda no 
Brasil. 

De outro lado, o processo de mo
dernização da economia, que desde 
os anos 30 vem adotando um padrão 
de desenvolvimento muito atrelado ao 
funcionamento do que se chama de 
capital, do capitalismo mundial, de
sempenhando um papel subalterno, 
de país periférico, quando temos um 
pontencial para ser um país que pode 
oferecer, em primeiro lugar, à sua po
pulação e ao mundo uma forma de 
desenvolvimento que seja centrado na 
cooperação, na solidariedade, na jus
tiça social. 

MJ: No sentido das rela�ões 
internacionais existe alguma mu
dan�a? 

Sandra: A gente vive hoje um 
mundo bastante dominado pelo po-

'der· dá maior potência econômica e 
111ilitar, que são os Estados Unidos. 
De outro lado, a gente está vendo a 
China. comunista, um estado muito 
forte, lutando para se inserir no mer
cado mundial. Inclusive entrou para 
a Organização Mundial do Comércio, 
há dois anos. Então, de um lado, a 
gente vê uma potência econômica mi
litar. De outro, uma potência lutando 
para se inserir dentro deste mercado 
global. Além disso, existem muitos 
movimentos sociais, organizações e 
alguns governos tentando configurar 
uma aliança dos povos de outra ma
neira. A gente vê esforços nesse 
campo. Do ponto de vista da socie
dade, temos a construção dos fóruns 
sociais mundiais, das campanhas glo
bais, como é a campanha contra a 
OMC, contra a militarização, hoje no 
mundo inteiro; temos as redes de 
economia solidária. (Mais de 20 que 
estão articuladas nas várias partes 
do mundo também construindo pla
taformas comuns). Existe a campa
nha Jubileu Sul, que reúne países da 
África, da Ásia, da América Latina 
pelo cancelamento da dívida externa. 
Há a campanha continental contra a 
ALCA. Todas estas iniciativas se arti
culam de várias formas para cons
truir um outro mundo. 

MJ: O Brasil, como se situa 
neste contexto? 

Sandra: O governo brasileiro tem 
concentrado bastante esforços para 
construir alianças na América do Sul. 
Está fazendo acordos bilaterais com 
países como a Índia, a África do Sul, 
que eu acho que são países im
portantíssimos na estraté-

esse tema. Não aceitar as coisas 
como dadas. E a partir do comporta
mento, da atitude, você construir co
tidianamente outro mundo. 

A questão do consumo, por exem
plo, é algo de que a juventude, e nós 
todos, estamos imbuídos. Nós não so

mos gente se não tivermos um 
tênis nike, uma calça jeans, 

enfim, a bolsa x ou y. A gia da construção de 
uma outra forma de 
pensar a política inter
nacional. Acho que a 
única solução para en
frentar a hegemonia 
americana não é en
frentar, do ponto de vis
ta militar. Porque aí a 

Não aceitar as 
coisas como dadas. 

desobediência civil tam
bém pode estar nesta 
forma de padrão de 
consumo. Usar outros 
tipos de sapatos, for
mas de se manifestar 

E a partir de teu 
comportamento, da 

tua atitude, construir 
cotidianamente 
outro mundo. através da roupa, que 

não seja padrão, imposta 
gente destrói o planeta. O po-
derio bélico deles é capaz de destruir 
o planeta cinco vezes. Mas enfrentar
de outras formas, com criatividade, so
lidariedade, com o poder da obediên
cia civil. Eu acho que a juventude tem
que resgatar a questão da desobedi
ência civil. A juventude sempre se pau
tou por não aceitar os parâmetros da
sociedade como tal, e sempre se re
belou de diversas formas. A desobedi
ência civil é um conceito que está meio
esquecido na juventude. Acho que va
leria a pena resgatar, pensar, trabalhar

pelo shopping, pela novela, é 
também uma forma de desobediência 
civil. É a luta pacífica, a ocupação dos 
espaços públicos. Eu acho que há 
uma dimensão enorme de lutas que a 
gente pode descobrir. É uma dimen
são nova, criativa e que produz re
sultados. É preciso acreditar que, di
ferente dos estereótipos, podemos 
ser felizes. Quem sabe, mais felizes. 

A ge te precisa 
de ouco para viver 

Dentro do sistema do capital, mais co
nhecido como capitalismo, nós não temos 
saída. A lógica do capital é se expandir, ex
pandir, buscando acumular ... acumular ... 
ampliar para todas as dimensões da vida o 
lucro. O lucro para todo o lado. Isto não 
tem sentido, porque os recursos naturais 
têm que ser tratados com carinho, a terra, 
a água. A água não é mercadoria, as flo
restas não são mercadoria. O capital quer 
destruir tudo em função do lucro e explo
rar também ao máximo o trabalho. A gente 
vê que cada vez mais os trabalhadores es
tão ganhando menos, a nível de explora
ção, todas as conquistas trabalhistas estão 
sendo destruídas. A gente vê que dentro 
deste sistema não há solução. A gente tem 
que construir um outro sistema, um outro 
sistema econômico, que garanta que a so
ciedade tenha o domínio sobre as rique-

• 

zas, e não as riquezas sobre a sociedade. 
Afinal de contas, as riquezas estão aí pro
duzidas, não só as ambientais, naturais, 
mas também as riquezas tecnológicas que 
a inteligência humana construiu. Foram tra
balhadores e trabalhadoras deste mundo 
que construíram e o capital se apropriou 
delas. Nós, os trabalhadores, construímos 
isto tudo. Então, nós temos que pensar 
num outro sistema de funcionamento da 
economia que garanta a sustentação ma
terial da vida: a moradia, saúde, educação, 
comida, roupa, transporte, o mínimo ne
cessário para viver com tranqüilidade. Den
tro deste sistema de capitalismo, isto não 
é possível. 

AI que entra a economia solidária, a só
cio-economia solidária. Ela se situa nesse 
campo das questões alternativas. Nós não 
somos, não queremos ser um lixo de mer-

cado dentro do capital. Nós queremos des
truir a lógica do capital e construir uma so
ciedade controlando as riquezas, os desti
nos das suas próprias necessidades, por
que essa coisa de que as necessidades 
são ilimitadas e os recursos são escassos 
é só papo furado. k, necessidades abstra
tas do ser humano são ilimitadas: a neces
sidade de amar, da beleza, do prazer, da 
alegria. Mas a necessidade material é limi
tada. A gente precisa de pouco para viver. 
A gente confunde muito as coisas. Não é a 
natureza humana que quer assim; as coi
sas são construídas culturalmente. 

Penso que o campo é esse. A gente 
tem que pensar e construir uma outra for
ma de fazer economia e a economia soli
dária está situada neste campo. Isto é novo 
e é motivo de esperança. 

Sandra Quinte/a 
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O jovem está 
amordaçado pela 

força poderosa da 
sociedade que o 

impede de ser livre. 
Fragilizado e ferido na 

"alma", busca 
respostas para a sua 

angústia. Mas as 
perguntas foram 

caladas e as reflexões 
ignoradas. A verdade 

parece ter sido 
suspensa em nome 

dos interesses do 
neoliberalismo, que 

globaliza tudo e 
ignora as fronteiras da 

justiça, do amor e da 
fraternidade. A 

dignidade humana 
não tem preço. 

Os valo 
. ,., 

Jovens sao os 
dos 

Marcionei Silva, 
religioso da Congregação de São José - Josefinos de 

Murialdo, Caxias do Sul, RS. 
Endereço eletrônico: pemarc.ionei@terra.com.br 

A fronteira ética da juventude, pauta
da pela liberdade e pelo amor, vai muito 
além de um amontoado de palavras que 
procura dar resposta para realidades de 
"concreto" que não estão sintonizadas 
com a vida. Há tempos que estamos bri
gando por aquilo que é essencial para os 
jovens: os valores. Mas o que é um valor? 
A partir de que ângulo estamos propondo 
essa questão para dizer que isso é um va
lor e aqui/o não é? De que lado da huma
nidade estamos? Precisamos ser o sal da 
terra. O próprio Jesus nos diz que somos 
o sal da terra. Se perdemos o sabor, com
que salgaremos? Não serviremos para
mais nada. Dar sabor, gosto, aroma à nos
sa vida implica colocar Jesus no centro de
nossa existência e assumir a sua mensa
gem como definitiva para a nossa vida.

Valores dos jovens 
A fronteira ética da juventude é a Pa

lavra de Deus, isto é, Jesus Cristo ressus
citado que deu a sua vida por amor. Cons
truímos o mundo com as ferramentas que 
temos. Por isso nos sentimos fragilizados, 
pois descartaram nossos valores tentan
do enfraquecer a nossa luta no meio das 

s dos 
alore 
dultos 

pessoas. Mas Deus 
é o nosso rochedo. 
Para Raniero Can
talamessa, é fun
damental atinar 
com o significado 
de Deus como "ro
chedo". Por isso 
precisamos fazer 
antes a experiência 

j 
de que tudo é pas-

1 sageiro. O autor
Í fala da experiência

de que tudo passa 
a par tir de uma 
profunda experiên
cia de Deus, tra
tando-o como ro
chedo. Os jovens 
de hoje, em gran
de parte, fazem a 
mesma reflexão, 
mas sem ponto de 
partida, sem o Ro
chedo. Por isso ve
mos tanta angús
tia, vazio e deses
per o. Não pode
mos negar que há 
uma volta ao sa
grado entre a ju-

ventude, mas falta a consistência da fé. 
A verdade é que os valores juvenis 

são também os valores dos adultos. Se 
hoje lamentamos a falta de perspectiva 
para o mundo dos jovens, isso significa 
que não fomos ''bons pais". Eles estão 
herdando aquilo que construímos. Os va
lores da juventude são os valores de to
dos nós. Chega de hipocrisia. Ficamos di
vidindo a sociedade querendo achar sem
pre um bode expiatório para os nossos 
problemas. Valores não são categorias 
que possam ser divididas, sendo apresen
tadas para uma geração e supressas de 
outra. O que muda é a forma como se vive 
determinado valor. Nesse sentido, pode
mos dizer que o jovem tem o seu jeito 
próprio de falar de amor, de paz, de justi
ça e fraternidade. Precisamos ser mais 
sensíveis aos seus estilos, suas caracte
rísticas, suas "falas" simbólicas, sua lin
guagem "incompleta" pautada na gíria, 
seus ritmos de auto-afirmação, sua origi
nalidade e também a agressividade como 
forma de mostrar para o outro que ele 
também é alguém. O jovem, influenciado 
pela mídia, absolutizou o EU e atrofiou o 
NÓS, mas continua buscando respostas 
para a sua vida a partir de valores funda
mentados em sua cultura, convicções pes
soais e aprovação social. Para dar ao jo
vem mais firmeza em suas próprias pega
das, apresentamos uma pequena "foto
grafia" de alguns valores essenciais para 
a vida. Faça você mesmo a sua lista. 

• 
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Todos os dias somos 
bombardeados com um 
volume cada vez maior 

de anúncios 
publicitários. Seja 

assistindo rv, folheando 
uma revista ou mesmo 

andando pelas ruas 
cada vez mais 

entupidas de outdoors, 
temos a nossa atenção 

disputada pelas mais 
variadas publicidades 
que repetidamente e 

com grande insistência 
tentam nos vender os 

mais diver�os produtos. 
E a sociedade 

consumista cujo deus é 
o mercado.

Fraocisse Edrnar Pereira Neto, 
mestrando em Psicologia Cognitiva da UFPE, Recife - PE. 

A nossa sociedade, que hoje pode ser 
comparada a uma imensa prateleira de 
supermercado, nos dá a sensação de que 
temos a total liberdade de escolher e fa
zer aquilo que desejamos. Dos valores 
que adotamos às idéias que defendemos, 
tudo isso pode ser encontrado "personifi
cado" em algum produto. Se queremos li
berdade, basta vestir um jeans, colocar 
uma mochila nas costas e sair pelo mun
do; se, além disso, quisermos ser jovens, 
podemos parar na venda mais próxima e 
pedir urna Coca-Cola. Para aqueles que 
ainda não estão convencidos de que as 
publicidades fazem isso mesmo, ou seja, 
associar algo humano (liberdade, juventu
de etc.) a um produto (objeto ou coisa), 
peço que relembrem as famosas propa
gandas da SuMa que associavam a garo
ta e a sua juventude em oposição ao "tio" 
que bebia apenas suco de laranja. 

Marca e personalidade 
Mas quando vamos comprar alguma 

coisa e pedimos Sukita ou Coca-Cola e não 
um refrigerante qualquer, ou no caso de um 
automóvel uma Mercedes-Benz ou uma 
Ferrari e não qualquer carro, estamos exa
tamente no terreno das marcas publicitárí
as. A marca é como a persorialidade do 
produto, sua individualidade, sua identida
de Há marcas de carro mais esportivos, 
outros para a família e outros ainda para 
um estilo playboy. Chegamos ao ponto in
clusive de dizer como uma pessoa é apenas 
vendo que tipo de coisas ela veste, compra 
ou usa. As pessoas compram não os produ
tos em si, mas as suas personalidades e 

Marcas e jovens: 
a busca de uma 

suas individualidades expressas na marca. 
Ou seja, vivemos uma época em que nossos 
valores, ideais e desejos mais íntimos podem 
ser facilmente encontrados nas prateleiras. 
O diff cil caminho que todos nós temos que 
percorrer para formar nossa personalidade 
e sermos indivíduos autônomos e críticos é 
desviado para um paraíso do consumo fácil. 
Para se ter liberdade basta estender a 
mão, vestir um jeans e logo nos sentiremos 
livres, mesmo que a nossa sociedade seja 
tão pouco democrática como antes. 

Para o jovem que ainda está passando 
pela fase de afirmar a sua individualidade 
e formando a sua própria identidade, essa 
estratégia do mercado e das publicidades 
ganham ares extremamente cruéis, pois os 
apelos publicitários investem exatamente 
na falta de senso crítico e na adequação 
da pessoa a um determinado grupo social. 
Numa pesquisa recentemente realizada 
(2002) no departamento de psicologia da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), sob 
a coordenação da professora Fátima Seve
riano e com a participação de Daniel Mat
tos, lúcio Flávio Lima, Luciana Carvalho e 
da minha própria, foi investigado o impacto 
que as marcas publicitárias tinham na for
mação da identidade dos jovens. Um dos 
dados que apareceu na pesquisa foi que 
os jovens buscam se associar às marcas, e 
às suas qualidades, com o objetivo de ao 
mesmo tempo se diferenciar dos padrões 
anteriores, como para se inserir nos seus 
próprios grupos formados por outros jo
vens. Segundo um dos relatos, uma meni
na para se sentir aceita por um grupo de 
outras meninas na sua escola que usavam 
uma determinada marca de bolsa, teve que 
adquirir uma bolsa da mesma marca. Como 
investigamos jovens de diversas idades, ve
rificamos que ôs mais jovens que tinham 
entre 14 e 16 anos utilizavam a marca com 

identidade 

um menor senso crítico, fazendo dela o ele
mento que marca a diferença entre o gru
po que eles fazem parte e os outros. Um 
outro dado interessante é que não encon
tramos diferença de afüude em relação ao 
uso da marca entre homens e mulheres, e 
nem mesmo entre os mais ricos e os mais 
pobres. A diferença existe apenas na forma 
de expressão dessa atitude. Por exemplo: 
as mulheres falavam mais sobre marcas de 
roupas e perfumes, enquanto os homens se 
detinham mais em marcas de carros. 

Por fim, podemos dizer que as publici
dades oferecem um risco considerável à 
formação da identidade dos jovens, uma 
vez que elas desviam do seu c:aminho mais 
crítico, oferecendo ao jovem um mundo de 
ilusões e facilidades. Isso parece ser ain
da mais cruel quando se trata dos jovens 
de classe mais baixa. Freqüentes relatos 
associavam violência e o desejo de usar 
determinadas marcas. As publicidades pa
recem causar nesses jovens desejo de 
usar marcas que os recursos de suas fa
mílias não podem comprar. No caso parti
cular dos jovens que participaram da nos
sa pesquisa, eles sempre colocavam a 
possibilidade de participar daquele mun
do das marcas publicitárias no futuro, 
como fruto de muito trabalho e estudo. 

1 - Você dá importância às marcas de pro
dutos? 

2 - O que as marcas representam para o 
jovem? 

3 • Que ínfluênda têm os apelos publiéítári
os na sua formação? 
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J 
ao máximo na vida escolar, objetivando a

� qualificação profissional e, posteriormen-
._ ___ .,, te, a inclusão no mercado de trabalho,

1 que nos garantiria o status de "cidadãos 
._--�� dignos". Afinal, através da atividade de tra

balho e de nosso emprego, garantiríamos 
as condições materiais de nossa existência 
e do provimento de nossa família. Será que, 
hoje, podemos reproduzir essa expectati
va? Existe lugar para todos? Mais que isso, 
não seria a própria exclusão que alimenta 
esse novo capitalismo do século XXI? 

Escolher uma profissão 

Escolha profissional: 
uma questão de opção? 

Na atualidade, percebemos que as pa
lavras "emprego" e ''trabalho" estão mais 
distantes. Constituem, na verdade, uma 
contradição à ótica tradicional que conce
bia as duas vinculadas, de modo que as 
pessoas acreditavam que estivessem di
retamente ligadas, quase como sinônimo 
uma da outra. Hoje, isso não é certeza, é, 
sim, uma grande dúvida no que se refere 
à inserção e à manutenção no mercado de 
trabalho. 

Mais do que nunca, a escolha da pro
fissão é um momento importantíssimo na 
vida dos jovens, pois representa uma es
colha que poderá pautar ou até mesmo 
selar seus destinos. Afinal, quando fala
mos em escolha profissional, estamos ine
vitavelmente falando em qualificação, o 
que requer tempo, esforço, estudo, com
prometimento e muito, muito investimento 
financeiro, principalmente se considerar
mos os altíssimos custos da educação em 
nosso país. Nesse contexto emerge um 
outro dilema: algumas profissões são ti
das como mais "adequadas" para ''deter
minadas pessoas''. Assim, a desigualdade 
sócio-econômica fica escancarada, contri
buindo para alargar e aprofundar o enor
me fosso que já existe entre os mais po
bres e os mais ricos, conforme a nossa 
tão criticada escala de valorização social, 
que cria e reforça rótulos. Escolher uma 
profissão está relacionado não apenas 
com aptidão natural ou talento, mas tam
bém com outras variáveis como interesse 
e disponibilidade de tempo para o estudo, 
capital para investir na qualificação neces
sária e, sobretudo, cobrança social dos 
sistemas de status e papéis sociais dese
jáveis. É tarefa difícil ... 

Leandro Haerter e Rita de Cássia Grecco dos Santos. 
sociólogos e professores de Socio!og1a. Pe!otas, RS. 

Endereço eletrônico: lhaerter@bol.com.br 

A tríade trabalho
emprego-desemprego, 
com certeza, faz parte 
das distintas rodas de 

discussão. Não apenas 
pela questão 

conjuntural em que 
estamos inseridos, mas, 

sobretudo, porque o 
trabalho configura-se 

como um dos alicerces, 
um dos principais 

referenciais existenciais 
para os seres humanos. 

Não é de se estranhar que este tema 
tenha tomado largas proporções. Basta 
verificar o rumo que as sociedades, espe
cialmente aquelas que compartilham o 
modo de produção capitalista, têm toma
do. Mais que uma crise conjuntural, vive
mos uma crise estrutural na organização 
do mercado de trabalho, caracterizada 
pela crescente exigência de qualificação, 
habilidade em trabalhar em equipe, rapi
dez e dinâmica na solução dos problemas. 
Enfim, um perfil de trabalhador polivalen
te, que não se forja/forma da noite para o 
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dia. Pelo contrário, demanda investimento 
de tempo e de capital, além da própria 
consideração das exigências do mercado 
atual e, inclusive, requer uma nova con
cepção de educação e de qualificação 
profissional. 

Fim do emprego? 
Estamos enganados se pensamos que 

a nova organização do mercado de traba
lho exige apenas um novo perfil profissio
nal do trabalhador. O principal problema 
refere-se à diminuição acelerada e conti
nuada de oferta e manutenção de vagas, 
decorrente tanto do processo de automa
ção industrial quanto da própria reorgani
zação dos modelos de gestão da produ
ção e dos serviços. 

É nesse sentido que o (talvez) princi
pal fenômeno atual da história da humani
dade tem sido debatido. Trata-se, inques
tionavelmente, do que convencionou-se 
chamar "Era do Fim do Emprego". Tal dis
cussão tem distanciado cada vez mais 
duas palavras que, até então, apresenta
vam-se como similares: o trabalho e o em
prego. É claro que, se recorrermos aos 
sentidos etimológico e filosófico, de pron
to identificaremos a diferenciação que 
existe entre as referidas palavras. Porém, 
durante a trajetória de constituição e de 
afirmação do capitalismo, especialmente 
nos séculos XIX e XX, alardeava-se que 
havia espaço para praticamente todos os 
trabalhadores no mercado. Essa crença 
forjou que nossos pais, nossos avós e até 
nós mesmos procurássemos nos esforçar 

1 - Quais são as causas do desemprego? 

2- Você se preocupa com a escolha del'uma
profissão? Expresse para os colegas que
sentimentos você tem diante deste desafio.

3 - O que podemos fazer para não ficarmos 
exduídos do mercado de trabalho? 

• 
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Postura da escola 
na orientação sexual 

Anamelia Custódio Mota
. Endereço eletrônico: anamellamota@bõl.com.br

fone 884371092. 

"É na acolhida ou na 
rejeição, na aliança ou 

na hostilidade para 
com o rosto do outro, 

que se estabelecem as 
relações mais primárias 

do ser humano e se 
decidem as tendências 

de dominação ou de 
cooperação. Cuidar do 
outro é zelar para que 

esta dialogação, esta 
ação de diálogo eu-tu, 

seja libertadora, 
sinergética e 

construtora de aliança 
perene de paz, de 

moralização". 
(Leonardo Boff, "Saber Cuidar") 

Durante muito tempo, falar de sexo 
era proibido, pois este era sempre asso
ciado à coisa feia, imoralidade, pecado. 
Mesmo sabendo que o desenvolvimento 
da sexualidade está interligado ao desen
volvimento do ser humano, representan
do papel importante na estruturação da 
personalidade, para muitos pais e, para 
muitos (muitíssimos) educadores, falar de

sexo é extremamente difícil, mesmo em 
nossa era, onde vivemos intensamente a 
revolução sexual iniciada depois da déca
da de 1970. 

A escola deve informar, problemati
zar e debater os diferentes tabus, pre
conceitos, crenças e atitudes éxistentes 
na sociedade. Para isso, é necessário 
que o educador tenha acesso à forma
ção específica para tratar da sexualida
de com crianças e jovens na escola, pos
sibilitando a construção de uma postura 
consciente no trato desse tema. Só que, 
para isso, os prnfessores necessitam en-
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trar em contato com suas próprias difi
culdades diante do tema, com questões 
teóricas, leituras e discussões referentes 
à sexualidade e suas diferentes aborda
gens. Preparar-se para a intervenção 
prática, junto aos alunos, e ter acesso a 
um espaço grupal de produção de conhe
cimento a partir dessa prática. 

A formação deve ocorrer de forma 
continuada e sistemática, propiciando a re
flexão sobre valores e preconceitos dos 
próprios educadores. Reconhecendo os 
valores que regem seus próprios compor
tamentos e orientam sua visão de mundo, 
será capaz de reconhecer a legitimidade 
de valores e comportamentos diversos 
dos seus. Tal postura cria condições mais 
favoráveis para o esclarecimento, a infor
mação e o debate sem a imposição de va

lores específicos. 
A postura dos educadores precisa re

fletir os valores democráticos e pluralistas 
propostos e os objetivos gerais a serem 
alcançados. Por exemplo, os professores 
devem transmitir, por sua conduta, a valo
rização da eqüidade entre os gêneros e a 
dignidade de cada aluno e, ao mesmo tem
po, garantir o respeito e a participação de 
todos, trabalhando pela não discriminação 
entre as pessoas. 

Desenvolvimento integral 
A sexualidade é um tema que deve ser 

tratado com muita atenção e carinho, pois 
ele mexe com valores, com padrões éticos, 
estéticos, políticos de todos, em geral, e, 
de cada um, em especial. Por isso é ne
cessário muita responsabilidade para con
duzir o estudo e aprofundamento, com um 
referencial teórico que ilumine a prática 
pedagógica na sala de aula. 

Para Frei Betto, os professores quan
do falam de sexualidade, "tratam da higie
ne corporal, para prevenir doenças sexu
almente transmissíveis. Jamais falam de 
afetividade, de constituir uma familia, de 
casamento. O resultado é que formam 
mão-de-obra para o mercado de trabalho, 
mas não pessoas responsáveis, felizes e 
cidadãs". 

Deve-se preservar a intímidade dos 
alunos e jamais expor um problema sem 
autorização. Assim como fugir de discur
sos moralistas. Situações mais graves, que 
envolvam uso de drogas, violência sexual 
e maus tratos, não devem ser tratados 

apenas pela escola. Casos como esses 
exigem acompanhamento de profissionais 
especializados e devem ser comunicados 
ao conselho Tutelar. 

Os jovens não têm como deixar 0s pro
blemas em casa. Enfrentar sentimentos não 
é fácil para ninguém, mas trabalhar as 
emoções é importante no amadurecimento 
do ser humano. Portanto, esse conteúdo 
deve fazer parte do compromisso pedagó
gico de uma instituição que se preocupa 
com o desenvolvimento integral dos alunos. 

Com que método? 
Quanto aos procedimentos me

todológicos, o professor dispõe do: 

MÉTODO EXPOSITIVO: deve ser uti
lizad0 para apresentação com tempo mui
to limitado e para grandes grupos, O ex
positor não é interrompido, não dialoga 
com os ouvintes, não sabe o que o grupo 
pensa e não tem o trabalho de preparar 
atividades. 

MÉTODO AUDIOVISUAL: utiliza obje
tos intermediários (filmes, gravações, 
transparências, cartazes). É necessário 
reservar um tempo para o debate. É con
siderado um método razoável. 

MÉTODO PARTICIPATIVO: é utilizado 
com o auxílio de inúmeras dinâmicas e 
tem o objetivo de desenvolver habilidades 
específicas, além de estimular e permitir a 
ação cooperativa entre os participantes, 
a socialização do saber e o conhecimento 
de vivências, a manifestação dos senti
mentos, o esclarecimento de dúvidas, o 
treino para lutar com as situações do co
tidiano e o incentivo à melhoria da quali
dade de vida. 

As dinâmicas de grupo são recursos 
excelentes para conduzir os trabalhos de 
orientação sexual. O saber só será praze
roso se estiver voltado para o interesse 
dos alunos. Para deixar nascer a discipli
na não é necessário sufocar o aluno ou 
eliminar a alegria. A vida não é isto nem 
aquilo, mas é isto e aquilo. Hoje está pos
to um desafio que precisa ser enfrentado 
no exato espaço da sala de aula: o de se 
recuperar o sentido da autoridade nas re
lações pedagógicas, sem qualquer con
cessão a autoritarismos, pois destes todos 
estão fartos. 

A participação da família é de suma 
importância no acompanhamento educa
cional das crianças e dos adolescentes. A
campanha ''a família na escola" não deve 
ser apenas um dia especial do ano, mas 
um ponto de partida para retomar esse 
relacionamento, para compartilhar res
ponsabilidades. 
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Conviver com o diferente e 
melhorar o mundo 

Em nome de Deus 

O compromisso ético é 
fundamental para que todas 
as manifestações de fé se
jam devidamente compreen-' 

O fenômeno religioso 
como objeto de estudo 
é algo muito sério que 

afeta a sociedade, direta 
ou indiretamente. 

Conforme a leitura que 
é feita pode formar ou 
de formar o (modo de 

pensar) das pessoas, 
levando-as a praticar 

ações de cidadania ou 
não. Tanto a cidadania 
quanto a anticidadania 

podem ser incentivadas 
pelo Ensino Religioso, 

dependendo da 
maneira como é 

ministrado e 
direcionado. 

Jorge N. H. Schemes. 
Pós-Graduado em Interdisciplinaridade, Joinville, SC. 

Jorge.n.n.schemes@bol.com.br 

As aulas de Ensino Religioso provo
cam conseqüências, ainda mais quando se 
trata de crianças e adolescentes. E tais 
conseqüências podem alicerçar o conceito 
e a prática da cidadania, da solidariedade 
e da justiça, ou podem corroer os alicer
ces mais sólidos que sustentam os valo
res éticos e morais de uma sociedade, e, 
de maneira mais específica, do indivíduo. 

Conhecer o diferente 
O que justifica o Ensino Religioso na 

grade curricular? Por que há anos está 
sendo travada uma batalha pelo Ensino 
Religioso nas escolas públicas? Como o 
Ensino Religioso tem contribuído para a 
formação do cidadão e da cidadania? Es
tas são perguntas importantes que mere
cem uma resposta. 

Não há dúvidas de que o Ensino Reli
gioso tem uma contribuição social e uma 
função importantíssima na formação do ci
dadão. Todavia, o seu conteúdo precisa 
estar alicerçado na pluralidade e na diver
sidade religiosaJ ser multirrellgioso e usar 
de uma comunicação inter-religiosa. Sua 
metodologia precisa estar fundamentada 
nos princípios da imparcialidade. 
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O respeito pelas diferenças ou diver
sidades religiosas, primeiramente presen
tes em sala de aula e de forma mais am
pla na sociedade, não pode ser ignorado. 
Porém, esse respeito deve ir muito mais 
além do que simplesmente a não agres
são. Ele precisa estar embasado no co
nhecimento científico das diferentes reli
giões. Pois o pressuposto é de que quan
to menos se conhece uma determinada 
religião, mais preconceito se tem. 

O Ensino Religioso se justifica na grade 
curricular porque o conteúdo do fenômeno 
religioso é constante e está em movimento 
pelas ações da história. O conhecimento 
específico desta área é próprio para espe
cialistas, professores habilitados em Ciên
cias da Religião. É estudando nesta área 
do conhecimento que os professores de 
Ensino Religioso podem colocar tal conhe
cimento em movimento de acordo com a 
nova proposta da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação. Muitos ainda não sabem que 
o Ensino Religioso não é e não pode ser
mais confessional nas escolas públicas, e
muito menos proselitista, ou seja, não pode
defender uma confissão religiosa e fazer dis
cípulos. Contudo, pode promover o estudo
do fenômeno religioso cientificamente, com
embasamentos filosóficos, históricos, socio
lógicos, antropológicos, fenomenológicos e
éticos.

didas e respeitadas. Este 
j respeito não significa aceita
.. ção incondicional ou com
) prometimento com aquilo de 

que eu discordo. Cada um 
deve ter consciência e acei
tar os pontos de convergên
cia e, apesar de não concor
dar com tudo que é diferen
te daquilo que eu acredito, 
é possível por meio deste 
conhecimento compreender 
melhor o outro, suas razões, 
modo de pensar e agir. O 
grande desafio é manter mi
nhas convicções de fé sem 
ignorar ou ridicularizar as do 
outro. Este é um dos princí
pios da alteridade. 

O conhecimento religio
so não pode ser apenas um 
conhecimento técnico, e 
muito menos superficial. Mas 
fundamentado na f enomeno
logia, precisa ir às origens, 
nas raízes e nos porquês. É 
este entendimento que trará 

o amadurecimento psíquico e social para
a convivência pacífica com o diferente, 
com a diversidade religiosa que é tão 
marcante e presente em nossa cultura. 
Pois é justamente a falta deste entendi
mento que tem causado o ódio, a intole
rância, a perseguição e a guerra "em. 
nome de Deus" em várias partes do pla
neta. 

Se de fato desejamos uma sociedade 
humana, solidária, fraterna e justa; se de
sejamos um mundo de paz, precisamos 
saber viver e conviver com as diversida
des religiosas. Por essa razão, o Ensino 
Religioso precisa ser visto com mais im
portância pela sociedade, pois por meio 
dele nossas crianças e jovens aprendem 
os, princípios éticos fundamentais para 
conviver com o diferente e tornar o mun
do melhor. 

1 - O que justifica o Ensino Religioso nas 
escolas? 

2 - O que sei de outra,s religiões que não a 
minha? 

3 - O que V-amos fazer concretamente para 
que, em nosso melo, haja respeito entre 
as religiões'? 
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A religião, em nossos 
dias, parece 

acompanhar uma 
tendência gera.l de 

quase todas as outras 
dimensões da vida 

humana. Ela se torna 
múltipla e dinâmica, 

lugar de crenças, 
práticas, de cultos e de 

vida comunitária. 
Como compreender, 

então, a existência de 
tantas religiões, tantas 

maneiras de se dirigir a 
Deus que compõem 

um verdadeiro universo 
religioso? 

Rei An1ônio de Souza, 
da equipe Mundo Jovem. 

A experiência religiosa é· uma experi
ência de construção do mundo. Os se
res humanos, ao se relacionarem com o 
"outro mundo", estão elaborando for
mas ricas e significativas de se relacio
nar neste mundo e encontrar um senti
do para a vida. As religiões, ao longo da 
história, têm sido o lugar mais procura
do para abrigar e gerar respostas às 
questões relativas ao sentido da vida e 
da morte. Para o pensador francês, Ré
gis Debray, "a existência da religião é ne
cessária para a fundação e a consolida
ção de qualquer comunidade. Para que 
haja um nós, é preciso sempre um 'ou
tro transcendente' ... Cada vez que essa 
instância vertical desaparece, a comuni
dade se desagrega". 

Na mão de Deus 

ou na mão humana? 

É muito difícil estabelecer uma clas
sificação das diversas formas e expres
sões religiosas. Alguns falam em ociden
tais e orientais, outros, em reveladas e 
não reveladas, ou mesmo em primitivas 
e históricas. Uma divisão, sugerida pelo 
professor Mário Sérgio Cortella, em "A 
morte e o mal como limites da @xistên
cia humana" (revista Vida Pastoral, ju
lho-agosto de 1996), ajuda a compre
endermos o mais significativo nas reli
giões no que se refere às questões re
lativas à vida e à morte. Cortella divide 
os relatos que pretendem entender a 
condição humana em dois blocos. 
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EXPRESSÕES DE FÉ 
como classificá-las? 

As religiões heteronomistas - são 
aquelas nas quais uma divindade inter
veio e intervém diretamente para pres
crever a origem e os caminhos para a 
ruptura dos limites humanos. As três re
ligiões mais impo(tantes neste bloco são 
o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
Para essas, o ser humano é resultante
de uma criação da única e exclusiva di
vindade; a alma, princípio vital, é imortal
e não reencarna; a natureza humana é

corrompida, desde o início, pelo egoís
mo e pelo orgulho; a divindade é movida
por amor e, por isso, nos agracia livre
mente com a possibilidade de salvação.

Há variações nessas concepções, 
tanto dentro da mesma religião quanto 
na comparação entre elas. A diferença 
mais profunda entre o judaísmo e o cris
tianismo, em relação ao islamismo, está 
na radkalização que este faz da hetero
nomia, ou seja, o fiel se entrega total
mente a Deus e acredita que não há lu
gar para a liberdade humana. O sentido 
da vida, para os muçulmanos, está em 
ser absolutamente fiel a Allah, o Criador 
e Senhor. 

As religiões autonomistas - são as 
religiões que retiram suas convicções da 
própria experiência humana, sem que te
nha ocorrido uma manifestação explícita 
de uma divindade. Destacam-se, entre 
essas, o xintoísmo, o budismo e o hindu
ísmo. Conhecidas também como religiões 
sapienciais e de auto-salvação, tiveram 
e têm um papel muito importante no 
pensamento oriental e nos seus desdo-

bramentos pelo mundo. O xintoísmo é 
uma religião predominantemente japo
nesa. Têm como fundamento a noção da 
dependência recíproca entre vivos e 
mortos, o culto aos ancestrais, uma re
lação que gera a bondade ou a malda
de. Para o hinduísmo, o mundo tem uma 
alma (Brahma), um espírito universal de 
onde todos os entes emanam; a fonte 
de onde tudo sai e para onde tudo deve 
voltar. A morte e o mal serão vencidos 
quando cada um completar seu ciclo ne
cessário de encarnações, atingindo a 
identificação total com o Brahma. 

O budismo é a mais expressiva das 
religiões que supõem uma libertação au
tônoma do mal e da morte. Cada pes
soa, individualmente, poderá atingir um 
estágio de completa ausência de dor e 
sofrimento (o Nirvana), se seguir fielmen
te as prescrições que Sidarta, depois 
chamado Buda, produziu. Para o budis
mo, a finalidade da vida é libertar-se da 
dor que a preenche, mesmo que em su
cessivos processos de reencarnação. 

1 - Você concorda com a afirmação de que a 
religião pode dar sentido à vida das pes
soas? Como ísto acontece na vida real? 

2 - Se a religião é "necessária para consoli
dação de qualquer comunidade", é possí
vel uma prática apenas individual da fé? 

3 - O avanço das ciências não irá acabar 
com as religiões? 
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A beleza é uma das 
características 

fundamentais do ser 
humano. Ela manifesta 
a harmonia, o encanto 
e o esplendor. Suscita 

os sentimentos do 
coração que elevam o 

espírito humano. A 
beleza desperta o 

aspecto estético. São 
sentimentos 

indefiníveis que tornam 
a pessoa mais sensível 

na compreensão do 
mistério e da vida. 

pa re, 

Essa beleza está presente na natu
reza, que nos atinge com as múltiplas e 
maravilhosas sensações de luzes e cores. 
Também está presente na pessoa huma
na, a obra prima por excelência. É im
pressionante contemplar as obras artís
ticas produzidas pelas mãos humanas, 
que conseguem expressar na matéria 
mundos maravilhosos intuídos e ao mes-

Criação, 

mo tempo desconhecidos. Captar a bele
za é um aspecto essencial da educação 
de um povo. O belo se torna amado e 
imitado. Cria discípulos e admiradores. 

Deus artista 

A primeira página da Bíblia é um po
ema de beleza sem igual. Quem não fica 
encantado diante da narrativa da cria
ção? Quem não se encanta ao ver um 
Deus artista, criando o universo e o ser 
humano? Deus contempla a sua obra de 
arte e no sétimo dia descansa. A criação 
é um poema de beleza, efeito da Palavra 
divina. O Criador faz surgir os seres e a 
vida dentro do quadro litúrgico da sema
na. Oito obras são intencionalmente 
agrupadas em seis dias. O descanso do 
sétimo dia consagra o término do traba
lho de Deus. "O sopro de Deus" é aquilo 
que possibilita a vida do homem e da mu
lher, bem como de todos os seres cria
dos. "O sopro de Deus pairava na super
fície das águas" (Gn 1,2b). Este "sopro 
de Deus" também foi entendido como o 
"Espírito de Deus", sempre criativo, re
velando sua dimensão artística. 

A criação é um dos mais belos poe
mas da espiritualidade. Os símbolos são 
abundantes e convidam à contemplação. 
Contemplar é uma arte. Contemplar é en
contrar Deus a partir dos seres criados, 
a partir da beleza da natureza. O "sopro 
de Deus" é a atmosfera ou o ambiente 
que permite ao ser humano entrar em in
timidade com o Deus da vida; onde Cria
dor e criatura se encontram e se abra
çam, Toda a Criação é apresentada como 
resultado da Palavra, onde a beleza divi
na e humana se identificam. 

A luz 

A luz é a primeira obra da criação. 
Sua beleza é indescritível. Deus disse: 
"Que a luz seja!" E a luz veio a ser (Gn 
1,3). Na Escritura, a luz não é somente 
luz visível, mas a luz da vida, luz da ale
gria, luz que indica o caminho. "O povo 
que andava nas trevas viu uma grande 
luz" (Is 9, 1 a). É a aurora nascente de 
um reino de paz e prosperidade. "Deus 
separou a luz da treva" (Gn 1,4b). O pró
prio Jesus vai tomar depois esta imagem 
ao dizer: "Eu sou a luz do mundo. Aque
le que vem em meu seguimento não an
dará nas trevas: ele terá a luz que con
duz à vida" (Jo 8,12b). Para ser discí
pulo é preciso reconhecer a luz na pes
soa de Jesus. E o profeta Isaías também 
destaca: "Doravante ... É o Senhor que 
será para ti a luz perene e teu Deus será 
o teu esplendor" (Is 60, 19b).

O firmamento 

A imagem é de um elemento sólido, 
plano ou abobadado que retém as águas 
superiores: "Deus chamou o firmamento 
de céu" (Gn 1,8a). A harmonia do firma
mento é suprema. O próprio salmista 
canta sua beleza: "Quando vejo teus 
céus, obra de teus dedos, a luz e as es
trelas que fixaste, quem é o homem, para 
que nele penses, e o ser humano, para 
que dele te ocupes" (SI 8,4-5). 

um poema de beleza 

O ser humano sente-se pequeno ante 
o céu estrelado como revelação de Deus.
E Deus atende pessoalmente a cada uma
de suas criaturas. Ser pessoa é ser ca
paz de receber as atenções de Deus. As
sim, o ser humano, como imagem de
Deus-Amor, recebe o poder sobre toda a
criação. Pouco a pouco ele vai realizando
esta obra de arte. A criação, principal
mente o céu estrelado, revela Deus e sua
harmonia. Deus é harmonia. Deus é be
leza. Por isso, harmonia e beleza cami
nham lado a lado. A pessoa humana é
exatamente esta terra que é capaz de
olhar e contemplar este céu. É essa cons
ciência que interroga sempre. A pergun
ta fica em aberto: o que é o homem ou a
mulher diante do firmamento? Somente
o cristão que repete seu louvor em for
ma de pergunta e gratidão pode respon
der: o ser humano é a imagem de Cristo.
Diante dele toda a beleza da criação se
submete.
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1 - Ler a história da criação em Gn 1-2,4a. 

2 - Podemos comparar a criação com uma 
obra de arte? Justifique. 

3 - Que tal preparar uma poesia, um jogral 
ou encenação sobre a criação? 

Dia Internacional da Mulher 

TemP._o para repensar as 
relaçoes entre os sexos 

Letícia Duarte
. 

jornalista, Porto Alegre. Endereço eletrônico: 
leticia.duarte@zerohora.com,br 

Se as mulheres já são 
maioria da população 

brasileira, já dividem o 
mercado de trabalho 

com eles, já se 
transformaram em 

chefes de família, já 
superam os homens em 

número de matrículas 
nas universidades e já 

montaram até times de 
futebol, por que ainda 
precisam de uma data 

especial para celebrar o 
seu dia? Ainda tem 

sentido essa 
co�emoração? Por que 
não se tem um dia dos 

homens também? 

Eu recebi esse questionamento de um 
estudante, mas aposto que você já pen
sou algo semelhante. O discurso normal
mente utilizado para refutar esse tipo de 
pergunta também é familiar; invocando a 
necessidade de se valorizar a luta femini
na pela igualdade de direitos. Creio, po
rém, que a verdadeira questão e as pos
síveis respostas a serem pensadas nesse 
dia sejam outras. Desculpem-me, feminis
tas, mas o dia da mulher só tem sentido 
se incluir os homens. 

Mais do que um dia para falar das 
qualidades femininas, esse dia deve ser
vir para repensarmos nossas relações. 
Que igualdade é essa, que feminino que
remos, de que masculino falamos? O que 
queremos, afinal? 

Durante muito tempo, o sonho das 
mulheres era ser homem. Se igualar a 
eles conquistando todos os privilégios 
masculinos, o direito ao voto, ao estudo, 
à liberdade, como bem simbolizam os su
tiãs em praça pública na década de 60. 
Havia um mar a ser conquistado, um abis-

mo a ser dizimado. 
Passados quase 1 50 anos do episó

dio que deu origem ao dia da mulher, a 
morte de 129 operárias norte-americanas 
numa ação policial contra a reivindicação 
da redução da jornada de trabalho de 14 
para 1 O horas diárias e o direito à licen
ça-maternidade, em 8 de maço de 1857, 
as mulheres obtiveram conquistas inegá
veis. Naquela época, as mulheres recebi
am menos de um terço dos salários dos 
homens. Hoje os salários ainda são defa
sados, mas elas já recuperaram boa par
te disso na intensa luta pela igualdade. 
Hoje, no Brasil, elas recebem 70% do que 
os homens ganham, em média, segundo 
o IBGE.

O problema é que, nessa trajetória de
busca por afirmação, muitas mulheres 
passaram a negar o feminino. A sensibili
dade vem sendo confundida com fragili
dade, o romantismo com ingenuidade. Ao 
correr atrás da igualdade, muitas mulhe
res se masculinizam. Abandonam sua es
sência em nome da 
competitividade. Que o 
digam as piadas em 
nome da pretensa su
perioridade feminina ou 
masculina, combustíveis 
da chamada guerra do 
sexo. Num outro extre
mo, outras mulheres 
aproveitam a suposta 
liberalidade dos costu
mes para sucumbir aos 
ditames da moda e do 
culto ao corpo perfeito. 
Artifícios que não dei
xam de ser outra forma 
de aprisionamento, 
como esforço (ainda 
negado) para atrair o 
olhar masculino. 

À medida que a 
igualdade de oportunidades se aproxima, 
com a ocupação de diferentes espaços 
pela mulher, acredito que nosso maior de
safio seja a valorização da diferença. Mu
lheres e homens não são iguais, mas 
complementares. Como podemos cons
truir, juntos, relações mais humanas, afe
tivas e fraternas? As respostas não estão 
prontas, mas começar a formular a ques
tão é um começo para vislumbrar novos 
horizontes. 

������e,..� 
Reunidos em dois grupos 

distintos, homens e mulheres 
do grupo devem discutir so
bre o papel do homem e da 
mulher na sociedade. Podem 
esboçar respostas para per
guntas como: o que é o femi
nino? o que é o masculino? 
como a mulher vê o homem? 
como o homem vê a mulher? 
como andam nossas rela
ções? Pode-se escrever as 
respostas em um quadro ne
gro ou em uma folha de car
tolina. Em seguida, homens e 
mulheres saem a campo para 
entrevistar a comunidade. Os 
homens do grupo devem en
trevistar mulheres e as mu
lheres devem entrevistar os 
homens sobre as mesmas 
perguntas. Na volta, os dois 
grupos devem confrontar os 
resultados, analisando-os. 

24/02 - Carnaval 
25/02 - Cinzas - Início da Campanha 
da Fraternidade - Água, Fonte de Vida 
08/03 - Dia Internacional da Mulher 
12/03 - Dia Nacional do Bibliotecário/a 
15/03 - Dia Nacional do Consumidor/a 
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Sobre o amor ... 
Vivemos nesse mundo cheio de dúvi

das e incertezas que nos conduz a uma 
simples pergunta: por que estamos aqui? 
Não é difícil responder. Estamos aqui para 
amar. 

Ainda não se sabe concretamente a 
extensão dessa palavra, mas muitos a de
finem assim: "o amor é tudo". Concordo, 
mas gostaria de ser mais específico. No 
meu entender, amar é viver de bem com 
todos à nossa volta e consigo mesmo, afi
nal, o amor sai de nós. E esse amor deve 
ser desinteressado, sem exigências, obri
gações. Deve nascer muito puro e per
manecer dentro de nós. Se é uma missão 
difícil

1 
viver também não é fácil, no entan

to, continuamos vivendo. Que continue
mos a viver amando, e que esse amor 
seja o mesmo que Deus tem para com 
cada um de nós, seus filhos! 

Flávio Emerson Vilar de Almeida 
São José dos Campos, SP. 

Águas correntes 
Águas correntes, divinos murmúrios, 
Carregam consigo segredos infindos. 

Rolando entre pedras as águas dos rios, 
Completam o encanto de dias bem-vin

dos. 

Assim são levados pra longe, bem longe, 
Os breves instantes de amor e ternura. 

Assim são trazidos pra perto, bem perto, 
Momentos sagrados de sonho e candura. 

Águas correntes, por que me comovem 
Seus cânticos doces e seu deslizar? 
Por que sinto paz olhando e ouvindo 

O livre correr em busca do mar? 

Parece que somos duas almas gêmeas 
Que às vezes se encontram em algum 

lugar 
Depois se separam e assim continuam 

Vocês a correrem e eu a sonhar!!! 

22 - fevereiro/2004 

Rafael da SIiva Ferreira 
Sapucaia, RJ. 
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Cor da pele 
O ser humano é um formador de pre

conceitos que, às vezes, equivalem à des
valorização de sua própria raça e cultura. 
Nós somos forçados a acreditar que o ide
al de vida é aquele parecido com o dos 
ricos ou dos brancos. 

A elite social ou as classes mais favo
recidas economicamente pregam que a 
raça branca é melhor. É ela que detém as 
normas da boa educação e da melhor 
qualidade de vida. Isso gera desconforto 
para quem não tem boas condições de so
brevivência, dependendo até das "so
bras" desses tais homens ricos. Mal sa
bem que seus antepassados podem vir a 
ser de urna família rica e negra, ou talvez, 
branca e pobre. 

Ser negro, para muitos, significa pro
mover a violência, a- injustíça e nunca tor
nar-se uma pessoa honesta, digna. A mí
dia massifica e destrói os sonhos de mui
tas dessas pessoas, isto é, o mercado de 
trabalho absorve uma quantidade maior 
de brancos do que de negros. A cor da 
pele não revela o que uma pessoa pode 
ter de mais importante: o respeito. Bran
co ou negro, rico ou pobre, são adjetivos, 
que ninguém escolhe, porém, podemos 
torná-los grandiosos. Para que isto acon
teça, basta percebermos que o enalteci
mento de cada uma destas qualidades vai 
depender de nossa própria conduta de 
vida. 

Anailza Gomes Machado 
anailzaclr@yahoo.com.br 

E mister 

Alfabetizando vidas 

, Pequeno, porém de grande sabedoria.
As vezes maltratado; outras, idolatrado. 

Uns, com linguagem de difícil compre
ensão. Outros, de profunda clareza. 

O simples ato de poder desfrutar al
guns minutos em sua companhia nos sa
tisfaz no restante das horas. Caminhar se
guindo seus passos é como viver lendo 
um livro. Já podendo, aliás, ser feito livro, 
que foi extraído de outros livros, que já 
eram livros! 

Recito estas linhas para aquele· que já 
aconselhou, mudou, alegrou e continua 
ajudando, renascendo, construindo e al
fabetizando muitas vidas ... 

Cíntia Ghisl 
Garuva, SC.

Coadjuvante 
Sou leitor assíduo do belo jornal Mun

do Jovem, desde o seu nascedouro. Con
tinua belo na apresentação, excelente na 
escolha de profissionais literários, brilhan
te na predileção por artigos formatiivos de 
cultura pessoal, atualizado em fatos do 
momento e simpático em seu ccinjunto 
global. 

Durante muitos anos no Colégio Ma
rista São Luís, de Santa Cruz do S+ul, RS, 
o Mundo Jovem fora o coadjuvante ope
roso no Ensino Médio. A comunidade Ma
rista Santo Inácio de Aquino, de Porto
Alegre, agradece penhorada o envio pon
tual de cinco exemplares.

Ir. Demétrio André 
Porto Alegre, RS. 

� mister reforçar os alicerces que foram minados pelo medo. 
1; mister desvendar a bruma que encobre o rochedo. 
ç mister rasgar os véus que envolvem a perfeição. 
ç mister derramar a luz que reflete as maravilhas da  criação. 
E mister cultivar raízes que trazem a seiva vital 
Que é a essência da vida e do mundo espiritual. 
ç mister reativar corpo, mente e espírito que foram imolados 
E mister lançar chamas que sejam faróis 
A mostrar a direção para os desencantados. 

loila Teresinha Cunha de Matos 
Canguçu, RS. 

gregori.antunes@brturbo.com 

Portas abertas 
O altruísmo existe, porém é imip9ssí

vel ser feliz sozinho. O ser humano é cha
mado a viver em sua casa, mas de portas 
e janelas abertas. Se você está com al
gum problema, verifique o tamanho da 
sua fé. Experimente um sorriso e um aper
to de mão!II 
Cesalpino Machado Rlho 

Vargem Alegre, MG. 

Filme 

O Caminho das Nuvens 
Baseado na história real de uma fa

mília que atravessou de bicicleta três 
estados até chegar ao Rio de Janeiro. 
Tudo pelo sonho do pai em conseguir 
um emprego que lhe pagasse mil re
ais, quantia que ele achava digna para 
sustentar sua família. O filme retrata a 
árdua vida de brasileiros que saem em 
busca de melhores condições de vida. 
É um filme recheado de mensagens 
sobre o difícil cotidiano e a profunda 
fé do povo brasileiro. Filme de Vicente 
Amorim. 
Site oficial: http;Jocamínhodasnuvens.globo.com 

Livro 
Distribuição de 
renda no Brasil 

A constante instabilidade econôrnlca 
desviou, durante muito tempo, a importân
cia da análise de questões fundamentais da 
nossa realidade 
sócio-e conômi
ca. Este livro 
resgata o deba
te em torno das 
desigualdades 
sociais e apre
senta uma visão 
profunda a res
peito da distri
buição de renda; 
discute o papel 
da educação, da 
agricultura e do mercado informal, a dimen
são das disparidades regionais e questões 
da política salarial. Em conjunto, os artigos 
colocam diante do leitor um aproveitamen
to amplo, competente e atualizado· das fon
tes que vêm sendo utilizadas na análise do 
problema distributivo. 

Autores: Edward Amadeo, Ricardo Paes de .Barros, 
Regis Bonelli, losé Márcio (amargo, Rodolfo Hoffman, 
Carlos Ivan Simonsen Leal, Salomão Quadros, Lauro R. • 
A Ramos, José Guilherme Almeida Reis 

Edição: 1991, 248 p., Editora Paz e Temi 
Site: http://www.pazeterra.eom.br/ 
Telefone: (011) 3337-8399 

Música 
Mais um dia se levanta na Jamaica bra. 

sileira. Um novo dia começa neste lindo 
país. Mais um confronto nos espera ... Eles 
descem dos morros cedo para garantir no 
dia o pão da sobrevivência. Quem são eles, 
quem de nós os enxerga, os percebe. Qual 
a visibilidade posta para, estes que fazem 
este país ser grande e de riquezas imen
suráveis. E ainda não têm vez nem voz. Es
tes menores maiores só são lembrados em 
duas condições: quando não se pen:ebe 
que existem (na condição de trabalho, ex
ploração) e na condição de problemas, 
quando reivindicam direitos. Questionam 
preconceitos e diferenças sociais. Mas 
quando chega o fim-de-semana, todo reg
gae é a lei, é o espaço de libertação. Dan
çar no toque, no pop, no espaço. Todo re
gueiro é um rei. Reguelros guerreiros, do 
Maranhão? Não, do nosso Brasilsão. As 
possibilidades estão aí, à nossa disposição. 
Só que pra isso tornar-se real é preciso 
sempre olhar para o outro. Também como 
mais um a se somar na luta contra a opres
são, seja qual for. Um povo só é grande 
não só pelo que possui. Mas por aquilo que 
deixa para os seus ... 

Tribo deJah 
Ao vivo - 15anos 
Regueiros Guerreiros (Fauzi Beydoun) 

Mais um dia se levanta 
Na Jamaica brasileira 
Mais uma batalha que desperta 
A nação regueira 
Eles descem dos guetos logo cedo 
Se concentram nas praças e ruas do cen
tro 
Lavando, vigiando carros, vendendo jornais 
Construindo prédios, obras 
Cuidando de casas e quintais 
São menores, maiores brasileiros 
São os dreads verdadeiros do Maranhão 
Regueiros guerreiros, dreads verdadeiros 
Regueiros guerretros 
Do Maranhão 
Mais um dia se levanta 
Na Jamaica brasileira 
Mais uma batalha que desperta 
A nação regueira 
Ninguém jamais parou pra pensar 
Na sua condição de cidadãos com direitos 
Lutando em condições desiguais 
Lutando contra preconceitos e diferenças 
sociais 
Só que no fim·de-semana o reggae é a lei 
Dançando no toque no pop, no espaço 
Todo regueiro é um rei 
Regueiros guerreiros 
Dreads verdadeiros 
Regueiros guerreiros 
Do Maranhão 

Dinâmica 

{)os s91Jhos 
a realidade 

Objetivo: Partilhar sonhos individuais e co
letivos 

Material: Folhas de papel metro e pincéis 
atômicos 

Desenvolvimento: 
1 - Grupo em círculo, de pé 
2 - Formar duplas. Pedir que se espalhem 

pela sala e sentem-se. 
3 - Pedir que cada participante fale ao seu 

par, sobre o maíor sonho de sua vida: "O maior 
sonho da minha vida é ... "

4 - Concluída a conversa, formar quartetos, 
compartilhando resumidamente seus sonhos e

conversando sobre o que é preciso para tornar 
esse sonho uma realidade: ''Para tornar o meu 
sonho realidade eu ... " 

5 - Juntar os quartetos, formando subgrupos 
de oito, solicitando que completem a frase: "O 
Brasil de meus sonhos ... ". 

6 - Formar grupos de dezesseis pessoas 
para discutir: " Para o Brasil chegar a ser o 
país que eu sonho, é necessário ... " 

7 - Pedir que cada subgrupo escolha um re
lator, entregando-lhe uma folha de papel metro 
e pincel atômico para escrever as conclusões. 

8 - Fazer a apresentação de cada subgrupo. 
9 - Plenário: compartilhar observações e 

conclusões: 
- sobre o que mais chamou a atenção duran

te as discussões: 
- sobre o que aprendeu com o trabalho;
- sobre semelhanças e diferenças entre so-

nhos pessoais e os sonhos para o país. 
- Se o sonho pessoal de cada um se concre

tizasse, o Brasil se tornaria um pais melhor? 
Como? 

-Se os sonhos do grupo para o Brasil se con
cretizasse, a vida de cada um melhoraria? 
Como? 

1 O- Fechamento: Apontar a interdependên
cia entre os sonhos pessoais e os coletivos, 
chamando a atenção para a necessidade de 
cada indivíduo contribuir para a realização de 
um ideal maior em favor de todos. 

Fonte; Feizi M. Milani e Márcia l,acerda. (Do livro: 
"Aprendendo a Ser e a Conviver"- de Margarida Senão e 
Maria Clarice Baleeiro - Editofa FTD, São Paulo. 1999. 

Site 
O site do !base 

procura mostrar as 1 
desigualdades, es
timulando a partici
pação cidadã, inte
grando iniciativas 
voltadas para a de
fesa e a pron,0ção 
dos direitos huma- ,..J:;!,,l 
nos.

- . .

O !base se define como produtor de significa
dos e interpretações. Como uma instituição de 
pensamento social voltado para a ação polftleo
cultural, de comunicação e animação do debate 
público e de pressão sobre os poderes públicos 
constituídos. 

Site: http://www.ibase.org.br 
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Durante a 56ª Reunião Ordin6ria do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília (DF), de 22 
a 25 de fevereiro de 2005, Brasília (DF), a presidência da CNBB diu�lgou a seguinte Nota: 

NOTA PO CONSELHO PERMANENTE DA CNBB 
SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE 

-Ó ABORTO NO BRASIL

Marcam o presente período de noss.a história. a violência urbana e rural, as situações de 
fome e miséria, atentados. agressões e crescente número de assassinatos de inocentes. 

As recentes articulações para a revisão da legislação s9bre o aborto, nos colocam diante do 
grave problema do respeito à vida e a dignidade humana. E dever de todos os cidadãos e cidadãs 
a.firmar o direito à vida, contribuindo para a promoção do bem comum, na solidariedade e paz. 

A questão do aborto traz para o centro do debate os direitos da mulher e em especial, da 
gestante. A busca e a afirmação dos direitos específicos da mulher são um verdadeiro progresso 
da sociedade atual. . 

Respeitar, defender e promover os direitos da mulher é um dever de todos os que afirmam a 
dignidade inviolável dos seres humanos. Nesse sentido, permanecemos abertos a um diálogo 
consirutivo com as mulheres e suas respectivas organizações, em especial sobre os seus direitos. 

Com a mesma convicção defendemos e apoiamos os direitos do nascituro. Sabemos, por 
testemunho de credenciados cientistas, que o ser humano, desde a sua concepção, possui o 
seu próprio-patrimôni

�

nético e o seu sistema imunológico. Trata-se de um outro ser humano 
gerado, de modo que - e embrião constituem seres humanos distintos. 

A própria Constitu· ão ederal, em seu Artigo 5°. protege o direito de todos à vida e o 
Código Civil em seu Artigo º. explicita: "a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nasciturd'. Acrescente-se que o Brasil é signatário do Pacto de S. José da Costa Rica, que 
em seu Artigo 4°. estabelece: ·'toda pessoa tem o direito a que se respeite sua vida. Este 
direito está protegido pela lei e em geral, a partir do rpomento da concepção". 

Por outro lado, reconhecemos que no âmbito do direitos da mulher e do nascituro
1 

ocorre um grave.problema social de saúde pública. Trata-s� do drama da gravidez indesejada
e da prática de abortos clandestinos. 

Esse quadro desolador impõe que se estabeleçam políticas públicas com programas 
adequados.de orientação . assistência e saúde. Contudo, não se pode sanar um mal com um 
mal maior. Por isso a Igreja reafirma e defende o direito inalienável do nascituro à vida, desde 
a sua concepção. Este tem seus direitos próprios. 

Toda concepção envolve homem e mulh'er. No entanto, facilmente o homem esquece a 
sua responsabilidade quando envolvido na problemática aqui configurada. 

Nesse processo de discussão, a Igreja reconhece e respeita a laicidade do Estaçlo. Esta 
porém, não pode impedir que qualquer cidadão, cidadã ou grupos, manifestem as suas 
convjcções e as proponham como diretrizes ou leis, seguindo os trâmites democráticos e 
parlamentares. Por essa razão, como cidadãos e cristãos, queremos participar no processo 
das decisões a serem tomadas em matéria tão relevante. 

Nossa luta em defesa da vida se baseia na ética e no direito e se confirma e se eleva pelos 
ensinamentos do Evangelh'o de Jesus Cristo. 

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2005 

Cardeal Geraldo Majella Agnelo 
Arcebispo de São Salvador da Bahia 

Presidente da CNBB 

Dom Odilo Pedro Scherer 
Bispo Auxiliar de São Paulo 
Secretário-Geral da CNBB 
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Conferência1 Nacional dos Bispos do Brasil 

Lei de Blosse�Jurança 

Entrevista com o arcebispo de Salvador e presidente da CNBB, 
Cardeal Geraldo Majella Agnelo sobre a Lei de Biossegurança 

P. Muda a postura da Igreja a pélrtir da aprovação da Lei de
Biossegurança?

Dom Geraldo Majella Agnelo: - Não muda a compreensão que a 
Igreja tem da dignidade da vida humana em todos os estágios de 
seu desenvolvimento, desde os momentos iniciais, no ventre 
materno, até os momentos finais da aventura terrena. A vida 
humana tem um valor sagrado, ela é inviolável. Quando se abre 
exceção a esta regra, a vida humana passa a ser considerada um 
bem do qual se pode dispor, passa a ser tratada de acordo com a 
utilidade que tem, podendo ser negociada, ferida, destruída, 
segundo os interesses dominantes. J�provar uma lei que fere a vida, 
permitindo o uso de embriões para retirar deles as células-tronco 
não somente terá como conseqüência a destruição de uma grande 
quantidade de vidas humanas em seu estágio inicial, quando é mais 
indefesa e vulnerável, mas cria uma mentalidade que se difunde e 
penetra no quotidiano: todos aprencjerão que se pode destruir uma 
vida sempre que isto traga alguma vantagem. A civilização 
ocidental nasceu exatamente do r·espeito à vida como um bem 
sagrado, indisponível ao poder do ser humano. Não somente as 
crianças que nasciam com defeitos físicos eram preservadas, mas 
eram tratadas como slnal rniste,-ioso da presença divina que 
interpela através daquela criatura. Isto mudou as tradições do 
mundo pagão, que mesmo nas regiões mais desenvolvidas, como a 
antiga Grécia, matavam essas crianiças. Acumulou-se, ao longo dos 
séculos, uma riqueza de experiência de acolhimento, de amor, de 
respeito à vida de grande valor. Lembro neste momento as cartas 
de Emanuel Mounier sobre o sofrimento, em que fala de como ele 
tratava sua menina nascida com gr.ave deficiência física, colocando
ª na cabeceira da mesa quando recebia hospedes em sua casa, 
sinal que nenhuma deficiência diminui a dignidade de uma pessoa. 
O cuidado com os doentes, com hansenianos, quando sua doença 
era estigmatizada como lepra, a fundação dos hospitais, dos 
orfanatos, constituíram mais do que serviços sociais, mas sinais de 
uma maneira de conviver em sociedade. A proteção da vida 
vulnerável ou em perigo plasmoLJ a convivência nas sociedades 
ocidentais, dando origem a comportamentos heróicos admiráveis. 
Lamento que, no Brasil, tenha cheç�ado o momento em que, até no 
plano legíslativo, a vida humana é reduzida a objeto ou a 
mercadoria. 

P. O que os políticos cristãos de1vem fazer no momento?

Dom Geraldo Majella Agnelo: - Os políticos cristãos devem saber 
dar as razões de suas opções, de modo que não se diga que uma 
opção nasce da razão e outra nasce da fé. Esta é uma impostura 
para não enfrentar os argumentos e não se submeter ao diálogo 

http://www.cnbb.org.br/imprensa/entrevistaGeraldoBioetica.php 08/03/05 
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racional. Quem afirma que os cristãos são contrários ao progresso 
da ciência, anti-modernos e coisas semelhantes, não está querendo 
dialogar, assume uma posição arrogante, tentando desqualificar o 
interlocutor. Vale a pena continuar o debate porque não terminou 
ainda o iter legislativo através do qual uma proposta se torna 
efetivamente lei. 

P. No plenário da câmara estavam pessoas deficientes
reforçando o lobby para a votação da Lei de Biossegurança.
Esta promessa de cura ou esta expectativa não seria uma
ilusão que pode desembocar em decepções? Qual o sentido
do sofrimento para os cristãos?

Dom Geraldo Majella Agnelo: - O debate a respeito das células
tronco foi conduzido no plano emocional, envolvendo pessoas 
doentes que, justamente, se apegam a qualquer esperança de cura. 
Por desinformação ou por interesses não revelados, curas obtidas 
em decorrência do uso de células- tronco adultas foram atribuídas a 
células embrionárias humanas. É o caso do editorial de um dos 
jornais de maior circulação nacional, que afirmava: "os deputados 
certamente serão sensíveis aos argumentos a favor da liberação 
das pesquisas com células-tronco embrionárias, que se tornam 
particularmente convincentes ( ... ) como no caso do menino italiano 
que foi curado de uma forma grave de anemia". A cientista Alice 
Teixeria Ferreira, Professora de Biofísica na UNIFESP (área de 
Biologia Celular - Sinalização Celular), a esse respeito afirmou: 
"Cabe aqui referir que a notícia disponível no meio médico 
especializado é no sentido de que a anemia, designada por 'anemia 
de Fanconi' vem sendo tratada, desde 2001, pelo Dr Pasqulni, com 
células-tronco de cordão urnbitical, que são células-tronco adultas. 
Não se conhece qualquer relato científico de cura com células
tronco embrionárias humanas". (publicado em ZENIT do dia 02 de 
março de 2005). O mesmo engano encontra-se no Jornal do 
Senado, do dia 11  de outubro de 2004, onde se afirma: "Essas 
células (tronco embrionárias humanas) têm a propriedade de 
transformar-se em diferentes tecidos do corpo humano e 
representam a esperança de cura de muitas doenças". A cientista 
acima citada, no entanto, depois de oferecer dados de revistas 
científicas como "Sciences" vol 303 de 12 de março de 2004 e 
"Nature", vol. 430, de 19 de agosto de 2004, conclui: "De tudo isso, 
pode-se afirmar que não correspondem à realidade as afirmações 
relativas à existência de curas, ou mesmo perspectiva ou esperança 
de cura com base em evidência científica, a partir da utilização de 
células-tronco embrionárias humanas. Ao contrário, "os estudos 
disponíveis demonstram claramente que a Implantação de células
tronco embrionárias humanas geram teratomas, ou seja, tumores, 
podendo lévar à morte. ( ... ) Não tendo, mesmo em experiência com 
ratos e camundongos, alcançado qualquer resultado relatado e 
comprovado que aponte para efetividade de cura, pois, mesmo 
quar-,do se consegue obter linhagens de células, elas vêm inseridas 
em teratomas (cf. Evidence of a Pluripotent Human Embryonic Stern 
Cell Derived from Cloned Blastocyst", publicado em "Sciences", vol. 
303, 12 de março de 2004). 

P. A Constituição Brasileira garante no artigo 5 o a

http://www.cnbb.org.br/imprensa/entrevistaGeraldoBioetica.php 08/03/05 



CNBB: Assessoria de Imprensa 

"inviolabilidade do direito à vida". Não lhe parece 
inconstitucional a Lei de Biossegurança quando legitima o 
uso de embriões?" 

Dom Geraldo Majella Agnelo - Provavelmente o Supremo deverá 
manifestar-se a esse respeito. Na realidade, a evidência de que no 
zigoto, isto · é, num óvulo fecundado, já estão presentes todas as 
informações genéticas que presidirão ao desenvolvimento daquele 
indivíduo, que a razão humana pode reconhecer, sem necessidade 
de recorrer à fé, só pode ser rejeitada, por alguma razão, não 
totalmente explicitada. Os embriões humanos não são apenas 
material biológico, como alguns pretendem, um grumo de células, 
um objeto que, devidamente aproveitado, passa a ter utilidade 
social e valor comercial. 

P. Em afirmações de alguns políticos, assuntos da
biossegurança não era da competência da Igreja. Se é de
interesse de toda a sociedade, não o é também da Igreja?

Dom Geraldo Majella Agnelo - É uma tentação de todas as 
bandeiras políticas economizar diálogo, rejeitando interlocutores. 
Trata-se de uma prática autoritária, conhecida durante o regime 
militar, que não reconhece a cidadania e direitos iguais a todos os 
brasileiros. Nós acreditamos que a sociedade moderna é pluralista e 
que é indispensável o respeito mútuo e muito diálogo para construir 
uma convivência verdadeiramente democrática. 

P. A Igreja é contra a pesquisa em células-tronco?

Dom Geraldo Majella Agnelo - Não devemos confundir o "vale 
tudo" de certos debates alimentados pela emoção ou pelo 
preconceito da realidade: a Igreja tem grande estima pela pesquisa 
científica e aguarda com muita esperança as contribuições que dela 
poderão vir para aliviar sofrimentos e melhorar a qualidade de vida 
de muitas pessoas. Nesse sentido, são bem vindas as pesquisas 
com células-tronco adultas (incluídas as células-tronco do cordão 
umbilical e da placenta), sendo já muitos os artigos científicos que 
comprovam experiências de curas, e o Brasil está muito adiantado 
em tais pesquisas, que devem ser incentivadas pois apontam para 
efetivos e expressivos benefícios para a população. Não são poucos, 
no entanto, os exemplos de pesquisas cujos resultados tiveram uma 
utilização negativa. Basta lembrar a descoberta da energia atômica 
e a tragédia que provocou em Nagasaki e em Hiroshima. É 
necessária muita cautela quando estamos diante de terrenos não 
suficientemente explorados e,, mais ainda, quando está em jogo a 
possibilidáde de ferir a dignidade humana, com graves repercussõe� 
na formação da mentalidade, especialmente das novas gerações. E 
inadmissível eliminar um ser humano para aproveitar-se de seu 
corpo ou de parte dele, o que ocorre com a utilização das células
tronco embrionárias humanas, mesmo que a finalidade seja 
procurar curas para algumas doenças. Tanta pressa não cabe, 
especialmente quando os especialistas não confinnam a rapidez de 
soluções, antes apontam para maiores complicações quando se 
trata de células-tronco retiradas de embriões humanos. 

http://www.cnbb.org.br/imprensa/entrevistaGeraldoBioetica.php 
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4B.ODIA BAIXADA RIO DE JANEIRO, domingo, 17 de-agosto de 1997" 

Nova Iguaçu resgata e mostra a história do bispo mais popular da Baixada, que lutava por justiça social 

Homenagem ao 'profeta moderno':. 
Rose Maria 'A ssim como o Pai, O Memorial D. Adriano fica que vive, me en- na cripta (subsolo) da Catedral viou e eu vivo pe- de Santo Antônio da Jacutinga, lo Pai,  também ao lado do túmulo de Adriano · aquele que de Mandarino Hypólito, pamim se  alimenta viverá por franciscano da Ordem dos Fra-mim". A bíblia de mão de Dom des Menores que celebrou sua Adriano Hypólito, cheia primeira missa na testa de ânotações pessoais, -----.... de Cristo Rei, em S'al- "-li pertt1anece aberta vador, em 1942, sa-n,este trecho de grou-se bispo Joãa, capítulo 6, também na Ba-à erikada do me- hia, em 1963, e marial que a assumrn a Dio·ciese de No- Diocese de va Iguaçu ' N ova Iguaçu inaµgurou no em novem-ú ltjmo dia 9, bro de 1966, dentro das ho- onde perma-menagens pelo neceu por 28 J}rilTÍ eiro ani- anos . versário de sua "D. Adria-m orte. A bíblia no era um pro-es tà' a o lad o de feta moderno , 

outros três símbo- -que nunca permi-los da vida d_o bispo : tiu a vi o lência e uma imagem de Nossa sempre manteve a se-Sen,hora da Conceição, ou- renidade. Um profeta que tra de São Franc isco de Assis, queria uma so ciedade nova e 

santos de sua devoção, e a de que , como Jesus, posicionou-Je-sus, contorc ido, na cruz. D.  s e  politicamente", definiu pa-Adriano eca admirador de ima- dre Agostinho Pretto, vigári o gens de maéleira, princ ipal- geral da di ocese desde 1974, mente as dos art istas popula- que se empenhou pessoalmente res, como a de um artesão anô- para que o espaço fosse cons-nimo, de Nova Iguaçu, que es- truído e a memória d o bispo c..YJpiu o Cristo cruscificado . não fosse esquec_ida. 
-

• O Padre
Agot1'(jnlw
Pretto diz que
a cúria
guarda mais
de 50 placas e
medalltas em
home11age111a
D.Adria110

Fotos de Marcos Harmes 

Gaveta com ossos humanos O Memorial Dom Adriano surpreende pela simplicidade. O anteprojeto, do arquiteto Ronaldo Ora.na, foi apresentado em janeiro, mas a construção, com recursos da ,diocese e da família do bispo, só ·começou no final de junho, tenninando no início de agosto, um diantes da inauguração

aos sábados, às I 9h. Ao fundo, 48 gavetas estão reservadas para novos sepultamentos. Apenas wna já 
está ocupada, com ossos "de irmãos anônimos", encontrados durante a obra do Shopping Catedral, constnúdo em terreno da diocese. 

Objetos pessoais e fotos contam a vida do bispo 
Quem visita o memorial encontra, no alto, à esquerda do túmulo, 

objetos pessoais do bispo, como a mitra, o anel, a estola, o par de 

CD com 20 músicas compostas por ele . 

No local são celebradas missas 

O Memorial é aberto todos os dias, de 8h às 11 :30h e de 13h às 1811. 

• No altar do memorial são celebradas missas aos sábados, às 19/i

Seqüestrado e encontrado nu
Não há um pai� el sobre a bomba que explodiu no altar da caÍ:edral, em dezembro de 1979, ferindo um rapaz que acabara de montar o presépio para o Natal 

daquele ano e rachan�o c�nnpletamente até o teto da 1greJa. Mas há farta documentação sobre o seqüestro do bispo, em setembro 

de 1976. "Ele dirigia seu carro e ia para casa, quando foi seqüestrado, às 18h. Foi encontrado quase de manhã, num descampado pe rto 
de Jacarepaguá, nu, pintado de vermelho, com as mãos amarra-

das nos pés. Seu Fusca �oi parar. na Glória, bairro do Rio, e explodiu na porta do_ lu�ar on_deacontec ia a ConferencJa Nacional dos Bispos", lembra pad�e Agostinho. Segundo ele, n� dia 
seguinte, houve grande mamfestação em Nova Iguaçu. E as fra
ses finais da missa celebrada por D. Adriano, na ocas ião, estãogravadas em mármore, acima d_e 

seu túmulo: "Temos que cont1-nuar ... o céu começa aqui.Enquanto nos dispomos a serv�r os irmãos, temos que conti
nuar!". 

�andálias franciscanas e o báculo bastão , símbolo do pas toT�. Também estão expostos um xemplar do livr o "Imagens do Povo Sofrido", de sua auto�ia, 1982, Editora Vozes, t, um 

Painéis de fotos e.recortes de jornais e revistas recontam a vida do defensor dos Direitos Hwnanos na Baixada Flum inense durante a ·ditadura mili�. Ali estão fotos dagestação de fsabel, sua mãe, pouco antes de seu nàscimento, em 18'tle janeiro de 19L8, em Aracaju,

interior de Sergipe; entre outras. Entre as construções idealizadas e inauguradas por ele, destacam-se o Mosteiro das Clarissas, o Centro Diocesano das Pastorais, no Centro de Nova Iguaçu, e o Centro de Formação de Líderes, numa rua que , hoje, chama-seD. Adriano Mandarino Hypólito, em Moquetá.

Padre Agostinho Pretto acredita que a cúria guarda cerca de 50 pJa: . cas e  medalhas, como a de cidadão iguaçuano, Cidadão alemão, tl)as apenas três estão expostas no MémoriaL Uma foi recebida in me-morian dos Alcoólicos Anônimo$ '. 
de Nova Iguaçu, que ganharam wna sala na catedral, em 1967, e se . reúnem lá até hoje. 



SOMOS UM 

MOVIMENTO SOCIAL 
A Obra Kolping é um movimento social popular 

de católicos a serviço do trabalhador e sua família. 
Tem como lema: 

Religião • Trabalho • R«rearão - Família • Sociedade 

Finalidade: 

V i sa a promoção integral  da 
pessoa humana e a 
t ransformação das  real idades 
sociais,  através da  criação de 
estruturas mais justas e humanas. 

Fundamentos: 

Toda ação da Obra Kolping deve receber 
inspiração e força de três fontes: a Pessoa e o 

Evangelho de Jesus Cristo, a Doutrina Social da Igreja e 
a Vida e Obra de seu fundador Adolfo Kolping 

Meios: 

A formação profissional e humana, apoio a pequenos 
empreendimentos de trabalhadores autônomos e a 
pequenos produtores rurais, incentivo e participação 
'dos trabalhadores ·em associações e organizações que 
defendam seus interesses. Recusando toda forma de 
paternalismo, a Obra Kolping garante um apoio eficaz 
de caráter subsidiário, acompanhado de estímulos e 
educação. Este é seu princípio pedagógico: "Ajuda para

auto-ajuda". 

INFOIIMAfOIS 

Obra Kolplng do Braall 
Rua Barão de ltaúna, 399 - Alto da Lapa 

CEP: 05078-080 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3836-9900- Fax: (11) 3836-3640 

e-mail: kol in @kol in .org.br

DE TRABALHADO1RES 

CRISTÃOS 
A Organização tem: 
Total de associados ........................ . ........... 28.406

Atuantes em 
Comunidades Kolping ............................... . .  348

Comunidades Kolping em formação ................. 61

Grupos Comunitários nas CKs .................. ..... 8 5 2

Funcionários e Prestadores de Serviço .............. 7 91

Voluntários ..................... .......................... 6.603

QUE VIVEM E ATIJIAM 
EM COMIIINIDADES 

Toda ação da Obra Kolping baseia-se na 
vida comunitáric11 de seus membros, 

reunidos em pequeni::>s grupos familiares 
e conscientes de que .a sua fé cristã deve 

traduzir-se em práticél para a construção 
de uma sociedade melhor. 

Esta ação implica todos 
os esfori;os de assistência e 

�· 
promoção (pequenos 

��,nl passo!;), as iniciativas de 

4.61. .& j(JJ organizaç;fo e assentamentos
�E> Jr'St de estruturas para um trabalho 

permanente (passos médios) e a 
Participação e integração com outros grupos, visando os 
interesses da maioria e a renovação das estruturas (gr-andes 
passos). 

Formação e ação são os elementos que devem estar 
sempre presentes nas atividades da Obra, de forma que 
uma 
Comunidade Kolping se torne uma Esccila de vida,
onde se aprende vivendo e se vive aprendendo. 

Rltllff/101: 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ..... CN
Utilidade Pública Federal .......................... D 
Utilidade Pública Estadual ........................ Dec
Utilidade Pública Municipal ............ ........... Dec 
CNAS (Cons. Nac. de Ass . Social) ..... . ... n11 2 
COMASISP (Cons. Munia. de Assis. Social) .... n11 

CONSEAS (Cons. Est. de Ass. Social .... ne O 

44.041.218/0001-60 

to n11 91.108/85

o n11 15.119/80 
to ne 15.864/79
.eaon9 
f02 

9/00 

OBRA 

KOLPING 

DO BRASIL 

Kolping: preparando o futuro 

''Cada membro de nossa organização hã de tornar-se: 
• um cidadão autêntico
• um trabalhador competente
• um pai / mãe de família responsãvel
• uma pessoa participativa e recreativa
• um cidadão consciente ••• ''

Ideais de Adolfo Kolping 

Informativo 

�(ô)(ô)3} 



OBRA KOLPIMG DO BRASIL: UMA ORG 

Realiza�ões em 2002: 
-------------,,----------------- --------..... -------,.-----------

PROMociO DO TUIAUIADOll PROMOCÃO DA PAM LIA DO BALHADOR 

10 apolo da Obra Kolping ao trabalhador se concretiza em pro
gramas de capacitação profissional, de apolo a empreendimen
tos produtivos na cidade e no campo, e de incentivo à Integração 
em organizações profissionais, sindicais e políticas. 

A Obra Kolplng estende os seus serviços à famílla do trabalhador atra
vis de atividades comunitárias de assistência e projetos sociais nas áre
as de educação da criança e do adolemtnte, formação da mulhel
atendlmento à terceira Idade, saúde e hablta5ão. 

CIIJIOI 
Proftalo-
IMIIAn&a 

Unidada 

• 

Produsio 

1 I 

Trabalhadora 
Alltinomos 

Trablllladora 
do Campo 

AssocJasio• 
Cooperatlw11 

20.098 jovens eadutto5freqüentoram 
962 1relnomentosecursosemóreos 

como esaítólio. informóttco. mecônica. 
confecções. const. cMI. higiene e beleza, 
caso ecoZinho. 

1.718 oprendl?es e profissionais em 185 
empre endlmentos comunitários o sober: 
9 marcenarias. 7 mecônlcos, 5 serralherias. 
29 confecções. 33 sorveterias. 14 podarias. 
45 criadouros de pequenos animais. 
43 pontos de comerciollzoçõo diversos. etc. 

1.652 profissionais organizados em 

65 grupos de ocupações of!ns (confecções. 
móveis, mecõnlco) 

43 pequenos núcleos rurais 
1.484 fomTilos em otMdodes agrícolas e crlaçõo

de onlmois. 

27 micro-organizoçôes de produçõo.de 
serviço e de consumo, com 

1.381 membros no construçõo civil. artesanato, 

alimentos e outros. 

fonNtio • Putldpasio 
Sóclo•PoUllca 

Encontros e Seminários 

Pastoral Social 

Crlanpe 
Adolacnte 

Juventude (IUK) 

Promoção 
da Mulher 

Alfabetllapo 
de Adultos 
�====

=

�������� 
Terceira Idade 

Moradia 

129 foram reoilzodos com outoódodes. 

técnicos e líderes de municípios. 

crtondo grupos de trobolho. com 
4.551 pessoas atuantes no âreo social 

197 Comunidades, Integrados aos 

Cursos, Escolas Sociais e Partfclpoçâo em 
Conselhos Munlclpols 

42 progromos de fOll'noçôo s6clo

polítlco com 930 porttclpontes o11vos nos 

óreos de soúde. menor e moradio 

S8!Vlços do lgreJo. com 

2. 148 sócios apoiando suas poróqulos, 

Participação Poírtlco e Sindical 

24 Encontros de formoçôo Polftica. com 

930 portlclpontes e 30 grupos opotondo 

272 sócios na llderonço de Sindicatos. 

317 grupos de crianças, em creches 
ou pré-escolas. e de odolescen 
les em ocupoçô,; produtivo. com 

8.339 educandos em fre,qúênclo díórlo. 

65 grupos 
1.264 participantes. 

162 gruposde senhorc1Se de môes em 
otMdodes de confecções. higiene. 
soú de e de formoçôo soclol. com 

3. 785 porttclpontes em encontros semonols. 

332 classes, com orientoçõo sócio
político e lrabolh�;to. com 

13.746 alunos segulndo o progromoonuol. 

76 grupos. de hOmens e mulheres, em 
atividades de convivênclo. com 

1.862 participantes do lç12er orgonlzodo. 

1.157 fomíllosoJudodos no construçõo 
ou reformo de suois cosose no 
oqulslçõo de móveis e equlpomen 
tos.com 

7 .5 1 S moradores, muitos deles em tovelos. 

2.427 regulomentoçôe-1, de documentos 
5.090 remédios e envio ,o Hospitais e RSs. 

12. 930 cestos b6slcos 
2.867 fommos ofendidos com roupas 

34.052 encomlnhomentos e orientoçôo 
poro o emprego. 

Atividades Culturais 

231 progiomos dri orte(bolé.corols). 

de cultura Ipopulor (folclore. copoel-) 
ro) e de músico )Ovem. reunindo 

25.982 portfclpantes em giandes eventos. 

Recreação e Esporte 

415 Jomodos ei;portlvos e reoreotlvos 

com o portlclpoçôo de 
34 . 995 Jovens e adultos proplclondo entre 

eles, o integroçõo. 

ISTAS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS 
nas 348 Comunidada Kolplng 

cllstrlbuld• em 113 par6qu)n cle 81 Diocesa 
cm 161 munldplos cle 11 ldaclos brasileiros 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente: ------------------ José Antonio Francisco 

1 º Vice-Presidente: -------- Raimundo Nunes 

2º Vice-Presidente: -------- Antônio Luís Mereu 

1 2 Secretário:---------------- Sônia Aparecida Guilherme 

2º Secretário:------------···- Cleonice Alves Delmiro de Souza 

1 ºTesoureiro:-····----------- Maria Alice Tomini 

22 Tesoureiro:---------------- Anselmo Vicente da Costa 

Assistente Eclesiástico: -- Monsenhor Pauto Link 

Vice-Assistente:--------··-- Pe. João Paulo Carvalho e Silva 

CONSELHO FISCAL 

José Bernado da Silva 

Joaquim Ferreira de Castro 

Leonardo Turco 

João T iago Cardoso 

Adalberto Luis Kill 

COORD . EXECUTIVO NACIONAL 

Antonio Brito Marques 

A Obra Kolping foi agraciada com o 
�Prêmio BEM EFICIENTE de 199711

, 

conferido às SO melhores entidades 
Beneficentes e sem fins lucrativos. 

Para Colaborar com estes Programas, 
deposite sua contribuição na conta 

nº 

6221-9 agência 1789 - 2 - Bradesco, 
em nome da Obra Kolping do Brasil 



CELEBRAÇÃO PREVlSTA PARA O DIA 30/10/04, TRANSFERIDA POR CAUSA DO 2° TURNO 

* ESQUEMA PREPARADO PELO: DIÁCONO JORGE LUIZ

Celebração santo Dias
JO DE OUTUBRO DE J 9lO }O DE OUTUBRO DE 2004

25Anosde
memória 
luta 

e esperança

"O lugar que a gente
sonhar pode 

existir e existirá.,,,

SUGESTÃO: CADA REGIÃO OU PARÓQUJA ESCOLHE A MELHOR DATA 



PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO EClll\lÊNICA 

25 ANOS DO ASSASSINATO DE SANTO DIAS DA SILVA 

RITO INICIAL 
, ... :.-.. "'"<.. • 

.
. ; . . ..;_ � . ., 

1) ABERTURA - Canto n'' 1: Vem ó Deus da Vida. vem nos ajudar! (oficio divino) - proclamado

2) ACOLHIDA

ANIMADOR/A: Irmãos e Irmãs. companheiros e companheiras! Estamos reunidos para celebrar o nome 
e a memória de Santo Dias Da Silva. Não celebramos a sua morte, porque morte não se celebra, se 
denuncia. Celebramos sua vida e ressurreição, a luta e a esperança de tantos trabalhadores e trabalhadoras 
que, ao longo dos anos, resistiram e ainda resistem a todos dramas provocados pelo desemprego, a 
violência e a exclusão. mas que seguem firmes na crença de que o Deus da vida. o Deus da libertação 
nunca nos abandona. 
• Neste instante entram símbolos da luta dos trabalhadores (cartazes, objetos de trabalho, etc).
• Canto nu 2 : Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor ...

ANIMADOR/A: "Quem perde a história, perde a memória. Quem perde a memória, não volta para casa". 
Por isso. a celebração dos 25 anos da memória do assassinato de Santo Dias da Silva não é para nós 
motivo de tristeza, mas sim memória de exemplo que nos traz esperança e confiança em nossa própria 
força de transformação, pois "o lugar que agente sonhar pode existir e existirá". 
• Neste instante entram símbolos de sinais de transformação: cooperativas, clube de mães, economia

solidária, etc.
• Canto nº 3 : Vai ser tão bonito se ouvir a canção ...

3) ANf\lADOR/A: Recordação da Vida de Santo Dias Da Silva

Leitor/a 1: Dia 30 de outubro é o triste aniversário, pois assassinaram Santo Dias. um grande líder 
operário. 
Leitor/a 2: Foi colono e lavrador, tratorista e bóia-fria, foi expulso de suas terras, como a grande maioria 
do povo do campo. 
Leitor/a 1: Mudou-se para a cidade grande, começou sua missão: lutar por melhores condições de 
trabalho. salários justos e o fim da exploração. E para conscientizar e organizar o povo estava sempre em 
reunião. 
Leitor 2: Falava do Evangelho, palavra em libertação. Participava do sindicato e também da comunidade, 
não faltava a Santa Missa, era Ministro da COMUNHÃO ... 
Leitor/a l: História da morte de Santo Dias ... 

* Canto nº 4 : Santo Dias

LITURGIA DA PALAVRA 

• CELEBRANTE: Introdução - Procissão da Bíblia
• Canto nº 5 : Quem nos separará ...

4) ANI\tADOR/A: Introdução
Primeira Leitura: Fl 1, 14-26 (viver é cristo morrer é lucro) ou 2 Tm 4, 6-8

ANIMADOR/A: Introdução 
Evangelho: Mt 10, 16-22. 26-33 

5) CELEBRANTE: Partilha da Palavra (reflexão);

Canto n'' 6: Pai nosso dos martíres ... 
• Reza-se o PAl NOSSO



RITO FINAL 

6) CELEBRANTE: Oraçào do Po'vo Trabalhador

Senhor Deus da Vida, Pai e Mãe dos trabalhadores. e das trabalhadoras do Brasit 
Por intercessão de teu fiel operário Sant9 Dias Da Silva. mártir da justiça no mundo do trabalho, 
Dá-nos força e coragem neste tempo de crise e de dificuldades. 
Ajuda-nos, Senhor, para que a exemplo de Santo Dias, possamos apoiar os fracos e empobrecidos, 
Animar os tristes e amedrontados e sermos para todos profetas da esperança. 
Comprometidos com o Evangelho de JESUS CRISTO, unidos e organizados. 
Queremos construir a nova sociedade, com geração de trabalho e renda para todos, seja através do 
emprego de carteira assinada ou da produção popular, 
Com amor, justiça, solidariedade, cooperação e fraternidade no trabalho, 
Com pão partilhado em todas as mesas, 
Com saúde e educação para nossas crianças, 
E vida digna para todo povo Brasileiro. 
Pelo martírio de Santo Dias Da Silva 
E a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 
Abençoa, Senhor, todas as Pastorais, Associações e movimentos, e hoje de uma maneira especial a 
Pastoral Operária e a todo povo trabalhador do Brasil. 

AíV[EMI 

Canto nº 7 - Palavra do Reino 

7) Celebrante: Compromisso com os Mártires da Caminhada

Animador/a: Celebrando a Páscoa de Jesus, e sempre na vigília e na caminhada do Reino, fazemos na fé, 
a memória de todos os martírios, assumimos a história com Esperança e abraçamos no Amor estes 
compromissos: 

Todos: 
Na família, no trabalho, na luta e na festa, seremos sempre testemunhas alegres da Páscoa. 
Meditaremos e anunciaremos a Palavra de Deus e celebraremos a Fé e a vida em comunidade. 
Participaremos ativamente do (no) Sindicato, da (na) Política, do (no) Movimento Popular. 
Lutaremos pela Terra ou (Reforma Agrária) e pela Moradia ou (Reforma urbana), pela Saúde e pela 
Educação, pelo Á Água e as Florestas, pelo Trabalho e pelo Lazer. 
E contestaremos o neoliberalismo e o latifúndio, a corrupção e o servilismo, o consumismo e a 
manipulação. 
Jovens e crianças, mulheres e homens, no campo e na cidade, diferentes nas culturas e iguais nos 
direitos, seremos um Povo só, nos muitos Povos desta Pátria Grande. 

8) CELEBRANTE: Benção Final (todos/as erguem as mãos)

Que o caminho seja suave aos teus pés / Que o vento sopre leve em teus ombros,
Que o sol brilhe sobre a tua face / Que a chuva caíam serena em teus campos,
E até que eu te veja de novo / Que Deus te guarde na palma da sua mão.

TODOS/AS: Fortalecidos pelo testemunho de nossos mártires e acompanhados pela ternura da Mãe 
Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Axé, Aleluia' 
Vamos em paz e que o senhor nos acompanhe ... 

Canto Final nº 8 : Viver e não ter a vergonha de ser feliz ... 
Neste instante criança, jovens, adultos e idosos entram quase correndo com balões (bolas de gáz) cheios 
ou outros gestos que simbolizem ressurreição e vida. 



CANTOS DA CELEBRAÇÃO DE SANTO DIAS 

Canto n'' 1: 
vem. ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 
vem, não demores mais. vem nos libertar! (bis) 
venham celebrar o amor de Deus! (bis) 
Pois fez uma aliança com o povo seul (bis) 
f?esta caminhada ele é força e luz! (bis) 
E quem nos reanima, ele nos conduz! (bis) 
Vejam como.é boa a nossa un1ãÕ! (bis)
Vejam como é bonito, ó irmãs e irmãos! (bis) 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 
Aleluia irmãs, aleluia irmãos l (bis) 
Povo reunido faça louvação! (bis) 

Canto nº 2: 

Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor 
Aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor 
Pra nos dar esperança e contar com sua mão 
Na construção do reino, reino novo, povo irmão! 

Canto nº 3: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, camada de novo/ 
No olhar do homem, a certeza do irmão, reinado do povo 

o l1 Canto n ·, 

Operário de sonho criança, / operário da terra e oficina 
Operário que um dia se cansa, / de esperar as mudanças de cima 

Operário, esperança que vela, / operário suado, sem fala 
Operário algemado na cela, operário calado à bala 

Entre nós órfãos choram carícias, / de ásperas mãos de ternura 
Que morre em piquete vencendo/ a mão que lhe mata e tortura 

Só o rosto do amigo tem nome, / e lugar em uma vida futura 
A terra e a história consomem / o covarde, a opressão e a impostura 

SANTO, A LUTA VAI CONTINUAR/ OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR 
OPERÁRJOS SE UNEM PRA LUTAR/ POR TEUS FILHOS VAI CONTINUAR 

É o gás, é o choque, é a tosse,/ fumaça, cavaco, ferida, 
Pobreza com fome, cansaço/ doença, -hora extra perdida 

É a máquina quieta, parada,/ é a greve, o piquete, a política 
É o peão com a vida danada / entre a fome e a dor da sevícia 

É o sangue que orvalha a justiça,/ dá a flor, dá o fruto e o pão 
T emura nas mãos da cobiça / se vinga em nova estação 

É Santo que a morte não mata, / soluços de Anas Marias 
Nos órfãos que perdem seus pais/ renascem as idéias um dia.



Canto nº · S

Quem nos separará? Quem vai nos separar. / do amor de Cristo, quem nos separará? 
Se ele é por nós, quem será. / quem será contra nós? 
Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será'> 

Canto nº � 

Pai nosso dos pobres, marginalizados! 
Pai nosso dos mártires, dos torturados! 

1) Teu nome é santificado/ naqueles que morrem defendendo a vida
Teu nome é glorificado/ quando a justiça é nossa medida
Teu reino é de liberdade/ de fraternidade, paz e comunhão
Maldita toda violência / que devora a vida pela opressão, ôôôôôô

2) Queremos fazer tua vontade/ és o verdadeiro Deus libertador
Não vamos seguir as doutrinas / corrompidas pelo poder opressor
Pedimos-te o pão da vida/ o pão da segurança, o pão das multidões
O pão que traz humanidade/ que constrói o homem em vez de canhões, ôôôôôô

3) Perdoa-nos, quando por medo/ ficamos calados diante da morte!
Perdoa-nos e destrói os reinos/ em que a corrupção é a lei mais forte
Protege-nos da crueldade/ do esquadrão da morte, dos prevalecidos
Pai nosso revolucionário / parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos, ôôôôôô

Canto nº 

T 

Palavra viva do Reino na boca de cada irmão 
Palavra que fortalece, anima e esclarece a nossa união 

PALAVRA no MEU SENHOR É FORÇA VIVA DE PAZ (BIS)

Louvor que nasce da história, do dia a dia do povo 
Louvor ao Deus verdadeiro, fiel justiceiro, Pai do mundo novo 

o NOME no MEU SENHOR É FORÇA VIVA DE PAZ (BIS)



Canto n'' 8 : Viver 

Viver. E não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser um eterno aprendiz 
Ah! Meu Deus ... Eu sei ... Eu sei 
Que a vida devia ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita: 
É bonita, é bonita e é bonita (bis) 

E a vida? E a vida o que é diga lá, meu irmão? 
Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão, ê ô ... 
Mas e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 
O que é , o que é, meu irmão9 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo 
Há quem fale que é um divino mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor 

Você diz que é luta e prazer 
Ele diz que melhor é morrer 
Pois amada não é e o verbo é sofrer 

Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser 
Sempre desejada, por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte 
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza da resposta das crianças 
É a vida. É bonita e é bonita. 

Viver ........ . 

A:\CELEBRAÇÃO DE SANTO DIAS.doe 



Participação e Controle Social 

Artur Messias 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os mumc1p1os passaram a ser 
responsáveis pela elaboração e pela execução da maioria das políticas setoriais, que antes estavam 
sob a responsabilidade compartilhada dos estados e da União. São exemplos a implantação do SUS 
(Sistema Unice de Saúde}, responsável pela municipalização do atendimento ambulatorial e 
ho pitalar, o ensino supletivo de jovens e adultos, a educação infantil e o ensino fundamental. Igual 
destino foi dada a política de Assistência Social, aos direitos da criança e do adolescente, ao uso d, 
solo urbano etc. Gradativamente. o mesmo vem ocorrendo com os setores de transportes, meio 
ambiente e cultura 

A Carta Magna assegurou um repasse maior de recursos aos estados e municípios e, por 
força de mobilização popular através do processo constituinte, novos mecanismos de controle 
social, entre eles, a e.-xigência da instalação de conselhos nos três níveis de governo: federal, 
estadual e municipal Com representação, em alguns casos paritários, da sociedade civil organizada 
os conselhos podem atuar como formuladores de políticas públicas e têm a função de avaliar e 
aprovar os investimentos públicos do Executivo para cada um dos setores. 

Os repasses da União aos estados e municípios estão condicionados a existência de 
conselhos e de fundos específicos, cuja gestão deve obedecer aos critérios de transparência e 
representatividade social Surgiram de forma marcante em todo o país conselhos de saúde, 
educação, assistência social, criança e adolescente, tutelar e de segurança alimentar. 

Mas se por um lado, consolidou-se as formas de representação social em fóruns de 
elaboração e de acompanhamento de políticas públicae de responsabilidade dos executivos, por 
outro lado vimos que tais espaços não são suficientes; para alcançarmos o exercício pleno da 
cidadania O alargamento das formas de participação popular só viria a se consolidar, ainda de 
forma pontual, com o incremento por parte de alguns governos locais de vários instrumentos de 
participação popular, visando o estabelecimento efetivo de uma parceria com a sociedade civil 
organizada e com o conjunto dos cidadãos, visando o desenvolvimento humano sustentável. 

Uma matriz conceituai serve de base para um conjjunto de ações inovadoras que estão sendo 
desenvolvidas por centenas de governos, a do desenvolvimento lccal Ela pressupõe o uso racional 
dos recursos de uma determinada comunidade. Também se utiliza com o mesmo objetivo a idéia de 
produtividade social, que pressupõe intervir na infra-estmtura e nos serviços públicos orientando-se 
para a eliminação de perdas e para o aumento da produtividade dos recursos públicos e privados de 
que a comurudade dispõe, considerando-se que esses recursos devem gerar a maior quantidade de 
bem estar possível 

Para evitar o desperdicio e, por estarmos falando da realidade brasileira, a corrupção, o 
principal instrumento até o momento encontrado foi o de se estabelecer um amplo processo de 
participação e controle social através da democratizac,ão do orçamento público. A partir de 
discussões entre governo e população, que se iniciam no bairro, passando por regiões e alcançando 
o mvel municipal, os investimentos em obras são definidos de forma participativa.



REUNIÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
( 03/ 02/ 97 - lOhs ) - local: CASA DE ORAÇÃO 

Pessoas presentes: Pe. Matteo, Parreiras, Percival, Pe. Agostinho, Pe. Bruno, Rogério, Piaia, Cássia, 
Irene, Arthur e Atílio 

Pauta: 
1 - Avaliação do semestre 
2 - Encontros Regionais 
3 - Propostas Gerais p/ Curso 
4 - Módulo de Política 

Falta: Antônio Sérgio, Paiva, ( ISER: Névio, Alexandre ) Atílio - Marcelo 
convidado: 
- Chico Alencar, ainda não deu resposta, PT, se propõe a enviar o presidente Alexandre.

Nº 1 - A vali ação do Semestre 

Rogério: 2 questões 
objetivos: 
1 º) controle de freqüência que permite uma visão do aproveitamento do grupo; 
2°) ponto de vista pedagógico: obj. criar condicionamentos p/ autonomia do grupo 
Até que ponto o grupo aconteceu dentro de uma referência didática? 
3°) ponto avaliação positiva das dinâmicas usadas. 
A freqüência foi estabilizando dentro de um determinado grupo 
Não houve processo de esvaziamento, mas de estabilização. 

Quanto a autonomia: 
- quanto ao tratamento do corpo - 2 aspectos: houve declaração quanto a algumas exposições longas
e cansativas.
Há uma filosofia do Curso que precisa ser estudada.
Francisco:
Catedral - qto a freq. alguns problemas devido ao regime de não internato; ocorre algumas situações

diversas: 
. Sábado o dia onde ocorre freq. maior . 
. também qdo. acontecia algum fato ou programa da Paróquia, havia um choque e as pessoas 

faltavam o Curso. 
* alguns pontos a serem observados:
1 ° Procurar estudar os calendários paroquiais p/ tentar ajeitar as datas;
2° Foi questionado o Curso na Catedral, devido ao espaço, à movimentação de grupos, etc.
Foi sugerido usar o espaço do CEP AL.

Houve 15% de faltas � considerado positivo
. por ser um Curso de lideranças, estas não querem perder o seu espaço e daí surgiram sub-grupos.
3° Sugestão p/ 97 - remanejar esses grupos

-�.



Ponto alto: A equipe de avaliação coordenar o último Encontro. 
Problema pessoal: Mell}bro da Congregação Mariana que tumultuou alguns encontros da 
Catedral. 
Pe. Agostinho lembrou que o grupo cobrou um material ou síntese, dos conteúdos dados. 
Preocupação do grupo: formação de uma equipe para sintetizar o assunto,juntamente com o 
assessor. Sugeriu-se que o domingo seja usado para esse trabalho. O grupo está muito preocupado 
com o repasse do curso. 

Cássia -( CENFOR ) 
Problema do choque do calendário: depende do trabalho que o curso faça para conscientizar o 
pessoal para que possa entender que o trabalho pastoral não deve impedir a participação no Curso. 
Quanto ao repasse: só uma minoria consegue passar isso. Para isso, o curso precisaria trabalhar 
melhor as tarefas. É preciso criar formas novas de apresentar as atividades. Ex. trabalhar o corpo, 
bio dança, etc. Usar novas dinâmicas. 

Percival: A Pastoral Operária nas suas reuniões, tem procurado estudar o problema do curso. 
Solicita que se estabeleça um calendário dos Encontros para evitar que a P O. tenha que estar 
mudando as suas datas . A Pastoral operária se propõe a estar sempre sintonizada com o curso. 

Quanto à exigência da prioridade para o curso, Cássia acrescenta que deve ficar a cargo da 
consciência de cada um. Pois a pressão é muito grande e as pessoas ficam indecisas , podendo até 
desistir. A freqüência do curso no CENFOR estabilizou em aproximadamente 70 pessoas. 

Pe. Bruno (NOSSO LAR): 
A nível de liderança - há um grupo bom para a parte recreativa; mas quanto a conteúdo,não há 
uma liderança definida. 

Pe. Matteo completa que o grupo do Nosso lar é formado de pessoas mais humildes. 
Segundo Pe. Bruno, o grupo tem preocupação em repassar, mas ainda não sabe com fazer isso. 
Freqüência do Nosso lar: 50 pessoas. 
Dos três locais, o CENFOR é o que melhor atende às necessidades. 

Quanto aos desistentes: Artur questiona o problema - O que tem sido feito quanto a isso? 
Pe. Matteo coloca que vários recursos já foram usados nesse sentido. Ex. cartas, cobrança- aos 
párocos, etc. 
Sugere que nessa abertura de 97, alguma coisa seja feita para motivar. 
Segundo Francisco, alguns desistem, por questão financeira, outros pelo próprio conteúdo, alguns 
esperavam uma coisa e o curso apresentou outra. Sugere, que a Comissão estude com carinho essa 

•

questão financeira. 
Quanto à dificuldade de assimilação dos conteúd9s: alguns tiveram dificuldade principalmente, 
com relação à linguagem do Marcos Arruda. 
Quanto ao conteúdo ideológico, foi bem aceito pelo grupo. 

Parreiras - No 1 ° encontro ( tema do marcos Arruda), sentiu alguma dificuldade. do ponto de vista 
pedagógico, houve muitos furos. No 2° Encontro, acha que foi melhor. 
Teve preocupação com a liderança da parte recreativa do grupo do Nosso lar, com relação à parte 
de conteúdo. Faltou um desenvolvimento mais adequado da Pedagogia. É preciso um investimento 
maior quantoà pedagogia. Para is·so, a coordenação precisa ter um encontro maior , pois o esquema 



do curso está muito fragilizado. Os coordenadores precisam ter uma influencia maior junto aos 
assessores. Precisam também manter atualizada uma avaliação constante do grupo: a nível de 
freqüência, de participação , aproveitamento, etc. 
Para isso, é preciso saber: qual é a dedicação que o coordenador pode dar? Qual a sua participação 
a nível pedagógico? 

Questão da leitura: é preciso trabalhar melhor em 97, porque não foi possível realizar em 96. Essa 
questão da leitura é a base para o bom aproveitamento dos conteúdos. Segundo Francisco, é 
importante desenvolver habilidades de leitura. O que foi usado , não funcionou. 

Papel do Coordenador : Para Cássia, o relacionamento Coordenador - Assessor, não tem funcionado 
bem. Não há integração entre os mesmos. 
Fr. Piaia coloca que a princípio a idéia do papel do coordenador, seria um professor permanente 
do curso, que tivesse maior atuação pedagógica nos Encontros, o que não aconteceu. 
Para Parreiras, há uma necessidade urgente de se montar e fortalecer uma estrutura pedagógica do 
curso ( Coordenador Pedagógico - Coordenadores locais - Assessores). 
Sugestão do Artur para melhorar a atuação do coordenador no curso: trabalhar melhor as 
atividades, associá-las aos programas na sua paróquia, trabalhar história em quadrinhos, capítulo 
de novelas, usar jornal (para desenvolver a leitura). 
Rogério sugere que se crie um boletim interno com síntese dos conteúdos. 
Ainda sobre o papel do coordenador, Francisco questiona: Como dinamizar o papel do coordenador 
no curso? A questão da tarefa de casa . Deveria usar a 6° feira para que o coordenador trabalhe essa 
tarefa; deixar o sábado para o trabalho do assessor. Outro questionamento do Francisco: Problema 
do coordenador intervir ou não em casos como: quando o assessor foge ao tema proposto. Ó que 
fazer? 
Pe Agostinho: As propostas surgidas vão exigir mais dos envolvidos no projeto ( coordenador -
assessor - comissão). É um desafio a ser assumido. 
Rogério lembrou os l º passos do projeto desde a 1] reunião com a participação de D.Adriano. 
Lembrou o objetivo principal do Curso: formação de um Laicato Consciente. 

4°) Módulo de Política: 
Percival apresentou o esquema : cada Encontro, terá um assessor diferente : 1 º) Marcelo (N.Lar); 
2°) Percival (Catedral); 3°) Paiva (CENFOR) , auxiliados por Atílio. 
Programação: 6° feira - trabalhar em pequenos grupos, as questões (tarefa de casa); sábado -
trabalhar conteúdos sem divulgar nenhuma bibliografia. No final será entregue o material (texto -
xerox); Domingo - organização do conteúdo pelo próprio grupo (sistematização). 
O 1 º Encontro de Política, terá como objetivo, noções básicas sobre o Poder. Serão us�dos dois 
textos pequenos para debate. Boa parte do tempo será ocupada para trabalho em grupo. 

Rogério lembra que nesse 1 ° Encontro/97, deve ser valorizada a volta do grupo; aproveitar a 
reunião dos regionais. 

ENCONTROS REGIONAIS: 

Pe. Agostinho (Catedral ) - freqüência 20 pessoas. Presentes: Percival e Atílio. Pe.Agostinho iniciou .
a reunião expondo o objetivo da mesma. Questionou-se o vínculo dos cursistas com a base. apurou· 
se que não há vínculo sistemático, mas há notícias que alguém da paróquia está participando, etc. 

, 
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Valorizaram o encontro a nível regional. Foi feita a apresentação do Percival como substituto de 
Francisco Orofíno. Preocupação demonstrada pelo grupo quanto ao repasse do curso para a base. 
O grupo solicita que hajá um Encontro a nível regional antes de cada seminário. A reunião foi 
bastante participada. 

Encontro do Nosso Lar - Presentes: Pe.Bruno e Parreiras. Freqüência: 17 pessoas 
Preocupação do grupo: repasse; Questionamento - Qual o papel do grupo que está participando 
desse curso? Identidade como grupo. 
Identidade do grupo - criou-se o nome GFAS (Grupo de Formação e Ação Social). Esse grupo terá 
uma estrutura de funcionamento operativo na região e nas Paróquias. Haverá uma reunião mensal 
desse grupo. Sugeriu-se que no Seminário do dia 08/03, se pense num Encontro a nível regional. O 
grupo tentou partir da organização para a ação. 

Região 5 - Pe . Matteo 
Faltou participante de Marapicú. 11 pessoas presentes. Trabalharam as propostas do Seminário; 
questionaram bastante as questões sociais da Região, intervenção de políticos, apoio do clero,etc. 
Propostas: como envolver as outras lideranças? Pensou-se em fazer um Encontro dos cursistas a 
nível paroquial : como pressionar o Poder Público quanto ao cumprimento das suas obrigações? 
Como partícipar das Associações? 

Região 6 - Austin (Pe.Matteo) 
presentes 7 pessoas. Esperança de cooperativas. O grupo estava um pouco perdido. Quanto a 
experiências no campo social o grupo ainda está fraco. Foi sugerido o aproveitamento da Rádio 
Popular de Queimados. 

Região 7 - A reunião foi programada para o dia 03/02. 

Região 4 - ( Fr.Piaia) 
Presentes: 14 pessoas . Apresentaram três propostas: Alfabetização de Adultos; Cooperativas; 
Vestibular p/Carentes. Marcaram nova reunião para o dia 06/02 em Edson passos. 
Antes de colocar essas propostas em ação, o grupo participará dos Conselhos paroquiais e
Regionais. 

O objetivo dessas reuniões era montar um plano de ação para a região. O que se observou, foi que 
o grupo não assimilou bem essa proposta e as reuniões não atingiram o objetivo proposto.

Segundo Pe.Bruno, a melhor forma para se pensar a identidade como grupo será a nível regional; 
mais fácil para colocar em prática essas propostas do curso. 

N°3 - PROPOSTAS PARA 1997 

1 )Qto. à estrutura do Encontro: 
6° feira - atuação do coordenador; sábado- assessor ; domingo - síntese e/produção de material 
(memória). Coordenador com maior participação pedagógica no curso. 
2)Estrutura Pedagógica:
O 1 Coordenador Pedagógico geral e 03 coordenadores locais, junto com os assessores - formam o

Centro da Pedagogia do Curso.
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3)Nomes sugeridos para Coordenador Geral: Rogério ( tem dificuldade de assumir devido ao 
trabalho que realiza em Belo Horizonte); Parreiras (não poderá assumir porque vai trabalhar em 
Brasília). 
4)Proposta do Artur: elaborar os conteúdos através de símbolos (ex. camisetas - organizar concurso 
da logomarca do curso); repasse via linguagem de teatro, pesquisa, vídeos,jornais, etc. 
5)Remanejamento da equipes - tratar disso no 1 ° Encontro. O coordenador terá essa tarefa no 1 ° 
dia. 
6)Catedral - o curso vai continuar no mesmo local porque tem mais condições q1,1e no CEP AL. 
7)Encontro e/responsáveis pelas indicações, pensado para o dia 08/03. Será elaborado um c�nvite 
para os mesmos. Também para esse dia , será convidado Chico Alencar. Artur Messias fará o 
contato para acertar o melhor horário. 

Foi marcada uma reunião dos coordenadores para o dia 12/02, às 15 h(Coord. geral - Coordenadores 
locais e assessor). Assuntos para essa reunião pedagógica: simbologia, camisas(concurso)� 
linguagem , comunicação(vídeo, teatro) reforma pedagógica. 

PARTE ADMINISTRATIVA: 

Questionamento qto. à parte administrativa: há necessidade de se dividir melhor os espaços 
(reuniões separadas para se discutir as questões pedagógicas e administrativas). 
Quanto à prestação de contas: 
Foi feita a 1 ° prestação de contas e/auditoria em julho/96; 1 ° prestação de contas informal em 
outubro/96. Também em outubro, foi enviada carta à Alemanha, solicitando o envio da verba, más 
ainda não foi enviada. 
Questionado o valor do pró labore dos assessores e coordenadores e ajuda de passagem. Os valores 
pagos estão de acordo com outros setores como o ISER e o Seminário Diocesano. 

Quanto às reuniões da Equipe do Projeto: 
Reunião geral da equipe - toda terceira 3° feira do mês. Próxima será no dia: 18/03 - às 15h -
CEPAL; 
Reunião Pedagógica - toda primeira 3° feira do mês. Próxima será no dia: 04/03 - 15h -CEPAL. 

********** 

'I, 



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
'CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 

o 

Rua Capitão Chaves 60 - N. Iguaçu 
RJ. Brasil - Telefax 767. 7677 

TELEFAX 

para 

Faxnº 

MISEREOR - Cláudio Moser 

0049 241442188 

Esta Transmissão contém 11 páginas 

Projeto n• 233.148/064L 

24.06.98 

Projeto de Formação para o Exercício da Cidadania em Nova Iguaçu - RJ - Brasil 

Estimado Senhor Cláudio Moser, 

Recebemos, agradecidos seu fax de 05.06.98. Agradecemos a atenção dispensada ao nosso trabalho. Estamos 
agora enviando "as infonnações adicionais". Nos custaram alguns esforços por causa do prazo, mas contamos 
com a valiosa ajuda de um Assessor, o Sr. Pain:ira, que nos acompanha desde o começo. Espero que a nossa 
resposta lhe ofereça os elementos necessários para poder apr�ntar o Projeto aos Grênúos de decisões da 
Misereor. 

Neste curto espaço de tempo chegamos planejar também, em grandes linhas, os últimos seis meses do atual 
Projeto de Formação, tornando em conta as sugestões dos Cursistas. 
O objetivo centra] será trabalhar algumas questões práticas que nos desafiam) Equipe e Cursistas: 
Como introduzir os conhecimentos adquiridos na prática pastoral? 
Como articular o trabalho dos Cursistas no conjunto das Pastorais? 
Como apoiar os que trabalham no social para que não se sintam abandonados pelas Comunidades? 
O que.fazer para que os poucos que trabalham no social puxem os outros? 
Como articular, na prática pastoral, Fé e Vida (política) à luz do Projeto de Deus (Bíblia) e da Doutrina Social 
da Igreja? 
O Plano de trabalho foi assim pensado: 
1 - Em agosto ( 22.08, das 8:00 às 17:00): Seminário com todos os Cursistas onde serão apresentadas as questões 

acima e o plano de trabalho em rúvel de Murúcípios (6).

2 - Em setembro: Seminários �om os Cursistas divididos por Mwucípio, Seminário aberto às lideranças locais: 
Análise das questões gerais dentro da problemática de cada Município e Paróquia. 

3 - Em outubro: Seminários, por Mwucípios, cujo rema será: Atuação prática na Pastorais das Comwudades 
-l - b.m Novembro: Seminários, sempre por Murúcípios, cujo tema: Linhas de atuação na Sociedade civil
'S - Em Novembro ( 18.11, das 8:00 às 14:00): Seminário gera]: Conclusões finais, formatura e celebração.

Para este evento desde já te convidamos. 

Esperamos contar sempre com a sua compreensão 

Dom Wemer e a Equipe agradecem o abraço e retnbuem com carinho 

Pe Matteo Vivalda 



Dtocese de Nova Iguaçu 
- Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2004. 
Planejamento do Centro Sociopolítico para 2005 

O Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu (CSp) iniciou durante as reuniões de Coordenação 
Ampliada dos meses de agosto a -novembro o seu processo de avaliação e plan�jamento. 

Neste processo de avaliação foram mai:itidas e reafirmadas a necessidade e a importância das quatro linhas 
de ação do Centro Sociopolítico, a saber: 

1. Formação: visa garantir uma formação sociopolítica conistante, junto às lideranças populares articuladas à
Diocese de Nova Iguaçu .
..,. Para isso o CSp assegura em 2005:
• Escola de Formação Polftica. (de abril a outubro).
• C.w:ro de Melodoiogia na Educação Popular. (sem data marcada).
• Curso de Análise de Conjuntura (sem data marcada).
• Encontros Mensais de Formação Política. (de março a novembro).
• Formação Politica para os Regionais. (sem data marcada).

2. Pesquisa: produção de conhecimentos sobre as condições: sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a
partir e através das lideranças populares e pastorais'presentes na região de atuação do Centro. Não avança
mos numa estratégia definida para este linha .
..,. Há pendências em relação a um investimento teórico e financeiro neste campo. ·seja através de parcerias com ou
tras instituições de pesquisa como UFF, CERIS e outros, seja através de um respaldo financeiro da Diocese de Nova
Iguaçu ou através de um projeto encaminhado pelo CSp parficul.armente para tal fim.

3 lZf Assessoria e Articulação: acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pasto
rais assessorando as iniciativas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanha
mento das iniciativas populares no âmbjto da promo'çã.o e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes di
mensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e 
acompa)Jhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assis
tência Social e Conselhos Tutelares). Neste ano de 2004, a pedido da Diocese conseguimos organizar e as
sessorar dois espaços sociopolíticos relevantes: (a) o Fórnm das Pastorais Sociais, que em seus desdobra
mento apontaram para a criação da primeira Coordenaçãc, Diocesana das Pastorais Sociais; (b) o Fórum Di
ocesano de Conselheiros Municipais que será articulado a Coordenação das Pastorais Sociais. Não pode
mos deixar de mencionar ainda que, através do Centro Sociopolítico e dos Grupos de Fé e Compromisso 
organizamos e assessoramos os debates com candidatos. ao legislativo e/ou executivo nos municípios de 
Nova Jguaçu, Queimados, NiJópoJis, BeJford Roxo e Mesquita. Além disso, o CSp f(?i convidado a cóJabo
rar na organiza.ção da CF 200,5, bem como no encontro dos prefeitos eleitos em 2004. Tivemos também 
participação organizativa no processo da Assembléia Diocesana, e em algumas assessorias pontuais a Pasto
ral da Juventude . 
..,. Asseguramos para 2005: 
• Acompanhamento especial para a Articulação das Pastorais Sociais e ao trabalho junto ao Conselhos Munici

pais.
• Acompanhamento da Coordenação Executiva aos GFC, in,clusive com visitas aos Grupos.
• Apoio às iniciativas dos GFC no acompanhamento das Câmaras Municipais e Executivo.

� )!Í Inforn\ação e Documentação: sistematização ·e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e 
educativas para o fortalecimento do trabalho dos agentes e entidades populares. Neste ano conseguimos 
ampliar o acervo de livros e revistas. No aspecto da Internet (acesso e atualização da página do CSp) preci
samos melhorar bastante. Além da reunião especialmente, marcada para ver a questão do acervo, a Coorde
nação Executiva precisa ao reelaborar o novo projeto de formação à Misereor, elencar tais necessidades, in
clusive na aquisição de computadores. 
� Asseguramos pctra 2005: 
• Assinatura da revista do CEPAT (Centro de Apoio aos Trabalhadores).
• Manter a produção de Subsídios Diocesanos para a Semana da Cidadania. a Formação Política nos Regionais e

Textos de Análises de C01y'untura para o Jornal Caminhando.



• Manter o processo de Ampliação dos acervo de livros e periódicos, bem como da parte de audiovisual. A Estra-
tégia para isso será definida em reunião em 2005 especialmente marcada para tal.fim. "· ·� 

Calendário 2005 
1. Escola de Formação Política: 02 de abril a 22 de outubro, de 8 às l 2 horas, com uma folga mais ou menos

por mês.
2. Animação Municipal:

• Reunião em 16/02: entrega do planejamento dos GFC e resposta aos desafios apresentados neste pro
cesso de avaliação, dentre eles:

� Adriano dará um acompanhamento aos GFC e agendará no dia 16/02 as visitas aos Municípios;
� Em Nova Iguaçu, precisamos ter uma estratégia de trabalho para os quatro Regionais. A presença do

Animador Municipal nas reuniões dos Regionais é indispensável. E necessário ter uma equipe de 
trabalho, para que as coisas rendam mais; 

� Em Nilópolis estreitar a relação do GFC com o Regional; 
� O GFC precisa identificar as necessidades do município, para que organize sua ação e escolha prio

ridades de trabalho; 
� Fortalecer a formação buscando o pessoal que já participou de alguma formação no CSp; 
� Articular as várias pessoas dos municípios; 

3. Formação Política dos Regionais:
• Confeccionar, em fevereiro, uma Cartilha de Formação Política (consultar o anexo da avaliação da pro

dução de subsídios);
• Organizar os Cursos de Formação Política.

4. Curso de Análise de Conjuntura: Percival nos dará uma definição de data até dezembro.
• Convidar uma pessoa de cada Paróquia para fazer o curso, o pessoal das Pastorais Sociais, lideranças

das Çoordenações Diocesanas e Regionais.
• Há a possibilidade que em cada Município os pa1ticipantes possam multiplicar na Base e nos Regionais.

5. Curso de Metodologia na Educação Popular: Percival nos dará uma definição de data até dezembro.
• Será realizado no primeiro e no segundo semestre;
• Público - alvo: 'pessoal da PJ, pessoal das Pastorais Sociais (grupos de distribuição de alimentos, ações

sociais e pastoral da solidariedade) e Ministros da Palavra, Fechamos que faremos em separado com a
PJ e as Pastorais Sociais;

• Elencamos as seguintes sugestões para o curso:
� Descobrir novos assessores (Luciano e Eliete );
� F�rmar umas oito pessoas que possam ministrar o curso na Diocese;
� Será que poderíamos ter um curso desse para os padres?
� Mudar o nome do curso para "Curso de Metoãologia no Trabalho Pastoral com o Povo"?
� Informaremos à Coordenação de Pastoral sobre este trabalho;
� Se possível, fazermos em nível Regional.

6. Textos de Análises de Conjuntura publicados no Jornal Caminhando:
• É indicação que Percival prepare o primeiro texto para março, sobre Política Local;
• Para todos os textos teremos a seguinte metodologia: o assessor faz o texto, refletiremos o texto em nos

sa reunião de coordenação, ao final, o texto vai para o Jornal Caminhando. A escolha dos temas e a as
sessoria será definida nas reuniões de coordenação.

7. Fórum das Pastorais Sociais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que será realizada a Assembléia.das Pastorais Sociais em 09/04;

8. Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que este trabalho será desenvolvido como um departamento da

Coordenação das Pastorais Sociais;
9. Pesquisa:

• Ainda não temos uma estratégia de continuidade. Para visualizar alguns desafios da pesquisa, ver avali
ação da mesma em anexo.
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PLANEJAMENTO / 2006 
.PASTORAIS SOClAIS 

iHAitÇO: 
J 04-.Abertura da CF/2006,

08 - Dia Internacional da Mulher ( á nível regional) 18 li fórum Dioc.úsann das Pasturais St)Cinis 
TEMA: O Profetismo e Cidadania 
OBJ: Formação e Articulação das Pastorais Sociais. 
Ei�os a serem trabalhados: 1 - Fazer uma fotografia da realidade social da Diocese 

2 - Tema dq dia :Profetismo e Cida�ani� 3 - Apresentar o Planejamento 
4 - Encaminhamentos. 

ABRlL: 
:rn - Dia Nacional da Mulher Dia da Empregada Doméstica 
MAIO: 
O 1 - Dia do Trnballuldor.( Regionais) 20 - Encontro diocesano por Setor - Assistência Social 
OBJ: Refletir o papel da CARIDADE para além do assistêncialismo

A partir �la vertente da CTDA DAN:YA. 
li i�!Uf), 

c.1v1,11v. 

l O - Encontro diocesano de Formação
Tema: Documento Paulo Vl
OTIJ. Preparar a Semana de Formação lnterdiocesana.
JULHO: Semana lnterdiocesana ( Mendes) 
AGOSTO: 

09 - Debate com QS Candidatos a governo do Estado. 
19 - Encontro diocesano por setor - T..-abalhoOB,T: Fazer um diagnóstico desta realidade na Diocese. 
SETEMURO: De 01 á 07 - Semana da Cidadania. 
16 � 11 f 6run1 Dicce�anc das l)t�t_,crai� Sociais. OlU: Contribuir com as Pastorais Sociais no entendimento dt. ·;. �rrelacionar seus planejamentos em função de um Projeto Maior. 
Obs.: * Projeto maior desembocará na Assembléia Diocesana. • Qual o significado das eleições para as Pastorais Sociais?• Síntese dos Projetos eleitorais.
NOVEMBRO: 1 S - Assembléia Diocesana das Pastorais Sociais. Avaliação Eleição e Encaminhamentos 



., 
4 10 de agosto dE� 2005 

PASTORAL OPERÁRIA 
-------------

Nação prostituída 
(Oséias 4, 15) 

WALDEMAR: ROSSI 

Estarrecido, o povo brasileiro vê o país mergulhado na 
mais profunda degradação ética. Do país da esperança, 
passou, rapidamente, para o país da decepção, da perplexi
dade e da descrença: deputados, rµin.istros, dirigentes parti
dários, empresas e empresários envolvidos em denúncia de 
fo11e esquema de con-upção. Con-upção que faz com que 
cada portador de um, mandato popular - e que deveria ser 
exercido em função exclusiva do bem estar e dos interes
ses do povo - passasse a exercé:-lo em função de interes
ses pessoais e familiares. Pior ié que o nome do próprio. 
presidente da República está jogado na suspeição dessa 
prática desonesta - pelo menoH até o momento em que 
escrevo este pequeno artigo. 

A imprensa divulga com estardalhaço as freqüentes "no
vjdades" desse mar de lamas, en,quanto oculta a corrupção 
muito mais profunda: o envio mtensal de vários bilhões de 
reais para os cofres dos grandes bancos internacionais -
através do tal de "superávit primário" - e as Reformas da 
Constituição que elirrúnam direitos do povo e coloca a na
ção como refém permanente do grande capital. O grave 
em tudo isso é que o povo, por 1falta de maiores informa
ções, não percebe a trama que está colocada: dizer à nação 
que todos são corruptos e que nlio há saídas e, dessa for
ma, perpetuar a dominação e exploração. 

O profeta Oséias denunciou ios crimes dos poderosos 
de Israel (reis, ministros e s�cerdt0tes), revelou que o povo 
morria por falta de conhecimento, mas chamou o povo a 
reerguer a nação, de baixo para cima: "Os filhos de Judá se 
reunirão a Israel, nomearão para si um só chefe e se levan
tarão da terra, porque será grande o dia de Jezrael. Come
cem a chamar seus irmãos de "meu povo" e suas innãs de 
"compadecida"". (Os 2,2-3) 

Através da 4ª Semana Social Brasileira e de pronuncia
mentos de bispos, a Igreja nos ct0nvida a refletir sobre a 
grave crise que assola o país, a exercer nossa missão pro
f ética de denunciar, propor e agir a fim de que um Novo 
Brasil, alicerçado na justiça, no direito e na solidariedade, 
seja construído em Mutirão. Pode,mos começar ocupando 
as ruas para exigir a punição de todos os envolvidos. 



Politica de MISEREOR para o Brasil 

Versão 25.09.2001 

1. Nota preliminar

O Brasil desempenha um papel especial para MISEREOR. Desde há muitos anos laz parte dos palses sobre os quais Incido a maior cota dos 
fundos de MISEREOR e KZE. É um pais que merace especial atenção do público alemão, para cujos projetos foi sempre possível angariar doa
ções acima da media. Além disso, o Brasil é um pais que, devido à sua extensão geográfica, à diversidade dos desafios e à riqueza das respostas 
sociais, contribuiu com impulsos importantes à polltíca de cooperação de MISEREOR !numeras Iniciativas, projetos de referência e abordagens 
inovadoras são apoiados por MISEREOR as quais, ultrapassando as fronteiras do próprio pais ou do continente latino-americano, recebem atenção 
internacional. 

O presente documento básico da polltica de cooperação referente ao Brasil está em consonância com os outros documentos básicos que. neste 
ano, serão elaborados para os outros palses latino-americanos mas, ao mesmo tempo, tem especificidade própria. As diretrizes estipuladas pelo 
Departamento América Latina para documentos básicos como lnsll\Jmento do futu-o trabalho orientam que os mesmos considerem, na medida do 
posslvel e especialmente, critérios de operacionalidade das linhas de atuação, transparência das àreas de promoção prioritárias e concentração 
nas futuras estratégias. Temas transversais como gênero e promoção da democracia assim como elementos centrais da concepção de cooperação 
do Departamento América Latina são abordados em todo o documento. 

Ao contrário do último documento básico referente ao Brasil, elaborado em 1994, o presente documento não foi pracedldo de um processo de 
renexão e dscussão com os parceiros brasileiros. Isso foi motivado por uma opção do Grupo Brasil, que, após a sua elaboração preliminar, está 
desenvolvendo um cl!ãlogo de aprofundamento e troca e impressões sobre o mesmo com os parceiros e com outras pessoas interessadas no 
Brasil e na América Latina, sendo sempre bem recebidas sugestões, criticas e ajustes, sem duvida necessários ao longo do tempo. 
E nossa intenção, pois, que o presente documento seja também um instrumento que possibilite o aprofundamento das relações e do diálogo mutuo 
entre Mrsereor e os parceiros. 

2. Estratégias futuras

2.1. A dimensão político-estrutural 

2 1. 1. Promoção da democracia 

Promoção da democracia deve ser entencida, em prim�ro lugar, como fortalecrmento de grupos do setor civil e associações da população carente 
na sua capacidade de soluoonar conflitos, de se organizar e assumir o pleno exercício da cídadanía. Esta definição reflele o eixo das estratégias 
de ação de MISEREOR em relação ao Brasil. (Para o contexto do conceito •promOÇ&O da democracia", veja-se MISEREOR. Departamento de 
Políticas Setoriais e Serviços de Assessoria, Clemens Kronenberg: ·os direitos humanos na promoção de projetos de MISEREOR. Dos direitos 
humanos polilicos e sociais·. Aachen, novembro de 1998.) 
A ação concreta concentrar-se-à, além disso, no apoio a iniciativas a nivel municipal. Esta concentração é desejada e serâ continuada também no 
futuro, uma vez que a nível municipal existem mais possibilidades de intervenção e formulação de propostas políticas concretas para o setor civil e, 
em especial, para os grupos carentes da população, devido ao fato que os temas são mais abrangentes e mais relacionados com realidade local. 
A nível estadual e nacional, onde sem dúvida são tomadas decisões de envergadura muito maior, as condições para uma participação ativa são 
bem mais dficeis do que a nível municipal. Abordagens de ação coerentes neste nivel ainda são raras, também dentro do leque das entidades 
parceiras com as quais MISEREOR coopera. 
Por outro fado, a Constituição Brasileira prevé possibilidades de participação, principalmente a nível municipal, que apontam caminhos para o 
entrelaçamento de organizações de base com as políticas municipal e social. 
O aproveitamento destas possibilidades de participação constitui uma ampliação engenhosa e necessària da auto-organização (e auto-ajuda) 
praticada até agora. 

Os Conselhos Municipais são órgãos em que podem ser tomadas decisões importantes, com participação da sociedade civil, sobre polllicas e a 
sua concretização nos clifer�ntes setores (por ex.: saúde, crianças e adolescentes, formação e educação, assuntos sociais. etc.). 

Na maior parte das cidades e municípios do Brasil existem hoje Conselhos Municipais. Porém o seu lrabalho é !reqüentemente inviab11tzado ou 
instrumentalizado para servir aos interesses das oligarquias locais e seus representantes. Por exemplo, os representantes da administração muni
cipal não comparecem em reuniões importantes, anulam outras conferências ou marcam a data a tão curto prazo que os representantes da socie
dade c1v1I nao podem participar, etc. As dficuldades nesta àrea de trabalho resultam Igualmente das tenlallvas sistemáUcas de cooplação do Esta
do que, em muitos casos, tenta todos os meios para corromper os direitos de participação poliUca, conquistados sempre com muitas dificuldades. 

Mas também do lado da sociedade civil existem muitos problemas que, em parte, provém da visão difusa de quais são as responsabilidades do 
Estado e quais as da sooedade, o que fleqúentemente lhe dtliculta pressionar o Estado a assumir a sua responsabllldade na area social. Um outro 
empecilho que se coloca aos representantes do meiQeopular é a carência de conhecimentos sobre as possíuílidados jurkJí�·.1s ou os úi1e1tos goran 
tidos na Constituição assim como a falta de organização'1J'articulação uos t1t111yiuos. Us 11:1p1ese11lc111tt1s l1a :;ouiuuuu-.1 :..:1v11 nus 1.,011s01t;o:; M,1111:..:1-
pais muítas vezes não são :.ufictentamsnte qualificados (i.é. não dispõem dos conhecimentos bàsicos sobre os temas a serem tratados) e não 
IJOSSU&tn ideias ula1as sobro linhas pollUcas coerenles (por exemplo na área da política sooial ou do desenvolvin,ento regiona!). 



Deste modo, a realtzaçâo e a implantação de direitos democráticos manifesta-se como processo dlficil, atê a nível ml111icipnl qu� t.ºtn sido trabalha 
•do com prioridade. Ao mesmo tempo, isto revela que â necessário dar oonUnuídade ao trabalho de qualificaçf\o e célpacitaçfio dris 1ep1esenla111�s
de base nos Conselhos Municipais como taml>ém aumentar, de fora, a pressão pública sobre os Conselhos Municiµais atrevê� do camrianhas Ç> 

alianças com outros atores do setor civil, de fom1a a promover e f ortaleoer a democracia e impulsionar processos rle dese11volv1n ,ento comur11lr1110
socialmente eqtJilíbrados.

Visão: 

Os projetos apoiados por MISEREOR contlibuem para o processo de democratização da sociedade e do Cslatlo cio Brasil L spec1aim':!1 ,te a pupu 
lação carente pode participar nos processos decisórios sobre politicas e assuntos relevantes para a sociedade 

Metas: 

1 Todas as entidades parcetras, com as qua1s MISEREOR colabora, Ozeram reflexões sobre a fom1a de como ar, mcchd11s e ori. r.>L�etivos uefm1 
dos para a sua tespectiva area de atuação devem ser encadeados 110 contexto das mudanças polilíco eslfuttuais necessfüins 

2. Na elaboração de estratégias ele trabalho e programas concretos, todas as entidades parceuos coo,denaram as possibilid.;i1 1°s exlstenl0
c w1 

sua area de atuação (por exemplo para erradicar a pobreza) cotn as necessidades e possib1lidacles reais d':l coricrcll,aç�'.l a ntvel poli\,cn
estrutural

3 Sempre que as condições basicas o pem1itam, as entidades parceiras influe11ctarn sobre a concrelizaçi'iu das pohltcas nos 1 .. veís muni,.,_;ii 
estadual e nacional, contanto que s8jam de relevância para o trabalho nas areas de terra e agricullur;i saude, hah•lal. ele 

4. Todas as entidades parceiros em cujas âreas de atuação existem espaços reais para a participação pohhca, C"nlraram o seu lté1baltl0 no ar,r:>
veitarnento eficaz. destas possibilidades para conquistar melhorias na situação de vida. trabalho, moradia, sauct0 �te rJos gruMC\ cai entes d;\
população

5. Os próprios pobres são �e1tos das mudanças sociais. A necessidade de esclarecer o papel da organização e.te asst:tssoria e ?.S associações
de auto-ajuda ê reconhecida e faz parte do dialogo entre MISEREOR e os parceiros.

Medidas: 

IJa discussão de cada pecido de proJeto dar-se-à ênfase ao estudo se e corno o rlano de lrabalho apresentado se relaciono coernntem0nte 
com as mudanças político-estruturais necessárias para conseguir uma melhoria duradoura das condições ti") vida dos gn1r,os acomra11ha,.sos 
(Instrumentos correspondências. óscussão nas viagens de trabalho) 

2 Os requerentes de pro1etos são encora1ados a formular estrateg1as correspondentes e coloca las 0111 ci1scussão Nisto serà tl:.itja ;:ite11ção 0<:t'º·

cial a possibilidade de implantação destas estratégias, pôr exemplo, se e como o projeto considera as posslbilic.lades 1eals ás �luação da e�t· 
dade responsavel e dos grupos acompanhados. se e até que ponto existe espaço para as medidas com referência polllico-ec:1,vtural p1e,�s1ec; e
se as metas definidas são viáveis (Instrumentos correspondêncías, ciscussão nas viagens de trabalho) 

3 Parceiros de projeto e instituições de referência pré-selecionados são convidados a desenvolver eshategias de ação sobre de:srrninadas âr!??S 
de trabalho, de forma a se diminuir o abismo entre as mudanças propriamente necessárias e as mudanças efettvarnente l"'c;c;,vais Eve111t ,�\
mente sera incentivada a elaboração conjunta de estratégias por vários parceiros, sobre lemas concretos ou areas de tmbi'\lhv 1;specíftca:;, 
como por exemplo: ·o trabalho social 1unto aos grupos carentes na á1ea urbana e as possibilidades de intervenção nas pohhcac; municipais '-'.Ili 
"A mobilização de fundos púbftcos· (Instrumentos. dálogo sobre projetos, seminários/oficinas, planeJamento de habalho anual) 

4 No estudo de projetos é atnbuída importãncia especial á questão da abordagem do projeto enfatizar o fortalecimento de pr-ç�ssos de dsr1?· 
cralização na sociedade civil, a partir dos grupos de base. Na relação entre a entidade responsável pelo projeto e os grupos <1comoa11hacloc; i-"l'

eslratégias do projeto assim como as meddas planejadas devem conllibuir para a promoção dos grupos acomµaihados, par? ':;J9 estes (0 p:i') 
em primeiro a entidade} se tomem sujeitos dos processos de t,ansformação social. No úálogo de projeto devera ser esclarec·rdo o pos1!"1(,na
menlo da entidade responsável pelo projeto a este respeito, ou seja, como ela entende o seu papel, 

5 A qualificação de representantes de base para o trabalho nos Conselhos Municfpal e Estadual ê considerado um elemento irrr.; lante do diá', · 
go com requerentes e entidades parceiras. Nisto serà prestada atenção especial que os aspectos relevantes para as relações de 9ê11ero s94ain 
tomados em conta. As entidades parceiras serão chamadas a aprofundar, nos seus relatórios de atividades, os nripaclos alca"7c1dos na prc.,,,.,. 
ção da democracia. Isto implica também que todos os parceiros aluantes no setor dos Conselhos Murncipal e Estc1dual serão solicitados a ana
lisar periodicamente as possibilidades e os limites deste instrumento. 

6 No futuro desenvolvimento de estrat9glas, os parceiros serão incentivados a buscar caminhos pa1a 1eag1r âs len\ahvas progressivas do (s\21-:> 
de corromper e instrumentalizar os novos espaços de participação popular. 

2. 1.2. Direitos humanos 



Defesa juridíca (defesa cios direitos humanos, delesa da terra) 

MISEREOR fomenta uma serie de projetos no Brasil que visam melhorar a delesa juridca, especiflfmente pau, 0s seq1ne11!os mi:iís car"lnte· da 
população. lslovale tanto para a ârea rural (a titulo de exemplo relerimos o trabalho da CPT e do CIMI) como tarnt,�11., para r1 t1111tt rnt,;mci (11u111r, 
rosos centros de defesa cios dreilos humanos, apoio a projetos de legalização de terras urbanas, e>1ganiz.ição 9 a1,s".lssorir1 " �sSQc1c1çi1P.c: � 
moradores e outros movimentos populares, ele.). 

Enquanto que o trabalho na área cios dreilos humanos se caracterizava, nos anos setenta e em parle ainda nos f111n� u1lo11lt1 p<>b3 f1:,(;r1hzaçaq 1�1 

âmbito político civil. verifica-se que • paralelamente ao processo de democratização - oconeu pouco a pouco um a!mgom,•n'" ,,,n d1roção 11·'s 
direitos humanos econômicos, sociais e cullurais. Não se pode negar que esla tendência, embora em rnriciplo coo1e111e e de�r-iJ;ivru acan"!lou 11rna 
considerâvel ampliação da atuação de um grande número de parceiros. 
A atuação em demasiadas áreas profundamente diferentes acabou muitas vezes por sobrecarregar a 111sl1h1ição P- ,:oosumir os s11ns capac1d::i11P.5. 
como lambém fez diluir a sua identidade e papel especifico 

Por isso, o desafio mais importante para o diàlogo com os parceiros consiste em esclarecer e p1!01i7ar as á1eas cl4 ahtêtçao esr·' ;•,cas, na,; 't:'?is 
se faz notar uma necessidade especial por parte cio grupo acompanhado e a qual requer da organi7ação exeeutora uma quallficr1ç;il) mais P.sn%1a
lizada. 

N1sto e particularmente importante em que medida o lrabalho se propõe a combater as causas de probl�nms (e nÃc• os sintomas) \miar dt:? cri% 
tões para as quais a busca de transformação não é apenas necessária mas lambem passivei, e to,nar os g, uros nr,f11nonnhnrh<; 1ndPpen<.Ji:inla,; rJn 
ajuda externa 

Nos ült,mos cinco anos, a promoção de subprogramas na área da assessoria junc.llca mais geral rJ d1111mun1 em I;,.,,, , dG i-llY"lrt.l"''.Jf!ns oriPn\;i·J;\s 
para o desenvolVimento comunitano A assessoria jurid1ca individual apenas é ícmec1Cla em casos exc:erc1onc1is para nilo crn15LH1llr cnpacrda,1es 
para a assessooa juridca a casos coletivos. 

Constatamos que alguns parceiros começaram a dar maior atenção aos problemas especillcos conce111e11les à dqf Ps:i j11ml1ca o1 .. rnulheres " '\'19 
se manifesta, entre outtos, no crescente esforço pela cnaçâo de Delegacias da Mulher. A violé11cla doméstica pralicada contr,, mulheres e um 
fenômeno commte que as vitimas normalmente não tomam público Através da assessoria psicosor.ial ass,n1 con,., r"ln frlrfal,'>("jrnenlo rl:i .;'..la

auto-estima, as mulheres atingidas são encorajadas a recorrer a estas Delegacias para dar e11e<1minhame11\o às açõ"lS 1�1:11s 
No entanto, ainda não se observa nesta área que aspetos de género são trabalhadas sislem?.t1cament� 

Visão: 

Os direitos humanos em suas dimensões econõm1cas, sociais e culturais não so valem 1,ar� os segmentos pnv1l1;0,ados cultos e ncos da ocoula 
ção brasileira. mas d9vem ser igualmente respeitados em relação aos homens. multieres e crianças car011IP.S, oprimidos 13 excluuJos 

Metas: 

Os projetos apoiados por MISEREOR no Brasil conlrib1.1ern eficazmente 

para a d1m1nuiçào do abismo entre o d1re1lo formal e a real1c:Jadg da jmplementeção da Juslu;.;r 

2 para a cooscienliz.açào de largos segmentos da população . em especial das camadas menos priV1\eg1adas · dos seus d11°1\os pohtico CM"-
econômicos e culturais assim como para a sua capacitação de os raze1 valer dante do Estado ou grupos dominantes 

Medidas: 

Elaboração e dscussào de um guia estraleg1co, pelo Grupo Regional Ili de MtSEREOR, sobre os direitos politico c1v1s. econÕl111t:.r>s. soc1a1s e cu,,u
rais no Brasil. Além do levantamento de dados básicos sobre a situação cios direitos humanos (extensão. ó111ensâQ �\mgidos t011d1311cias, r"9SP""-· 
las do Estado e da sociedade, instituições inlemacrona,s), o guia deverá compreender informações sobre a exrstência e a q 1af,dade do tr.ibatno 
das organizações que aluam na ârea dos direitos humanos, o papel da Igreja, etc. (cí. Wollga11g Heinz proietos sobre di1eitos h1.1•1,:mos no trab:>1ho 
de MISEREOR na América Latina: experiências e recomendações. dezembro de 1998). Um outro elemento Importante deste guia eslralégico sera 
a exposição de linhas de atuação concretas e viáveis para o trabalho em proíetos (exame. diálogo, rneloclolog1a) 

2.1.3 Mobilização de fundos públicos 

O conce1lo "lunclos publicos• deve ser entendrclo a segutr como fundos que podem ser mobilizados no proprio Dras1I (a rnvel Inca\. <>sladual 13 "ª"''
onal) Num sentido mais amplo, inclui também os fundos provenientes de programas de desenvolvimento mulhlat".lra1s que !.�0 a100:1dos atré\\1% 
das diferentes instâncias do Estado brasileiro. 

A pobreza no Brasil, país pertencente às dez maiores economias cio mundo, não é conseqüéncla da lal\c1 de 1sct11sos, mas sim resulta ela �1ra',e 
injustiça na distribuição de renda. terra e acesso a fundos públicos. 



Hâ muitos anos são empreendidos esforços na busca de camit1hos para remediar e:sla dislribulção Injusta. Cont:ml,-, \'IF> n ªº"'>� a ,ecu,sos c:<ija 
incluido, as iniciativas para conseguir a realização de uma refoi ma agrária, por exennplo, podem se, conside1adc1s co1nr1 parle I lr-><;tes esfo1ços Nn 
entanto. medidas para diminuir o abuso na utilização de fundos publicos ou a prodigalidade de rundos do [sla(k>, 1"1r exemp/r·, , 0rno tarnbc.11 o 
combate eficaz à corrupção que se propaga, entre outros, lambem em muitos setorers da polllica social e ue saúrJe são io11ahnenlr11mp<.11taoteii A-; 
medidas conS1deradas necessàrias a nlvel nacional seriam a realização de uma reforma !iscai, o alastame11lo das prio1iuadei; l\,a,Jas na pnli"' a 
orçamentaria (redução dos privilégios concedidos aos segmentos ricos em favo, de uma maior consid'3ração dos 111r1,1asses d1s r.amat111s 111::i1s 
pobres da população} bem como uma reforma adrninislraliva. 
Também a ciminuição de recursos financeiros, que muilas organizações e agên01as de apolo ao uosenvolvlmento AnhP11lan, IMP111 cr,m qtJP 11 

acesso e a utilização de fundos pubhcos para o llnanclamenlo de medidas de desenvotvirnenlo se tornem cadn ve11ne1s 1nipn,1,m1as mnm fonlP. 1\é

trnanc,amento. 

A ublização reforçada de fundos públicos para o financiamento de proielos na ârea de saúde bàsica, cr:msltuçãu dia 1111J1a,J1ns pa,;i a pc,pulaç,:il) n11 
baixa renda. agricultura familiar. fonnação báSJca etc. contribui para uma dstribuição, mais Justa das tiquen1s auferidfls po, uma -� 1�d'3 e, d"�·� 
modo. para uma sociedade ao todo mais Justa. Isto poderá conduzir tambêm a que a sociedade se tome ma,s sem;1bih1adA e1111Ar;i�:i!ln ao abuse, 
de fundos publicos Por fim, a utilização ele fundos públicos para o linanc,amento dei meódas na ârea social pode,� c:ti11\líbt11r I'"'ª l:-11.er herrt<> ;,· 
posicionamento do Estado Que tende a se subtrair crescentemente da sua responsat>ílidade social 

Com base nestes argumentos consideramos Importante reforçar a promoção de 1nBlrwnentos que possarn cw11Jlb1111 11nm 11m 11,r•lhor ar.e�"''' ;ic,s 
lundos públicos e para a fiscalização da sua aplicação Por parte da sociedade. Além disso. pretendemos aprnar s1str..mahcc1rnR111° ;i rbvulgaçãP rl::>-s 
expeliànc1as (atlas nesta área para que este enorme potencial de financiamento venha a ser utlhzado lflrnbérn ern rPQrões. onde 1,:;1,, ale agorr1 não 
aconteceu de forma a beneficiar um maror numero da grupos da população 

A comparação dos recursos financeiros colocados à disposição por parte de MISERl:OR com os fundos pubhcos mcbiliz;idos p;:,r� tlm detemmwl:> 
pro1eto evidencta que. em muitos casos, foi possível mobillzar sornas multo superio1es às dspon1hilizadas por MISf RC:OR nlravRs de assesso11a 
sistematica É evidente que isto ainda não é critério para avaliar o impacto do pro/elo em temos dél polilicn de d1se·1•1olvim�111,, ("º não se 'i'J�' 
cometer o erro de compreender a mera dsponibilidade de grandes somas de Llinheíro como remerl10 1 1rnvm�c11 pma nrobletn<1s r.<,rr,C1ll'lxos 11a êlt€en 
da politica desenvol\limentista) Neste senhdo, a alocação de recursos financeiros a projetos. setores ou regiões a1Nla nfln úz , ·"'t\., sob1e 1)s rr� 
cessos de transformação social assim desencadeados (ou talvez até blOQueados) e não contém indcador para rnec-ir os Avanços na realizaçã<J t1e 
um desen�Vlmento socialmente justo, economicamente viável e ecologícamente sustenlável. Por exemplo. o acP.sc:•J a h11t1as le cred,tos ag·=,..:;. 
tas ctja liberação ê vinculada ao emprego de adubos arllflcia,s e pesticidas não pode constituir meta dese,actl Isto s,on1fica mw a n,obíliwç;irJ U"l 
fundos publicas lambem deve ser acompanhada de uma reflexão sobre a aplicação, mais at.lequada destes fundo<; C\·�1Ji, <1s 111c1;•,.;ções clF! a1:-cc'$· 
sona locais têm e conl.lnuarn a ter um papel importante. 

Alêm disso, e preciso considerar que não so a aplrcaçâo dos fundos (e os efei os externos oo lrabêtho ttPslR arAa1 rn;:is larnlit:-11 ;i 01Qa1112.i1ii,) 
interna do responsàvel de projeto (e as mudanças e evoluções que decorrem nesléN�rea) põdem levantar questi'1es IJU ª"arretar fí0bl1:mms p •r .,, 
quais são as mudanças na identidade e no papel especifico de entidades parce1ras que ainda se percebem como OtlG de asa0sso1ia mRs que 
progresStvamente se vão transfoITT1ando em inlennedânos de financiarnento EmbOl'a a �sessona conlmu13 a ser um (>\q111enlo 111\\'<'llante P c-011.ri 

que os conteüdos da assessoria se moáficam consideravelmente Além disso. as orga izações do assassona alcc1nçam llfna ClvS1ção chave. rio 
sentido de poderem proporcionar como tambêm impedr o acesso a delerrmnados programas governam"!ntais ror partP dns {Jl''""S Acornr;;i--1•:-l

dos Além disso, os requisitos burocráticos, na maioria muito enigmáticos, e a gra1nde complexidade financeira ue mintos prou,ai11as condu,l:m 
quase automal.Jcamente a uma concentração de conhecimentos e poder nas mãos ele alguns poucos tecrncos denlm rl�s enhda�0c oarceircis fl�:· '' 
faz-se mister melhorar a participação interna e a transparência de processos decrsórios. Mas também das novas dependências p..,r exemplo oa.s 
organizações de assessona. podem emergir problemas Com lrequência, a ONG ou a institurção da lg1eja que assessora os 1e11resenla11!As ,;e 
base. se transforma pouco a pouco num ator' ma,s importante que os próprios reprosenlanles ela base 

Visão: 

Através do acesso e utilização de fundos publlcos locais para programas de p1omoç.ão social asSim conto pela llscahwçeo nwrs eli\,1enlP. ci::i ,w�ica 
ção dos fundos prev,slos para este fim nos Orçamentos Murnctpa1s consegue-se contribuir para o combale ehcaz à JX1b1eza r�1;:1 aurnenla1 a 
pressão sobre o Estado para que assuma as suas responsabilidades sociais e para diminuir a necessrdade de apoio externo 

Metas: 

1 As organizações e movimentos em todas as regiões e Estados do Brasil iclenlili1caram, em relação a sua 1especlM1 área <IA al,mção. as poss,. 
billdades de acesso a fundos públicos para apoiar programas sociais nas áreas de educação, fo11naç�o. sEtude. m,.,1adia ate a "0f<;is:\ jurk\r"' "' 
económica da terra, ele , tendo analisado as eventuais condções para a utmzaçfüo destes fundos. 

2 Em todos os casos em que parece possível e viável trabalhar com fundos publioos para alcançar melho1ias efetivas das 1XJ11d • .,oes de vida 1.>a;a 
e junto com os grupos acompanhados, foram elaborados programas de trabalho e devidamente preparados para "egoc1açB" "')111 as au'""rl.�
des competentes. 

3. Em todos os casos em que efetivamente se consegue mobilizar fundos púbhc<>S e canaliza-los de lo1ma comfü-ente com m. grtipos at ompa
nhados, a utilização socialmente conciliadora, ecologicamente sustentàvel e ecoinom1camente produtiva destes fundos é posc,•v01

4 Os parceiros ele MJSEREOR (associações e movimentos, cada um na sua própria ârea de at, ,ação, e organrwçf•es de assec:s,-,ria) promoV'=''1' " 

utilização dos fundos, em harmonia com o acima relendo, por parte dos beneficiários (grupos acompanhados ccimo pequenos p1o<luto,es. as
sociações de moradores e outros). 



6. A participação interna nos processos de decisão assim como a fiscalização financeira dentro das 01ganizaçôos e 111ovime11toc; ,111e trnlu1lhE1111
com fundos públicos, ê garantida.

6. A participação de mulheres não sô se dá nos nivels "inferiores• mas também nos níveis "sliperiores" das eslrnlt1r.::is hietá1q11·-,:-:,c; das rng:,,,iz.a.
ções.

7. O apoio Imediato de MISEREOR a medidas de combale à pobreza é dim111uldo em favor do lina11c1amanto d� p11.ljelos qu13 e11ca11çam 111<1111r
envergadura. devido à assessoria aperfeiçoada sobre acesso e utilização de fundos públicos Isto pem1ile. além drsso, allVia• ,_, orçamento de 
MISEREOR a longo prazo.

8 As mudanças dal resultantes para a preparação. o acompanhamento e a administração de p1ojelos por pmle ú'3 MIS[f<E-Oíl lqra,n 1P.conh0,:;, 

das e serão tiradas as conseqüênclªs necessánas para o trabalho de projeto. 

Medidas: 

1 A questão da ·lllOtilizaçâo e ulilízação de lundos públicos· e temallzada na dísoussão de cada pediclr:> de pwjeto Os ponto� a �erem esclar'lt; 
dos referem-se às dferentes ·etapas· na mobilização de fundos públicos, de acordo com o processo de discussão e as capa,.111:.ides da anltda
de responsável do projeto Por exemplo, o enfOQtJe poderá inicialmente ser posto na identificação das possíbilídades de ac'3s.;0 a l1111dos r,.ttli
cos enquanto que, numa fase posterior (ou em caso de parceiros mais qualificados), p()derá ser destacado o desen11olvime111t I rle prograrn;is de 
trabalho, p01 parte da entidade responsavel, a lormulação de estratégias para a negociação com as aut0ndades r11t-licas ele 

2 A utilização dos fundos, de forma condzente com os grupos acompanhados e socialmente. ecoloa1can11mte '3 cic011omicamPntf! sustentava, I'! 
discutida com Vigor com o responsável do projeto, tanto no âmbito do dalogo preliminar de um/'"' /1dJ de pr·;0•1 conro 1<1:-.i,,.m dur,11''.: , 
acompanhamento de projetos já aprovados. No caso de serem delectaclas alOrdagens nÃo éldN1uArlr1s a o.-.la polilir.a cle11er� '1,M!! 1,inA 

pronta reação 

3 Para promover a divulgação do acesso a recursos pubhcos serão estimulados projetos e meódc1s que visam cc,,\nb111r para;, 1<.lP.1 1hficr1çã:; rJ9 
fundos. a capac1taçâo para o acesso a estes fundos, o intercâmbio de experiências e a avaliação tio trabalho délserwúlvido nesta área Semore 
':l{i8 poss1vel. as meddas acima referidas devem ser aproveitadas para a c,Jnceµção ele projetos Urna outra con,;,,,�11i!nc·m -,.� .. "' a 11"!r'ec;ri, t:, !,;i
de 1denbficar ma1s entidades e organizações responsàveis, que estão em condçôes de realizar. de forma quahhcada. proJeto� na área do 1m 
balho com 1undos públicos (Instrumentos: por ex: Incentivo de seminários, oficinas, etc ) 

4 Face a complexidade do acesso é necessãrio incluir meddas concretas para a qualificação dos quadros dos parceiros em q·:0 a utilização(}: 
fundos públicos constitui um componente importante (isto vale tambêm para entidades parceiros q{le t1abalhafl) com Fu11t11, de Crédito) \lns
irumentos. dàlogo de projeto, viagens. definição de melas e meódas assim corno formulação de um cornrmrnisso esper.lal Ms l\r.N<1'-� ,.Jn 
proJelo Eventualmente sena oportuno fazer uma lista de pessoas de referência que podetiam realizar o intercárnbro Sul Sul sobre esle tema) 

5 Em Vista da baixa percentagem de mulheres nos niveís de decisão supe1io1es. as enàdades parceiras deveriam atnbuir 1mponâ11cia esrer.1a1 a 
que as mulheres sejam especificamente consideradas nas medidas de capae1tação, nas poss,brlldades ele promoção e nos rroc.essos da c,m
ddatura. (Instrumentos: diálogo de projeto, viagens, definição de metas e meárdas assim como formulação de um compromrsso especial nus 
-Acoroos do projeto) 

6 Como complemento das medidas de reflexão sobre o acesso a recursos publicas a serem 10alizadas pm p�He ,_1�s enl1darl<>c; parceiras ltf 
acima), MISEREOR, por sua vez, procederâ a urna avaliação das possibilidades e riscos do trabalho com o 111slru111enlo utro.::açào de fundos 
publicos·. As conseqüénc1as dai resultantes serão rmplanladas no trabalho concreto de projeto. (lnsflumenlos· p/ane1a1ne111n anual. ev.gn1•1al
menle avaliação). 

7 O potencial do respecbvo pro1eto, em te,mos de mobilização de fundos publicos, deverá ter ma,or peso nos futuros pla11eia111e11tos 01ça111enra11-
os e na ciscussão dos planos de custos (levando em consideração os referidos aspectos metodológicos) Não é a siluaçà'J dt:i ptib1a.::a rJ,,s 
grupos acompanhados, mas sim o potencial do projeto (grupos acompanhados. entidade responsável. fundos pubhcos) para superar esla r.o 
breza a longo prazo, que se tomará ponto-chave no exame do projeto, na discussão de estratégias, no orçamento dos cus10s do projeto etc 
Esta posição serà transmitida claramente aos parceiros de projeto de MJSEREOR. (Divulgação: no ciâlogo de projetos e nas �,agens de lfaba
lho; instrumentos: planeja_rnento orçamentário). 

8 O deslocamento dos enfoques assinalado nesta área de atuação é igualmente transportado pa,a as co1n1ssr-es de MISEPC0R. cJe lmma a 
estabelecer uma base mais vasta para a aceitação das conseqüências dai resultantes. Por exemplo ê necessâno chegar a uma maior abertura 
para programas que enfatizam a componente de assessoria o que, consequentemente, se reverte numa quota-parte de custc-s de pessoal re1.::i

llvamente elevada. Mas deve-se considerar tambêm que a crescente diminuição do apoio financeiro aprovado pc1ra projetos imphca necessari
amente um esforço maior (ou seja, indicador de resultado) pela implementação das estratégias aqui formuladas para a área de mobilr7.ação ue
fundos públicos e não correlaciona, de modo nenhum. com uma redução do habalho por projeto. (Divulgr1ção distribuição do docunienlo es
tratégico, discussão nas comíssões). 

2.2. Relações de gênero 

Uma abordagem que entenda e contemple os grupos acompanhados como sujeitos do seu próprio processo de dostrHolv11nenlo, �.0nduz irrecusa
velrnentrs à percepção e onóliw <.lll h11trJrogn11aiclndo <ln trJnlldndl) n()()lnl Mn prólic:11 d11r.<iqpo1ni;1ir111111 p1oj11l1i0

• 1•.h •:11111,fím ;, 1,/11111iílrn1J1•) •· 11 



• colaboração com diferentes grupos acompanhados, que se carfllenzam po1 condições de vida e p1oblemé\'i cli�tl11to<\. IJnm di'lt.inç 10 m11iln in'r ,
tanta é a diferenciação de sexo. O desequilibrio nas relações de poder e nas 1elaç,ões ent1e os sexos co111t1 trnnbé111 A (<1ltn de g1>11s1b11idfl<I•• p::i,a n
queslão das relações de género na cooperação para o desenvoMmento fizeram coim que as mulheres, na rnF1lo1ia. le.,1':im lirln mdln menos r. ·3�
bilidades de influenciar a forma e a concretização de medidas de desenvolvimenlo1 do que os homens Ouahdo annf1qn111os o, ,,1111 ,r,m1a dos 11,o,,,.
tos apoiados por MISEREOR a partir da questão de género, devemos constatar qL1e os projelos em que ex\qle 11n10 c<'nlemplaç:in r\le1ri11c1r1rJa .,,.
termos de gênero ainda constituem casos de exceção Por exemplo. as entidades parceiros ainda não fazem o sufii:•l'lt1II) par;:i p•w;ihilitrn e pm 11,;,
pação de nndheres em reuniões ou mecfdas de qualificação, ou parfl sensil::illzur os homens que pmirnm Ãs :-' , ; m11lhr1t1>e 1 11 lídpm 11:. - ' ,
eventos. Dentro das organizações parceiras. a perce11tagem de mulhe1es qualificadas em posições cr.wn mell1t11 rc.'111111ie1t1çãr1 ,. maior purlfll m,
decisão ainda é muito baixa enquanto que as atlviclade-. não remuneradas são reallzadas quase excluslvamanlA P"' r- •ll1e10s l l rpa se roli::· - i>s
Instâncias de assessona locais, a questão de gênero e quando n1uito, trabalhada ,esporadicamente, ou s111:-'l co1no ttHndwirnlllo íodnv1a. arnn,11
mos que também nós necessitamos aperfeiçoar ainda as estralé<Jias de ação relativamente à questão d� g€>new •1, ..,., ,:igpecinl '1 ._,,a 1111µla111.::i�;,
no nosso llabalho relacionado ans pw/MC1$
Diante deste quadro assmalamos a necessidade de desenvolver es\rategias para um tmbalho s1stemal\co dos aspac\:·u; 1J11s 1Alr1f � de uênl'Jr'• 1t..
ronna a aumentar o compromisso e a Importância deste lema.

De modo geral, as relações de gênero deveriam ser entendidas como tarefa lran�versal NC'ls progrnnias h11a11c:1Ack,s nc11 Mlf-f-HLOR traia-se CK•
aprofundar, nas principais âreas de atuação, a visão de problemas e os potenciais específicos e dilerenclados da mulh91FlS o \ mons dcnlr'• rl;i 

população atingida. em vez de simplesmente acrescentar a "promoção da mulher" como um compommto lsnli'ldo ou ,nr;lulr 11 r1110str10 d13 wm,.,r,J
corno pa1avra de moda Ê evidente que isto deve também ser vâlid> para nós Por exemplo, o aspecto d:i� rl'!liJÇÕ';"- :'<,, ·1•1nl-'10 ,, .:,i;i ser ir'' - ;-,,
oo no trabalho de p,OJelo do da a dia e nas eslratégias de ação sernp1e que 1s10 :ieja poss1vel do lo11n;1ouAlrhcrnl:111ris selorar. ri,, r.rn rP.l11çÃ\1,ms
grupos acompanhados.

Mesmo nos casos em que a onenlação para as relações de gênero se lenha tornado loco das ale11çüe, úo p101"'" c;nnsicl9r��·;, Lonvenínr•, g
muito importante conltnuar, de forma co!'llplemenlar e em determinadas áreas o apoio dreto e siste111nl111ú a orgi'lnizr1cóq1;,.. nnJrni <IP. mulhrir,,;; "''
a organizações de base em que mulheres estão representadas como grupo acompanhado indepencJenla

Visão:

As necessidades basicas de mulheres e homens no sentido de uma melhon::1 das condiçõqs ele v1tfa (alimenl'-',:ã') �;iuoo ri:.ndunenlo, qk) 
são sa1Jsfe1tas. Ha maior justiça na divisão das tarefas entre homens e mulheres. a violência contra 111ul1te,es rh11111111i Os pilr l1õP.s femuunns e 
masculinos existentes são analisados e , quando se baseiam em injustiças es:tào em 1�-:0 d<3 h ans/l"n.,,,<?íàr, 

2 As muheres são auto-consc1enles, conhecem os seus interesses. têm poder e1fetivo no âmbito ele r1ocessos p(1l1htos de dncisãL, (pnr ox13n,1 "º 
através da participação ativa nos Conselhos Municipais) e são equiparadas aais homens '4uanto n9 acesso a Cl' ,frei\o de <!•1·or dos re<:ur-..ns 
elementares {educação. terra, capital, etc) (dire,tos fundamentais) 

3 As entidades parce1ro.5 com as quais MISEREOR colabora no Brasil. ern e5M:cial as entidades cl<.J âmbito da l9'·�je estão s0.,sibilizad':ls í"''"' 
as relações de gênero e esta consciência se reflete no seu trabalho concreltJ cpm os grupos acompanhados As es11ul111as organtZélciom;is 
contam com um elevado numero de mulheres profissionalmente �ualihcadas em pt,slos oocisóríos 0� pmflss11)11ai� nns carg"'> rre dec1�fv, 0-.; 

tão consc1enUzados em relação â questão de gênero e apoiam as mulheres a a1ssumtr cargos de chefia 
4 As instãncias de assessoria locass oom as quais MISEREOR colabo,a no Brasil desen•1alverarn es 11a

1�91as ac/�Jiiadas S<'1 • ., a queslãc J0 
gênero e implementam estas estratégias no seu trabalho de assessoria 

Metas: 

1 MISEREOR consegue pouco a pouco que mulheres. em relação aõs homens que íntegrarn a 1n1c1at1va. seiarn cons1cleraiJ• • como grur , acom
panhado próprio, cada um com interesses específicos que às vezes até pod1;1m ser contrários No dragnóslico da situélçé'io n 1•upo t1con'l"'· 
nhado tem uma visão diferenciada em termos de gênero. T ambêm no monltOlénnenlo é prestada atenção às mudanças na s1tuõção das mu\l ,e
fes e dos homens. produzidas pelo pro1eto. Caso necessário, são realizados ajustes ao pro1eto. O íll'pacto das medidas d" t'")lelo sohre mu 
'1eres e homens é avaliado de f0m1a ciferenciada 

2 Nos processos de planejamento participativo é levado ern conta que. freqüentemente, o tempo d1spon1vel as mu,heres e mwio hmllatlo t1 .:iue 
elas, além disso. têm poucas possibilidades de se deslocar para slllos distanle1; 

3 A divisão tradicional das tarefas entre mulheres e homens é analisada: os homens marnlestam um crescente mteresse para as areas had,,.,,.,_ 
na1mente atribuídas às mulheres como alimentação, educação dos lithos, higione básica ele., enquanto que as mulheres ingressem em condt
�ões adequadas em temas lidos como ·masculinos" como por exemplo créóito,s, técnica agricultura 

4 A visão ciferenciada das necessidades básicas e dos dreitos lundamentais de mulheres e homens é mcorporad" l'?S 9st,ateo•..,s de asse-:snne 
elas instáncias de assessoria locais e aplicada também nas avaliações 

5. As organizações parceiras. as instâncias locais de assessoria como também a:, equipes de avaliação buscam ml&grar o ma101 nu111ero possi .ai
de profissionais femininas nos seus 9uadros de colaboradores.

6. A consideração diferenciada da situação especifica de mulheres e homens constitui um critério dec1<::1vo para o 9Jtame d� '"'"'ª µroposta ,jc!
projeto e no acompanhamento posterior.

Medidas: 



1 . Eventos corno seminc1rios, cursos. oficinas são realizados em horas e locais que possibilitem a parllclraçãn <IP. mttlhA1es (pnr P.:< c1 1idarll'l d.J'>
filhos, realização na comunidade).

2. Os ternas e conteüdos trabalhados em encontros de a,1,culação, plataformas, simpósios ele. são p11cipn1aúos e elnlmrflt l(ls fl'l1 l<Jdos os SP.IO
res - sob a ótica especifica das relações de gênero.

3 No diálogo com as entidades parce,ros é destacada a 1mplementação de um planejamento. rnonílorame11to o nv?.1iaç:io (l l \t> 1 dih:111>11c1;:u 1, ,., "''TI 

lermos de gênero, As muthe,es como grupo acompanhado próprio são incentivadas pelas organizações parG01ms 1:1 l{mw:irn , 1m pla11ejan11>11l,i 
autônomo. 

4 Os pedidos de projeto serão selecionados de acordo com os objetivos acima fo1mulatlos no caso de o projAlo 11nphc,u efo1lc•s negr111vns t•nir1 
mulheres ou não envolver mulheres e homens equitaUvamente e se o responsàvel do projeto não tornar as devidi:ts 111edit.li:ts pa,.i 1P,tnecJ1a1 e;,1� 
1nconv8fliente, proporemos às nossas comissões de decisão o indeferimento do projeto 

5. No diálogo com as instâncias de assessoria locais é élbo1dadq e apiofundada contimmmente é'I vi11iio tliferencmúfl Am tormc,s tla g{me10 r,s
estrateg,as de assessoria concebidas pelas instànetas tocais são examinadas em 1elaçào à sua idoneidflde parn prC'mov1:1r ::i<; rolaçoes ,1,. g9·
nero. Caso necessário. serão reclamados e controlados os ajustes necessários.

6. Identificação de organizações tocais que desempenham um papel irnpor1ante na área das relações de génefCl Os(as) 1er1osanl,mtes dos1r1s
instituições de referêooa são motivados(as) a desenvolver propostas e subsídios pa,a o treinamento em gênerc, As organlz;i�'-9s parceir?, �e
râo ewrtadas a aproveitar medeias para a quahficação cios seus quadros nesta área, por exemplo. ulo,ecenr)J aos SPLJS cqíabor;irJ,;res(as, a
oamc1pação nos referidos treinamentos.

7 Os grupos de trabalho reg1ooa1s de MISEREOR elaborarão um guia eventualmente com pa1t1c1pação da pese;, ,i �nraneg,,.10 de questr,<?"- ·'e 
aênero ou de mstânc,as de assessona - para a apreciação e o estudo de pedidos de p101eto, soo i'l ótrca e1;rJP.c1i1cc1 cf;is P'liiçôes de Q•1n,iro 
Este gua será srnlornzado com alguns parceiros e assessores locais selec,onados 

2.3 Setores 

2 3. t. Desenvotv,mento rural 

O comprr.wnrsso de MISEREOR com a ârea rural conhnua sendo grande - principalmente devido à 1elação existente enlre a problernatica rural e o 
crescrmenlo das áreas urbanas Nos últimos cinco anos a garantia da sobrevivênc1r1 econômica dél fY·,pulação mr.?' 'crn sido Ja:;'-":;arla pqla m:,i10-
na dos parceiros Os desafios conceptua1s, metodológicos e tecnológicos que se cciocam as orgarnzações executora<; rle rroJelo<; P. po, cons!'i 
guinte. também à MISEREOR são grandes, corno por exemplo, a inserção da asS{lssoria agrícola numa abordag�m els c.lesenvr.-1,•1t'flet1lo reg1"nal 
sustentàvel, a promoção do acesso as linhas de orêdrto agrícola (respectivamente a io1pla11tação de sistemas de ftnanc,amento rrl,mros) e a ówt
gação de métodos de produção agroecológioos A divisão cio trabalho entre as- �ssoM das familias na áre::i agric,,/P ou sei a a ,�'ma con10 cs 
objetivos e atividades atuam sobre a situação especllica da mulher é um tema que. por via de regra a,nda não e trabalhado sislernalicamP,nle no 
plan9Jamento e na execução de projetos. embora esta reflexão seja exigida regularmente por MlSEREOR 

Visão: 

Os pro1etos apoiados por MISEREOR na area rttral têm como lmha norteatlora a reívrnd1cação e a 1nte1vent;ão �n ravrn (li3 11r1? t"lfomia ;ic,nu 1, 

que atende aos interesses da população carente 

Os projetos apoiados por MISEREOR no meio rural contribuem para a dminuição do êxodo rural e para a constJUção de condir,. ·,.-:,s de vrda huma
nas. Estão msendos numa concepção de desenvoiv1mento regional sustentável que atende ás exigê11c1as de susten1ab1lidadA aurt,':'cológica vlat,, 
!idade econômica, análise áferenciada pelo gênero. intervenção nas condições poliUcas municipais e agropolilicas mcbilização de í11ndos publicos
e as particularidades sociais e culturais cios grupos acompanhados.

Metas: 

Os parce,ros de MISEREOR relacionam a defesa Jundica da terra com c1 segurança económ1co-ecolog1ca ua 11:lrra e lrat�a111a111 a d1m0nxio 
politico-eslrutural da questão fundiária nas suas estrategias e atividades (i.ê. necessidade de uma refonna agraria voltada parél populaçãc ca 
renle). 

2 Os parceiros de MISEREOR estão em condições e dispostos a refletir os rei erídos aspectos de desenvolvimen\CI 1�g1011al s• 1c1entavel e a con 
siderá-los no plane,amento e execução cios seus projetos. 

3 Para os árterentes grupos acompanhados na area rural (pequenos(as) produtores(as). povos indígenas, sem lena. i'lnendatP.tiJs(t1s) d1miSli'ls, 
migrantes, etc ) existe um leque de métodos e instrumentos diferenciados. 



4. Os parceiros de MISEREOR dão atenção à interação da problemática urbana e rural e lançam í11iciottv<1s conr.rn\il:; dF> A1lir.11t;1çiio. com�1,·iali
.:ação direta, etc

Medidas: 

Os referidos eixos do desenvolVimento regional sustentável (agroecologla, via,bilidade econômica, yê11r:iro. P<Jhlicas rn1111ici11nl/aqr.ina l11mk1s 
públicos. etc ) consutuem os elementos centrais no diálogo escrito e pessoal com o responsável tio p1Cljr>to 

2. Nos orçamentos dos parceiros será Incluído periodicamente (ou proposto por MISEREOR) um Item ele custo pé'lla a rapac1taçiw rk• qw1tJ10 cJA
pessoal e para assessoria externa, princlp.1lmente sobre os conteüdos acima mencionados. Eventualmente rJ,wmá '>Or elabma1 la u111a lis1A cr,rn
pessoas de referência capazes de promover o mlercàmbio Sul-Sul sobre lemas especlficos.

3 A discussão do ·Guia deslinado a MISEREOR para a apreciação da sustentabilidade do uso da te11a nC'ls µcuidoi'. tia rruietu cJn Rrr1sil' (,hl(J pm 
cooperação com Teller. 1998/99) será finalízada. Os resultados serào lntroduzidlos de forma conclurlenle no dialog•, rnm os p"-1r1;,1,1ims 

4 Em alguns Estados escolhidos será promovida a construção de redes agroecollógicas e incenllvado um rr0t'ess,, r1u1<,�ustn1•
1 :id'>r de lroc;i '• 

expenencias entre os parceiros de MISEREOR e 01ilras organizações 

5 Na cooperação com o MST é dada pnoridade aos projetos que destaquem aspi�ctos agroecolog1cos e dr.i gêm,rn d'l fo,nm a ,rnr 111aior r-�s·J a 
estes temas MISEREOR dara preferência a uma cooperação decenttalizada para fortr1lerer a ciPmtlCmcrn inl"'rtu 

6 Com cooperação de assessor externo de MISEREOR especializado em desenvolvimento rural, serã 111icimki nn nordest" {!,, P•r1c;il (a rtc,1
,t"l":\· 

ção de regiões e estados ainda deverà ser feila) um processo de mtercâmbro entre parc9iros de MISCf�t OH I'! 011trac; 111qan11,11;r_,13., su!Jm f,)r 
mas adaptadas e sustentáveis de uso das florestas tropicais, com destaque na segurança econômrc'J q,;oloorca a • Jltural dr-i� ,.,,,.il i11dig<'l11es � 
inclu..�o de outros gnipos da população que pralicam sistemas tradicrona1s de c:ulllvo (quilombos. s•·t1nq11'}i10c; 11brnr111lms t;\( ) 'lfllD 1nor:r11ava, 
da 

7. Os seminános de parceuus sobre cooperação internacional ou as oficinas APD-CERIS-PMA devem. de preler�ncm. ser cc·'rllenados c"-:n o
conjunto temático ·oesenvolvimenlo Regional Sustenlàve1· e promover o esta��lecimento de i11terc�mb10 sistemàlrr.u 0ntre p;:irce110s Jo me1,1
urbano e rural

2 32 Oesenvolvrmento urbano 

As areas urbanas concentram quase 80% dos habitantes do Brr1sil, apresentando.assrrn um 111<.J,ce rle c19scir11�nlo s11p1?110r r1,1 "IUrnFmto d:i 1J01•trla 
ção do pars. Isso se concretiza por llTl processo de urbaruza9ão elevado nas regiões, Surle'il Cenlro-Oeste n, Sul e (IA f,rese1111e111) �c,;l�ra<b 'lO 
Nordeste e Norte. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador conhnuam sench os m1111ic1p103 mais hnb1la, hs O pu:,,·.csso 
acelerado de urbanização contribui com o aumento da pobreza da maionr1 dos habitainles manos, r1centua a ra11r1 r1<.> a�ess11 ac. r'"'thções b[,o.1c:1s 
para uma vida digna e incrementa as mjustrças sociais e as exclusões 
Contnbu1r para melhorar as condições de vida e de habitat dos mais pobres é a mela pnnc,pal da COOPf!ração de M,�ereor 11a â''!,, do setor flr;s 
envolvimento urbano Tanto seu aporo, como o de suas contrapartes. estão dirigidcm a iniciativas de g1upos da pop1Jlr1ção, que pussam gerir auto
sustentabiltdade atraves do seu esforço proprio e de parcerias com os diversos atore1s urbanos 
Entendemos o desenvolvimento urbano como um coniunto dP. camrios de atu�ão que através das suas 111terferênc1,1s geram as1n<;tos fund,1man 
tars da vida nas cidades. Esses campos � atuação roo� ser definidos cem os seus e/em�ntos integrantes. da s"";l' "'lle íllí'lllº''ª 
• Construção de uma cultura de democracia (fomento das oroamzações sociais, participr1ção. autogestão, rP.des 1eg1011ais. 11;ir.1on;iis � intenm

c1ona1s);
• Politicas locais e setoriais (política social, poliUca habitacional. sistemas frnancE�ros. prática da democracia rJ':l-sc;ontrnhzai;fü,. dnerlos r11ima

nos inclusive os económicos, sociais e culturais. munietpali1açà•))
• Desenvolvimento local sustentável (regulanzação e legalização fundiaria, melho1ria de infra-estrutura e se1ViÇPS �e,ação tlP renúa. euur;.,ç;in

agricultura urbana. planejamento urbano. saude),
• Produção habitacional (construção e/ou melhona de moradias, infra-estrutura técnica. infra-estrutura social. tecmcas adarila(�1s),
O desenvolvimento de ações relacionadas com esses campos de atuação necessita a mobilização e o envolvimento de vàrios ai� ..-s os habttentes
(mulheres. homens, Jovens, idosos), suas familias e suas organizações, as entidades de assessoria, o S9tor privado r.'s atores rwv,"''S nas esferas
municipais, estaduais e nacionais. Parcerias e complementaridades entre esses vúrios atores constituem-se tarnLsm em desaf.os do tral a1l•o
urbano

Visão 

De maneira geral e na perspectiva de construir dernocracras participaUvas e cidadíis, com igualdade de opofllrr11rJ::id•Js. 111sllç<1 "' sohcJnnAdnd,3 
social, e necessário cooperar em dnãmicas que desenvolvem processos sustentâve,is, corn capacidade de influir 11as politicr1!: r:.111 heneficrci dr1s 
classes mais pobres. canalizando recursos tocais que sejam aproveitados para satisfazer suas necessidades basioas 
Neste sentido, a cooperação de Misereor nas cidades brasileiras buscara incentivar a inclusão social, atravês de <lua,; llnhas p1ínrlt�rias 
• garantia do direito a uma moradia digna para todos. e especificamente para os mais excluiclos,
• reforço aos processos de participação e inte1Venção na gestão da cidade.



�;s mel;is definiJ;:is JXlr Misflre<.'1 r;:11 'l atíngu esta visão srit, 
1 pmmrJ,1de d.1ri1 a açô�s d9 �tAilos hum.inns que po�snm ga1n11t11 o 1h1eik1 n nm1ad1r1. 
, ap:-10 ,1 p1ocessos d" .,cesso n rno1adia. da11do ênfnse aos que tõm uni f)(lte11ci.1I prni1 so lo111n11,111 rn,1, ,11 1, "'" ,,,., , ,,w t, '"''''"''' 11 

pnra largos seg1w-'nlus da rr,uutação. 
3 mca11t1vo a 1nir1ativas de melhorm de br11110, cc111jt1ntn hah,tac1t1nt1I e rim l111i::, hnsrancJ11 umr1 ;1hnrtlr1r1n111 111;,,.. ,111,,11,. ,1 , r,. ,i .. ,, ·11v11lv11 "' 111,, 

urbano alraves da m11eulação coo1 outros selorP.s csse11c1n1s pa1a a vida nn c,dmle lc1hv1cli.1ClrJs cr.•11101111c· ,, r,1111 J , · llf<·,,, 1 , 1,i11r 111!11r 1 
�ana. ). 

,1 reforcrJ dos grupos de base nas suas canacidJdes poia elaborat p1opostns e pw!icipnr em espnço•i dt> d,.,1·11-; • 1 \ 11P111 rt1;'-', cf,,, 1-;,i" ,. 
fiscalização sob1e questões urbanas, 

5 promoção de proce-x;�'ls mcenhvando a ronstituição ele ospagos de pa1tic1p,1çãc, c1dadil cnm 11111,1 ;:item; 111 l'ºI n,·1\11: 1 ,, � 1 11s, 11111r" 
part1c1pação igual tle g-ãnero. 

6 assessoria a busca de íinanciament<.'lS nacionais pma execução de prog1c1111t1s urbanos, cuicfa11dn d1J uma tic;!nb 1\,1r1 rwu st,1 ,kis 1c• ur �
para melhona das condições de vida ela populaçflo. 

7 des1>nvolvimenlo de estratégias de inlluênc1t1 soh1e as varias escalas de aluaç:ão (do barrrn nlê o 1nis) m,mlPrir�, 1:11111,,,m r nc;:;fín 1,ollrn, -
orgã� pul>hcos para elaborar e implantt11 de maneira participativa µoliticas urbonas socialmente j11,;tac; 11Jcoloo1r.r101rntl� su�1.,mt,1vo1s 

Medidas 

Para ahngir as metas acima apresentadas. sa prionza ns segtunles meddas 
1 manter o dialogo com os parceiros urbanos no Orasrl a respeito da p1ese11te pe11il1cél, 1nco11trva11UJ a el.tlx•1c1; a >• 1 1nv1•;111 ,., pla110 d1 lf •!·� 

lho adequado às meódas e metas da mesma 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 

fac•.ltar a s1stemali2ação e a dvulgação dos processos de acesso a moradia e1 de ru,rn1c1arno11to e�15te11l1s ,w íl1 ri•rl p;u,1 r •·11n1t11 um;i 11cri11 
artteulada e mais srgnificativ.1 dos programas urbanos a nível nacional, 

aumentar em função dos resullaclos da SlSlemabzaçào acima mencionada, a i�oope1c1çfio de lv1is<•1n1, '111 '"t"" •lc d.,.,,, lv1111°11t0 ll'l:i• •i 

no Brasil, buscando novas parcerias urbanas, inclusive em crdarles de pqrle m�Kio, 

realizar de maneira partic1pabva uma avaliação dos impactos e do alcance dai; d1ferenles eshateg1as lh �luaç�rJ 11c1 .iion I11\•a,ia pma t:llnt11 
bu11 com o desenvolVlmenlo das proprias polihcas urbanas, 

promover rntercãmblos entre grupos de base e responsàveis de projetos envplwlos em drl"!fenles f!Çces clr-> ,r,,�n11v11lvimn11t" •11ha110 110 M'''' 
do ele capacílâ-los e incentivar a troca de boas expenéncias, .....,_ 

buscar estralegtas que lacihtem uma abordagem mais integral das Ações de clese woTvimento 111b::i110, 1'Cn111lmdo 111a1s rirllculaçflo e 111ter 
relação entre os vânos setores e escalas de atuação; 

ncent1var os parceiros urbanos a formular eslrateg1as, metas e I edidas de suas ações. especificando as nie�rnas por ar<>;:1 "('! atuação e l'C'r 
gênero 

2.33. Sauoo 

Sobre a área de saude me1de uma parte consideravel do lotai de fundos de MISEREOR. a qual varia de 10.8% (Ce"'rl')-Oestel a J'.> 1\% !No,desl�l 
Acrescentando-se ainda os chamados ,prooramas 1ntegra1s· de desenvolvunenlo c,omunílà1io que quase sempre e mprer•ndam tr1111h"ll1 urn f;iO
grama de saúde, resultariam porcentagens amda mais elevadas 

Também nos últimos e1nco anos. a cooperação na àrea cre saude concentrou-se ba1sicamen1e em medidas rle prevr.inçfio e na ��· 1rJ';'l co111un•t,111n 
Faz.se notar que na área de saúde existe pouco rntercãmbio entre os dííerenles atores. 

O bpo de projeto que MISERfOR apóia com pnondade na área de saúde visa recuperar métodos lltoterapP.ubco, simples, <>hr r1zes e de hrnxo 
custo e óvulgà-los entre a população carente . e praticamente exc luída do sisterni� de alencimento publico ou rnvatlo Ao me�rno tempo. P.st0c; 
programas pretendem influir sobre as potiticas públicas nesta área. As experíência:s feitas até agora demonstram que r1 ltloter.ir•ia 11rodu2 oli111,,s 
resultados. desde que os{as) promolores(as) de saúde estejam qualificados(as) e s:aíbam ponderar as possibilidades e os hnut�s destes m'3to•hc; 
alternativos. 

Sempre que possível e conveniente, os eixos temáticos como políticas públicas, fitoterapia, alimentação equitibradc1, h1glene basica, unch,jos 
matemo-infantis, planejamento familiar e HIWDST (doonças sexualmente lransmisuiveis) • são co11cebi<.los como parte inlegrn•,I"! dos prograrnas 
comunilários de saúde O pequeno número de projetos fomenlados por MISEREOR que se especiahzararn no comnate ;:ir, HIV. Asse111a111 a s11a 
atuação na infoITT1açào preventiva, no atenómenlo psicosoclat aos atingidos e 11a luta contra a discriminação e exctu�Ão social 

Projetos na ârea da medicina curativa convencional foram apoiados, nos últimos círnJO anos, somente ein casos de e>1ceção 111stif1cndos. pot "'<"'m 
pio, quando a organização requerente pode comprovar grandes esforços para mobilizai fundos públicos, quando o rrojeto tem cmâtP.1 exemplar, 
quando existe um elevado grau de organização da população, ou quando o projeto tem um Interesse particular í'ª'ª 1 <iitunçãti 1:>:.:peclhca d� 1r11 1 

lhP.r etc; Pnrérn, gAralmenle lrata-sA rlA merlirl;:ii; ponll1:.:iis 



porcentagem de 111ulhe1es que trabalha atrvamenlo no setor da saude é proporcionalmente elevada 1,a1a111h sn dri ,,u�stM'- ,,�1;1liv;Js A :1lhw•11 
l,1ção. 1,"1/anejame�to farnihar. higiene bilsica e írtoterapia, a pmticipação dos homens 1coslumr1 ser diminuta Prn vuht• ln• Ir,, c1J11Slé1lc1 "'n qllP. o gru111 
de agentes de �ude remunerado com fundos publicos se compõe quase exclusivamente dF> homens 

VISÃO 

Os Pr0Jol0s apoiados po, MISER[OH na àn�n da snude contribuem parti que as camad;is cainntl'S ria 1,ni,11ln, l'l l '11h·1111 ;", ".,, ;i wn ,1 .. , d 
mf.lnto meoco adequado, sem d1sc1iminação Os pro1etos estão inseridos mrmfl co11c1epçfio de desenvnlvimP.11I" 1,�11t•nr1t q1 1c;tnnt:1vr,t tp,., .1tm1dr, :i<:. 

P.x1gi>nc1as de promoção da saude 1,as1ca, viabíliw:tde eoolog1ca, anRlise diferenciada em termos do gnnl'lr" i11tnrv<>n95n 11;1 pt>lfll,, 1111111w1p.,1"', ,•; 
polltJcas de sauoo, mobHiz.ação de fundos públicos assim como às particulandades sociais e culturais ck)s 91111 ,os nco111pt111h,1rli 1s /\tonçiin P.�pecréll 
serã atnbuida à medtcina caseira e natutt.Jlista, com terapias símples, eficaz.as e de baixo custo. 

Metas: 

Os parceiros de MISEREOR trabalham a dimensão politico-eslrulural da questãú de saude nas suas eslrateg,a"- e alividR<.ll:ls. rslo e, d1strl1J111 
çào ll'a1s Justa e fiscalização do emprego cios fundos publicos dsponiveis para a ,área de saucJe, 

2 Os conhecunenlos lradic1ooa1s existentes na re..c;i)8Cliva reg1Ào de projeto sflllfe o:s efe1los e a aplrrnçfm do 01ví1s o pl::i111;i�. m1J<l1r.111n1i: formnrn rt 

base de programas de saude orientados para a corntmidade Os membros da comunidade versadoc; 11a 111nrfr.111rl lrnrlirrnrml "nflern::itlv� (P<'l 
exemp!l'l as parteiras) participam sempre l.jue possrvel • no plan8janienlo e realizaçiio do p1ogra111nr, «f.., Sé1ud1 Cls snuc; (,<111heco11Anloc; s;:io 
apreciaoos e documentados 

3 Cnação de um Forum Saúde" pelas organizações que atuam na âroa de saucle, para promover o trabalho tlo k-liby111g 

4 Os parceiros que atuam na area da medicina naturallsta estão cientes das possibilidades e limites desta fflrmn de rrev�wç/lo e lratarw'lnlo 
fazem sistemabcamente uma avaliação das suas experiências, realizam intercâ1111bios penód1cos com ouhos atores afins e partic,J)<lm num ró 
rum de lobbymg 

5. Os parceiros na área de saude fazem o planejamento dos seus programas com part1c1pação allva de ht,mens o 111ulhe1os com base em da
çnosb::os díerenciados em termos de gênero. No planejamento são considerados as necessrdadry� como ta1111Jen1 os d11r-!1los h1ndamentais de
tlomens e mulheres. Os homens são motivados a ocupar-se com lemas atribuídos primordalmenle às mulh!:!r"3s. como por oxemplo .rlime11la
ção planeiamento famrliar higiene básica

Medidas: 

No óàlogo escrito e pessoal cori1 parceiros são trabalhados temas como a polllrcu mw ipal, polllicas d•) saucle. lt 1ntlos ptrbhcos. planejamento 
por grupo acompanhado e diferenciado em tennos de gênero, articulação com ou1tros atores etc 

2 Nos orçamentos dos parceiros sera inclurdo penodicamente (ou proposto por MISEREOR) um item de custos para a capacitação do quadro de 
oessoal e para assessoria externa. principalmente sobre os tema$ acima refendoB. 

3. Juntamente com o Departamento de Saude de MISEREOR serão realizados, paisso a passo, semrnànos 1eg1ona1s e nacionais com ;is enhda
des parceiras mais importantes da área de saude, com o objebvo de criar um Fôn11n para o trabalho de lobbying

4 lnslilurções referenciais na área da saude serão identificadas para o intercâmbio Sul.Sul e incentivados a elaborar estraláqias para sern111anos 
oficmas e outros eventos. 

5 O questionário para a identificação de métodos jusliftcáve1s de medicina alternativa, a ser elaborado pelo Departamento de Saude e Dr Celori, 
no Caniconde, é discutido e implementado no diálogo com os parceiros que atuarn nesta área 

6 Para o Grupo Regional Ili ele MISEREOR serão realizadas medidas para aprofundar os seus conhecimentos sobre as politrcas ele saúcle 

2.4. Relação entre parceiros e MISEREOR 

O capitulo 4.4. descreve, num sentido amplo, os diferentes aspetos a serem lrataclo1s e considerados na relação entre MISEREOR e os aluais e 
futuros parceiros em projetos. Com base na orientação conceptual da organização e>tecutora e numa compreensão coniunta do protagonismo dos 
grupos acompanhados (4.4. t) justifica-se a exigência de um planejamento porgrupos acompanhados e diferenciado em função do gênero Em 
seguida é explicada a necessidade de serem efetuadas análises dos impactos (4.4.2 .. ) coerentes, através de 1elat6rio5i e inlerhgar a P.xecução e a 
administração de um projeto (4.4.3.). Largo-egpaço no dálogo com os parceiros ocupa a questão da metodologia (4 4.4.), que e essencial e deter 
minante para o fato se um programa poderâ gerar eleitos multiplicadores. MISEREOR considera necessário colocar este lema s9mpre de novo'.\ na 
agenda das conversações com os devidos parceiros. 

2.4. 1. Protagonismo dos grupos acompanhados 



Visão 

1. A organização executora tem urna compreensão clara da orientação conceptual.oslratéglca dos projetos uom como do pap91 que ela Asll111ne
neste contexto e comunica-o à MISEREOR.

2 Os grupos acompanhados são sujeitos do seu próprio desenvolvimento; são os p,rotagonistas dos projetos e, µaro E1ló111 disso, das mudanças 
sociais e políticas. 

Objetivos 

Todos os proJetos de assessoria apoiados por MISEREOR têm po1 base um planejamento por grupo flcompanhado e r�fP,renciack> em função 
do gênero {breve descrição da situação sócio-econômica, metas operacionais, utlvidades, divisão do trabalho, prazo ele acornpanhamenh 
custos etc por grupo acompanhado), planejamento este que é fruto de um procesBo participativo. 

2. O trabalho do responsável de projeto junto aos grupos acompanhados é realizado, desde o inicio, com a perspectiva de teinponedade, quer
cizer que a autonomia dos grupos acompanhados é fomentada ativa e sistematicamente, a nm de tomâ los incJepe!l(Jontes do assessoria por
parte do responsável de projeto

3 Alguns parceiros pre-selec100ados introduziram novos instrumentos, nomeadam01nle o estabelecnnento de conhatos informais entre a organi 
zação de assessoria e o grupo acompanhado. para dar um fundamento mais objetivo â cooperação entre estes ato1es 

4 São 1dentificadas pessoas de referência no Brasil que partilham a abordagem conceptual de MISEREOR e que apoiam o dmlOQo com os 11ar 
ce11os. 

5 A abordagem de MISEREOR é conhecida e sintonizada com as agências co-linanc1ado1a<;, 

6 MISEREOR os seus parceiros e os(as) assessores(as) locais dispõem de uma tenrninologia d9 PMA conjun1a 

Medidas 

Em todas as propostas de proJeto será analisado se um planeiamento por grupo aGornpanhado é passivei e. em caso afirmativo, a organização 
requerente será solicitada a elaborâ-lo 

2 Parceiros serão incentivados ativamente a rntrodUZJr novos instrumentos (por exe1rn o, os contratos informais acima refe11dos) e sohc1tatlos a 
enviar relatórios das suas expenências â MISEREOR, para que estas possam ser isrstemalizadas e eventuatmenle documentadas 

3 No Departamento América latina será incen�vado o intercâmbio sobre instrumentos apropriados para ganhar maior objetiVldélde na cooperA 
ção entre assessor(a} e grupo acompanhado. 

4. O Grupo Brasil idenbficará e fac,htará o dalogo entre pessoas e mstilui_çôes, com as quais se poderia criM unm plalafom1a conr.e1tuc1I conjunta
(polo de assessores(as) locais.). Os mooibros deste pqlo serão recomendados prioritariamente aos parceiros de projeto p;1ra o acompanha
mento de processos de autoavaliação.

5. No âml)to do Grupo Brasil da CIDSE e dos encontros bilaterais com CORDAID, Pão para o Mundo e outras enlidades se1á prosseguida a
discussão da abordagem de MISEREOR de um planejamento por grupo acompanhado e dderenc1ado em função do gênero e sinlornzado ao
dialogo escnlo com os parceiros. Sempre que possível, serão realizadas visitas conjuntas dos(das) representantes das agências aos parceiros
co-financiados.

6 Com o apo10 da Seção Avaliações e através do dialogo com o APD-CERIS, será 1:ilaborado um glossâno de PMA, com a definição dos prmc,. 
pais conceitos, o qual será colocado á dsposição dos parceiros. 

2 4 2. Análise do impacto 

Visão 

1. Os eletos dos projetos em relação às mudanças sociais. políticas e económicas na realidade de cada grupo aco111panhaci0 e a nível regional
são expostos de forma coerente e perceptível.

2. O levantamento das conquistas do projeto ê efetuado pelos parceiros, por interesse prôprio e para legitimação perante os grupos acompanha
dos e não meramente para cumprir a sua obrigação de apresentar relatórios ás agiincias financiadoras.

METAS 

1. Os relatórios dos parceiros correspondem com a realidade do projeto.



2 Os relatórios de projeto referem-se ao pfanojam(mto por grupo acompflnhado e dfe1encimJo om !11nr;i10 d11 11"'1 1r>rn. r>li1lm1nclo 110 111idn d'°lr; 
• 

atividades, o qual serve de base pa1a a comparação da siluaçfio projetada com,� siluaçiio existente 

3 Os relatórios de projetos são resullado de avaliações conjuntas do resronsnvel do piojeto e os grupos r1c111111 1:i11lmck,r; 

,t A elaboração de relatorios faz: parte integrante dAs ntividades do 1esponséivol do pro1etn, dwanle todo o prtte"MO <111 nxl')t:1ici\11 

MEOID.IIS 

Nas conversações pessoais com os parceiros e no úélogo esc1ilo não só se1ê� rele1ida a in1po1tilncin qw• 11111:i Allpc1�:1çf111 1ta11si,n1011l,. ,k,s 
m•pactos de um projeto tem para MtSERCOR íll{iS snn procurar-se-á também despertar o pr6p1io inleros�i? do 1e'ip1.111s,1vr>I dq pruieto ern d 1/J· 
gar a relações periódicas e expressivas dos resullados alcançados. 

2 No Acordo Espec1í1co e/ou na ulhma.correspondênc1a de MISEREOR antes da aprovação do projeto, seiilrJ lor111t1ladas, t1m rAso rlé necnsst 
dade, as observações complemenlares relativamente ao conteúdo e/ou planejamento que o responsiivol dev':ltâ considerai noc; s011s rcl11ló11r1s 

3. A inobservância da obngaçào de apresentar um planejamento coerente e relatórios de alividades, conlom1n consto nos /\cnrdos Geral e E�po
ciflco e/ou nas conespondéncias, pode implicar a suspensão dos pagamentos.

4 Os relatórios apresentados pelos parceiros serõo estudados e, eventualmente, con1enlados pelos(as) colAboradqres(as) ,J<i MISF-REOR aspe 
cialmente quando nos relatórios não se dslingue um planejamento por grupo aoo mpanhfldo e cliferenc1adü em função d" t1ê11ero 

5 tJa cooperação com o APD-CERIS será dada maio, atenção ao treinamenlo claB equipes diocesanas em rnonitorrnn"lnlo ':l 11t1 an�hso dos 1111 
pactos Alem disso MISEREOR sintonizará com o APD-CERIS as suas observações relalivas aos relalórios apresentados r.""os pa1ceiros 

6. Juntamente com a Seção Avaliações serà efetuado um levantamento das concepções e inslrurnenlos <J.3 autoavaliações aplicados por alguns
parceiros pré-selecionados e incentivado o intercâmbio dessas experiências

2 4.3 lnlerhgação da execução e aQrnnistracão de pro1etos 

VISÃO 

MISEREOR e os parceiros compreendem o conteudo e a administração do projeto corno unid.1de 

METAS 

Em relação aos parceiros de longa data aplica.se ge1almente a regra de que a o�gà11ízação ou entidade q11e planeja um projeto cornos 91upos 
acompanhados, também seja responsável pela sua execução e que a organização que planeja e executa um rrojeto, lambem seja responsável 
pela sua actninislraçào 

2 Os parceiros de longa data óspõem de mecanismos de controle interno que permitem aos coordenadores do prqelo, às comissões de finan 
ças/controle, aos auólores e outros obter periodicamente uma idéta geral dos cui;tos (comparação dos custos orçados e os custos efetuados) 
assim como das receitas e despesas do projeto. 

MEDIDAS 

No diâlogo e nas assessonas do APO-CERIS sera mcenUvado que a adminlstraçãQ financeira de um projeto fique a cargo da equipe executara 

2. No .planejamento por grupo acompanhado" deveriam ser averiguados, sempre que possível, os cuslos das diferentes melas e atividades pro
jetadas T ambêm os grupos acompanhados deveriam ler conhecimento dos cusloH inerentes ao projeto.

3. As empresas de auditoria deveriam ser solicitadas a enviar informações acerca de métodos comprovados de controle inlerno, para que estes
oossam ser drvulgados entre os parceiros de longa data, seja em forma de subsídios durante as viagens dos(as) colaboradores(as) de MISE
REOR, seja através de um seminário ministrado pelo APD-CERIS para equipes diocesanas

4 Nos acordos de projetos de MISEREOR será acertada a mtrodução de instrumentos de controle inlemo. 

2.4.4. Métodos para a realização de eleitos multiplicadores 

VISÃO 

Experiências alternativas de caráter técnico'Ou político, susceptiveis de melhorar as c:ondições de vida da população carente, ga11hc1111 larga dllu·

são. 
METAS 

1. Abordagens metodológicas inovadoras para a difusão eficaz de conteúdos lécnic:os e/ou polilicos existem, são documentadas e podem ser
utilizadas no diálogo com parceiros.

\Z. 



'2. Em alguns Estados do Brasil pré.selecionados são criadas redes autônomas de parceiros de MISERCOR, movimentos scx:irns e ONGs (res
pectivamente, são utilizados os fóruns de intercâmbio já existentes), nas quais a discussão de métodos ele m11!11plicação dos efeitos tem p1iori 
dade. 

MEDIDAS 

Abordagens metodológicas inovadoras praticadas pelos parceiros ou constantes nos relató1ios de projeto se,flo sisl@mahzadns e pr@pararJas 
para servir de instrumento de dálogo. 

2. A discussão dos métodos fara parte do acompanhamento aos parcei1os, atravês de processos locAis de assessoria

3. MISEREOR impulsionara, em cooperayão com os(as) assessores(as) a tempo (BAZ) e atraves de serninartos, visitas, etc., fl criação ele 1edes
para fins de intercâmbio e lobbying� por exemplo, referente à agricultura agroecológica no Maranhão, Ceara e Norclesle (a ser concretlwdo) ou
procurara aproveitar as redes Já existentes. MISEREOR fará valer a sua influência para que o debate sobre métodos seja c0.tocado na agen1 la
das redes.

4 Durante as suas viagens. os(as) assessores(as) e>t.ternos(as) para os setores do Deserwolvlmento Rural e Urbano preslarim atenção especial 
aos métodos de dvulgaçào apropriados e os mencionarão explicitamente nos seus relatórios 

5. Dentro do Departamento Aménca Latina será incentivado o intercâmbio sobre esta questão
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OS NOVOS 
LANÇAMENTOS 

DO /BASE 
" O debate sobre o 
desenvolvimento está hoje 
ligado. de forma indissociável, 
ao problema da ecologia". 

Cr$ 162.000,00 

" O pensamento ecológico está 
dizendo ao capital que antes dele 
vem a relação com a natureza, 
diante da qual o capital é apenas 
uma criança brincando de Criador, 
sem ter idade e sabedoria para isso". 

Adotado inicialmente pela 
Bolívia, o swaps, mecanismo de 
conversão da dívida externa 
para o financiamento de projetos 
ambientais, existe hoje no 
Equador, Costa Rica, Filipinas e, 
desde o ano passado no Brasil. 
O livro Dívida externa,
desenvolvimento e meio
ambiente trata das vantagens e 
desvantagens do swaps para os 
países endividados. 

He1bert de Souza Beffntio 

Cr$ 98.000,00 

Faça agora o seu pedido ao IBASE 
Rua Vicente de Souza, 29- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ -

CEP 22251-070 - -a- (021) 286-0348 e 286-6161 

a CONVERSA COM O LEITOR

O debate sobre os siste
mas de governo e as reformas 
políticas nl'ccssárias à demo
cra tizac;ão de nossas insti
lu ições tem ocupado as 
páginas dos dois últimos nú
meros de Políticas CCTlJema-
111e,itais. A':> razões deste 
destaque ficam mais evi
dentes, quando se faz o balan
ço do que têm sido as 

Foto Fernando Mlcell 

líderes do governo, senador 
Pedro Simon (PMDB/RS) eo  
deputado Roberto Freire 
(PPS/PE), para saber qual a 
estratégia que se articula no 
Planalto visando garantir a 
govemabilidade de Itamar
Franco após o plebisd to de

campanh<1s eleitorais do .e

p te bisei to d e 21 abri 1. Sobra- Profossor Peter Loesch na reunião promovida pelo lbase

....._ 21 de abril, caso se confirme 
a vitória do sistema presi
dencialista. 

PC ouviu também o so

ciólogo Herbert de Souza, o 
Betinho, coordenador do 

Programa Nacional de Combate à
Fome e à Miséria. Afinal, é possível 
combater a fome sem mexer nas es
truturas geradoras e reprodutoras da 
miséria e da desigualdade? E em caso

afirmativo, como conciliar tal meta 
com a visão neoliberal que ainda di
rige a economia do País? 

ram ofensas, equívocos e ma
nipulações. Faltou política. Em vez 
da politização, politicagem. 

Porém, como observou o profes
sor Pcter Loesch, da Universidade de 
Gocttingcn, em reunião promovida 
pelo !BASE, tão ou mais importante 
que os :;;i:;;temas de governo para a
democratização do Estado são os ar
ranjos institucionais que regulam o 
exercício do poder numa sociedade 
determinada. 

Desta forma, é importante o ple
biscito sobre a forma e o sistema de 
governo mas não devemos baixar a 
guarda. Findo o plebiscito, a socie
dade deve voltar :;;uas atençõe� para
a� reformas poUticas previstas na re
visão constitucional marcada para o 
segundo semestre. Principalmente 
porque já há articulações visando o 
seu adiamento para o futuro 
Congresso. 

As reformas tratam dos "arranjos 
institucionais" a que se referiu o pro
fessor e cientista-político alemão. Ou 
seja, se inscrevem no processo de de-

----------e 
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CONJUNTURA � 
Como fica o País e o governo � 
após21 deilbril? Pág. S .f 

mocratização do poder, de transfor
mação do Estado brasileiro em 
agente dos interesses públicos sob a 
fiscalização da sociedade. Esta é uma
questão emergente para a qual não
deveria sequer ser admitida qualquer
hipótese de adiamento, sob o risco de
manter-se um status quo que só tem 
trazido prejuízo à sociedade em be
nefício de uma minoria. 

Neste número, PG prossegue 
neste debate, buscando esmiuçar o 
conteúdo das reformas políticas e
apontando as alternativas que se co
locam no campo da democracia. A 
discussão se desenrola numa conjun
tura que bem expressa as indefi
nições que atravessam as políticas de 
governo e alcançam o centro do po
der no País. O Brasil de hoje perma
nece uma incógnita, característica 
que toma arriscado qualquer análise 
mais definitiva sobre as tendências
predominantes na política nacional. 
Vivemos um instante onde tudo é 
possível e nada deve ser descartado. 

Neste contexto, fomos ouvir os 

ENTREVJSf AS 

Nesta edição, um artigo inédito do 
professor Geraldo Cavagnari, da 
Unicamp� aborda o polêmico tema 
sobre a necessidade ou não do País 
contar com um serviço de inteligên
cia e informações. 

São questões para as quais cada 
leitor está convidado a expressar sua 
opinião. Mais do que nunca, as so
luções terão de contar com a partici
pação da sociedade, sob o risco de 
permanecermos num país tomado 
por problemas crônicos que os go
vernantes, ao invés de resolver, acos
tumaram-se a empurrar com a 
barriga. 

O Editor
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Parlamentarismo ou 
presidencialismo? 

É com prazer que escrevo pam os que fazem 
esta excelente revista. Tomei conhecimento da 
mesma através de um colega de unh•ersidade. 
Como estudante de Direito, motivei-me a ela
borar pequenas pale:,;ras e ministrá-las aos 
alunos do Segundo Grou, posto que já votnm, 
em sua grande maioria. Há uns cinca dias, li 
parte do nº 87 de Polfticns Goomuznumtais e 
resolvi escrever solicitando que me envie um 
exemplar deste número, sob o título "Parla· 
mentaiismo ou Presidencialismo? O que é me
lhor para a democracia'", bem romo alguns 
cuponspru;aassinaturadareferida publimçoo, 
já que além de mim, mais alguns estudantes 
querem assiná-la. 

Maria do Socorro da Silva Lemos 
Areia Bmnca/RN 

N.R.: O n• 87 da rn,ism PC, assim corno os cupons
parn nssiMtura, estão satdo nttrindos pdo corrrio.

• 

Carência de informações 
verdadeiras 

Temos a satisfação de comunicar que quere
mos fazer parte da lista de assinantes da revista 
PC, que tanto tem contribuído para uma me
lhor e maior divulgação de análises e infor
mações verdadelras"' em uma sociedade tão 
carente de organismos que trasmil:am ver
dades e que compromentam-se com as mes
mas. Considerando essas carências de que 
estamos passando, sodlitamos à PG para nos 
auxiliar em atividades como: no  setor de edu
cação; e na melhor formação dos animadores 
de CEBS da região. e ... ) 

Paulo Roberto Oliveir11 Lima 
Tanquinlto/BA 

Publi�ção mensal do !BASE 
lnsliruto Brasíleirode Análises Sociais e Econômicas 

Conse.lho EdHorial· Atlla Roque, Cândido Crz.ybow· 
ski, Carl05 A. Afonso, Oaudlus Cecron,. Celso 13recla
rial, Olico Menezes, Fernando Cotrirn, Fernando Sá, 
Herbert de Souza, Jaerson Lucas Bezerra. João Guerra, 
Lulz Gonzaga de S. Luna, Moadr Palmeira, Pedro Ce
lestino, Ricardo Rebouças,�o Ferreíra eSonia Ffeu. 
ry. 
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Políticas de gênero 

Gostaria de c;ugerir à direç5o da revi:,tn Pa/ft, • 
ais Cown1nn11mtnis que inclua no "'cu elenco d.i 
áreas/temas a<; politiCa!< govemamc,nt;\I!< rel.'I· 
cionadasàsmulheres/ddadãs. No nosso "ldi�l
ma" teoúnist\ políticas de gênero. Houv1.>(hto 
é, há) experiências importantes nas prefolmras 
petistas de São PauJo e S.1nto André (ABC 
paulista): no governo e.stndual de sr I.' "m nJ. 
gu.ns outros l?Stndos (PR e RJ, por el(emplo); e 
já esta em andrunento a reorganil.,ção do Con
selho Nacional dos Dlri!itos da Mulhl!r, cm 
nível federal. É uma .IJ'Ca com bastante poten 
cial, mtcressanw que ml'T\.'Ce ser conhllcida, 
debatida, probltmlati.zada. 

Mnnn BemtlQ! Ddgadt> 
Sãt1 Pmllo/SP 

• 

Divulgação 

Mantt>nho semanalmente uma colWla no jor· 
nal "O Combate". desta capital. Gostaria de 
Cl)Jltar com a colaboração dessa edllorla no 
sentido de ser informado, periodicamente, so
bre as recentes publicações. Não se trntn de 
pedido de catálogo,aliás importanti.c;simo, po
rém da comurut1ção de lançamen«* mensa.i-. 
de livros. Sendo possível, acrescentando n-i,u
mo do assunto, no máxuno em dnro tinhas, 
inclusive o número de páginas e o preço Não 
reoebo nada do jornal. Fica claro que não rece
berei nenhum centavo dessa instituição Meu 
wuco objetivo é divulgar, neste estado, os lan
çamentos do mês. 

Luiz de Barros Guim.arães 
foão Pessoo/PB 

• 

Mudança no Correio 
penaliza o consumidor 

O. Corr,.,10-. nclol.'\mm, no-.útimO!- me--1:.S, um,1
nova mocfalidntle "" l'nvto dl' pl'lJucnnc. -inco
mcndas, denomhm�fo SAI. (S11rfm:1• Air Ufttvl),
("Çlm fl\,'<{Uems:.lma difrrcnÇ'I de custo,- a me
nor em relnçiio às.t,,x,,., a,bmdB., p,,m rcmco;.c,a.,
por vin ãren, e aboliu, ao m�mo te-mpo, o
ITansporro por opção, pela mala de l>Upcrfídc.
Pelo -;l,;,h!ma SAL o t.ransporw podc sf.'r mMo.
As.-:im rcmclllndo·Sl' um livro pnro a All!mn
nha poro:<l'mplo, <,egulrJ do llrasll ,, Portugal 
por .,v1t10 e, de ln, até o d('<;tino por trem.
Rel.ltlv11mentc :is malas de "upcrfkic, ago
rn aholldM, a lnrifa c alt1ssim,1, lnfcríorc-;,
numa 1nsignificáncia a-; mnl.,s mtolramt>nte
,,ert.'ns.
A ,llleraçi\o penalizou lorten11mti: º" reme
tent� de llvros ou revistas para amfgos ou
parentes no t>x.tcrior Os Cmreio., ,,lc•gam
dificuldades com contatnor<,, t>tc Na reah
dnde, a exdrúxulo medldn con.,lltui mais
um desrt>spelto ao conswn1dor t> a própriR 
cultura, ªº" dlreítos de cidadania, pois o
usuário n1io tem praticamente opção, e:<ce
to por tarifa amda mru'- dispendiosa, que ê
a aérea Não estariam os lobbies al>reos por
trãi, disto? ( ... )
A Câmara Brasileira do Livro respondt>U·
me há alguma." ,:;emanas, afirmando que a
ECT estaria propensa a retornar a modali
dade dos remesc<;as por <.uperfícle. E 1,e esc;a 
entidade já pediu aud.Jéncia à administra
ção postal é porque a adoção do SAL e
prejudicial a leitores, editores e ao noc;so
lnterdimb10 cultural, enfim. Além dl· dl· 
vulgar cartas em dois jornai3, dirigi-me Í\
Câmara Brnsileira do Livro e il União Postal
UniveMial-EPU, em Berna, e venhoco en
tando o assunto com livreiros e editore,:; do
Brasil, incluindo ai o IBASE,

Errai.a: No n•87 da PG,,ef�ted 1m1eiro/f,roereiro 93, 11oartigo ,k Opit1itío, 11n 1.tg.34, ilrtitulmlo 
·Biottica em Biotec,wlogia ", IIO 7' prmfgrnfo, 61 tdpic:o, onde U-�= " -npl icação dn ôiot«:nologín com
fitt.alidade.s bdsicas (._J ", /eio-g. w ( ••• ) com fi11a1idadJ:S bllicas ( ... )" 
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O que virà após o 
plebiscito ? 

Nem bem chegamos ao plebiscito e os 
efeitos do seu mais provável resultado Já 
começam a aparecer. Ou por Incompetência 
das lideranças parlamentaristas, ou pela 
Inoportunidade desta discussão de fundo 
tão estrutural e estratégico num momento 
em que o Paf s vive às voltas com problemas 
candentes - "arrumando a casa" depois do 
furacão que significou o governo de 
Fernando Collor - ou, ainda, pela soma 
destes e outros fatores, o fato objetivo é que 
o sistema presidencialista deverá sair
vitorioso nas urnas de 21 de abril caso, até
lá, não haja nenhum fato político novo ou
algum acidente de percurso capaz de alterar
esta prevlslbllldade. Assun como Lula e Maluf, llrizola já esrã em plena campanha 

V
itorin::;o o presidencialismo, po·
demos já perceber as conseqüên

cia· peli'l manutenção do sistema 
que vigorõ há 103 anos no Pafs. Não 
apenas tlbriu-sc, com mais de um 
ano de t1nteccdência, a campanha 
sucessória como, mais grave, corre
se o risco de ver adiada a revisão 
constitucional em cujo bojo pre
tende-se modernizAr ê'\S instituições 
polílicas, tão marcadas pelos vícios, 
omissões e distorções que estão nA 
origem do descrédito e do alhea
mento com que o cidadão comum 
encari'l a atividade parlamentar bra
silciril. 

Desta forma, abre-se também 
uma enorme incógnita sobre o que 
será e o que acontecerá com o gover· 
no Itamar Franco após 21 de abril. 
Como será para o País o day after 
deste plebiscito que chegou a ser 
visto como possibilidade de um 
marco histórico da polítici'l brasilei
rn mas que, qua 1 na Bata) ha de I tara
ré, de humor:ida memória, não se 
materializou enquanto 11m embate 
político digno do nome e nem repre-

sentou um significativo avanço no 
processo de politização de nossa so
ciedade, até mesmo porque não 
conseguiu empolgar os eleitores. 
Ou seja, num jargão bem popular, o 
plebiscito não disse a que veio! 

CENÁRIOS - A possibilidade de 
que a revisão constitucional seja 
adiada para o próximo Congresso, 
que sairá das eleições gerais marca
das para o final do ano que vem, traz 
ã tona várias questões que nos le
v11m a traçar cenários nada alenta
dores. A primeira e mais imediata é 
que uma vez mais teremos um pro
cesso eleitoral contaminado por 
uma legislação em que os partidos e 
seus políticos dançam ao sabor de 
interesses nem sempre públicos e, 
muitas vezes, espúrios. 

Assim, corremos o risco de ter 
novamente nas telas da próxima 
propaganda eleiloral gratuita o des
file impune de candidatos inescru· 
pulosos e legendas o.e aluguel, num 
contexto onde, uma vez mais, todo o

processo de escolha dos repre
sentantes políticos estará, num mo
mento fundamental de decisões, 
entregue a uma legislação marcada 
por omissões e permissividades que 
sustentam o abuso do poder econô
mico nas eleições, a negociata em 
tomo do voto e a escamoteação da 
atividade política por profissionais 
da mentira e da tapeação. 

Como se não bastasse, o adiamen
to das refonnas das instituições polí
ticas implica na possibilidade de que 
permaneça, nas eleições gerais de 94, 
a desproporcionalidade da repre
sentação no Congresso que permite 
que um voto da região Norte, por 
exemplo, valha oito, dez ou mais vo
tos das regiões Sul ou Sudeste, meca
rlismo criado pela ditadura e que a 
Constituição de 88 não conseguiu 
abolir. Sua extinção na revisão consti
tucional é fundamental para que no 
Brasil prevaleça a igualdade, tão rei
vindicada no processo eleitoral, de a
cada cidadão um voto. 

A manutenção deste quadro ins
titucional que,entreoutras mazelas, 

PG 89 • MARÇO/ABRIL 93 • 5 



tanto serviu para elevar Fernando 
CoUor à Presidência da República, 
joga sobre o horizonte mais proxi
mo do embate político nacional um 
punhado de dúvidas e temores 
diante das articulações possíveis de 
serem engendradas quando as re
gras do jogo político não são nem 
claras e nem democráticas o 
bastante para evitar manipulações 
de última hora. 

Por sua vez, o próximo Congres
so, eleito dentro da desordem insti
tuci o na  1 em vigor e com a 
incumbência da revisão constitucio
nal em suas mãos, terá aí uma arma 
poderosa para, através da articula
ção das forças reacionárias, impedir 
e/ou anular as iniciativas de um 
presidente da República que venha 
a ser eleito sob o compromisso com 
as mudanças estruturais que des
concentrem a rendaJ democratizem 
a terra e regulem a atividade econô
mica de modo a por fim à reprodu
ção da miséria e da desigualdade. 

São cenários escabrosos, mas cu
ja materialização está presente nas 
condições institucionais vigentes, 
que a vitória do sistema presiden
cialista já ameaça manter para a de
cepção de todos aqueles que, após o 
impenchment de Collor, sonharam 
com um país melhor ainda em nos
sos dias. 

GOVERNABILIDADE-Porsua vez, 

a vitória do presidencialismo cria um 
problema adicional para o governo 
de Itamar Franco. A deflagração das 
campanhas à sua sucessão traz de 
volta o risco de uma crisede govema
bilidade, como admite o próprio líder 
do governo no Senado, Pedro Simon. 
De olho em 94, a maioria dos partidos 
tenderá a afastar-se de [tamar para 
evitar desgastes que arranhem seus 
candidatos

r 
isolando o presidente e 

tornando difíceis os arranjos políticos 
que lhe deem resp;ildo no Congresso. 

É um comportamento tradicio
nal na política brasileira mas que, na 
especificidade desta conjuntura, im
plica em razoáveis riscos. Todos es
tá o muito voltados para :,eu::. 
próprios íntere:,--ses e, com os olhos 
pregados em 94, não compreendem 
que poderiam chegar às próximas 
eleições em condições bem mais 
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vantajosas se demonstrassem capa
cidade de resolver os problemas que 
hoje afligem o País. Como se fosse
possível pedir aos famintos que es
perem até 94! 

Com a possível vitória 
do presirle11cialis1110 

virá a deflagração das 
cmnpanhas sucessórias 

que poderão levar o 
País de ·volta à crise 
de gover11nbil1dade 

Ciente das dificuldades que terá 
pela frente, o senador Pedro Simon 
não s6 adnúte a possibilidade de 
que o Pais se tome ingovernável co
mo a1erta para o fato de que uma 
crise desta proporção trará prejuí
zos não somente a Itamar mas aos 
próprios candidatos à sua sucessão. 
Ao fazer esta afirmação, o expEc'
riente pohtico tem p<>r alvo não so
mente os riscos possíveis à 
consolidação da democracia, mas o 
fato de que numa situação de ingo
vemabilidade, o País irá à bancam>
ta, tomando ainda mate; difíceis as 
condições para o futuro governo. 

A sociedade brasileira tem pela 
frente, portanto, um novo desafio. 
Na medjda em que os governantes 
não conseguem administrar o País e 
resolver os problemas que atormen
tam a vida da maioria dos cidadãos, 
e na medida também que os políti
cos abandonam a causa pública pa
ra cuidar de seus próprio:; 
interesses, caberá à sociedade então 
o papel de buscar soluções e tomar
em suas mãos os empreendimentos
necessários para as devidas cor
reções de rumo.

Algo neste sentido já acontece 
com o programa que se articula para 
o combate à fome e à miséria, envol
vendo instituições não-governa
mentais, entidades da sociedade
civil e o próprio governo. Buscando
mobilizar soluções para a emergen
ciaUdade da fome, tal programa na
verdade tem suas lentes mirando os

problemas estruturais que explicam 
a fome de 32 milhões de pessoas 
numa das dez maiores economias 
do mundo. 

Tuis problemas convergem para 
(1 modelo de desenvolvimento eco
nômico concentrador e excludente e 
a maioria das entidades envolvidas 
com o program,1 sabe que poucu 
ndiantnrá a distribuição de comida 
se as razões que reproduzem a fome 
e a miséria não forem removidas. A 
conclusão ,1 q11«:' se pode chegar é 
que 3lém de comprometer o gover
no com uma solução para o proble
ma da fome, tal programa 
representa também um campo que 
se abre para o questionamel1to e a 
mudança da política econômica 
neoliberal que permanece dingil\do 
a economia do País. 

Assim como a fomr ou a seca, ll

Brasil tem muitos outros problemas 
cujas soluções não podem �perar até

94. Até hoje, por exemplo, nenhum
dos envolvidos no esquema Col
lor /PC foi para a cadeia, o que coloca
na berlinda a situação do sistema ju
dici.-írio do País. Não será a hora tam

bém da sociedade passar a discutir a
justiça que se tem no Brasil?

Certamente, estas questões es
tarão, uma vez mais, apena:; nos 
dbcursos c ai, plataformas dos 
políticos que preparam suas b,1-
gagens para embarcar o mais d
pido possfv el na  campanha 
eleitoral de 94. É a velha prática 
política que.os novos tempos ain
da não cohsl'guiram mudar mas 
que a >Ociedadc:, jnspirada no 
movimento pela ética que derru
bou Collor, poderá botar abaixo 
quando chegar o momento de de
positar seu voto nas urnas. 

São muitos os problcmas e o País 
seria melhor ::.e contasse com políti
cos competentes e comprom�tidos 
com as soluções. Mas, infelizmente, 
isto não acontece. E, talvez, entre as 
principais razões que expliquem a 
possível derrota do parlamentaris
mo no plebiscito de abril esteja a de 
que, no Brasil, ainda não se cons<..'
guiu forjar uma classe política que 
desperte a confiança da população 
pela sua capacidade de propor e 
executar as mudanças que contri
buam para uma sociedade melhor, 
mais justa e mais democrática.• 

Desafios e perspectivas 
após a nova lei 

O Brasil assiste hoje a um debate pautado por 
algumas das principais questões nacionais: 
sistema e forma de governo, reforma do 
Estado, projeto de modernização industrial 
adequado à realidade nacional, combate à 
fome e à miséria, geração de empregos na 
economia, descentra lização fiscal, 
demográfica e administrativa. Direta ou 
indiretamente, a questão agrária, mais 
especificamente a reforma agrária, integra este 
rol de temas e questões centrais para repensar 
o modelo de desenvolvimento adotado no
pós-guerra. Nesta perspectiva,  cabe
comentarmos aqui os marcos em que o
processo de democratização da terra foi
colocado, a partir da aprovação da lei agrária,
ocorrida em 25 de fevereiro último.

SÉRGIO LEITE 

Ero11()111ísta r /'<'Sq1tisndor do !BASE

N
o final daquele mês, o presidente Itamar de
volveu ao Congresso a chamada Lei Agrária,

que havia sido votada pela Câmara dos Deputa
dos em 27 de janeiro e que, desde outubro de 1989,

já deveria ter sido sancionada. Na realidade, esta 
lei regulamenta os artigos da Constituição Federal 

de 1988 que dizem respeito à reforma agrária.

Trata-se de lei ordinária. A lei complementar que

define os procedimentos necessários à execução
do ato desapropriatório (Lei do Rito Sumário)

permanece congelnda no Senado Federal, necessi

tando urgentemente ser votada para pôr em prá 

tica a reforma agrária. 

Etn 1992. elti$t1am m.:ús de IS tnil trabalhadores como escravos na área rural 

A novidade do processo de tramitação d o projeto 
de lei refere-se a três pontos básicos: a) a própria 
votação da lei (ao contrário do ocorrido na Consti
tuinte) significou um avanço no processo de nego
ciação; a obrigatoriedade do cumprimento da 
função social para o exercido da propriedade priva
da no campo é um ponto fundamental na peça 
legislativa; b) da forma como foi encaminhado o 
processo, sobretudo na sua passagem pelo Senado 
Federal e pela última rodada na Câmara antes de 
chegar às mãos de Itamar, a grande massa de peque
nos e médios produtores rurais foi preservadar 
conseguiu-se, também, isolar no Congresso os re
presentantes parlamentares dos segmentos mais 
reacionários no campo. Este argumento pode ser 
comprovado pela redação final do projeto de lei e 
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pela participação "destoante" dos líderes mais 
conservadores; e) a definição do conceito de proprie
dade produtim, ao mesmo tempo em que redefine a 
base sobre a qual se assenta o programa ;igrário, 
abre para interações com outras questões rele
vantes, como a tecnológica, a ambiental. a trabaU1is
ta, a étnico-cultural, etc. 

O texto aprovado por Itamar e encaminhado 
novamente ao Parlamento sanciona a maior parte 
dos artigos e veta outros seis. Comparando com a 
proposta encaminhada 

crucial. Ao propor como critério rlesaproprialório a
e-.:clusão das pequenas (até quatro módulos fiscais), 
médias (de quatro até 15 módulos fisca1c;) e das 
propriedades produtivas (exploradas cco11ô111icn e 
rncimmlme11te, observando 100% do grau de utiliza
ção da terra e 80o/i do grau de efidenria nr1 explora
ção na região onde se localiza), a lei coloca por ági1r1 
abaixo a estrutura que fundamentava o Estillulo da 
Terra, quaJ seja, o binômio minifúndio-latifúndio. 

Nesta linha, o conceito de latifúndio por di-
me11siio (todo imóvel 

pelo CIMI, CNASI, 
CNRA, CONTAG, CPT, 
CUT, !BASE, INESC, 
MST e a versão saida do 
Palácio do Planalto, te
mos que dos sete vetos 
propostos, três foram 
atendidos. A lógica arit
mética submete-se, neste 
caso, à lógica política, e 
plicando a avaliação po
sitiva dos vetos 
realizados pela Presi
dência da Republica. 

A execução de um programa de reforma 
agrarin não se s11ste11tn pela simples 

existência da base legal. O Estatuto da Ten·a 
de 1964 e prova cabal so/Jrc o assunto. 

É necessário uma pavi11tt."11tação polttica dos 
interesses compromefldos com a democracia

no campo e, para tanto, medidas como a 
reaberhlra de crédito aos usi11eiros soa 

desafinada no conjunto das polrticas n1rais 

rural superior a 600 mó
dulos fiscais) é supera
do, o que implica em

discutir com a socie
dade e os organismos 
públicos competentes a
definição de mdices de 
prod utividade que 
pautarão os alos desa
proprialórios. 

CRÍTICAS - Ainda assim alguns vetos devem 
ser criticados, como o que elimina a expropria
ção do imóvel rural em que se utilize do traba
lho escravo e o que impede os governos 
estaduais de desapropriarem terras para fins de 
reforma agrária. Segundo a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), em 1992 foram registrados mais 
de 15 mil trabalhadores em regime de escravi
dão na área rural. A permanência do dispositivo 
na lei coibiria esta prática condenável e teria em 
conta um estoque de terras inicial bastante 
significativo a custo zero. 

De outro lado1 algumas experiências de progra
mas regionais de reforma agrária, valendo-se inclu
sive de terras públicas, têm capacHado os governos 
estaduais na gestão e administração de programas 
dessa natureza. A manutenção deste tipo de progra
ma que equivale a uma descentralização da política 
fundiária, além de suprir as deficiências crônicas do 
quadro administrativo do INCRA, ganharia em ter
mos de recursos com a recente descentralização fis
cal e demográfica. 

Vale destacar ainda um ponto que nos parece 
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TaJ discussão no� pa
rece relevante por dois 
motivos. Plimeiro por
que induz as entidades 

ligadas ao tema a objetivarem suas reivindicações, 
debatendo com os mediadores em jogo a procedên
cia dos indicadores escolhidos. Além disso, incorpo 
ra mais diretamente no campo de dic:pula as 
transformações sociais, sobretudo tecnológicas, o
corridas no setor nos últimos 30 anos. De certa for
ma, ainda que a peça legislativa privilegie os 
critérios físicos de mensuração do que vem a ser 
pequena, média e grande propriedade no campo, a 

escolha dos indicadores de produtividade levará a 
questionar o padrão tecnológico em pauta e a redi
mensionar os potenciais usos das condições do solo 
e do clima e sua relação mais geral com o meio 
ambiente. 

Se por um lado perde-se um instrumento no ato 
desaproprialório, que é o preceito da perda sumária 
(a propriedade é, independentemente de qitérios 
outros, desapropriada pelo seu tamanho físico), por 
outro ganha�se no questionamento do real uso pro
du li vo das chamadas ernpresas rurais. Como se trata 
de definir um parâmetro de eficiência e eficácia na 
exploração r1gropecuária, independentemente da 
sua dimensão física, ;i existência da propriedade fami
liar não pode mais ser contestada por causa do seu 
tamanho, se reduzido ou não. O que importa agora 
é a eficiência no uso da terra. 

No entanto, como procura-se demonstrar, a execu

ção de um programa de reforma agrária não se sus
tenta pela simples existência da base legal O Estatut<? 
da Terra de 1964 é prova cabal sobre o assunto. E 
necessário uma pavimentação política dos interesses 
comprometidos com a democracia no campo e, para 
tanto, medidas como a reabertura de crédito aos usi
neiro soa desafinada no conjunto das políticas rurais.

Somente o valor dos subsídios (US$100 milhões) a ser 
concedido daria para assentar 16.670 famílias. 

Por outro lado, o orçamento da União, em dis· 
cuss o no Congresso, retira US$ 13,2 milhões do 
montante previsto para gasto com implantação de 
projetos de assentamento, reduzindo esta rubrica a 
US$ 2,2 milhões, insuficiente para o atendimento da 
população sem terra em condições emergenciais. 
Parte dos vetos realizados por Itamar, que aponta-

mos como saldo positivo do processo, pode também 
ser superada na prática por uma condução governa
mental que ignore sua presença no texto legal. 
Exemplo histórico recente foram os vetos presiden
ciais à Lei Agrícola de 1991, que acabaram sendo 
integralmente contornados pelo então ministro An
tônio Cabrera, com a implantação de três pacotes 
agrícolas no período 1991-1992. 

BALANÇO - Com a finalidade de visualizar o al
cance dos programas fundiários recentes, a partir do 
estoque de terras arrecadado para a implantação 
dos projetos de assen tarnen to, a presentamos no qua

dro, informações inéditas sobre o período 1985-1992. 
A rigor, pela sua concepção e prática, a política de 
colonização dos governos militares não pode ser 
denominada de reforma agrária 

Os 137 projetos criados no período 1970-1985 
(num total de 19.559.953 hectares) foram resultados 
de um programa de deslocamento de trabalhadores 
rurais da região Centro-Sul para a região Norte, na 
maior parte das vezes com uma infra-estrutura pre
cária. Um dos objetivos básicos da colonização ofi
cial e dirigida era a repressão aos conflitos 
fundiários em todo o País., a partir das diretrizes da 
política de segurança nacional. 

Pelo quadro, podemos observar que durante o 
governo Sarney (1985-1989) predominou o instru
mento desapropriatório para viabilizar, potencial
mente, o assentamento de 89.950 famílias (o 
equivalente a 6,42% da meta proposta pelo Plano 
Nacional de Reforma Agrária da "Nova República''). 
Se considerarmos somente a área desapropriada com 
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projeto criado, veremos que foi efetivamente arreca
dado 4,85% do total de terras que se pretendia utilizar. 
Caso incorporemos neste montante os imóveis des
apropriados que não haviam resultado em projetos de 
assentamento, a relação acima pula para 10,73%, das 
metas originais. Sendo assim, pode-se concluir que a 
abrangência do programa foi limitada, incapaz de alte
rar significativamente a estrutura fortemente concen
trada da propriedade da terra no Brasil. 

A experiência do governo Collor foi das mais 
desastrosas. A política agrária do governo limitou
se à conclusão dos processos e dos assentamentos 
da administração anterior. Estima-se que foram as
sentadas não mais do que 20 mil famílias neste 
período. No entanto, com a aplicação do Programa 

dn Terra, no final de 1991, optou-se pela aquisição de 
terras no mercado imobiliário, em vez de encarar a
questão desapropriatória. A desculpa corrente na 
época era a falta de legislação complementar dos 
artigos da Constituição Federal. 

Por outro lado, o órgão competente para a implan
tação da política de assentamentos havia sido comple
tamente "desmontado", sobravam denúncias de 
corrupção nos contratos com empreiteiras para a 
construção de obras de infra-estrutura nos núcleos e 
o governo encaminhava ao Congresso uma proposta
esdrúxula de regulamentação da lei. O resultado deste

indica a complexidade do problema. Não se trata de 
uma falta de imóveis rurais ociosos no País nem da 
ausência de um vasto contingente de trabalhadores 
rurais buscando o acesso à terra. As estatísticas ofi
ciais podem demonstrar empiricamente esta afir
mação. Na realidad�, uma c1valiação plausível 
concluiria peta profundidade que as raízes rurais 
possuem no alicerce de sustentação da elite bra
sileira. 

A oligarquia agrária modernizou-se sob a égide 
do grande capital financeiro, à custa de um padrão 
de intervenção pública concentrador, não resolven
do as implicações excludentes da matriz implanta
da. Tampouco o Estado foi capaz de propôr e 
conduzir um programa de desenvolvimento que 
articulasse democratização do campo, cumprimen
to da função social da propriedade rural e refonna 
agrária. Os resultados saltam aos olhos: política 
agrícola discriminatória, voltada à produção de ''ex
portáveis"; carência alimentar; desemprego en1 
massa; expropriação de mais de 28 milhões de tra
balhadores rurais; concentração urbano-metropoli
tana; etc. 

Um programa mínimo para o setor deve levar em 
conta a necessidade de revisão do modelo implan
tado até agora, sobretudo pela forma como se deu a 
agroindustrialização do campo; pelo caráter regio

somatório de de
sacertos pode ser 
visto no quadro ao 
lado. 

NÚMERO DE IMÓVEIS E QUANTIDADE DE TERRAS ARRECADADAS 
PARA A REFORMA AGRARIA- 1985/1992 

nal/local das polí
ticas públicas; e pe-
la ampliação dos 

Área desapropriada {em ha) 
Segundo a pro

posta inicial do go-

Nº de 

imóveis e/projeto criado• 

Área 
compradas/projeto cruido {em ho)

espaços de partici
pação da socie
dade civil no 

verno Collor, Governo 711) 2.09'3.762 10 2.531.892,IO processo de toma
da de. decisões dos 
principais progra-

pretendia-se utili- Sarneya9SS-s9> 

zar 9.487.500 hec-
Governo 

tares para a reforma Collor(l990.92> 
25 190,81 98.620,57 68.475,00

mas governamen-
agrária. No entan
to, se tomarmos o 
montante de terras 
compradas e de
sapropriadas, tere

Total 733 2.093.952,91 68 7- tais, desviando-os 2.630.512,67 .4 .),()() 
Font� INCRA (1992). Dados reelaborados pelo autor. das propostas ex

d usi vamen te as
sistencialistas e 
evitando a delega

(•) Não significa necessariamente qut> a imêssão na posse do proj�to r.ampouco a mtrnda dus 
famOias na ám1 tenha ocqrrufo imedÍlllametllt' ap6s o Q/o desaproprialório. 

mos um desempenho que corresponde a 1,76% do 
previsto. Esta relação cai a 0,72%, se considerarmos 
somente as áreas com efetiva utilização para assen
tamento, deixando de lado os processos desapro
priatórios sob judice. 

PROPOSTAS- Uma avaliação do período recente 
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ção de funções e o caráter privatizante que dominou 
o receituário da estrutura administrativa recente.

Este programa exige, também, ações mais pragmá
ticas e emergendais, corno a consolidação do processo 
de assentamento de famílias já cadastradas e outras 
tantas a serem beneficiadas pela manutenção de dota
ção orçamentária mínima que garanta os recursos 
necessários à implantação do programa. • 

Em 111nho l' ;11ui1I qtl.'ldro dl> proteç� do,. O!re11as Humanos sera ilvnllado 

Realizou-se em San José, Costa Rica, de 
18 a 22 de janeiro de 1993, a Reunião da 
América Latina e Caribe, preparatória à li 
Conferência Mundial  de Direitos 
Humanos que acontecerá em junho em 
Viena. Sob a organização da ONU, a 
conferência visa reunir representantes 
de todo o mundo para avaliar e discutir 
a situação de proteção internacional aos 
direitos humanos. A I Conferência 
ocorreu em Teerã, Irã, em 1968, isto é, há 
25 anos. 

ó1 
õ 

f "Um direito humano é a reivindicação de ser capaz e
� 

ter a permissão de praticar uma ação pelo fato de ser 
um ser humano" 
(L. Swidler) 

Rumo à 

Conferência 

Mundial em 

Viena 

ROSANA HERINCER 

PEDRO DALCERO 

Pesq11isndores do IBASE 

C
om o objetivo de aprovar uma declaração dos
países ]atino-americanos para.a conferência mun

dial, a reunião preparatória foi palco de polêmicas e 
confusões burocráticas motivadas por divergências 
políticas. Até o final de 1992, a agenda definitiva do 
encontro de Viena ainda não tinha sido aprovada e a 
reunião latino-americana foi adiada duas vezes. Em 
alguns momentos, chegou-se a pensar que a própria 
conferência mundial seria cancelada. 

Recentemente, o secretário-geral adjunto para 
Direitos Humanos, Antoine Blanca, foi substituído. 
Diplomata francês, com passado de atuação rele
vante em países de Terceiro Mundo, Blanca enfati
zava a discussão sobre direitos econômicos, sociais 
e culturais e sua demissão significa um sério retro
cesso no que tange a temas de interesse destes países 
e de organizações não-governamentais. 

O cenário internacional também faz com que 
muitos chefes de Estado não desejem a realização da 
conferência: a ONU vem desempenhando um papel 

· criticável em vários conflitos internacionais; o

PG 89 • MARÇO/ABRIL 93 • 11 



conflito na Iugoslávia, que levou 
a guerra ao continente europeu 
após 45 anos; a recessão muncüal; 
o .x.enofobismo nos países ricos.
Enfim, uma conjuntura nada se
melhan te ao quadro de futuro 
pintado com teorias que preten
cüam encerrar a história. A confe
rência de Viena,entretanto, pode 
sensibilizar a opinião pública e 

A pnrticipnçno dns ONGs 
nesta pré-conferência deve 

ser avnliadn enquanto 
exemplo de atuação de 

entidades da sociedade civil 

sentantes demovimentos indíge
nas de diversos países. 

MULHERES EM DESTAQUE- Um 
setor, todavia, destacou-se pela 
presença organizada e lobb1r- as 
organizações de mulheres: De

posse de um documento único, 

em fóruns oficiais 
inter11acionnis 

organismos internacionais para a necessidade de 
avaliaçãoe aprirooramentodos mecanismosdepro
teção aos direitos humanos. 

"Direitos Humanos" é um termo que serve de 
guarda-chuva para tratar de vários aspectos relacio
nados à qualidade de vida dos seres humanos. Ao 
discuti-lo, corre-se o risco de trabalhar com um 
conceito totalizante, sem uma reflexão definida. A.s 
diversas organiz.ações envolvidas com o tema bus
cam concretizar suas metas e rei\lindicaçôes em tor
no de determinados aspectos privilegiando o 
enfoque sobre alguns grupos (por exemplo, as mu
lheres); sobre direitos especificas (por exemplo, di
reitos civis); ou sabre a necessidade de apurar e 
punir violações aos direitos 
humanos em situações es
pecíficas (por exemplo, tor
tura e desaparecidos). 

.. 

denominado Ln Nueslrn, com po
sições e demandas definidas, elas participaram de 
todos os mon,entos e instâncias da reunião prepa 
ratória. E conseguiram incluir grande parte de suas 
rei\ indicações no texto final da declaração oficial e 
nos documentos de trabalho das ONGs. 

A reunião contou com delegações de cerca de 10 
países do continente. As ONGs, com ou sem status

con<;ultivo junto a ONU, participaram como obser
vadoras, podendo manifestar-se oralmente e apre
sentar sugestões ao texto da declaração oficial. 
Estipulou-se desde o início, porém, que o fórum 
destinava-se a examinar temas gerais de implemen
tação e garantias dos direitos humanos no conti
nente, sem alusão a situações singulares de paí�es 

ou pessoas. Esta determina
ção foi cumprida com rigor 
pefa presidência di'I mesa. 

A parlicipação das 
ONGs nesta pré-conferên
da deve ser avaliada en
quanto exemplo de atuação 
de entidades da sociedade 
civil em fóruns oficiais in
ternacionais. Ao contrário 
da Eco 92, na Conferência 
Mundial de Direitos Hum.1-
nos e ef)COntros preparat&= 
rios as ONGs lerão uma 
participação direta na pró
pria conferência. 

Os fóruns internacionais 
servem de cenário para es
tas e outras demandas e rei
vindicações. Na Costa Ricà, 
163 organizações não-go
vernamentais e organismos 
internacionais apresenta
ram suas pautas e priori
dades. Havia uma forte 
presença de instituições 
com tradição no campo da 
defesa dos direitos huma
nos (centros de D.H., asses
soria jurídica, comissões de 
justiça e paz ... ). AsONGsda 
América Central e Caribe 
foram maioria, muitas com � 
atuação estritamente local, ' 
que aproveitaram para i 
apresentar agendas pró- � 
prias. Havia também um :E 
grande número de repre- � Direucs Huo,anc,s englobam vários :ispeclO'i da qual1� de vida 

:\lo intuito deelaborar urn 
documento final conjunto,as 
ONGs realizaram reuniões 
temáticas que mostraram co
mo é dificil para instituições 
de perfil e mandato distintos 
chegarem a um consenso. Es
tas dificuldades refletiram-se 
na baixa qualidade do docu
mento finaJ das ONGs, um 

12 · PG89 · MARÇO/ABRIL 93 

mero somatório dos relatórios de cada um dos gru
pos temáticos. 

O produto do trabalho de cinco dias ficou aquém 
do esperado, com um conteúdo pouco preciso, em 
algw1s trechos panfletário, generalizador e sem im
pacto. Tudo isto em função da unidade frágil que se 
conseguiu. Apesar do "consenso'' ser um valor no 
w1i verso de ONGs, reuníôes como esta revelam o 
tamanho do desafio para consegui-lo. 

DIREITO DE INGERtNCIA -

igualmente apoio e rejeição. 
O principal argumento contrário a sua criação 

relaciona-se com o "direito de ingerência". Uma 
instância como esta, criada em um momento em que 
a correlação de forças internacionais na ONU é fa

vorável às grande potências, seria uma forma de 
institucionalização da ingerência destas potências 
em países do Terceiro Mundo. Por outro lado, os 
defensores da proposta apontam as vantagens de se 
recorrer a uma instância internacional com poder 

efetivo de ação. Este é um 

Alguns temas foram polê
micos tanto na reunião ofi
cial como entre as ONGs. O 
primeiro diz respeito ao "di
reilo de ingerência", teoria 
francesa que reivindka o 
1'direito" de nações desen
volvidas intervirem, se ne
cessa no por meios 
militares, nos demais 
países, no caso de grave vio
lação de direitos humanos, 
problemas ambientais, etc. 

A Colômbia é um dos três países 
mais violentos do mundo e o 

homicídio é a principal 
causa mortis da região.

tema que merece maior aná
lise e estudo por parte das 
ONGs brasileiras que deve
rão se posicionar em Viena. 

Um assunto que não che

ga a ser uma "polêmica" diz 
respeito às violações de di
reitos humanos ocorridas 
em regimes democráticos. 
O fenômeno acontece em 
muitos países latino- ameri
canos, se por democracia 
for entendido a vigência de 

Hoje, a principal reivindicação 
das entidades de direitos humanos 

colombianas é a adoção do 
"direito internacional 
humanitário "no país 

A intervenção na Somália tem sido interpretada 
orno seu primeiro teste de legitimidade. 

Esta ,rteoria" será defendida por alguns países 
desenvolvidos durante a Conferência Mw1dial. E 
apresenta, como outras abordagens semelhantes, 
aspectos democráticos e universalistas e também 
meros mascaramentos ideológicos ao uso da força 
pelas grandes potências. A grande maioria dos 
países latino-americanos rejeita esta tese, por iden
tificá-la como neocolonialista. 

A criação de um Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Direitos Humanos é outra proposta 
que gera debate. Atualmente, existe apenas o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), que intervem nos casos de deslocamento 
de refugiados políticos (palestinos, centro-america
nos, etc.). Um Alto Comissariado é urna instância 
com certa autonomia, podendo adotar decisões su
bstantivas e não apenas implementar programas de 
apoio, fomento e educação como fazem outros ór
gãos d<t ONU (PNUD, UNICEF, UNESCO, etc.). 

Embora as funções de um ''ACNUDH" ainda Ttào 
estejam definidas, pode-se imaginar como este tipo 
de instituição incomodaria a alguns Estados nac10· 
nais. Entre as ONGs, a proposta pareceu conquistar 

eleições livres e regulares, 
mas os casos do Brasil e da Colômbia são particular
mente graves. 

A situação brasileira é de conhecimento geral. Já 
a Colômbia é um dos três países mais violentos do 
mundo e o homicídio é a principal causa mortis da 
região (na frente de problemas cardíacos, acidentes, 
câncer, ele.). Hoje, a principal reivindicação de enti
dades colombianas de direitos humanos é a adoção 
do "direito internacional humanitário" ("direito da 
guerra") no país. Isto é, o reconhecimento do estado 
de guerra civil e a conseqüente aplicação do "direito 
da guerra", que seria mais eficaz na proteção aos 
direitos humanos do que outras legislações interna
cionais. 

Em abril deste ano, se realizará o quarto e último 
Preixom, em Genebra. Está prevista também uma 
nova reunião latino-americana, somente de ONGs, 
em Quito, Equador, na primeira quinzena de maio. 

Para dar seguimento aos preparativos das ONGs 
latino-americanas até Viena, formou-se um comitê 
de entidades do qual o IBASE faz parte. Torna-se 
necessário a participação de outras ONGs brasilei
ras no processo preparatório e na conferência, visto 
que o Brasil estava visivelmente sub-representado 
no encontro da Costa Rica. • 
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Um serviço necessário 

que requer controle 

GERALDO L. CA VAGi'JARJ FILHO
Orrdor do Ntkltt> <Ir t..<hidoe< EstrollgÍ(\:IS 
daUNICAMP 

P
ara os militares, a reativação do
sistema setorial de inteligência 

nos ministénos civis restabeleceria 
um circuito interno e privilegiado de 
controle da máquina estatal, criando 
nela condi�es de inten,enção opor
tuna do governo para evitar atos de 
corrupção. 15) No entanto, todos des
cartam qualquer po�ibihdade de re
tomo da espionagem militar no Esta
do, assim como rejeitam a 
possibilidade de emprego do novo 
serviço de inteligência em atividades 
de polfcia política. Mas a notícia da 
reativação de tal sistema foi o sufi
ciente para revelar apreensões em al
guns setores políticos. 

Afastando a ameaça de espiona
gem militar nos ministérios civis e
impedindo o uso do novo serviço 
nas atividades de polícia política, o 
governo espera que não se repitam 
excessos cometidos no passado, que 
prejudicaram a imagem da comuni
dade de inteligência e acabaram le
vando à extinção do SNI, 
mantendo-se a ti vos apenas os siste
mas setoriais de inteligência dos 
ministérios militares e do Estado
Maior das Forças Armadas - que, 
desde então, vêm operando sem 
um,1 coordenação central. C6J 

Não há dúvida de que cooperar 
no combate à corrupção justifica-se 
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Estudos estão sendo feitos para a criação de um serviço 
de inteligência. 1nSegundo a imprensa, ele poderá vir a 
ser semelhante ao extinto Serviço Nacional de 
Informações {SNI). O presidente da República, ao se 
reunir com o Alto Comando das Forças Armadas, teve 
conhecimento da intenção militar de reativar e rearticular 
as atividades de inteligência no País e no exterior. <2> 
O resultado de todo esse esforço, que está sendo 
coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE), deverá ser um projeto de lei que reformulará a 
organização e a execução de tais atividades. Depois de 
acolhidas sugestões de parlamentares e dos Ministérios 
Militares, ele deverá ser encaminhado ao Congresso 
Nacional. <J> 
Pelo que foi noticiado, o presidente da República 
deseja ver o novo órgão em operação o mais rápido 
possível, auxiliando no combate à corrupção. O titular 
da SAE, embora reconheça que "nenhum serviço de 
inteligência garante um governo sem corrupção'', 
acredita que ele "ajudará no combate às 
irregularidades na administração federal". <4> 

como atividade de inteligência, na 
medida em que permí ta ao governo 
abortar com oportunidade qualquer 
ato de tal natureza. Contudo, essa 
necessidade não justifica a reativa
ção do sistema setorial de cada mi
nistério civil. No passado, ele serviu 
para manter o controle político
ideológico no serviço público e não 
para combater a corrupção - que 
durante o autoritarismo encontrou 
facilidades para estabelecer as  
bases de  sua institucionalização 
no Estado. 

As informações divulgadas atl! 
agora são insuficientes para uma 
análise sobre a iniciativa do governo 
de criar um serviço de intdigênc;.ia. 
Como não se conhece sua proposta 
concreta, é difícil avaliar e criticar 
pelo que foi anunciado pela impren
sa. Em tese, não se questiona a ím
portância e a necessidade dele para 
o Pafs. O que deve-se evitar é a  repe
tição de uma experiência equívoca.
da, assim como devem i;er 
questionadas a garantia de que este 
serviço não será uma ameaça à de-

mocracia. e a sua eficiência na pro
dução de informações úteis A for
mulação e à execução da política 
nacional. 

É claro que outras questões po
derão se apresentar durante o de
bate público :,obre o assunto. Por 
enquanto, as que merecem r�sposta 
imediata são as que dizem respeito à 
própria natureza e extensão do 
conceito de atividade de inteligên
cia qul.! implica em riscos, cuja ex
periência hblórica brasileira é 
exemplo significativo nesse sentido. 

Tal experiência teve infcio com a 
criação do Serviço Nacional de Jnfor-

O sistema de inteligência 
exerceu o controle 

ideológico e a repressão 
políticn no País. 

Sun criação foi uma 
necessidade que se impôs 

ao autoritarismo para 
exercer o con f role do 

Estado e da sociedade civil 

mações, logo após o golpe de 1964. 
m No começo da década de 70, foi 
organizado o Sistema Nacional de ln
formaçõe:; (SISNl), que passou a en
globar todos os órgãos do governo 
empenhados nas atividades de inteli
gência no País e no exterior. Ao SNI 
cabia, como órgão central do SISNI, 
superintender e coordenar essas ati
vidades em todo o território nacional 
e no exterior e assessorar diretamente 
o presidente da República com as in
formações necessárias à execução da
política nacional. <8>

CONTROLE - Não há dúvida de 
que foram duas iniciativas de im
portância inquestionável - já que a 
inteligência poderia vir a ser, junto 
com a força militar, com a diploma
cia e a mobilização, um dos instru-

mentas da estratégia brasileira. O 
discurso militar, à época, justificava 
sua necessidade também como ins
trumento de defesa da liberdade, 
que o autoritarismo julgava amea
çada. (Q) Mas a realidade não foi fiel 
ao discurso: todo o sistema de inteli
gência foi utilizado pelos governos 
militares como instrumento de "lim
peza ideológica'', em conexão com 
outros sistemas sul-americanos. 

O sistema de inteligência exerceu 
tanto o controle ideológico quanto a 
repressão política no País. Aliás, sua 
criação foi uma necessidade que se 
impôs ao autoritarismo não para de
fender a liberdade, mas para exercer 
o controle do Estado e da sociedade
civil. oo> Operando como polícia po
lítica, além de ter eliminado a oposi
ção armada, manteve sob ameaça
constante toda a oposição política
legítima.

Durante o último governo mili
tar, viria a ser utilizado com a finali
dade de sabotar a transição para a 
democracia, procurando criar artifi
cialmente um "quadro de desestabi
lização interna" que justificasse a 
retomada do controle ideológico e, 
se necessário, o retomo da repressão 
política. O chefe do SNl sempre as-
sumiu, de fato, atribuições no nível 
de decisão política, interferindo na 
formulação e na execução das políti
cas de governo. 

Enquanto existiu, o sistema não 
realizou com a mesma desenvoltura 
e eficiência atividades no exterior -
na perspectiva do interesse nacio
n,1I. Aocontrário,concentrou seu es
forço no campo interno, elegendo o 
sindicato, a imprensa, a universi
dade e o chamado clero progressista 
como seus alvos priori târios, com o 
propósito de reduzir o espaço e a 
liberdade de ação da oposição polí
tica ao regime militar. 

RISCOS - Para muitos, o conceito 
de inteligência é entendido, de certo 
modo, pelos resultados apresenta
dos por tal experiência histórica. 
AUás, o próprio conceito induz a tal 

entendimento, levando a incerteza 
quanto A garantia de que o novo 
serviço não venha a produzir os 
mesmos resultados. 

Em tese, inteligência é um pro
cesso que produz conhecimentos 
úteis a uma decisão. Ela se realiza 
através da obtenção de informes, da 
produção de informações e da difu
são dessas para subsidiar a própria 
dedsão. <1110s riscos estão presentes 
em todo o processo. 

Pode ocorrer a manipulação da 
informação tendo em vista privile
giar um interesse específico, isto é, a 
decisão pode não atender ao inte
resse nacional, mas ao interesse de 
algum grupo político ou setor buro
crático do Estado. Como a obtenção 
de informes pode também se reali
zar através da busca sigilosa (ou 

A espionagem é va1ída 
se não comprometer a 

política externa 
nem ameaçar os direitos 

do cidadão, mas as 
operações de 

polícia política são 
inadmissíveis num 

Estado democrático 
de direito 

clandestina), além da busca ostensi
va, a possfüilidade da espionagem e 
das operações de informações é 
concreta. (12) No bojo delas, podem 
ser realizadas as operações de polí
cia política. 

A espionagem é vãlida na medi
da em que não venha a comprome
ter a política externa e nem a 
ameaçar os direitos do cidadão, mas 
as operações de polícia política são 
inadmissíveis num Estado demo
crático de direito. Daí, então, as res
trições que muitos fazem à criação 
de um novo serviço de inteligência. 
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A redução dos riscos decorrentes 
da existência de um serviço (e por 
extensão de um sistema) de inteligên
cia implica, necessariamente, no esta
belecimento de controles de natureza 
técnica e política. Dada a sua condi
ção de órgão central, o próprio servi
ço deverá exercer o controle sobre o 
sistema, superviSionando e coorde-
nando todas as atividades de inteli
gência no território nacional e no 
exterior, inclusive as realizadas pelas 
agências diplomáticas e militares. 

O chefe do serviço de 
inteligência deverá ser

considerado assessor e 
jamais membro de 

qualquer conselho que 
tenha atribuições 

políticas, por exemplo 
o Conselho de Defesa

Nacional 

Mas o controle técnico sobre ele 
deverá ser exercido por um conse
lho deliberativo, integrado pelos 
principais usuários do sistema 
(por exemplo, os ministros da Jus
tiça, das Relações Exteriores, da 
Oência e Tecnologia e da Defesa, o 
secretário de Assuntos Estratégi
cos e o chefe do Serviço de Inteli
gência}. Esse conselho teria como 
atribuição principal o estabeleci
mento de diretrizes de atuação pa
ra todo o sistema. 

No entanto, tal controle não é 
garantia suficiente de que as ativi
dades de inteligência não serão uma 
ameaça à democracia, nem que se
rão eficientes na produção de infor
mações úteis à formulação e à 
execução da política nacional. Há 
necessidade de controle político, 
que nunca foi estabelecido e exerci� 
do sobre o SNJ e o SISNI. 
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CUIDADOS - Do mesmo modo 
que se estn impondo (progressiva
mente} o controle político sobre as 
Forças Armadas, este deve ser tam
bém estabelecido sobre o novo ser
viço e o novo sistema. No caso da 
força militar, ele visa à subordiná-lil 
efetivamente ao poder civil e., im
pedi-la de intervin,o processo polí
tico. já que as instituições polític.1s 
devem ser consideradas seu princi
pal objeto de defesa no âmbito inter
no. 1131 No caso da. inteligênCla, o 
controle deve ser estabelecido p.-1ra 
evitar que o órgão central dt, s-iste
ma venha a ser u5'\do como instân
cia política interferindo na::. 
deci5õe:. de governo e ameaçando 
tais instinuções. 

Formalmente, t�J controle deve
rá se estabelecer com sujeição da no
meação do chefe do serviço à 
aprovação prévia do Senado Fede
ral e com sua subordinação ao presi
dente da República. Mas sem a 
participação do Congresso - na 
aprovação e fiscalização do orça
mento e das atividades de inteligên
cia - não haverá controle político 
efetivo. 

Deve haver, também, o cuidado 
de separar a função de inteligência 
da formulação e execução políti
cas, de modo que suas atividades 
permaneçam afastadas e livres da 
suspeita de preferência por deter
nunada decisão no nível de gover
no, que possa vir a privilegiar 
algum grupo político ou setor bu
rocrático do Estado. Assim, o chefe 
do serviço de inteligência deverá 
ser considerado assessor e jamais 
membro de qualquer conselho que 
tenha atribuições políticas, por 
exemplo o Conselho de Defesa Na
cional. 

FINALIDADES - Estabelecidos os 
controles necessários, a sociedade 
civil poderá ter uma garantia relati
va de que não deverá se repetir a 
experiência realizada durante o 
autoritarismo. Mas ela não justifica, 
por si só, a cnação de um serviço de 

inleli�ncia. Dew, l<1mbtm, ser de
finida sua finalidade n pnrtir de um 
referencial que oric-ntc a �ua organi
z,1çãt, e a conduta de suas ,Hivi
dade�. 

Em senthlo estrito, dever,\ 
ser um órgão do Fsl,\dO para 
trabalhar em alto nível na pC'rs
pect1v.t d(') interesse nacional -
o que deve ser entendido como
uma necessidade de segurança
(s obrevivênci<1 e dc::.<·n volvi
mcnto) que o Estado tem nas rt•-
1,,ções inlern<1ciunais  e para
mnnter, no âmbito intNno, o
monopólio da força. O serviço
dt' inteligência deve-rã produzir
conhecimentos para subsidiar a
decisão em tal nível.

As:;im, impõe- ·e a necessidade 
permanente e sempre urgente de rn
formações seguras, oportunas e 
atualizadas sobre os objetos defini
dos pela política nacional, nos quais 
podem ser incluídos, entre outros, 
potências estrangeiras, empre�as 
multinacionais, movimentos insur
rccionajs e universidades� centros 
de pesquisa no exterior. Mas, em 
Lese, o principal objeto são as potên
cias que operam nal:i áreas de inte
resse (ou de influência) do paf� 
considerado. 

O interesse nacionnl 
requer n constante 

acumulação de recursos 
para sua defesa, que não é 
só militar, mas que exige a 
presença dàs atividades de 

inteligência na sun 
organização, que é a 

organização da defesa dos 
interesses nacionais 

Apesar da tese do declínio pro
gressivo do uso da força nas re
lações internacionais - aceita, hqje 

em dia, pela maioria dos anafü,tas-, 
o interesse nacional continuará sen
do uma categoria obrigatória no
planejamento político-estratégico
e na execução da política nacional.
C14l Sua aceitação t1dmite, em últi
ma instância, a solução unilateral
dos conílitos dC' intesses entre os
Estados. A força, então, é emprega
da como último recurso do poder,
quando um conflito não pode ser
negociado, intervém o direito de
guerra, já que ela é "o modo como
o� Estados lendem a resolver em
última instância seus conflitos (ou
são con:-,trangidos a assim procu
rar resolvê-los)". os>

Embora raramente se imponha a 
soluçi-io unilateral para um conflito 
de interesses, todo Estado deve ter 
presenl<' a possibilidade constante 
da guerra e preparar-se para tal 
eventualidade, o que implica no co
nhecimento antecipado das in
tenções, das possibilidades, das 
vulnerabilidades e das linhas de 
ação prováveis das potências consi
dcratfas objeto dn política nacional. 
Em con. eqüência, ele deve ter a ca
pacidade de defender de modo 
autônomo, ou com a própria fon;a, 
os cus interesses. 

Nesta perspectiva, o interesse 
nacion<1l requer a constante acu
mulação de recursos (econômi
cos, científico-tecnológicos, 
militt1res) para sua defesa - que 
nâll é só n<!m prioritaríamente 
militar, mas que exige a presença 
das atividades de inteligência na 
sua organização, que é a organi
zação da defesa dos interesses na
cionais. 

A pesar da incidência de cerca 
de meia centena de conflitos loca
lizados em todo o mundo, consta
ta-se que o espaço geopolítico de 
interesse do Brasil (América do 
Sul e Allãntico Sul) continuará 
estável em termos político-estra
tégicos. O País, por sua vez, está 
há muito tempo numa situação 
singular: sem inimigos person:lH
zc1do!> nem ameaças, explícitas 
aos seus interesses que justifi-

quem o emprego da força. 
Por isso, a política externa e a 

política de defesa têm sido menos 
importantes e urgentes no Brasil, as
sim como a necessidade de um ser
viço de inteligência organizado 
para operar na perspectiva da defe
sa do interesse nacional Mas, se ad
mitida tal necessidade, ele deverá 
operar - por algum (ou muito) tem
po - num leque estreito de ativi
dades e para aqueles interesses que 
são percebidos como vitais à sobre
vivência e ao desenvolvimento do 
País.a 

NOTAS 

(1) O termo 'inteligênda" é um anglidsmo
(do inglés i11tellige11ce ). É universalmente
acefü1 para designar o lrabalho realizado na 
produção de conhecimentos, uu infor
mações, tendo em vista a decisão. Além dis
"º• é maís adequado do que o termo
"informações", utilizado desde a criação do 
SNI, por ser um conceito m<li'- abrill'lgente.
Ao contráno deste termo, ele como processo
não se confunde com o seu produto - as
informações.

(2) Pof a primeira reunião do presidente da
Rtipública com o Alto Comando das Forças
Armadas, que é integrado pelos três minis
tros militares, pelo chefe do Estado-Maior
da,; Forças Armadas (EMFA) e pelo chefe do
Estado-Maior de cada forçasingular-Exérci
to, Marinha e Aeronáutica. Da pauta da reu
nião realizado no Pal.'iao do Planalto, em 2-9
de janeiro. cOn$laVam também os seguintes
assuntos: criação do ministério da Defesa e
particip;ição das Forças Armadas nos progra
mas sociais de combate à miséria e à pobreza.

(3) Aliás, tal inídativa não é inédita. Ainda no
governo CoJlor, fot encaminhado ao
Congresso projeto de lei para criação do Cen
tro Federal de Inteligência e roorganização d,1 
SAE. Na epoca, 24 de julho de 1992, o autor
deste artigo fet, a pedido do deputado fede
ral Hélio Bicudo (PT-SP), uma apreciação so
bre esse projeto de lei. Nela íoi sugerido o
estabelecimento de controles do Congresso
sobre a chefia, o orçamento e as atividades de
in teligénc:la.

(4) CC. MONTEIRO, Tiinla."Aores planeja re-
formulaç�o dos serviços de informação", in O
Fstado dt· S. Pau/11, 7.2.1 <1(13.

(5) O sistema setorial de iJ'lteligência de cada
mihistério civil era con�tih.údo de uma Divi
são de Segurança e Informações (DSI) e de
um número variável de Assessorias de Segu
rança e Informações (AS!s). Cada DSI era o
órgão central do respectivo sistema.

(6) Permaneceram ativos, mas sem uma coor
denação central eictema, o Centro de Infor
mações do l:)(érclto <ClE), o Centru de
Informações da Marinha (CENlMAR), o
Centro de Wormações de Segurança da Ae
ronáutica (CISA) e todo o Subsistema de ln
formações Estratégicas Militares (SUSJEM)
administrado pelo EMFA.

(7) O SNI foi formalmente criado pela Lei n° 

4.341, de 13 de junho de 1964, mas só foi
regulamentado em 3 de fevereiro de 1967,
pelo Decreto nº 60.182.

(8) Escola Nacional de Informações, Manual
de lnfonnações. Brasília, 1977.

(9) Cf. Discurso pronunciado 110 dia 24 de
setembro de 19n, no EMFA. pelo chefe do
SNJ no governo Médid, general C.arlos Al
berto da Fontoura, por ocasião do encerra
mento do estágio do Curso de Informações
da Escola Superior de Guerra, realizado no 
SNl. 

(10) CAVACNAR! FILHO, Geraldo Lesbat.
"Autonomia militar e construção da potên
cia" in Eliézer Rízzo de Oliveira, et aJii, As 

forças Armadas ,w Brasil. Espaço e Tempo, Rio 
de Janeiro, 1987, p.68. 

(11) informe é qualquer dado que possa
contribuir para o conhecimento de determi
nado assunto. Informação, por sua vez, é o
ronhecimen to que resulta da análise e combi
nação de vários informes.

02) A matéria-prima das informações é obti
da através de fontes ostensivas ou sigilosas.
Apenas 10% dos informes provêm de ativi
dades sigilosa!> ou clandestinas - chamadas 
de espionagem. A obtenção por esse meio é
mais dispendiosa e arriscada.

(13) CAVACNARl FILHO, Geraldo Lesbat.
·um te!:,i:e ainda insuficiente'' in Po/ftícas �
t'fflzame11t11is. IBASE, vol. ill, n11 84, setem
bro / outubro de 1992, p. 13.

(14) Aliás, na atual transição para a nova 
ordem mundial, as grandes potências estão 
tenta.nto ajustar suas posições 110 sistema in
ternacional em função de seus interesses n<l

cionais, e não em decorrência do i.nteresse
comum,

(15) B013810,Norberto. E11saios escolhidos. 
C.H. Cardim Editora, São Paulo, s.d.,
p.117.
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PG -O Programa Nacional de Combate à
Fome e à Misiriase<ksti1111 s01nentea distri
buir alimentos pam a população que ttm
fome 011 mim mais longe? 

HERBERT DE SOUZA - Contempla 
as duas dimensões. É uma consciência 
nacional que o Brasil não pode ignorar 
que 32 milhões de pessoas vivem na 
indigência. Portanto, é uma tomada de 
consciência aguda do problema que é 
resultado de décadas e décadas de um 
tipo de desenvolvimento que produziu 
esta miséria. Em consequência disto, o 
programa vai ter que responder o aqui e 
agora, quer dizer, atender as pel>soaS 
que estão passando fome. Neste senhdo, 
ele tem uma dimensão que não chama
ria de assü,tencial, mas que é a dimensão 
do atendimento. Ao mesmo tempo, ne
cessariamente, contempla medidas de 
curto, médio e longo prazos, que são 
estruturai!>. Uma pessoa que está pas-
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Para vencer a fon1e 
é preciso n1udar 
o País

É Impossível combater a fome sem mexer no 
modelo de desenvolvimento que a gera e 
reproduz. É assim que Herbert de Souza, o 
Betlnho, compreende o Programa Nacional de 
Combate à Fome e à Miséria, adotado pelo 
governo, com a participação da sociedade 
civil, e que tem o sociólogo e 
secretário-executivo do lbase como seu 
coordenador. PG ouviu Betlnho para saber 
como é poss(vel combater a fome sem cair no 
asslstencf a tismo clássico. 

sando fome, precii.a, na� primeiras 24 
horas, de alimento. Mas na semana, no 
mês e no ano, ela nec�sita é de empre
go, renda, :,alário, ca<;a, saneamento e 
garantias de seus direito� básico:,. 

PG - Neste c;entido, pode-se amsrdemr 
que o Programn Nacional de Combale à 
Fome e â Misérin vai criar um espaço de 
discussão da poú'tica eamômica do govemo? 

BETINHO-Vai e eu diria atéque esta 
discussão estará no centro de uma polí
tica econômica. Por isso é que insisto em 
dizer que o Ministério do Bem-E!.tar So
cial é o Ministério da Fazenda. Porque 
no Bra:.11, quem produz a miséna é a 
Fazenda, quem produz a miséria é a 
política económica. E nós não estamos 
querendo simplesmente atender aos 
efeitos da política econõm1ca. Quere
mos trabalhar com o conteúdo e o rumo 
da política econômica. Diria que, na ver-

dade, este plano é uma oportunidade 
de o Brasil mudar de rumo, de rumo 
em relação a um desenvolvi m<•nto ec()
nômico qur tem de '-Cr r<'Vt tt, radical
mente.  O Brri:.il sempro..: téve 
crescimento e miséria, desenvt,lvi
mento P miséria, o crescimento ocor
reu, o dc,envolv1mento ocorreu, só 
agora que estamos com a recc-.são, 
mas sempre produzimos a mi�érfa. E�
hlmos propondo que o crescimenlo, u 
de�envolv1mento, �eja feito par.1 aca• 
bar com a mbéria. Portanto, ele preci
sa ter um outw cunteüdu, um outro 
sentido e uma outra direção. Por isso, 
é absolutamente importante náo 
confundir o Plano Nacional de Com
bate à Pome eà Miséria com um plano 
LBA, um plano de assistência Esse é 
um plano de salvaçiio nacional, um 
plano de mudança de rumo da política 
econôrmca, social, energéhca, tecnoló
gica, do Brasil enquanto Nação. 

1 
1 

PC Co,1111 isso é posi;fi,el 11a medida em 
q11,· o govt..,.110 ltm1111r Frm,co 11ffo tem deixa
do clllra suas opções dt• mudn11ça da poUtica 
1Jfo11ômiet1? Você citou que a Fnzendn é cen
tral nesta qtwstiio e o ministro dn Fazenda
t,w 11111111,do um rec:t>i/11ário m•olíberal pam 
n ro11d11çlio eco11â1111CJ1 dc, c11rto e do médio 
pmw A, co11111 fica? I ln1n·rá 11111 ctmfronto 
t·111àu1 

BETINHO -Neste momento, não há 
um confronto, ma-, pode vir a ocorrer 
un, impa<;�e. Um impasse que o próprio 
li\0Ví.!rnu Víli ter que rc�olver. Porque 
quando o pn'sidente Itamar, na reunião 
de ministru�, declara que o combate à 
ml',ériíl e à fome é a luta contra a reces
�ão, é prioridade abl>Oluta do governo, 
t'le c-.tá dizendo ao ministro dR Fazenda 
que e�ta deverá ser a polítira econômica 
do governo. Ele dt.•clarou que ii;so era 
prioridade l>Ua enquanto presidente e

privridade do governo <mquanto tal. Se 
no de.envolvimento daqui para frente, 
tivermo� uma parte do governo queren
do acabar com a miséria e com a reces
.são é! retomar\> de�envolvimcnto; e uma 
outra parte do governo achando que 
temo, que estabiliza{, temos que conter 
1-.-,0 e aquilo, segurar isso e aquilo e, 
portantt,, adotar concreta e objetivn
mentc uma política rece�siva, estas duas 
vertent • serão incompatíveis Assim, 
pod haver um confronto dentro do pr6-
pri l governo como um confronto entre a 
�ociedade, que quer outra coisa, e o go

verno. Jc;,o é um problema que estará 
colocado a qualquer momento ou nos 
próximos me!!es. A qualquer momento 
porque a respoc;ta do Ministério da Fa
zenda pode-se revelar i1\compatível co
mo também pode-se revelar compatível. 
Espero que seja compatível. 

PG - Voei Jn/011 da poss,bilirinde dt! 11h1 

mrpnsse. Como se resclverin este 1111p11sr;e? 

BETlNl-1O - A possibilidade de im
passe pode vir de indefinições do pró
prio governo. Porque se o governo 
mantiver uma linha de coerência e sair à 
frente, 1unto com O'i movimentos sociais, 
no combate à miséria, vai ser muito difí
cil apanhM Tanto du� candidatos, por
que ele também terão que combater a 
mb�ria; comu vai 1,er difícil apanhar do 
Congresso. Porque o Congre,;so tam
bém vai ter que se colocar. Aliái;, já está 
colocado nel>te m,1ment11. A questão nr
ça mentária que hoje se divide entrego-

verno e Congresso, este é que vai ter que 
decidir. Afinal, quem votou esse orça
mento foi o Congresso, foi apresentado 
pelo governo anterior, mas foi votado 
pelo Congresso. Estamos em um contex
to onde, às vezes, quem está batendo, 
não sabe que está golpeando a própria 
cabeça. Às vezes, aqui no Brasil, faze
mos umas expectativas, uns cenários, 
como se eles fossem automáticos. Não 
acredito em cenários políticos a utomáti
cos, a realidade está mudando muito. 
Por exem pio, a crise social no Brasil ain
da não foi efetivamente percebida pela 
sociedade. Mas as pessoas que tiveram 
contato recente com o problema da mi
i,�ria, da fome, da desagregação social 
do Brasil, ficam em estado de choque. Se 
a sociedade brasileira tiver esta percep-

Já há um divórcio entre 
a sociedade civil e a 
sociedade política. 

Este pode se aprofundar 
e se isto acontecer, 
o que vai estar em

risco é a 
democracia mesmo 

çi-io, esse choque vai contaminar os de
bates, vai contaminar as candidaturas. 
O Lula, por exemplo, já está se propon
do a fazer esse caminho. Esse caminho é 
o caminho da fome e da miséria que ele
vai percorrer. Ele vai trazer isso para as 
campanhas, seguramente. E os outros
candidatos vão ter que falar sobre isso.
Lembro que, na eleição passada, se falou
incrivelmente sobre reforma agrária. É
claro que não se fez. Mas mesmo quan
do o Sarney começou, o peso da questão
agrária era muito forte no programa go
vernamental. O peso da questão social,
da questão da miséria este ano na cam
panha vai ser muito importante.

PG - Você mio teme ficnr isolado nesta 
Campa11hn Nacional contrn a Fome? Você 
acha que este programa veio parn fiCIIT ou 
corre o risco de, nos pom:.os, nmbar sendo 
11Sq11ecid(I e ambnr como mais wnn tentativa 
frustnda, t' n, o c1dndào· Beti11ho snir "c/111-
11111se11do" des/11 1 rojetúria?

BETINHO - Não temo nenhum "cha
musco". Quem está na luta, é para se 
queimar; quem está na água, é para se

molhar. Não temo, inclusive, porque es
tou convencido de que ou o Brasil muda 
de rumo ou seremos um Titanic. Do jeito 
que a coisa está, estamos caminhando 
para um grande desastre humano so
cial. Aliás, um terço da população brasi
leira já está vivendo este desgaste. 
Prefiro correr o risco com este wn terço 
do que ficar a salvo, bem-conceituado, 
bem-localizado, com a elite dominante 
brasileira, com os candidatos, com 
aqueles que estão colocando seus inte
resses pessoais, seus interesses partidá
rios, suas biografias acima do próprio 
destino do País e das pessoas. Às vezes, 
é preferfvel ficar só do que muito mal-a
companhado e sinto uma coisa muito 
angustiante hoje, que é perceber como 
certas lideranças políticas estão fazendo 
tudo para desmoralizar a política. Fa
zendo muito mais, ãs vezes, do que os 

próprios militares fizeram no período 
da ditadura. Porque, quando você vê 
um país com 30 e tantos milhões de 
indigentes, ter que assistir pela televisão 
a disputa de vaidades, a disputa de po
deres, de biografias, de carreiras políti
cas, em função do pôder, do prestígio, 
sem que esteja colocado um com promis
so absolutamente radical com a mudan
ça do País; isto é terrivelmente 
preocupante. Já há um divórcio entre a 
sociedade civil e a sociedade política. 
Este pode se aprofundar e se isto aconte
cer, o que vai estar em risco é a  democra
cia mesmo. Porque nós não existimos 
sem a sociedade política. Mas assim co
mo existe um divórcio entre Estado e 
sociedade, entre governo e sociedade; 
existe um outro divórcioJ que é entre o 
mundo político e o mundo da soci�ade 
civil. Onde a miséria é uma espécie de 
punhal, um punhal cravado no peito que 
temos que retirar, que curar. Pode ser que 
os planos em nível governamental até fra
cassem. Pode ser. Jsto é parte da nossa 
história. Mas acredito que o movimento 
·que virá da sociedade dvi.l, ação da cida
dania contra a miséria e pela vida, a inicia
tiva das pessoas, a ação das prefeituras, a
mobilização da sociedade, a consciência 
nacional que hoje está crescendo, isso aí é
a garantia de que nenhum de nós, que está
nesta luta, está sozinho. E não há porque 
temer ficar "queimado". O grande temor 
hoje é a indiferença, você ficar indife
rente ã tragédia nacional. a
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Em busca de um acordo 
pela governabilidade 
Tomado por indefinições e cercado de problemas, o governo de 
Itamar Franco tem um novo desafio pela frente. Caso se confirme a 
vitória do presidencialismo no plebiscito, o governo terá que 
admin istrar o Pais em melo ao cllma sempre turbulento das 
campanhas pela sucessão presidencial. Diante desta nova questão, o 
editor da PG, NIio Sérgio Gomes, ouviu as lideranças de Itamar no 
Congresso para saber as estratégias que estão sendo articuladas a 
fim de garantir a sobrevivência do governo após as urnas. 

PC A qu� (1 se11J1or 11trib1u a prt:Jt'th1ci11 
do dt•itorrufo brnsrle,w pdu pl't'$Í.ie11c111l1-:
mo? HoUVt: algum t•riv 11a c,mrpnnlm pnrla 
mentrrnsta 011 &- lnttn ,f� ,,,ua 1rreferb1c1.1 
fortemente tmrar:nda 11,1 lristórin .to Pais? 

PEDRO SIMON - A  Frente Parla men
tarista e,"tá realmente com uma campa· 
nha fora do esperado no rádio e na 
televisão_ A competencia da-s campa· 
nhas presidenc1alista e monarquista 
rontra,;ta com a camp,mha realmente 
muito fraca dos parlamentarista:,_ Me 
surpreendo, tenho d ito que ela tem que 
mudar, ainda tem até condi� de mu
dar Ma sinceramente � incompreensí
vel a fraqueza d a  ca m pa n h a  d o  
partamentarism�1 n o  rádio e na TV_ O..
presidencialistas foram competentes, 
colocaram no rádio o Dr Quércia e na 
TV o Brizola e, agora, o lula, enquanto a
nossa campanha é incompreenc;fvel. Se 
perdermos� não resta dúvidas de que foi 
devido à incompetência dos parlamen
taristas na sua dete,,-a no rádio e na TV. 

PC - O se11Jro1 co11sulera possível re
verter a tcndénnn de deflagração da cam
panha sucesscirin, 11n cnso ck vit6rin do 
presideucialismo? 

PS - Se não mudar a campanha do 
parlamentarismo, deverá ocorrer a vitó
ria do presidencialismo- Tenho dito que 
se ganhar o parlamentarismo, não tem 
questão maior, terá que haver a mudan
ça da Com,tituic;ão para a adaptação ao 
parlamentari!>mO- E até pela pn5pria nll· 
tu reza, talvez algun,, candid,1to!> que es
tão com a candidatura na rua, no 
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<.istema p,ulamentan ta, t.!le, nem con
correnam. Isto :1tra$ana um bocado () 
lançamento da campanha. M,11; c;c ga
nhar o prc,,,denciali�mo, me parece que 
a campanha esta na rua O Bruola já está 
praticamente com a campanha na rua; o 
Lula v,1i fazer uma viagem longe e i!>-to 
sera o mi cio da campanha dele; o Ma luf, 
pôr c;ua vez, está cc,m a campanha na 

ru.i Creio que a cnmpanha devi;; Ctime
c:,ir no diil 22, 23 de abril 

l'C - Qur hpo dustrt1lt·�111 11 lrdercmç11 do 
g<Uicnw ltanrnr f'rm,ro i·stn prcparimdn pa 
rn o thcday aftcrtfo pit'liiscito, cow,idern11-
do que n drflagrn�iio dn cmt1p11nl111 s11ccsslirin 
peidem representar " 1sC1/a111mte1 do gor,emo 
ltnmnr Franco, 

Em defesa do parlamentarismo e das reformas 
políticas ainda com este Congresso 

PC - Cn11sidtr,rndo qw.> as pe,q111s,1s 
eleitorais ir,dicam ampla t•1hirin da pm,i
de11dalismo t que ct1m 6lt· re,11llad<1 a 
campa11lw s11u,sur1a 1·,t,ira praltC11111r11tt
di:{lagrad11, que e•lrntlg1n t·t'm Sntdo art1-
c1t lada pdiJ lidtrn11ça do got·enrci 110 ,,mt,

do d,· sa-ra11t1r O govtrnnb1l1dade apns li 
plebiscito? 

ROBERTO FREIRE- Em primeiro lug.1 r. 
estou ronvenddo da, po,,;ibilidade� de vi
tõna do parlamentarismo_ Da vitória da 
m.ão sobre a mbtificação. Em �ndo,
não creio qul.! oc; re.ultado� do plebbcil'o 
!evemoCvngresso Nacionala uma po:.tura 
deirre,,ponsabiJidade perante a Nação. Um 
improvável desastre do governo Itamar
ta rnbém repercutll'ii negativa mente �obre 
todo, os partidos e lideram;ac; política,; que 
tiveram papel estratégico no impedimentl• 
de Collor de Mello. Todo� nó:. temo,;
con�iéncia de que o govemn p!'(.>cisa defi
!'lll' com mai, preci5ão o .;eu perfil de apoio
no Congresso, que a meu ver pac;--a por um
l.!�pectm ideológico de centrp-e.quenfa. E
estl• perfil obnRatonamenle 5era obtido

rom a aprt�entac;ão de pro1etu, dl! int1..'
"*''e nacional l' que -.e�1m exl.'<.)üivcj.; no 
dea.,rrer dt• próprio governo ltam.u. 

PC • Qu.1is pou /11,, tll')ft· <Clll/t':tto, 
s,•rào prw ,zado, 1•do gove11111 1/nma, 
frnnru 1111s j11 t 11 r ,1 s  1H:�� v,· 1a ,;li,•, 1111 
Co11xr, <:,o ' 

J._ N,w c�-tou d,1, lado da4uefo5 que 
vêem o governo I tamar como •tcrn,1 
tran«i�o. apc�ar de guardar t:<ipl-cif1c1-
dade" quando ,1: discute um mandat<• 
pleno. Portantn. r" ,cu, príncipa,., pn•j('· 
tos prc.'Ci am se voltar prin�1pa lml'nto P.il
ra atender grave.� demand,,, sucia1\ comu 
a �eca do Nord�te. a CfUL·st.'ii.} Ja écluca
ção, na saúde, da mnradla, do mt:nor 
abandonado. l'or outrv ladn, 1.kv� tNr,c
guir a profunda reforma do fat,Hh•, corn ,1 
valoriuc;ão do �erviço e dos �ervidores 
pubUco�. Tambfm cieve oma r na l>u�ca da 
inserção Ja 1,.'<"onomia 110 cClntcxtu íJ1 ter
nac1n11a l. '<Cm perda de ,t1beranla lhdo 
Isto pa,;sa ndc• por uma ampla reforma tri
butá na, c,1paz de Kéll'Alltlr no mcsm11 tem-

PS • Se COl\!iiderarmos que temos um 
governo politicamente 11em apoio defini
do, houve o r'mpencl1111e11t que corres
pondeu à von tade popular, 341

deputados e 77 senadores votaram o im� 
p,1ncl1m1•11t, �emos um governo eclético, m
tent-Amunte heterogêneo, bto é resultado 
dil situação que et-t:amos vivendo. Isto si
gnifica um entendimento, dê-se o nome 
de pact0 ou dê-se outro nome, para levar 
adiante esta govemabihdade. Seª" candi· 
datura� saírem às ruas, o tradicional no 
Brnsil, infcliLmente, é na medida em que 
a� cand1d1ltura� :.urgirem e forem crescen
do, ú governo que está no poder ir--se 
esvaziando A maneira de cre;cer eleito
mlmente no Brasil é bater nu governo, está 
é a tradição, é a nosi;a história. Bater ,igni
fica at6criar, talvez, uma situaçãodein!>ta
bilidnde, �e verífic.mnm, que até o dia 15 
de novembro do ano que vem, quando 
!iel"3 o segundo turno, temos um ano e 
nove mec;�. E é um prazo longo demais 
para que o Brasil •mporte uma crise ali 
instituciunal que possa vir a acontecer. 

O qui: tenho dito é que se isso se 
:.uced�r e a� campanhas forem para a 
rua, e, que �ena bom para todos é um 
entendimento de quê os candidatos fa-

po uma c111nall7ação nus investimentos 
pübhcos .i derrubada do proces�o infla
c1011.i rin-, ,;om o C(1uacionamento da chaga 
d.i d1v1da publica. Tudo numa perspecti
vwcl.e adoçãv de política� de retomada d11 
de�envolvímentu. 

PC - O srncrdor PiJrC> Simon crdtmtt· a possi
l1if idadt• de, ,1pds "pll:biscitn e com as cnmpa11/rns 
dt· !>IICt'Ssão IUIS nias, o P111� e11rri� 11 risro dr 1111111 
gr,we in-:t· de gaT.ri:rtrnbilidadl'. Casu wnlu, a 
ocurr1-r, q11nl II çntda pcsswd p1m1 o gl1Vt'l'nn 
sobrarivrr alt· 1n1wir11 de 1995? 

RF • Nãv cro10 nesta po:;sibllidade. Le
var u govomo a um isolamento total ê 
abrir porta) para a instabUidade :;ocial, 
política e institucional. Depob da dítadu
m, do fenômeno Collor e ,abend11-sc da 
gra ve situaçiil• ec:1111õm1ca nacional, ar. for. 
Ql'- politlca:; reais bra,ileiras nál• comete
rão 11�te ato dl' 1rrc1>pnnsabilidade. Não se 
cun\trni um po1!, pm�pe(o -eti>do mundo 
�ilbe dt\�o - cm cim11 de um;a pciliticD do 
térra arrasada . Dcm)ta� evc11tuc1is de> go
verno riu t.,mgro��" nãu �c transformarão 
em dcN1gregaç,'in. 

/1C Q11,1/ 11 sua 1111,i(tid drn111t• d,1 lr11d1711-
cia de, cr111fir111ndn a t11ltirin de, pn•sid1•11ria/1�· 

çam suas campanhas e elas fiquem em 
um ritmo mais lento; que fac;am sua:. 
propostas deixando à margem aquilo 
que seria bater no governo. Até porque 
se o Lula fizer isto, o Maluf vai fazer, o 
Brizola lambém vai fazer, outros tam
bém vão. A rigor, não haverá proveito 
pe�soal para nenhuma das cancüdatu
ras. Haverá sim uma divisão e se houver 
uma crise maior, ela vai prejudicar a 
todas as candidaturas. Se o candidato, 
por um lado, deixar o governo à mar
gem, continuando a colaborar dentro do 
possível com a governabilidade, em 
contra posic;ão, o presidente ltàmar 
Franco, que nem tem partido político, 
não c;e envolverá na campanha, não fa
vorecendo A, B ou e_ Ou seja, não toma
rá partido na ca m pa n h a .  Assim, 
levando à frente a governabilidade, to
rnando aquelas providências necessá
rias para que esta se encaminhe, os 
candidatos, enquanto isso, poderão fa
zer as suas campanhas despreocupados 
em desestabilizar o governo. Esta e a 
idéia que proponho. 

PC - Mas como será possívrl go-ve-ntar já 
que, para q1.1111Jtuer polftic:a que quiser imple-

1110, o Congresso adiar a revísào co11stihtcio-
11al? Quais as co11srqilt11ci1zs deste adiamen
Jo? 

RF • Certamente, com a vitória do par
lamentarismo, a discussão sobre o adia
mento não �eria sentido nenhum, até 
mesmo porque o próprio sistema exigiria 
as mudanças. No caso de sucesso do pre
sidencial ismo, haverá uma tendência 
multo forte para se jogar.i revisão para 95, 
uma ve1 que a preocupação estará volta
da para as urnas. o presidencialismo não 
tem compromissos com as grandes dis
cu<;sôes de caráter político devido ao seu 
caráter imperial, concentrador_ O grande 
argumento do adiamento da revisão rela
ciona-se à possibilidade de se ter em 95 
um novo Congresso que, em tese, estaria 
menos infen.so às influências do corpora
tivismo. Entretanto, o adiamento poderá 
significar um instrumento para golpear o 
próidmo presidente eleito, à esquerda e à 
direitn. Como uma revisão constitucional 
nã se re�olvc em poucos meses, seria 
qua5e inevitável uma rel11ção de conflitos 
de inh.lres�e entre o ExccutivCl e o Legisla
ti ve1, p,lra prejuíw de amJx,s_ Isto leva-me 
a apniar a rt'Vís-Jc, no1, m?TCllS dos pratos 
já definidos pelo Congre..�s1,. 

mentar, o governo precisará contar com 
apoio político no Congresso? fsto significa 
buscar apoio nos partidos pol(tía,s que, por 
sua vez, estnriio de olhe nas eleif.ies, sem 
querer expôr-se a desgastes. O senhor niio 
acha que poderá se repetir o comportamento 
do PT, que propôs o Plano contra a Fome, 
mas niio quis. se compromeler a,m a sua 
execução? 

PS - Lançadas as candidaturas e inicia
das as campanhas, �ta convivência vai 
ser complexa, vai ser dilicil . A pergurtta é 
bem colocada e o exemplo é bem dado. 
Cada partido, cada candidatura, vai me
dir seus passos, ninguém vai querer que 
se concretizem dificuldades. E se a na Usar
mos que a situação das fina nças do gover
no é dra mática, o déficit éde14 trilhões de 
cruzeiros, é uma situação quase impossí
vel de ser controlada e as realizações serão 
muito singelas. As propostas são fáceis de 
serem feitas, são fáceis de serem apresen
tadas e difíceis de serem incrementadas 
pela falta de recursos. O governo não vai 
poder se aventurar a fazer grandes planos 
e os partidos não poderão fazer grandes 
propostas. 

O que poderá ser feito, o que deverá 
ser apresentado são idéias em geral, do 
conjunto, daquilo que de certa forma o 
governo possa fazer e possa ter uma 
média de pensamento, uma média de 
colaboração. Fazer grandes propostas é 
fácil, fazer grandes planos não é uma 
tarefa difícil, mas d e  concreto tem o lado 
positivo e o lado negativo_ Tem um certo 

desgaste e partido nenhum vai querer 
sofrer este tipo de desgaste. Creio que 
vai ter que se considerar o dia-a-clia, as 
questões mais emergenciais e aquelas 
das quíliS a gente não pode fugir. Por 
exemplo, está se precisando de um orça
mento para este ano, estamos em fins de 
março e ainda não temos um orçamento. 
Se prevê que o orçamento tem que vir, 
de forma que se preveja verbas até para 
a merenda escolar, verbas para o au
mento do funcionalismo público e ver
bas para a Previdência Social .  

· Essas são questões essenciais, são
serviços rotineiros, ordinários do gover
no que, no entanto, se não chegar II um 
entendi mento, terá uma crise muito
complexa, muito difícil .  Essas questões 
é que digo que teremos de encontrá-las,
pode até não dar muito prestígio a nin
guém ou nenhum partido, mas em com
pensação, todos poderão colaborar na
govemabilidade. •
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Por que 
reformar 

as instituições 
políticas? 

No dia 26 de fevereiro, o !BASE reuniu., em Petrópolis, 
wn grupo de ONGs brasileiras e três convidndos 
estrangeiros parn discutir o tema das refonnas 

instih,cionais que terão inicio com o plebiscito de 21 de 
abril e continuarão no processo de revisão constitucional 

a partir do mês de outubro. Os convidados foram os 
professores Peter Loesche, historiador e cientista-político 
da Universidade de Goettin.gen, Alemanha; D. L. Sheth, 
do Cente�for Stu,-dies of Developi�g S_ocieties.,d_e Nova

Delhi, India; e Pietto Barrera, czent1sta-poltt1co do 
Centro di Studi e Iniziative pela la Riforma 

dello Sta to, de Roma, Itália. 
As reflexões apresentadas a se�ir, subdividid�s em 

eixos temáticos, foram desenvolvidas pelos pesquzsador�s 
João Nogueira, Flávio Limoncic e Sérgio Ligiero, a partir 
de concepções presentes nas exposições dos convidados e 

nos debates que a elas se seguiram. 

REFORMAS POLITICAS • ESPECIAL • REFORMAS POLÍTICAS • ESA 

A importância 
do debate 

Afirmar a relevância do debate sobre a 
reforma do sistema político brasileiro implica 
na rejeição de uma abordagem que o 
estruture em termos de uma escolha abstrata 
entre parlamentarismo ou presidencialismo e 
que pretenda chegar a conclusões sobre as 
qualidades intrínsecas de um e outro sistema. 
Situando a convocação para o plebiscito de 
21 de abril no contexto do processo de 
consolidação da democracia no Pafs, 
entende-se melhor porque não se trata de 
um fato extemporâneo do calendário político, 
uma manobra diversionista ou um capricho 
produzido pelas negociações de última hora 
dos constituintes de 1988. 

, 

E 
cada vez menos provável que

uma leitura da crise brasileira 
possa resumir-se à esfera econômi
ca, prescindindo da consideração 
dos aspectos político-institucionais 
que hoje obstruem o processo de 
reforma e democratização do Esta
do e restringem as possibilidades de 
sucesso das reformas econômicas e 
sociais que todos consideram ur
gentes. Os impasses que atravessam 
a sociedade bmsileira manifestam a 
incapacidade do sistema político de 
resolver os conflitos no quadro de
mocrático e expressar novas supre
macias, viabilizando finalmente um 
projeto reformador. 

Não se produzindo coalizões po
líticas fortes que implementem 
ações transformadoras que tirem o 
País da crise, vê-se aumentar o des
crédito das instituições políticas -

partidos, Congresso, governo, J udi
ciárlo - e acelerar-se a deslegitima
ção da democracia, objetivo maior 
do amplo leque deforças que se urú
ram para dar fim ao regime militar. 
As instituições têm, então, um lugar 
central no processo de democratiza
ção. No contexto atual, elas se 
constituem em limites estruturais 
que restringem a capacidade de le
var adiante as reformas. 

Não é licito, portanto, identificar 
as questões institucionais como for
mais, em contraposição a questões 
s11bsta11tivas, como a crise econômi
ca. Na verdade, a ênfase na necessi
dade de considerar a construção de 
um projeto econômico nacional em 
detrimento da reforma do sistema 
político revela o economicismo que 
vê na reformulação do modelo de 
desenvolvimento a condição neces-

sária e suficiente para a democrati
zação da sociedade e do Estado. 

Superando a visão economicista, 
e sem assumir uma abordagem ba
seada na autonomia do polftico, é pos
sível analisar a questão das 
reformas institucionais, tomando 
por base a relação entre economia e 
política e entre Estado e sociedade, 
sem separar esferas de conflito polí
tico da esfera econômica, e também 
não assumindo lógicas essencial
mente diferentes nos domínios da 
economia e da política. 

Assim, conclui-se que a retoma
da do desenvolvimento em novas 
bases não pode ser pensada em es
feras exclusivas ou separadas, e 
que para formular um novo mode
lo de desenvolvimento é também 
preciso elaborar uma nova forma 
estatal.• 
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História e cultura política 

Os sistemas políticos, entendidos enquanto conjunto de 
instituições que regulam e normatizam a vida polftlca de um pars. 
como o sistema de governo e a legislação partidário- eleitoral, não 
são adequadamente entendidos se dissociados do processo 
histórico no qual estão inseridos, pois são frutos de construções 
institucionais realizadas por forças politicas frente a situações e 
desafios concretos e dentro de ambientes culturais específicos. 

Partindo desta premissa, as
grandes clivagens parlamenta

rismo/ presidencialismo, :sislema 
eleitoral majoritário/proporcional e 
bipartidarismo/multipartidarismo, 
servem como ferramentas de traba
lho para a compreensão do funcio
namento dos sistemas políticos dos 
diferentes países. Porém, são inade
quados ou insuficientes para uma 
análise política dos interesses e in
tencionalidades que presidiram a

implantação destes mesmos siste
mas em cada um dos países. 

Como frutos de construções ins
titucionais, os sistemas políticos re
fletem a correlação das forças 
políticas que os engendraram as
sim como os projetos destas. Não 
constituem, portanto, tecnicismos, 
mas um concerto entre as diferentes 
forças políticas para regular o aces
so e o exercício do poder. Foi, por
tanto, o processo histórico concreto 
que, em cada país, definiu o seu de
senho institucional. 

A TtáJia, por exemplo, constitui 
um exemplo de país parlamentaris
ta com sistema eleitoral proporcio
nal e multipartidarismo. A 
construção desta institucionali
dade, no entanto, não está relaciona
da ao apego teórico ao paracligma 
de democracia consensual pelos 
constituintes de 1948, mas à situa
ção concreta do país apósa fl Guerra 
Mundjal. 

A Jtálla termina a n Guerra sob a 
órbita de influência dos Estados 
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Unidos mas por seu papel na re1s
têncía ao fascismo, com um grande 
e prestigiado Partido Comunista. O 
sistema então construído foi o n.>Sul
tado de um pacto entre comunisms� 
democrata-cristãos, através do qual 
os comunistas manteriam seu 
grande peso eleitoraJ, mas não obte
riam o a<ESso ao poder. 

O sistema eleitoral proporcional, 
ao estimular o fracionamento do 
quadro partidário, permitiu tal 
equilibno: os comunistas sempre 
elegeram grandes bancadAs parla
mentares, mas os governos foram 
criados a partir de coalizõ� em tor
no da Democracia Cristã. Caso ti
vesse sido implantado um sistema 
eleitoral majoritário, os comunistas 
teriam podido chegar ao poder, 
rompendo o equilíbrio internacio
nal no quadro da guerra fria. 

Também a questão cultural é de 
fundamental importância para a 
adequada compreensão dos siste
mas políticos. A Índia constitui um 
interessante exemplo de como so
luções institucionais semelhantes 
em diferentes países resultam em 
quadros completamente distintos. 

O sistema político indiano segue 
o modelo britânico, com um sistema
de governo parlamentarista e

eleições majoritárias. Implantado
pela Inglaterra durante o processo
de independência da fnclia, neste
país o chamado modelo de Westmins

ter teve resultados distintos aos da
Inglaterra, dada a grande diversi-

dade cultural do país, dividido por 
clivagens étnicas, lingiiíst1cas, reli· 
giosas, de castl\s e outras. Ao invés 
do cllissico bipartidarismo das de
mocracias ,111glo-snxà11icns, ,, lndia 
tem desenvolvido nos últimos anos 
um multipartid.:irismtl qutJ expressa 
o aprofundamento das diwrgências
étnicas.

A pós o processo de inde
pendência, em 1948, o grnnde p.lr
tido indiano era o Partido do 
Congresso, de maioria hindu, mas 
que se recusava a legitimar-se por 
sua identidade étnica, declarando
se um partido nacional e laico. No 
entanto, dado o aprofondame1,to 
da crise econômica que o país vem 
passando nos último::; anos, fruto 
dos programas de ajuste estrutu
ral, tem-se verificado um movi
mento denominado de Hindu 11ess

(afirmação da identidade étnica 
hindu como identidade nacional 
indiana), pelo qual os hindus têm 
procurado hegemonizar o proces
so político. 

Diversas outras etnias têm-se 
mostrado descontentes com este pro
cesso, o que explica as constantes re
voltas populares cm estados onde 
particularme11tc os muçulmanos são 
expressivos. Daí, a nccessid,,dc de se 
rever o pacto federativo onginado no 
proces:.o de independência (que nào 
foi capaz dlc' impedir a ptlrtilha do 
pab, com a criação do Paquistão, de 
maioria muçulmana) e o surgtmento 
de diversos partidos, geografica
mente localizados. 

Como o sistema eleitoral majoritá
rio em nível locAl tem levado, na reali
dade indiana, a um fracionamento 
partidário, diversas lideran<:,is têm 
proposto a mudança do sistema d<> 
governo, com a implantação do pre
sidencialismo. Neste, o presidente se
ria eleito cm uma eleição majoritária 
em ruvel nacional, o que segundo es
tas lideranças, permi liria o reforço do 
papel da União. • 

A relação entre o 
Executivo e o Legislativo 

A relação entre os poderes Legislativo e Executivo no 
exercício da ação governamental é o cerne da questão do 
sistema de governo. 

No Parlamentarismo, estes po
deres estão articulados e agem

em colaboração, já que há uma rela
ção orgànica entre o govemo (Exe
cuti vo) ca maioria (Legislativo). No 
presidencialismo, eles estão rigida
mente cparados, sendo a relação 
entre maioria e governo construída 
ad lioc. Esta diferença na relação en
tre os dní • poderes tem efeitos im
portante::. ptlra a dinâmica dos siste
mas. Especialmente, porque afetam 
as expectativas dos atores políticos 
e no seu posicionamento estratégico 
frente ao processo decisório. 

O fato de o primeiro-ministro se 
sustentar atTavés do apoio da maio
ria e de ser o governo responsável 
perante o Parlamento tem o duplo 
deito de tomar o Parlamento como 
o centro do jogo político, com os
partidos tendo o papel principal
neste jogo.

Na dinâmica do parlamentaris
mo, a separação de poderes se dá, 
de fato, não entre governo e Parla
mento, mas entre o conjunto go
verno/ maioria e a oposição 
parlamentar. Esta última funciona 
como fiscalizadora da ação gover
namental. 

Assim, a construção da sustenta
ção governamental se verifica atra
vés dos partidos governistas, 

ficando para o Congresso as bata
lhas políticas entre oposição e go
verno. Por esta razão, os partidos 
tendem a se fortalecer e o Parlamen
to a tomar-se responsável frente à 
vida governamental, seja através da 
sustentação ao governo ou através 
da oposição e fiscalização responsá
veis. 

No presidencialismo, o fato de o 
presidente se investir pelo processo 
eleitoral, sem a necessidade de uma 
sustentação parlamentar, normal
mente tem efeitos enfraquecedores 
da vida partidária/representativa. 
Em primeiro lugar, na prática a rela
ção tende aser menos entre governo 
e oposição e mais entre Legislativo e 
Executivo. A dependência do presi
dente em relação ao Congresso tor
na este uma arena de negociações e 
renogociações na busca de sustenta
ção parlamentar para o governo. 

A vida partidária tende a cami
nhar de maneira mais frouxa e o 
campo das batalhas entre oposição e 
governo é mais fluído, sujeito que 
está à recomposição constante da 
base parlamentar do governo. Isto 
se dá principalmente porque o pre
sidente tende a não se comprometer 
com um único projeto, mas a nego
ciar constantemente em cima de 
questões pontuais. 

O presidencialismo brasileiro 
tem-se caracterizado por um arran
jo institucional no qual o presidente 
é portador de enormes poderes 
constitucionais, com o Legislativo 
tendo papel secundário. Construído 
numa lógica elitista de exclusão ou 
cooptação dos setores populares, 
este arranjo tem servido, desde o 
período do primeiro governo de Ge
túlio Vargas (1930), como propulsor 
do modelo de desenvolvimento ca
pitalista brasileiro, através da hege
monia urbano-industrial aliada às 
forças oligárquicas tradicionais. 

Neste arranjo, o Legislativo as
sumiu um papel secundário de 
porta-voz dos particularismos oli
gárquicos com posição menor na 
estrutura do poder público. Isto 
passou a ser uma característica es

trutural do sistema presidencialis
ta brasileiro. Seu papel reduziu-se 
a ratificador das ações governa
mentais, e não fiscalizador. Sua 
posição alienada nas decisões go
vernamentais o tomou técnica e

políticamente despreparado, ad
quirindo o papel principal de arti
culação de interesses fisiológicos e 
clientelistas das forças locais no 
plano nacional. 

Faz parte deste sistema a fraque
za dos partidos, que não conseguem 
adquirir caráter nacional frente aos 
interesses oligárquicos localizados e 
não encontram uma lógica no jogo 
político que estabeleça espaços de 
luta nos moldes governo/ oposição 
responsável. 

A reforma do sistema político 
brasileiro têm, portanto, como pon
to necessário de sua pauta, a re.inser
ça o do Legislativo no sistema 
político como arena fundamental 
da estrutura estatal, onde a socie
dade se vê representada através dos 
partidos que agem numa lógica de 
disputa em tomo de programas e 
projetos para as grandes questões 
nacionais.a 
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Os partidos políticos 

Nas democracias representativas. os partidos 
políticos cumprem, normalmente. duas funções 
fundamentais para o processo político 
democrático. Por um lado, funcionam como 
principais intermediadores entre a sociedade 
civil e o Estado, seja representando setores 
desta última nas instituições estatais, 
especialmente no Legislativo. seja cumprindo o
papel de formulador de propostas e projetos 
políücos para a sociedade como um todo. 
Por outro lado. são os partidos os atores por 
excelência que se investem dos cargos públicos 
executivos ou legislativos através de seus 
quadros políticos. São eles que engendram o 
jogo político central, suas lutas. São, portanto, 
peças fundamentais da dinâmica do sistema 
po//1ico, pois são os atores do processo 
governamental. 

E
mbora essas duas funções possam
ser traduzidas na noção do mono

pólio da representação, isto não signi
fica uma restrição necessária ao pro
cesso participativo, especialmente no 
que cliz respeito ã ação dos movimen
tos soda.is. Pelo contrário, é justa
mente a relação constante entre parti
do e movimentos que permite o 
estabelecimento de uma repre
sentatividade efetiva, além de impe
dir a estatização cabal dos partidos e 
a cooptação dos movimentos. 

Ou seja, em um certo sentido, a 
relação entre movimentos sociais � 
partidos políticos pode ser concebi
da como condição fundamental pa
ra o estabelecimento de uma 
intermediação democrática entre 
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Estado e sociedade e para a constru
ção da responsabilidade no proces
so representativo. 

A história partidária brasileira é 
profundamente marcada pela fra
queza e pela descontinuidade, 
Contribuíram para tanto a natureza 
prematura da construção do Estado 
brasileiro, que constituiu-se sem 
uma equivalente organização sócio
política da sociedade; a própria in
tervenção estatal na criação e rotina 
partidária; o espírito antipartidaris
ta enraizado na cultura política bra
sileira; e a natureza localista e 
oligárquica da organização sócio
política, que estabeleceu um padrão 
hegemônico de ação política cliente· 
lista e fisiológica nas arenas políti-

cas representativas, esP,Ccialmcntc 
no Legislativo. 

A reforma do si ·tema político bra
sileiro, portanto, tem como ponto 
fundamental em sua pauta a reforma 
do sistema partidário, com vistas a 
alterar esse referido padrão. Tal refor
ma envolve de5<:le a reformulação da 
legislaQ.io eleitoral no senlldo de n-:;
tringir a existência de partidos rcpre
sen til tivamen te in�ign i ficantes, 
passando pela eliminação do caráter 
personalista da relação reprc.'

sentante/reprcscntado e do padrão 
clientelísta e fisiológico da a�o parla
mentar, o que implica em uma altera
ção do papel do Legislativo no 
sistema político, de suas funções e 
racionalidade de ação.• 

Os sisten1a eleitorais 

Os sistemas eleitorais possuem as seguintes 
funções nas democracias representativas: 
promover a seleção dos lideres e representantes; 
legitimar o processo político; recompor simbólica e 
politicamente a sociedade nas arenas políticas; e 
garantir a participação dos diversos setores e 
segmentos da sociedade. 

A di<CUS53Q do proces:so clenoral está ligada à de 
sistemas de governo 

A 
quantidade de técnicas e meca
nismos que se p9de combinar é 

imensa. E os efeitos políticos que 
cada combinação implica são deter
minado� ainda pela realidade histó
rica e ocial em questio. 

A im, a discussão sobre siste
ml'\s eleitorais precisa estar atrelada 
à questão mais geral que move a 
discussão sobre o tipo de arranjo 
institucional para o processo decisó
rio governamental, ou seja, o siste
ma de governo. 

Sob esta ótica, é possível estabe
lecer o problema a partir da seguinte 
definição inicial: ou opta-se por um 
arranjo institucional que favoreça a 
participação conjunta de todos os 
principais partidos no processo go
vernamental ou, então, por um ar
ranjo que permita a allernãncia 
entre maiorias distintas neste pro
cesso. 

O tipo de sistema eleitoral pode 
contribuir mui to no sentido de atin
gir qualquer dos dois objetivos. Um 
sistema substancialmente propor
cional tende a favorecer a reprc
sen tação e a participação mais 
ampla de parLidos e facções sociais. 

Já um sistema fortemente majoritá
rio favorece a formação de maforias 
a partir do fortalecimento de umas 
poucas forças partidárias consolida
das, o que facilita a consolidação de 
maiorias governistas. 

Qualquer dos dois sistemas, 
contudo, pode ser mitigado e, quan
do ativado em uma dada realidade 
com outros fatores sociais e hlstóri
cos, pode atingir estes objetivos ou 
comprometê-los. Por exemplo, um 
sistema proporcional com limites 
pode facilitar a formação de maio
rias numa sociedade heterogênea; e 
um sistema majoritário com dois 
tu.mos pode viabilizar a presença de 
minorias significativas no processo 
decisório. 

Os sistemas eleitorais brasilei
ros funcionam com princípio ma
joritário para cargos executivos e 
proporcional para cargos legislati
vos, excluindo-se o Senado, regido 
pelo sistema majoritário. Importa 
assinalar principalmente que o 
método proporcional para o Legis
lativo federal, quando combinado 
com a liberalidade da legislação 
partidária, facilita a criação e sobre-

vivência dos micropartidos, sem 
disciplina interna, onde predomina 
o individualismo e o personalismo.
Com a desproporção na repre
sentação, gera-se um fracionamento
excessivo do Legislativo que além
de dificultar a formação de blocos
políticos hegemônicos, capazes de
fomentar programas e projetos de
governo, carece de organicidade so
cial devido à distorção da expressão
eleitoral.

A reforma do sistema eleitoral 
brasileiro deve conduzir-se, portan
to, para os seguintes objetivos bási
cos: restabelecer a função de elo 
entre a vontade popular e a repre
sentação parlamentar da maneira 
mais fiel possível; inibir os vícios do 
individualismo e do personalismo 
dos políticos; possibilitar a consti
tuição de forças partidárias sólidas e
com maior organicidade, ou seja, 
com base social; pennitir um jogo 
político partidário restrito às forças 
relevantes que, de fato1 expressam 
tendências e clivagens sociais; e, por 
último, facilitar a construção de 
apoios sólidos aos governos, favore
cendo a constituição de maiorias.• 
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Federalisillo 

O federalismo. enquanto construção 
institucional pactuada entre diferentes 
estados soberanos, surgiu com a 
Constituição americana de 1787. Tinha por 
objetivo criar um sistema pol t1ico onde os

governos central e regionais mantivessem 
um certo equilfbrio de poder. Tal sistema 
permitiria, assim. a expressão das 
diversidades contidas dentro do mesmo 
território nacional. 

Ao longo da formação dos esta
dos-nação e com o surgimento dos 
nacionalismos (muitos dos quais 
fortemente relacionados à territo
rialidade), a tensão entre centraliza
ção política e federalismo foi 
constante. Tal ocorreu, por exemplo, 
com a Itália, que hoje em dia di5CUte 
uma maior autonomia regional, 
prevista indusi ve pela Constituição 
de 1948, e com a fndfa, marcada por 
conflitos étnicos. Lideranças políti
cas destes dois países encaram o fe
der a li smo inclusive como um 
mecanismo capaz de administrar 
tendências separatistas1 fortalecidas
pela crise econômica (lndia) e pelo 
processo de integração continental e 
também pela crise política (Itália). 

No Brasil, o pacto federativo 
tem-se caracterizado, desde a Pro
clamação da República, pela sua 
fragilidade. Na República Velha, o 
governo da Unii'\o originava-se 
dos arranjos políticos das oligar
quias regionais. A política dos gover-
11adores e o pacto coronelista 
articulavam as dinâmicas políticas 
locais ao governo central, a elas 
subordinado, particularmente as 
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de São Paulo e Minas Gerais. 
Com o Estado Novo e sua reação 

aos particularismos oligárquicos, o 
principio federativo foi anulado cm 
nome da construção de uma idenh
dade nacional. Administrativa
mente, os estados passaram, desde a 
Revolução de 1930, a ser governa
dos por interventores indicados pe
la União e ainda que estes fizessem 
uma série de concessões às lideran
ças políticas locais, a lógica do pro
cesso político era voltada para o 
governo central. 

O período em que o princípio 
federativo esteve mais em evidência 
foi o da Constituição de 1946, que 
durou até 1964. A partir do golpe 
militar, novamente a federação foi 
esvaziada, em nome da racionali� 
dade administrativa e da necessi
dade de acumulação de recursos 
para o modelo de desenvolvimento 
então cm franca expansão. 

A Constituição de 1988 trouxe 
grandes progressos para o fortaJeci
mento da federação, expressos na 
descentralização de recur.:.os e com
petências, reforçando o papel dos e:,
tados e muniápios. Contudo, em boa 

parte devido aos comprum�sos da� 
fon;as políticas que a elaboraram, a 
Constituição cnou ou consolidou 
alguns obstáculos ao forlakctmcntn 
da própna ft'dcraçào. 

O principal deles refere-se ao 
desequilíbrio das bancadas parla
mentares estaduai-. na Câmara do.:; 
Deputados. A Com)tituição de 1988

determinou que nenhum e5tado ti
vesse menos do que oito e mais do

que 60 deputados, acam.'tando uma 
grande desproporcim)alidadc entre 
eleitore�/clcitos por estado Tal di
visão fa vor�ce principalmente o::; C!-
ta d o<:- do orte/ Nordeste, em 
detrimento dos estados do Sul/Su
deste. 

Esta desproporção não�, eviden
temente, casual, e buscava :;obre-re
presentar as forças con::-ervadoras 
daquelas regiões e sub-n.:presentar 
as forças progressistas das regiões 
mais desenvolvidas do Pafs. Parn o 
fortalecimento do pacto fedcrauvo, 
aJém do equilíbrio entre os gover
nos central e regionais, deve haver 
também equilíbrio entre a repre
sentação da população das próprias 
unidades da federação. • 

E
m situações democráticas, o sis
tema l'leitoral exerce um papel 

dt• fundamental impnrtâ.ncia na ex
plicitaçà ou não dôs conflitos polí
ticm .. Pode-se aíirmar, de uma ma
nein, gL•ra� que sistemas eleitort1is 
m, jorit.�r,os favorc<X!m a explicita
ç.tn dc�tc� rnnflitos, por tomarem 
cl.u,, as maiorias e minorias, a si
tuação e " oposição; já os sistemas
proporcionais favol't'Cem a concilia
ção, por tenderem a fragmentar o
quadro partidário.

A história política brasileira é 
marcada pelo signo da conciliação. 
Entre as diferentes frações dns elites 
domimtntes e cooptação e/ou re
pressàu das maiorias .sociais. 

No.s momentos de mudanças 
instituc.ionais e construção de novas 
hcgemoni:is, a� continuidades sem
pre foram mais marcantes do que as 
descontinuidades. Tal como na Pro
clamação da República, por e\em
plo, qunndo it� oligarquias regionais 
oriundas do Segundo Império hege
monizaram o processo político e 
ocuparam o aparelho de Estado ou 
na fü.•voluçào dt� 30 e o subseqüente 
gnvemo de ccntmlização <: modcm
izaçau mucr1do pelo compromisso 
entre rn, difert.mlc.·� sctnrcs das elites 
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Conflito e conciliação 

As instituições políticas refletem o grau e a 
forma do embate existente entre os atores 
sociais no momento em que foram criadas. 
As formas institucionais podem contribuir 
para a explicitação dos conflitos - quando as 
diferenças entre os princípios programáticos, 
ideológicos e os interesses das torças 
políticas em disputa estão e/aramente 
colocados - ou para a sua conciliação, 
quando estas diferenças estão diluídas. 

que disputavam o poder. 
A conciliação e a cooptação ex

pressaram-se em todas as Cartas 
Constitucionais republicanas, parti
cularmente a partir da de 1934, a 
primeira que assinala o surgimento 
de uma nova fração importante en
tre as elües dominantes. A não-ado
ção de uma reforma agrária junto 
com as leis trabalhistas é exemplo 
do pacto intra-elites e da cooptação. 
Conciliação e cooptação também fo
ram expressas em ideologias nacio
nalistas, como as do Estado Novo e 
o nacional-dcsenvolvimentismo.

No Brasil, surgiram a partir do
fa;tado projetos orgârucos de nação, 
como o referido nacional-desenvol
vimentismo (elaborado a partir de 
uma agência estatal, o ISEB), que 
exigiam a adesão e não a contes
tação ou a explicitação dos conflitos 
por parte dos diferentes atores so
ciais. 

Como foi tênue a experiência de
mocrá tica brasileira, o sistema elei
ton1l não teve aqui o papel central 
que exerceu em outros países. Não 
foi essencialmente através dele que 
a não- explicitação dos conflitos foi 
obtida, mas sim através da ronstru
ção de uma figura que aparente-

mente pairava acima das clivagens 
da sociedade, arbitrando estes 
confütos e esvaziando-os de signifi
cado no contexto de um projeto na
cional: o presidente da República. 
Daí a razão pela qual, em nossa his
tória, praticamente todas as crises 
de governo terem se tomado crises 
institucionais. 

Com a atual experiência demo
crá tica, é necessário que se crie uma 
institucionalidaéte que permita a ex
plicitação e a tradução , no âmbito 
da política, dos conflitos que se ges
tarn na sociedade. 

Contudo, tal empreendimento 
encontra resistências, principal
mente porque tornaria visíveis os 
pactos entre as elites e a exclusão 
que estas impõem às maiorias so
ciais, deixando claro que o desen
volvimento brasileiro, social, 
política e economicamente exclu
dente, é fruto de um projeto pac
tuado entre as elites. Ainda assim, 
é de fundamental importância, 
pois só a partir dele os atores so
ciais terão os instrumentos e até 
mesmo a legitimidade para, no 
campo da política, propor novos 
projetos para o Pais e construir no
vas hegemonias. • 
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Privatização do Estado e 
grupos de interesse 

A crise do Estado brasileiro tem levado a um 
progressivo enfraquecimento da função de 
governo e à incapacidade de levar adiante 
políticas econômicas e programas sociais 
coerentes de cunho reformador. Além disto. esta 
crise tem conduzido à ineficáe1a dos 
instrumentos e medidas de política pública e ao

crescente descrédito da população em relação à
capacidade dos governos enfrentarem os 
problemas do P.afs. n ,i,,quen,i\ mont.'ldO pN PC levou ilo e,m�mc, ., apr,,pri,,�llo J,, 

Pc,cler Publico por jlrupo-. Je 1nie«"'-.: 

N
este contexto, abrem-se espaços
sempre maiores e abrangentes 

para a ação de grupos de interesse 
que se instalam no Estado e a traves 
dele, configurando uma tendência à 
gestão pri vatista dos recursos públi
cos. A Wta de coesão política dos 
grupos dirigentes e a ausência de 
uma estratégia de acumulação he
gemónica produzem um projeto 
estatal débil, já que ao esgotamento 
do modelo de desenvolvimento cor
responde a crise de sua forma esta
tal, característica dos últimos 50 
anos de nossa história. 

Tendo sido o Estado o principal 
agente de socialização do excedente 
através dos gastos públicos, seu de
clínio e enfraquecimento passam a 
deslegitimar sua função de produ
tor de bens púbUcos, bem como seu 
papel de regulador do crel:,cimento 
econômico e planejador do desen
volvimento. As propostas neolibe
rais apontam, justamente, para a 
redução da presença do Estado em 
quase todas as áreas, e para a pro

gressiva transferência de recursos 
públicos para o setor privado, cuja 
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gt.lStâo aparece como mais eficaz e 
menos sujcita à pressão de grupos 
de interesse. 

O processo de privatização do 
Estado pode ser considerado uma 
declaração de sua incapacidade de 
coordenar, disciplinar e coibir a 
ação dos interesses privado::. na dis
puta pela apropriação dOl> exce
dentes socializados na esfera 
pública. 

A partir desta análise, duas 
questões se colocam: a necessi
dade de transformação da forma 
do Estado, dado o esgotamento de

sua capacidade centra1izadora e 
de mediação entre espaço nacion;,l 
e internacional; e a construção de 
uma democracia a partir  da 
constatação de exaustão do siste
ma político em sua função de cana-
1 i zar conflitos e viabilizar a 
formação de hegemonias e proje
tos estatais. 

Será preciso, então, repropor 
uma divisão de poderes menos fun
cional e mais política, não dbtin
guindo simplesmente Executivo de 
Legislativo, mas sim identificando 

maioria governamental t' mirwria 
de opm,ição. Será também precbo 
pensar institutos dt• democracia di
reta que corrijam distorções do sb· 
tema rcpresenln livo (ou de 
mecanismos e formas de rcpn·
::;entação) e uma reforma do si tt:mil 
eleitoral que permit.1 a legitimação 
tanto do governo e do sblcma polí
tico, quanto d,'ls instituiçôcs demo
cráticas enquanto tal. 

Em síntc::.l', o processo de priva ti
zaçã<'> dos recursos públil.:n-. e de as
sédio corporativo do E::.tado por 
intcres::;es organizados fora da l'sfL-

ra do jogo político é resultante da 
ausência de projeto estatal e da dc
CClmposição da função de governo, 
que produz Exeçutivos fracos, inca
pazes de re..-,ishr as prc'.-sõcs ç0rpo
rativistas e de direcionar a açào do 
Estado. A refom,a do ::.istema políti
co, em particular do sistema de go
verno, deve procurar soluções 
institucionais t1ue possibilitem a 
formação de governos fortes e a or
ga nízaçào democrática dos inte
resses e da relação entre sociedade e
Estado.a 

Cidadania 
e participação 

As questões da cidadania e da participação 
têm a função fundamental, no debate sobre 
reformas institucionais, de restabelecer o 
sentido político específico deste debate ao 
apontar seus limites e sua importância no 
processo mais amplo de democratização 
da sociedade brasileira. 

A sociedade deve lutar per atenas poliuc:is que incorporem os saores populares 

S
e as noções de soberania popular
e emancipação do homem forem 

.iincla o sentido últimn da democra
tização da sociedade, por mais que 
as crises ideológicas possam colocá
las no plano distante da utopia, elas 
devem ser a meta das transfor
mações da sociedade. Assim, a dis
CUS!>ão sobre engenharia institucio
nal e mcc,rnismos representativos 
deve ser colocada como meio im
prcsci n dível para o encami
nhamento de projetos políticos e co
mo momento fundamental na luta 
pela capacitação política dos atores 
populares que lutam no sentido des
tas transformações. 

Desta forma, a discussão sobre as 
regras do jogo niio é um fim último 
do processo democratizador, o que 
nos levaria a um tipo limitado de 
democracia libtmll. Tnl dcbRtc tam
bém não dh,pensa ou exclui a neces
sidade da luta e discussão no campo 
das questões sociais. Ela inclui estes 
wmas e preocupações já que o pro
cesso dP transformação social passa 

pela ação política institucional e 
exige dos setores populares sua 
constituição também enquanto 
atores partidários de forma a influir 
e impor questões na formulação de 
projetos de desenvolvimento e polí
ticas govemamentais. 

Assim, a discussão sobre os ar
ranjos institucionais do processo de
cisório é também a discussão sobre 
como os atores sociais se posicio
nam estrategicamente frente a este 
processo. O que implica na defini
ção de viabilidades dos projetos de 
transformação. 

A questão da cidadania entra co
mo ponto de conexão entre tais ar
ranjos institucionais e as questões 
sociais, tendo por mote a materiali
dade da participação. Ou seja, junto 
com a questão do novo arranjo insti
tucionru, deve-se refletir sobre a via
bi li da d e da consolidação dos 
direitos sociais, políticos e civis, de 
forma a incluir de fato os indivíduos 
e grupos nesse novo universo insti
tucicmal. 

A luta pelos direitos é ao mesmo 
tempo a luta por uma institucionali
dade democrática que os viabilize 
cada vez mais. Assim, a sociedade 
brasileira precisa lutar por arenas 
políticas que incorporem os setores 
populares, especialmente no que 
diz respeito ao processo decisório, 
de modo que este processo resulte 
em transformações substantivas na 
realidade social, levando esta nova 
institucionalidade a não se limitar 
ao universo da democracia liberal 
formal. 

Isto parece colocar o desafio de 
se trabalhar simultaneamente os 
limites da democracia repre
sentativa bem como a constituição 
da sua institucionalidade, onde os 
mecanismos de participação semi
direta (plebiscito, referendo e ini
ciativa popular legislativa) e a 
capacidade dos movimentos so
ciais e dos cidadãos se utilizarem 
destes mecanismos podem ser vis
tos como no campo das altemati
v;is possíveis.• 
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Eficácia do governo e 
participação popular 

A idéia de democratização do Estado e da 
sociedade é associada quase sempre à ampliação 
da participação da cidadania nos processos de 
formulação de políticas e de tomada de decisões na 
esfera governamental. A participação pode ser 
ampliada através de institutos de democracia direta 
(como o plebiscito e o referendo popular), ou 
através do aperfeiçoame nto do sistema de 
representação como, por exemplo. a reforma dos 
sistemas eleitorais. 

Democracia representativa e de
mocracia participativa (ou dire

ta) podem relacionar-se comple
mentariamente ou conflitivamente, 
segundo o posicionamento ideoló
gico ou cultura política a partir do 
qual os sujeitos pollticos as afirmam 
ou criticam. Não raro a esquerda se 
caracterizou pela desconfiança em 
relação à democracia repre
sentativa, associada ao liberalismo 
burguês, enfatizando as qualidades 
da democracia direta ou participati
va, que transfere o poder do Estado 
para a sociedade organizada e para 
os partidos da classe operária. 

O que muitas correntes procu
ram fazer atualmente é afirmar a 
complementariedade entre meca
nismos de representação política e 
instrumentos de participação dire
ta, de modo a superar os modelos 
formais e restritivos da democracia 
liberal, sem no entanto liquidar o 
principio da representação, sem o 
qual não se consegue conceber o go
verno democrático de sociedades 
complexas. 

Os partidos políticos, por exemplo, 
não deveriam ser a única expressão de 
representação da sociedade organiza
da. Em alguns países de mais longa 
experiência, os partidos tendem a tor-
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nar-se instituições de Estado, muito 
fechadas à influência dos setores orga
nizados da soaedade civil. Busca-se 
então renová-los, introduzindo meca

nismos através dos quais a sociedade 
possa partiâpar de seus processos in
ternos , ao me:,,no tempo em que se 
propõe a democratização de suas es
truturas, promovendo-se, por exem
plo, eleições para a escolha do:, seus 
candidatos no Parlamento. Desta for
ma, toma-se possível melhorar a quali
dade da representação política e 
contribuir assim para reduzir a distân
cia entre esta representação ea partici
pação da sociedade. 

Por outro lado, a ampliação das 
instâncias de democracia participati
va coloca dois tipos de problema: o da 
representatividade perante a socie
dade dos grupos organizados que 
ocupam espaços na administração do 
Estado; bem como a eficácia da ação 
de governo em situações onde o pro
cesso decisório depende da negocia
ção permanente e intensa com grupos 
e organizações representantes de in
teresses muito diferenciados. 

É possível pensar em um proces
so de articulação de interesses 
conflitantes em esferas mais restri
tas como a fábrica, o bairro e até 
mesmo o município, o que pode se 

dar através de mecanismos de de
mocracia direta ou participativa. 
Mas a participação direta da popu
lação nas decisões de governo deve
rá ser mediada por instituições 
políticas (partidos, sindicatos, asso
ciações), levando-se cm conta os li
m I tes da representatividade 
pohtka, a necessidade de wcréncia 
adrninbtrativa do governo - basea
da numa certa noção de interesse 
coletivo - e a manutenção da pró
pria eficácia da função de governo. 

Isso significa que não se deve in
terpretar a.sexigt•ncias d7 ,lmpliação 
dos espaços de partidpação da so
ciedade, cm contraposição à té:léia 
de representação política. 

É prech,o que o sistema de gover
no seja suficientemente flexível para 
incorporar as demandas de partici
paçãó, adequando-se à contínua 
transformaçã<, das estmturas so
ciais. Além de remover os obstácu
los sociais e econômicos à efetiva 
participação dos cidadãos na vida 
polftica do Estado, a tarefa que se 
apresenta hoje para as forças pro
gressistas é a de viabilizar esta parti
cipação através da construção de 
uma institucionalidade que estenda 
progressivamente a democracia a 
todos os setores da esfera pública.• 

O liberalismo do século XIX procu
rou defender o direito à proprie

dade privada das "ameaças" da liber
dade política e da democracia, com 
um modelo político que restringia 
fortemente a participação dos cida
dã� nos processoc; de escolha das 
elites dirigentes. Essa concepção limi
tadçi da democracia não resistiu aos 
movimentos revolucionários e refor
mistas protagonizados pelos traba
lhadores, que levaram a progressivas 
conqubtas de direitos políticos, em 
particular o sufrágio universal e a li
berdade de organização sindical. 

A escola liberal-democrática, 
que inspirou os regimes políticos 
das democracias ocidentais da pós 
li Guerra Mundial, procurou in
corporar o princípio de igualdade 
política dos cidadãos, compatibiH
zando-o com a liberdade econômi
ca característica do capitalismo. A 
consolidaç�u da democracia poli
tica naqueles países possibilitou a 
canalização de demandas sociais e 
a conquist,1 de uma série de direi
tos (educação, saúde, proteção 
contra o desemprego, etc.). Essas 
conquistas implicaram numa res
trição à liberdade absoluta do ca-
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Democracia A • 

econom1ca 
X 

Democracia política 

O maior desafio hoje para a esquerda talvez seja o de 
reconciliar as razões da liberdade com as da igualdade. 
A tradição liberal clássica produziu essa dicotomia, 
apontando para os riscos que o princípio da igualdade 
apresentava para a liberdade política. Na verdade, 
essa liberdade era um corolário do princípio da 
liberdade de mercado, baseada na propriedade 
prívada e na busca do lucro individual. 

pi tal na gestão de seus custos (prin
cipalmente da mão-de-obra), o que 
só foi possível através da interven
ção do Estado no processo de acu
mulação. 

A crise do modelo de desenvolvi
mento baseado no Welfare State (Es
tado do Bem-Estar Social) e o 
avanço das idéias neoliberais no fi

nal da década de 70 e durante todos 
os anos 80 indicam o esgotamento 
da modalidade de relação entre Es
tado e mercado que possibilitou 
combinar o avanço da democracia 
poütica e as conseqüentes conquis
tas no campo da democracia econô
mica e social com a acumulação de 
capital. A direita ataca o Estado, os 
direitos sociais e os sindicatos, atri
buindo- lhes a responsabilidade pe
las ineficiências econômicas e pelos 
estrangulamentos que impedem o 
crescimento econômico em novas 
bases tecnológicas. E afirma a supe

rioridade da razão de mercado para 
regular o processo de acumulação e 
as relações sociais. 

Mais uma vez, reaparece a 
contradição entre o princípio da 
igualdade (no campo polftico e eco
nômico) e a Uberdade (entendida 

como liberdade econômica de mer
cado). O debate em torno de um 
novo modelo de desenvolvimento -
democrático e pluralista - passa 
justamente pela superação da 
contradjção entre liberdade e igual
dade, forjada pelo pensamento libe
ral, bem como de seus demais 
binômios conceituais, como Esta
do/ sociedade; Estado/ mercado; 
política/ economia. 

Em países como o Brasil, forte
mente pressionados por condicio
nantes internacionais que vêem na 
democracia um pressuposto de es
tabilização do mercado, existe o 
risco de vir a vencer uma concep
ção restritiva, que impeça a intro
dução de princípios da 
democracia econômica, principal
mente se o processo de radicaliza
ção democrática for contraposto 
ao sucesso econômico. Neste senti
do, será preciso combater a visão 
que defende uma "agenda de ho
mogeneização global'', sob o mo
nitoramento das potências 
mundiais, que privilegia a forma 
da democracia liberal e não o seu 
conteúdo e a sua substância iguali
tária e libertária.• 
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O papel da mídia 

Os grandes partidos de massa europeus, 
surgidos no final do século XIX e início do XX, � 
tiveram um papel de fun damental g 
importância na educação política de seus i 
filiados e simpatizantes. Cada partido l 
organizava seus clubes, círculos de leituras e : 

:? debates. jamais, juventudes. etc, em torno � 
de suas pr opostas pr ogr amáticas  e !1 
doutrinárias. 

H
oje, o grande canal de educação
política não é mais o partido po

lítico, mas o mass-media. Os meios de 
comunicação de massa, particular
mente a televisão e o rádio, substituí
ram os partidos políticos enquanto 
socializadores de visões de mundo, 
com um poder de alcance muito 
maior doqueestesnoquedizre.--peito 
ao número de pessoas atingidasecom 
um caráter bastante distinto. 

Ao contrario dos partidos, onde a 
socialização dos valores é fruto do 
confronto coru,tante de idéias, a co
municação de massa possui um cará
ter essencialmente unilateral, pois o 
telespectador ou ouvinte tem um pa
pel bastante desigual no processo de 
comunicação face ao produtor dos 
programas. O militante de um parti
do político é interlocutor e sujeito do 
processo de criação de visões de mun
do, enquanto que o telespectador ou 
ouvinte tem um papel basicamente 
de receptor, geralmente acrítico, das 
mensagens veiculadas. 

No Brasil, os meios de comunica
ção de massa, que alcançam todo o 
território nacional, encontram-se ai
tamente oligopolizados. Esta concen
tração, iniciada principalmente a 
partir do Golpe Militar de 1964, a-
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rompanhou o processo de moder
nização conservadora da economia 
brasileira, legitimando-a e �fletin
do o papel estratégico atribufdo à 
comunicação de massa pelos gover
nos militares que, ao mesmo tempo, 
es, aziar.un sistematicamente o pa
pel dos partidos políticos. 

Atualmente existem apenas qua
tro grandes redes nacionais de tele
comunicações: Globo, Manchete, 
Bandeirantes e SBT, sendo que só a 
primeira controla cerca de 70% do 
mercado e atinge quase todo o terri
tório nacional. 

A democratização da sociedade 
brasileira não se fez acompanhar 
pela democratização dô controle 
dos meios de comunicação, que per
maneceram extremamente oligopo
lizados e em muitos sentidos se 
autonomizaram, passando a defen
der seus próprios interesses corpo
rativos. 

Em todososgovemodvis,incluin
do o de Itamar Franco, o poder dos 
grandes grupos de telecomunicações é 
expresso, entre outras fonnas, na indi
cação do ministro das Comunicações, 
invariavelmente a eles ligado. Estes 
grupos têm um papel central na vida 
política do Pais, tanto na esfera gover-

namental quanto na partidária e na 
da sociedade civil. Sua influ�ncia 
pode ser atestada na indicação ou 
queda de ministros, cm qualquer 
eleição - indusíve na de Fernando 
Collor à Presidência da Rep1fülica 
em 1989 - e nas critica::;, por exem
plo, ao movimento sindical. 

Rc..'Cuperar o caráter público dos 
meios de comuní01ção, dcmocra tizá · 
los, desogopolizá-los e estabelecer so
bre eles um controle social é, 
portanto, parteintrín� do p sso 
de democratização da soei dade 1:ira
sileira. Como concessões públicas 
que são, o::. meios de comunicaçãó de 
massa devem permanecer sob 
controle social e não sob a lógica pri
vada de seus concessionários. 

Diante deste quadro, os partidos 
políticos devem aprender a utilizar 
os meio de comunicaçao de massa 
como uma ferramentas para a socia
lização de seus programas e doutri
nas e a eles ter acesso. Ao contrário 
do que pensa o senso comum, cria
do e reproduzido a partir dos pró
prios meios de comunicação, os 
programas partidários gratuitos e 
os programas eleitorais são impor
tantes momentos de socialização e 
construção partidárias. • 

•• •

O IBASE (Instituto Brasileiro de Anôllses Sociais e Econômicos) é uma Instituição nào 
governamental. supraportldórlo. sem tlns lucrativos ou vlncufoçõo rellgloso. que tem 
por objetivo democrotlwr o lntormoçõo poro democrotlZor o sociedade. 

Criado em 1981, o IBASE trabalho com o pesquiso de dados sobre o reoOdode 
s6clo-econõmico brosllelro, buscando nõo só o onóllse dos Indicadores divulgados 
pelos organismos offcfois. como também o elaboração de novos informações. 

O IBASE pretende. desta formo. contribuir poro o fim do monopólio da Informação e 
apresentar a todos os segmentos do sociedade brasíleiro, principalmente aos movi
mentos populares organizados. urna vlsõo cntica e alternativo da conjuntura nocional. 

Entre os serviços do IBASE estão o consultoria nos ôreos de economia, estatística. 
telemótico, comunicação saciai, estruturo ogrória, melo ambiente, sindical e coope
raçõo internacional. Além disso, o IBASE promove cursos, palestras. e produz pubJl
coções. programas de ródlo, audlovrsuois e vTdeos, que estão à disposição do público 
e possuem urna llnguogern de tócll compreensão. 

O IBASE é uma entidade autônomo. comprometido com o defesa dos dlreltos huma
nos, com o preseNaçõo do meio ambiente, com o Justiça, o bem-estar social e. acima 
de tudo. com o participação de todos os brasileiros no construção do democracia 
no Brasll. 

Coordenaçôo Geral: Herbert de Souza. C. A Afonso e Cõndldo Grzybowski 
Coordenador de Comunicação: Fernando Sá 
Coordenador de Cooperação: Atila Roque 
Coordenador de Telemática: Ricardo D. Campos e Soliel Figueira Alho 
Coordenador de Elaboração e Consultoria: Jaerson Lucas Bezerro 
Coordenador de Administração: Manoel do Silva Lapa 

Atualmente o programo do IBASE é apoiado pelos se
gull"\tes Instituições lnternoclonols: 

de Quaresmo do Holanda) e STICHTING DOEN 
INGLATERRA: OXFAM. SAVE THE CHILDREN (lnstituiçõo Bri

tânico de Apolo às Crianças) e CHRISTIAN AID ALEMANHA: BROT (Põo Para o Mundo), EZE (Associa
ção Evangélica de Cooperóçõo e Desenvolvimento). 
MISEREOR (Açõo Contra a Fome e Doenças r,o Mun
do), EMW (Evongellsches Mlsslonswerk) e HEINRtCH-BÔLL
STIFTUNG e. V 

CANADÁ. CCODP(OrgoniZoçõo Cotóico Canad8f')S0 poro 
o Desenvolvimento e o Paz). UCC Ogrejo Urido do Conodó) e
IDRC (lntemalfonol Development Reseorch Centre)

ESCÓCIA, SCIAF (Fundação Católico Escocesa poro As
sistência lntemocJonal) 

FRANÇA: CCFD (Comitê Cotóllco Contra a Fome e pelo 
Desenvolvimento), CIMADE (Serviço Ecumênico de Coope
roçõo). FPH (Fundação poro o Progresso do Homem) e 
SOLAGRAL (Solidariedade Agro-Alimentares). 

HOLANDA: CAF (Fundação poro Assistência à Comunl
coçõo). ICCO (Comlssôo lnterecles!óstico de Coordena
çõo poro ProJel os de Desenvolvimento), NOVIB 
(Orgonlzoçõo Holandesa Poro a Cooperação lnlernoeional 
ao Deserwolvlmento). VASTENAKTIE (Campanha Episcopal 

IBASE 

ITÁLIA. CROCEVIA (Organismo Não-Governamental de 
Cooperação e Solldariedode Internacional), MLAL (Movi
mento Laico paro o Américo Latino), 

IRLANDA: TROCAIRE (Agência Católico poro o Desenvol
vimento Mundlal) 

SUÉCIA: UBV (Cooperoçõo Técnico Sueco) 

SUÍÇA: AÇÃO QUARESMAL DOS CATÓLICOS sulços. LWF 
(Federação Mundial Luterano), TERRE DES HOMMES e FIM 
(frontler lnternship ln Misslon) 

USA: FUNDAÇÃO FORD. IAF (Fundação lnteramericono). 
NCCC (Conselho Noclonal das Igrejas de Crísto) e FUNDA
ÇÃO JESSIE SMITH NOYES 

ONU: PNUD (A'ogcoma dos-Nações Unidos poro o Desenvol
vimento). UNICEF (Fundo das-Nações Unidas poro a Infância) 

PROJETOS ESPECTFICOS DE ENTIDADES NACIONAIS: FfNEP 
(Flnonclodora de Estudos e Projetos) 

Ruo Vicente de Souzd. 29-Botafogo-Cep: 22251-070-Rio deJanelro-RJ 
•Tal.: (021)286-6161 • Telefox: (021)286-0541 • Telex: 2136466 BASE BR • Geonet: GE02:IBASE
• PeoceNet mollbox:IBASE • AlterNex: (021) 286-0024 • Via RENPAC (Brasfl): 12150479

• Via RENPAC (Exterior). 7241215Qll79
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Estimados (as) companheiros (as) da caminhada. 

"A espiritualidade do trabalho 
é tudo aquilo que as suas mãos fazem e 

que alegra a sua alma." 
Pe. Alfredinlw 

Esperamos encontrá-los (as) firmes na nossa grande missão de levar a Boa Nova de Jesus de 
Nazaré à classe trabalhadora urbana. Mesmo nesse momento tão difícil no cenário nacional, 
afinal, nossa convicção vai muita além da vida republicana do nosso país. 
O momento nos desafia a a.rumar a militância da ressaca moral, para que possamos 
revitalizar a esperança do nosso povo, e reconstruir o nosso projeto. 

4 ª Semana Social Brasileira 

Nesse momento de crise a 4ª semana tem um papel fundamental na articulação das forças 
sociais na construção de um Brasil diferente, onde a dignidade humana esteja acima de todas 
as coisas. 
Compreendendo a importância histórica desse momento e a necessidade de unirmos forças, 
a coordenação da semana sociaJ junto com a coordenação do Jubileu Sul/Brasil, realizará nos 
dias 25 a 29 de outubro 2005, em Brasília-DF, a urna grande assembléia, que tem como terna: 
"Assembléia Popular: Mutirão por um novo Brasil". O evento contará com a participação de 
10 .mil pessoas. 
A Pastoral Operária, precisa se articular nos Estados e Dioceses para que possamos ter uma 
boa representação e colocar os desafios do nosso E!ixo articulador uma nova cultura do 

trabalho em evidência durante todo o evento. Precisamos ficar atentos (as) com a dinânúca 
das semanas locais, pois a escolha dos (as) delegados (as) se dará pelos regionais. 

2° Simpósio Nacional "O Futuro do Trabalho no corntexto da América Latina" 

Estamos bastante animados (as) com as notícias que chegam sobre o processo preparatório 
do 2° simpósio nacional. A felicidade não é pra menos, pois nesse momento de crise, estamos 
dando verdadeiro testemunho de esperança, com a realização dos simpósios diocesano, 
estadual e regional. Mas para que esse mesmo vigor se reflita no simpósio nacional, 
precisamos também durante o processo preparatório, não esquecer de trabalhar a questão 
financeira, para garantir uma boa representação dos e:stados e dioceses no simpósio nacional. 
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Melhores momentos 

1. O companheiro Valmir, da pastoral operária da Diocese de Santo André e sua
companheira Ana, estão felizes da vida, pois acaba de nascer o mais novo herdeiro da
luta, o seu filho Cauê. Parabéns!!!

2. O melhor momento é termos as lideranças das dioceses ajudando nos trabalhos do
Secretariado nacional. Veja que todos/ as receberam o foldcr do II Simpósio sem
dobrar e estão realizando esta tarefa.

3. O grande e melhor momento: inauguração da nossa Casa da PO no dia 11 de
setembro a partir das 14 horas: todos e todas estão convidados/ as!

P. O.ores momentos 

Não dá para negar o pânico que a mídia cria nas pessoas com a onda de violência que tomou 
conta do País. Chegam até a classificar algumas cidades do País como mais perigosas do que 
outras. Porém, a violência está cm todo lugar. Mas o grande companheiro do colegiado 
nacional, o Juliano, que mora na pequena e pacata cidade de Varginha, foi participar da sua 
primeira reunião do colegiado no Rio de Janeiro. Até aí nenhuma novidade ... Afinal, a 
violência, como mencionamos, está em todas as cidades do País. Temos que romper com esse 
pânico apagar de vez da nossa cabeça. Mas como dá para apagar desse jeito? Veja: Juliano a 
caminho da reunião, na madrugada, ao ler atentamente o endereço do local do encontro, 
dentro do ônibus, deu conta de que o ponto de referência era nada mais nada menos do que: 
vizinho ao cemitério. Seguraaaaa pião!!! 

Um grande abraço e que Jesus fortaleça cada vez mais a nossa resistência hist_órica, para 
podermos revitalizar a esperança. 

Vai no envelope. 

Cartaz do ?' Simpósio Nacional 
Folder do Simpósio com ficha de inscrição 
Jornal Conquistar 
Vários textos para seu conhecimento 

Queridos coordenadores e queridas coordenadoras 
Por favor, nos ajudem e dobrem o folder do Simpósio antes de distribuir às pessoas. Segue 

um como modelo de dobra 

Beijo carinhoso e abraço fraterno 

Manoel Júnior 
Antonia Carrara 

!1_111,.....lllddlllCINII, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 
Traba/110 sim, ALCA não! 



Primeiro Projeto de Formação Social 

Rogério, Matteo, 
Bruno, Agostinho, 

Piaia, Irene 
(coordenação geral) 

Catedral 
41 concluintes 

Coordenação 
Orofino-Percival, Cássia 
Valéria, Antônio Sérgio 
(coordenadores locais) 

1 ;' ···· ... 
Cenfor 

43 concluintes 

V 

Parreiras 
( assessor permanente) 

Nosso Lar 
3 7 concluintes 

Sociologia (2° 

semestre de 1996) - Rogério, Aninha, Rosa, Roseli, Suzan, Olga, Marcos Arruda, José Cláudio, Marlúcia, 
Ana Lagôa e Parreiras. 

Política (l 
O semestre de 1997) - Marcelo> Atílio , Hugo Paiva, Percival Tavares, Ivo Lesbaupin, Arthur Messias, José 

Cláudio, Francisco Orofino, Névio Fiorin, José Américo e Chico Alencar. 

Antropologia (2
° 

semestre de 1997): Jorge Miranda. 

Pastoral (2
° 

semestre de 1998): Névio Fiorin, Rogério Cunha, José Cláudio, Solange , Francisco Orofino e Pedro 01iveira 



Processo de Avaliação 2004 e Planejamento 2005 

Agenda: 

06108 -Apresentar a agenda de avalié:ição e planejamento. 
13108 - Avaliar a EFP, nos seguintes aspectos: 
Breve Descrição: devido as necessidades de transformação da realidade de exclusão social em que vive a maioria da população dos 
municípios da Diocese, e percebendo que essa transformação só virá a partir de mudanças nas políticas públicas (saneamento, edu
cação, saúde, etc.), surge a idéia de realizarmos uma Escola de Formação Política, onde se formarão os novos politlcos que real
mente desejem trabalhar por uma melhoria significativa da qualidade de vida da população. 
Objetivo geral: capacitar pessoas para que possam atuar na administração do poder político municipal/ estadual, bem como pesso
as que queiram ocupar cargos públicos administrativos, em beneficio de um projeto de vida social mais justo, humano e solidário. 
Objetivo especifico: formar futuros candidatos (as) a vereador e prefeito para as eleições, lideranças locais engajadas na transfor
mação social, bem como outras pessoas que almejem aos cargos políticos no legislativo ou executivo. 

Metas estratégicas: influenciar na correlação de forças político-partidárias na Baixada, investindo na formação de lideranças demo
cráticas, éticas e criticas. Garantir no plano diocesano o espaço da formação polltica como missão de uma Igreja compromissada com 
a transformação da realidade de exclusão social. 
Público-alvo: 100 pessoas por curso que preferencialmente pretendam disputar, imediatamente ou a médionongo prazo, as eleições 
municipais / estaduais, presidentes de associações de bairro, membros dos conselhos municipais, responsáveis diretos por Ong's, 
etc. 

• Público-alvo;
• Duração;
• Conteúdo - temas. Quais os temas fundamentais do curso que iremos fazer?;
• Assessoria;
• Relação Uff, \fl\eps;
• Continuidade com o grupo. . 
• Resgatar o objetivo e avaliar se este está sendo atingido;
• Estamos satisfeitos com a formação oferecida?

Obs.: convidar Giovanni Semeraro para este dia. 

20108 -Sistematização do que foi falado e finalização deste item. 
27/08 -Avaliar a formação política dos Regionais, o Diagnóstico Sociopolltico e Religioso e a Cartilha de Formação Política. 

Descrição geral: atualmente alguns regionais tem promovido através do CSp encontros de 1 a 3 dias sobre a formação política. A 
novidade para o ano de 2004-2005 é a promoção desses encontros nos 10 regionais. Cada regional corresponde aos limites dos 
municípios. A exceção fica por conta de Nova Iguaçu e Belford Roxo que possuem, respectivamente 4 e 2 regionais. Pensamos em 
organizar uma cartilha preparada pelo CSp para a capacitação de multiplicadores em vista de uma formação política voltada aos 
Regionais (multiplicadores escolhidos criteriosamente pelo CSp e em diálogo com o determinados padres). A idéia é que esse multi
plicadores possam, de fato, realizar o trabalho junto às comunidades. Como poderá ser observado pela nota de pé de página, espera
se com essa escolha integrar determinados membros da Escola de Formação Política, indiretamente a pastoral da juventude e alguns 
padres. 
Obs.: Esperamos adotar a seguinte estratégia de divulgação do programa do CSp (e deste programa em específico) junto à diocese: 
discutir junto à Coordenação de Pastoral, Conselho Pastoral, Conselho Presbiteral e reunião do Clero. 
Objetivo geral: fortalecer a formação política nos 10 regionais. 
Metas estratégicas: ampliar o campo de atuação e a visibilidade do CSp junto à diocese. Ampliar os contatos com os padres que não 
tem investido na formação politica. Atingir um número maior de pessoas de nível intermediário (membros dos regionais). 
Público Alvo: lideranças paroquiais participantes dos regionais e agentes de pastoral em geral das comunidades. 
- Definir a formação dos Regionais de forma mais orgânica com os objetivos do CSp;

• Para quê o curso no Regional? Quais os objetivos dele?
• Ele serve à ação no Regional?
Será que conseguimos influenciar na caminhada da Igreja? A nossa formação é para formar grupos fechados ou para ajudar na
caminhada da Igreja?

Obs.: convidar os Animadores Municipais e os Coordenadores Regionais, de onde aconteceu a formação. 

03109 -Continuação da avaliação da formação nos Regionais. 
• O que houve de positivo e de negativo na formação?
• Ouvir os Coordenadores de Regionais.

10/09 - Avaliar o Curso de Análise de Conjuntura e os textos de análise de conjuntura para o jornal Caminhando. 



Curso de Análise de Conjuntura: 
Descrição geral: devido à complexidade das mudanças nacionais e regio1nais, há a necessidade de fazermos constantemente uma 
análise de conjuntura que possa subsidiar o Centro Sociopolítico, bem corno aos agentes de pastorais e demais lideranças em vista 
de uma atuação mais consciente. 
Objetivo especifico: capacitar os agentes de pastoral a fazerem análises de conjuntura. 
Público-alvo: lideranças ligadas a atuação sociopolítica (membros de Conselhos Municipais, lideranças partidárias e de associações 
de bairro, etc.). 

Textos de Análise de Conjuntura: 
Descrição geral: as análises de conjuntura constituem-se numa das ferramentas de ver e julgar a realidade social. O CSp, enquanto 
espaço de formação e atuação sociopolítica percebe a necessidade de realizarmos periodicamente análises de conjuntura. 
Objetivos específicos: produzir análises de conjuntura com periodicidad13 mensal e disponibilizá-las para o jornal diocesano Cami
nhando e no site do CSp (que será reformulado). Essas análises seriam produzidas pelos assessores, em rodízio, e discutidas pela 
Coordenação ampliada. Essas considerações seriam, então encaminhadas ao Jornal Caminhando e oferecidas como contribuição do 
Centro Sociopolítico. 
Metas estratégicas: instrumentalizar o CSp e a Diocese para uma perspectiva mais crítica em relação a realidade social. 

17/09 - Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais. 
Descrição geral: os Conselhos Municipais (CM) se apresentam oficialmente em mais uma linha de intervenção social no tocante às 
pollticas públicas. Concretamente, seja na Baixada, em particular, e ·no Brasil em geral, os CM vem apresentando uma série de limites 
para um funcionamento efetivo. A Diocese de Nova Iguaçu já conta com algumas li_deranças atuantes em alguns Conselhos de dife
rentes municípios. 
Objetivo geral: iniciar um processo de capacitação para a atuação nós CM, bem como a criação de um trabalho de acompanha
mento das dificuldades enfrentadas pelos conselheiros. 
Objetivos específicos: iniciar, em parceria com a Cáritas e a Fase e se possível, com a promotoria pública, um trabalho sistemático 
de capacitação (curso) para a atuação nos CM, bem como um acompanhamento regular através de reüniões para socializar as difi
culdades enfrentadas pelos conselheiros e descobrir formas de enfrentamento dessas dificuldades. 
Metas estratégicas: ampliar o espectro da formação política para .o· campo dos CM, fortalecendo-os enquanto campo de monitora
mento das políticas públicas e fortalecimento da sociedade civil. 

• Oficina de Sensibilização;
• O Fórum propriamente dito;
• Os Fóruns temátícos;
• A parceria com a Fase (Mauro);
• Acompanhamento desse Fórum (Adriano, Flávio). Há formaç:ão necessária dos dois? Qual é a metodologia do ·Centro

para o acompanhamento desta atividade?
24/09 - Fórum Diocesano de Pastorais Sociais. 

• ObjeDvo: articular as Pastorais Sociais;
• Avanços e dificuldades;
• Qual é a metodologia do Centro para o acompanhamento desta atividade?

Obs.: convidar Padre Davenir. 

01/10-Curso de Metodologia na Educação Popular e Curso de Saúde. 

Curso de Metodologia na Educação Popular: 
Descrição geral: os cursos de metodologia desenvolvidos até agora pelo CSp vem atingindo ao ano um número relativamente pe
queno de pessoas, em torno de 25 a 30 lideranças em toda a diocese. A prnposta para 2004 e 2005 é a de oferecer dois cursos, um 
em cada semestre, com número de inscrições de 35 pessoas por curso, po:ssibilitando a formação de 70 ao ano. Ampliando o número 
de cursistas, poderemos contemplar de 2 a 3 pessoas por paróquia, atingindo a metade dos Regionais no primeiro semestre a outra 
metade no semestre seguinte. 
Objetivo geral: proporcionar aos animadores de pastorais e educadores s,ociais, através de exercicios teóricos-práticos, que se qua
lifiquem e melhorem seu desempenho no trabalho popular. 
Objetivos específicos: levar os educandos e apropriarem-se de técnicas 13 recursos atualizados para melhorar a expressão e comu
nicação e o exercício de um trabalho popular crítico, criativo, autônomo e solidário. 
Público-alvo: lideranças e coordenadores de pastorais e coordenadores do comunidade. 
Metas estratégicas: ampliar a formação metodológica para alcançar o nive1I regional. 



Curso de saúde: 

Descrição geral: devido a criação da Pastoral da Saúde, o CSp foi desafiado a propor um processo de formação sociopolltica para 
os integrantes da respectiva pastoral. 

08/10- Subsídios Produzidos (Diagnó�tic� Sociopolítico e Religioso e Cartilha de Formação Polltica. Como foram?).
15/1 O - Pesquisa (formação de pesquisadores, parceria com o Ceris, continuidade ... ). 

· 

22/10- Papel da Coordenação; 
Papel dos Animadores; 
Papel dos Assessores; 

29110 - Papel da Secretaria. 
Centro de divulgação e instrumentos. 

• Acervo do CSp (aumentou? Quem fez doações?).
Papel da Secretaria Financeira.

05/11 -O que poderíamos ter feito e não fizemos? 
E os grandes temas? Alca, desemprego, Lei 9840, Reforma Agrária ... 

Cobrar das outras pastorais e movimentos que também atuem, por exemplo: Retiro de Espiritualidade Encarnada, orga-
nizado pela Comissão de Liturgia Diocesana. 

· 

12/11 -Avaliação da Missão, Linhas de Ação e Desafios Gerais, Estraté�iicos e Internos. 

Missão do CSp. 

O Centro Sociopolítico tem como objetivo permanente (missão): 
"Resgatar o sentido político da fé, formar e apoiar os que militam na sociedade civil organizada'. 

Pata cumprir sua missão, o CSp deverá: 
• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência dos direitos universais elementares (viver dignamen

te, saúde, educação, transporte, habitação, emprego, lazer, cultura, eitc.);
• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de pollticas públicas (Conselhos, Comissões, etc.) e em organizações

da sociedade que defendem os interesses dos excluídos;
• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exercício da cidadania;
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do paternalismo, asslstencia-

lismo, clientelismo e cooptação;
• Difundir a informação como instrumento para garantir a participação o evitar a manipulação;
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas .atuais na ótica dos excluidos;
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que articule Fé e Vida, mística e ação;
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação do Centro Sociopolifico. 
o Formação: visa garantir uma formação sociopolltica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de Nova

Iguaçu. É nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes: atividades:

• Escola de Formação Polítíca.
• F,;y;r.r.i.ação de Pe&\uisadores Populares.
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
• E171.,'\1r'ltros Mensais de Formação Política.
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• Formação Política para os Regionais.

o Pesquisa: produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a partir e através das
lideranças populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro.

o Assessoria e Articulação: acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando
as iniciativas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no âmbito
da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de
prod� de massas}; incentivar, fortalecer e acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (parti
cularmente os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de
Assistêi'7a/a Social e Conselhos Tutelares).



.. 

o Informação e Documentação: sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e educativas para o
fortalecimento do trabalho dos agentes e entidades populares. Através de:

• Produção de Subsídios Diocesanos (Cartilhas de Formação Política, Análises de Conjuntura, etc.}.
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que está acontecendo nos municípios, iniciativas na linhas das pastorais sociais,

divulgação de subsídios disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (lnternet},.com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Vtdeoteca, difundindo os subsídios produzidos para e através dos cursos sistemáticos de formação; textos produzi-

dos pela assessoria.

Desafios que nortearão o CSp em 2004-2005: 

Desafios Gerais: 
o Despertar as pessoas da Diocese para a articulação Fé e Vida.
o Fortalecer a articulação das forças populares para a conquista do público e do social.
o Investir na formação de pessoas que assumirão cargos políticos nos municípios.
o Desenvolver a produção e/ou a sistematização de pesquisas.

Desafios Estratégicos: 
o Fortalecer a formação e a participação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais, a fim de reforçar a presença da Dio-

cese nas instâncias públicas de participação da sociedade civil organizada.
o Tornar o CSp mais presente no conjunto da Diocese.
o Estimular a análise da realidade permanentemente.
o Envolver vitalmente o clero e as religiosas.
o Incentivar e investir em fóruns populares de debates e ação política.
o Desenvolver parcerias com outros movimentos da sociedade civil organizada.
o Garantir a presença da Pastoral da Juventude em nossa formação.
o Reforçar o papel e a importância dos Animadores Municipais.
o Trabalhar transversalmente os temas gênero e água.
o Articular as pessoas que participaram dos cursos (a exemplo do que queremos fazer com os participantes da Escola de Forma-

ção Política).
a Fortalecer a Coordenação Diocesana de Formação e das Pastorais Sociais. 

Desafios Internos: 
o Dinamizar a questão da documentação e do acervo do CSp.
o Rever as funções (aspecto financeiro, projeto, documentação 1) e divisão de tarefas (Matéria.para Caminhando, Internet, etc.}.

1 Consultar o Centro Pastoral Vergueiro. · 



Nova Iguaçu, 22 de setembro de 198d 

Pro.jetão J1ova Iguaçu II - Curooo 

CURSO DE FORMACrtO SINDICAL - Para lavradores de Nova Iguaçu 

Responsável: Pe Agostinho Pretto 

Data: 2, e 24 de janeiro de 1988 

local: Catedral de Santo Antônio de Jaoutinga - N. Iguaçu 

Participantea: 23 trabalh�doreo de diversos bairros de N. Iguaçu. 

Coordenador: Pe Agostinho Pretto 

Tema: 

DESPESAS 

Subsídios cz 5.000,oo 

Ajuda em p ss 
tr balhadores 
tes ,.000,00 

Alimentação - café, almo90 
jantar 12.000,00 

CZJ 20.000,00 

Pe Agostinho Pretto 



PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL 

ºProjeto de Formação Social paça o Exercido da 
Cidadania consiste num conjunto de sete cursos 
com carga horária de 20 horas cada. São ministrados 
por proflSSionais especializados e com experiência 
em educação popular e sintonizados com a realidade 
econômica, social e cultural da Baixada Fluminense. 

O Projeto, em seu conjunto, é formado 

" 

pelos seguintes cursos: Trabalho, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, Política, 
Habitação e Transporte. Estes estudos 
serão oferecidos a partir de outubro e se 
estenderão até fins de 2001. 

O objetivo do Projeto é oferecer instrumentos 
teóricos e conhecimento de experiências populares 
no sentido de capacitar e aprofundar o saber já 
acumulado pelas Lideranças em sua caminhada 

A Quem se destina o curso? 
De opção ecumênica, acolhemos participantes de 

' 

distintas igrejas, comunidades, bem como 
movimentos populares e associações. É 
destinado, portanto, às pessoas que já 
tenham alguma espécie de participação 
nas lutas comunitárias, populares, em es

pecial nos campos temáticos (Emprego, Saúde, Edu-
cação, Melo Ambiente, Política ... ), bem como àque
les qeue pretendam iniciar uma participação mais 
direta. 

O Curso acontecerá em cada um dos seis municí
pios que compõem a Diocese de Nova Iguaçu. Os 
temas iniciais ministrados em cada local foram pen
sados para atender às realidades especificas de cada 
município. 

Paracambi: 

• Primeiro Tema: Trabalho; 25 vagas.
• Dias: 1,6,8,13,15,20,22/10 de 19 às 22 horas.
• Local: Centro de Formação de Paracambi.

Japeri: 

• Primeiro Tema: Saúde; 25 vagas.
• Dias: 11, 18 e 25/09, de 8:30 às 16:30 horas.
Local: Igreja de Nosso Senhor do Bonfim.

Queimados: 
• Primeiro Tema: Trabalho; 25 vagas.
• Dias: 6, 13 e 20/11, de 8:00 às 16:00 horas.
• Local: Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Belford Roxo 
• Primeiro Tema: Saúde; 50 vagas.
• Dias: 09, 23/10, e 13/11, de 8 às 16 horas para a turma
da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e 2, 16/10 e
6/11, de 8 às 16 horas para a turma do.Lote XV.

Nova Iguaçu: 
• Primeiro Tema: Trabalho. 2 turmas com 25 vagas

cada, totalizando 50. eY '!JfJ/. �o
• Dias: 2, 9, 16 e 23/10 de 8 às 12:00 horas.
• Local: Centro de Formação de Líderes (Moquetá).

Nilópolis 
• Primeiro Tema: Meio Ambiente. 1 turma com 25

vagas.
• Dias: 2 e 16/10 e 6/11 (primeiros e terceiros sábados do

mês), de 8:30 às 16:30 horas.

ASSESSORES p ARA O SEGUNDO 

SEMESTRE DE 1999 

TRABALHO: 
Luiz E. Pot'reiras - Economisla Jo fnslilulo 

Je Pesquisas &on6micas e Ap/;caJas {lfJEA). 

SAÚDE: 
ÜJaléio Aquior - MeslPIJ em !'lu/Piçõo Humana 

pelo UníwrsiJoJe Federo/ Jo Rio Je Janeiro e PPO
fessoro do /nslílulo de l'lu/,.;çõo (UFRJ). 

MEIO AMBIENTE: 

f 6tima V a léPia Souza - Mes/l'e em Sef'VÍÇO Scc10/ 
pelo UníwrsiclacÍe Federo/ do IJo Je JaneíPO 

e f)POfessoro Ja Escola Je Sef'Viço Soaaf 
{UFRJ). 
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FAVOR ENTREGAR A FICHA DE 

INSCRIÇÃO ATÉ 20 DE SETEMBRO 

NA SECRETARIA DA COMISSÃO NO 

ENDEREÇO ABAIXO. VOCÊ 
RECEBERÁ A CONFIRMAÇÃO DE SUA 

INSCRIÇÃO ATÉ 29 DE SETEMBRO •. 

CASO ISSO NÃO OCORRA, ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO. 

CoMi&11A00tOCDANAOE�Socw.� 
Ft li CoMPRoMIS80 

�DB roRMAÇÃ()Socw. PAR.Ao Ex:BRctaooA 

CIDADANIA 

RUA CAPITÃO CRAVES, 60 - CENTRO- Nov A lWAÇU 

CEP.: 26221-010 

TELEFONE: 767-7677 

ATBNDIMENTo: os2· A6• os 14 As 18 HORAS 

PR.ÉDIO DA CÃRITAS 

,_ 

PROJETO DE 

FoRMACÃo SocIAL 
' 

PARA O EXERCÍCIO 

DA CIDADANIA 

Diocese de Nova Iguaçu

Comissão Diocesana de Formação 

Social Permanente: 

Fé e Compromisso. 



PROJETO DE FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Antecedentes 

A Diocese de Nova Iguaçú está prestes a concluir a execução de um Projeto de Formação 

Social, ql,le foi desenvolvido ao longo dos últimos 30 meses junto a 120 agentes pastorais, tendo por 

objetivos específicos 1:

" ... a) Aperfeiço�r cristãos que já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, 

nos sindicatos e nos serviços sociais da Igreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras 

atividades) para uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos desafios novos. 

b) Propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no engajamento, alimentar sua fé,

confrontar suas experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as situações 

novas ... " 

Estruturado em quatro módulos (Sociologia, Política, Antr:.opologia e Pastoral), esse projeto 

de formação vem atendendo às expectativas que geraram sua montagem, trazendo informações e 

conceitos importantes para a atuação dos participantes, promovendo a troca de experiências à luz de 

uma reflexão crítica bem fundamentada, preparando as pessoas para uma intervenção social e 

pastoral mais qualificada. 

À medida que o curso foi sendo desenvolvido, seus integrantes (cursandos e equipe de 

coordenação) passaram a buscar os caminhos que poderiam ser seguidos após sua conclusão, de 

forma a que o esforço realizado tivesse conseqüência e frutificasse em ações, visando a 

transformação da tão sofrida realidade do povo da Diocese. 

O amadurecimento das discussões fez com que se chegasse à convicção que esses caminhos 

devem garantir: 

a- que a prática social e pastoral dos participantes reflita o amadurecimento cognitivo

alcançado, e

1 "Projeto de Fom1ação Social", Diocese de Nova Iguaçú, pg. 2, maio de 1995. 

�. 
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b- que o tipo de conhecimento trabalhado no curso atinja também a mais pessoas, de forma

a ampliar o espectro de agentes enriquecidos com as informações e os conceitos

adequados à orientação da prática pastoral.

Em relação ao primeiro desafio, a proposta é que os participantes desenvolvam um trabalho 

coordenado, tendo como base de atuação o municipio de moradia, realizando um diagnóstico sócio

político-pastoral de suas cidades2 e elaborando um planejamento das ações que leve em conta as 

maiores carências e urgências, bem como a disponibilidade de recursos para o enfrentamento dos 

problemas selecionados como prioritários. Pretende-se que as ações tenham como referência a 

realidade política e administrativa de cada cidade, articulando o trabalho pastoral junto aos Núcleos 

Comunitários3 com a intervenção política nos diversos fóruns de participação existentes (Conselho 

Municipal de Educação, de Saúde, da Criança e do Adolescente, etc ... ). 

Quanto ao desafio de prosseguir o trabalho de formação, chegou-se à conclusão que um 

novo projeto deveria estar articulado com a atuação acima descrita, a ser desenvolvida pelos 

integrantes do curso que está para se encerrar, de forma que as estratégias de trabalho social e 

pastoral que vierem a ser adotadas possam contar, a curto prazo, com novas pessoas 

especificamente preparadás para o tipo de trabalho pretendido. Ao invés de se trabalhar a formação 

de um mesmo grupo de pessoas ao longo de um periodo extenso de 30 meses, o novo projeto 

buscará capacitar um número maior de pessoas, utilizando processos formativos de duração mais 

curta, com conteúdos voltados para uma atuação prática mais imediata. Em 0utras palavras, a nova 

proposta deverá qualificar os agentes pastorais em termos de conteúdos específicos, conteúdos estes 

que serão determinados pelas necessidades concretas do conhecimento sócio-político-pastoral que 

as estratégias de ação adotadas vierem a requerer. 

Essa proposta de formação, objeto do presente Projeto, denominado "Formação para o 

Exercício da Cidadania", é detalhada a seguir. 

2 A Diocese de Nova Iguaçú engloba 6 municípios, com uma população total, em 19 de agosto de 1996, de 1.601.872 
habitantes. assim distribuídos: Belford Roxo - 399.319 habs., Japeri - 73.130 habs., Nilópolis - 155.272 habs., Nova 
lguaçú - 826.188 habs .. Paracambi - 39..t� 1 habs., Queimados - 108.522 habs. Fonte: IBGE - Contagem Populacional 
1996. 

3 Os Núcleos são formas de organização do trabalho pastoral e de evangelização surgidas a partir das jornadas das 
Santas Missões Populares, desenvolvidas em 1997, tendo em vista a celebração do Jubileu do ano 2.000. 



1. A Proposta do Projeto de Formação para o Exercício da Cidadania.

I. J. Obietivo.-..

1.1.1. Obietivo geral. 4

··t,s·timular nos agentes sociais a consciência dos DireUos do povo e reforçar a

panicipação efetiva na transformação social à luz dos Direitos Fundamentais da 

pessoa humana e da Fé ... através de atividades que tramformem a realidade local, 

chando experiências de exercício da ôdadania e respeito à pessoa na comunidade.,. 

1.1.2. Obietivo específico. 

O objetivos específico do presente projeto é: 

''Preparar l.80a5 pessoas para uma intervenção sócio-política-pastoral nos 

municípios da Diocese de Nova Jguaçú, contemplando: 

a identificação dos principais problemas de cada município 

um diagnóstico de seus processos geradores 

o levantamento das oportunidades que podem facilitar, e dos obstáculos

que dificultam a sua superação 

a montagem de estratégias de ação social, política e pastoral para o 

enfrentamento desses problemas" 

1.2. Estratégia e atividades do Proieto. 
1 

Conforme exposto acima, os participantes do atual Curso de Formação Social 

elaborarão, em suas respectivas cidades, uma proposta de atuação que irá requerer a 

contribuição de um número maior de agentes qualificados para que seja possível levar a 

cabo as linhas de ação previstas. Com base nessas necessidades concretas será montada, 

4 
Mantém-se como objetivo geral deste projeto a mesma proposta do projeto atualmente em execução. Ver "Projeto de 

Formação Social", Diocese de Nova lguaçú, pg.2, maio de 1995. 
� Trata-se de 1.800 "pessoas-curso". ou seja, este é o número de vagas que serão preenchidas pelos participantes do · 
Projeto, podendo uma mesma pessoa participar, eventualmente, de maís de um curso. 

3 
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em cada cidade, uma seqüência de cursos de formação de curta duração de forma a 

qualificar os agentes que irão se incorporar às estratégias de intervenção pretendidas. 

• O Projeto terá a duração de dois anos e, ao longo desses vinte e quatro meses de

sua duração, no seu eixo central, serão ministrados 8 cursos em cada cidade 

abordando lemáticas diferemes. Em outras palavras, pretende-se qu,e seja realizado um 

curso a cada trimestre, em cada cidade. 

• Esses cursos deverão ter uma carga horária média de 20 horas, a serem

distribuídas ao longo de um prazo máximo de duas semanas, adotando-se, em cada caso, 

o formato pedagógico que o conteúdo e as circunstâncias indicarem.

• Em termos da quantidade de pessoas, a proposta - por razões pedagógicas - é de

limitar esse número a 25 pessoas por curso, de forma a facilitar a apreensão dos 

conteúdos no curto tempo que se irá ter. Como os 6 municípios que compõem a Diocese 

possuem dimensões bem distintas, Belford Roxo e Nova Iguaçu terão, para cada um 

dos cursos que forem realizar, 2 e 3 turmas, respectivamente. Dessa forma, nesses 

dois municípios o número de cursandos em cada terna sera, respectivamente, de 50 e 75 

pessoas, sendo realizados em cada uma dessas cidades, ao longo dos dois anos de 

execução do Projeto, não 8, mas 16 e 24 atividades formativas. 

• Quanto aos conteúdos a serem trabalhados, embora sua definição final ainda vá

depender das avaliações que serão feitas em função das propostas concretas de 

intervenção nos processos político-sociais de cada cidade, alguns temas já encontram 

um consenso quanto à sua oportunidade, independentemente das características 

paniculares que as diversas realidades municipais possam apresentar. Essas temáticas 

consensuais são as seguintes: 

Emprego 

Poder e Política Municipal 

Educação 

Saúde 

Habitação 

4 
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Os demais temas deverão ser escolhidos de acordo com as prioridades de trabalho em 

cada município, sendo provável que sejam selecionados entre os seguintes: 

Transportes 

Segurança Pública 

Infância e Adolescência 

Cultura 

Comunicação Social 

Infra-estmtura Urbana 

• Além desses cursos de 20 horas, para turmas de 25 pessoas, pretende-se que o

Projeto contemple a realização de 4 Seminários de 2 dias de duração, um a cada 

semestre, envolvendo temáticas a serem oportunamente 'definidas, tendo como 

participantes em tomo de 200 cursandos dos 6 municípios, selecionados segundo 

critérios relativos ao seu grau de engajamento no trabalho, visando integrar as pessoas e 

as propostas de ação pastoral ao nível diocesano. 

2. Organização do Proieto.

O Projeto estará vinculado à Diocese de Nova Iguaçú, que o elaborou e que se 

responsabilizará pela orientação doutrinal e pedagógica, bem como pela sua supervisão e 

coordenaçijo. 

Será constituída uma Comissão de Coordenação do Projeto, reconhecida pelo Bispo 

Diocesano, a qual se articulará com a Comissão de Pastoral Social através da realização 

de reuniões periódicas para avaliação e encaminhamentos. 

Em cada município haverá uma Comissão Municipal do Projeto que será responsável 

pela definição das propostas temáticas a serem trabalhadas nos cursos, divulgação dos 

eventos, seleção dos participantes e organização da infra-estrutura necessária. A 

contratação de assessores e docentes ficará a cargo da Comissão de Coordenação, a qual 

contará com a participação de um integrante de cada Comissão Municipal. 

5 
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3. Orçamento.

A) Custo de Pessoal (ordenado mensal+ encargos sociais) ................. US$ 104,220 

a. 1. Coordenador do Projeto (US$ SOO+ 1 50 ) ........................................ US$ 16,900

a.2. Coordenadores Municipais ..................................... , ....................... . . .  US$ 47,320 

- 4 x (US$ 200+60) ....................................................................... US$ 27,040 

- 2 x (US$ 300+90) ............... : ....................................................... US$ 20,280 

a.3. Pro-labore de assessores e docentes ................................................... US$ 40,000

B) Material Didáticó ................................................................................ US$ 20,000 

C) Equipamentos (informática e vídeo) .................... '. ... ,. ......................... US$ 10,000 

D) Aluguel de Instalações ........................................ , ............................... US$ 7,600 
' 

E) Transporte, Alojamento e Alimentação ................................. , ............ US$ 65,800 

TOTAL GERAL ................................................................ US$ 227,620 

Nova Iguaçú, 22 de maio de 1998 

6 



PROJETO DE FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Antecedentes 

A Diocese de Nova Iguaçú esta prestes a concluir a execução de um Projeto de Formação 

Socrnl. que foi desenvolvido ao longo dos ultimos 30 meses junto a 120 agentes pastorais, tendo por 

objetivos espec1ficos 1

·' .a) Aperfeiçoar cristãos que já militam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos,

nos sindicatos e nos serviços sociais da lgreja (CPT, PO, Creches, Pastoral do Menor e outras 

atividades) para uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos desafios novos. 

b) Propiciar aos militantes oportunidades de perseverar no engajamento, alimentar sua fé,

confrontar su�b experiências, aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as situações 

novas ... " 

Estruturado em quatro módulos (Sociologia, Política, Antropologia e Pastoral), esse projeto 

de formação vem atendendo às expectativas que geraram sua montagem, trazendo informações e 

conceitos imponames para a atuação dos participantes, promovendo a troca de.experiências à luz de 

urna reflexão critica bem fundamentada, preparando as pessoas para uma intervenção social e 

pastoral mais qualificada. 

À medida que o curso foi sendo desenvolvido, seus integrantes (cursandos e equipe de 

coordenação) passaram a buscar os caminhos que poderiam ser seguidos após sua conclusão, de 

forma a que o esforço realizado tivesse conseqüência e frutificasse em ações, visando a 

transformação da tão sofrida realidade do povo da Diocese. 

O amadurecimento das discussões fez com que se chegasse a convio�ão que esses caminhos 

devem garantir 

a- que a pratica social e pastoral dos participantes reflita o amadurecimento cognitivo

alcançado, e

1 "Projeto de Formação Social", Diocese de Nova lguaçú. pg. 2, maio de 1995.

....... 



b- que o tipo de conhecimento trabalhado no curso atinja também a mais pessoas, de forma

a ampliar o espectro de agentes enriquecidos com as informações e os conceitos

adequados a orientação da prática pastoral.

1:.m rl!laçâo ao primeiro desafio, a proposta é que os participantes desenvolvam um trabalho 

coordenado, tendo como base de atuação o rnun1c1pio de moradia, realizando um diagnostico sócio

pol1t1co-pastoral de suas cidades2 e elaborando um planejamento das ações que leve em conta as 

maiores carencias e urgências, bem como a disponibilidade de recursos para o enfrentamento dos 

problemas selecionados como pnoritários. Pretende-se que as ações tenham como referência a 

realidade politica e administrativa de cada cidade, articulando o trabalho pastoral junto aos Núcleos 

Comunitanos·' com a intervenção politica nos diversos fóruns de pari1c1pação existentes (Conselho 

Municipal de Educação, de Saude, da Criança e do Adolescente, etc ... ). 

Quanto ao desafio de prosseguir o trabalho de formação, chegou-se à conclusão que um 

novo proJeto deveria e·star articulado com a atuação acima descrita, a ser desenvolvida pelos 

integrames do curso que está para se encerrar, de forma que as estratégias de trabalho social e 

pastoral que vierem a ser adotadas possam contar, a curto prazo, com novas pessoas 

especi ficameme preparadas para o tipo de trabalho pretendido. Ao inves de se trabalhar a formação 

de um mesmo grupo de pessoas ao longo de um período extenso de 30 meses, o novo projeto 

buscara capacitar um numet'o maior de pessoas, utilizando processos formativos de duração mais 

cuna, com l.:onteudos voltados para uma atuação prática mais imediara. Em outras palavras, a nova 

proposta devera qualificar os agentes pastorais em termos de conteudos específicos, conteúdos estes 

que serão determinados pelas necessidades concretas do conhecimento sócio-político-pastoral que 

as estratégias de ação adotadas vierem a requerer. 

Essa proposta de formação, objeto do presente Projeto, denominado "Formação para o 

Exercício da Cidadania", é detalhada a seguir. 

; A Diocese de Nova lguaçú engloba 6 111un1cipios, com uma população total, cm I v de agosto de 1996, de 1.601.872 
habitantes. assim distnbuidos· Bclford Roxo - 199 319 habs .. Japeri - 73 130 habs .. Nilópolis - 155.272 habs .. Nova 
lguw,:u - 82<> 1 �� h.1b!> ParL1cumb1 - 39 -1-l l l1abs .. Quemuidos - 108.522 lu1bs. Fonte IBGE - Contagem Populacional 
19% 

3 Os N ucleos são formas de orgaru:aição do trabalho pastoral e de evangeh.t.ação surgidas a partir das jornadas das 
Santas Missões Populares, desenvolvidas cm 1997, tendo em vista a celebração do Jubileu do ano 2.000. 
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l. A Proposta do Projeto de Formação para o Exercício da Cidadania.

J. 1. Obieth1os.

1.1./. Obletivogeral. 4 

"t;s11m11/ar nos agentes sociais a consciência dos Direitos do povo e reforçar a 

;>cfl·t1c.:1pus-ào efe/1\ lll na rran�forn,a�·ão social a luz dos Direitos f, undamenrais da 

pes.HJCI humana e Ja Fe ... arrcrves de atividades qw:> transformem a rea!,dade local, 

t'rtundo expené11c:1C1.) Je exerc:1cw da c1dada111a e re.\pel!o
1

ci pessoa !Ili comumdade." 

J .1. 2. Ob1e1ivo .específico. 

O objetivos específico do presente projeto é: 

'Preparar J.80(Y pessoas para uma inrervençâo sócio-po/ltica-pastoral nos 

m11111ciptos da Diocese de Nova fguaçú, contemplando: 

a identijkação dos pr111c1pais problemas de cada municipio 

um diagnásr,cu de seus processos geradores 

u leva111ume1110 das apor/unidades c111e podem facilitar, e dos obstáculos

que dificultam a sua superação 

a momagem de estratégias de ação soc,al, política e pastoral para o 

e11frellfame1110 desses problemas·· 

1. 2. Estratégia e atividades do Projeto.

Conforme exposto acima, os participantes do atual Curso de Formação Social 

elaborarão, em suas respectivas cidades, uma proposta de atuação que irá requerer a 

contribuição de um numero maior de agentes qualificados para que seja possível levar a 

cabo as linhas de ação previstas. Com base nessas necessidades concretas será montada, 

4 
Mantem-se como ob,1etivo geral deste projeto a mesma proposta do proJeto arualmente em execução. Ver "Projeto de 

Fom1ação Social". Diocese de Nova lguaçú, pg.2. maio de 1995. 
' Traw-se de 1 800 "pcssoas<urso". ou seja. este é o numero de vagas que scráo preenchidas pelos pamc1pantes do 
ProJelo, podendo uma mesma pessoa paruc1par, eventualmente, de mais de um curso. 

3 



em cada cidade, uma seqüência de cursos de formação de curta duração de forma a 

quali l"tL'M os agentes que irão se incorporar às estrategias de intervenção pretendidas. 

• O ProJeto 1era a duração de dois anos e, ao longo desses vinte e quatro meses de

suH duração. no seu eixo central, serão ministrados 8 cursos em cada cidade 

uhordwrdo l<!t1Wflc.:as dfferenres. Em outras palavras, pretende-se que seja realizado um 

curso H cada trimestre, em cada cidade. 

• Esses cursos. deverão ter uma carga horária média de 20 horas, a serem

d1s1nbu1das ao longo de um prazo max1mo de duas semanas. adotando-se, em cada caso, 

o format0 pedagógico que o conteúdo e as circunstâncias indicarem.

• Em termos da quantidade de pessoas, a proposta - por razões pedagógicas - é de

\1 nrnar esse numero a 25 pessoas por curso, de forma a facilitar a apreensão dos 

comeudos no curto tempo que se irá ter Como os 6 mumcípros que wmpõem a Diocese 

fJU\.\tte/11 d1ntl.!11.wk� bem c/1.Wfllfas, Belford Roxo e Nova Iguaçu terão, para cada um 

du-; cur)us que forem realizar, 2 e 3 turmas, respectivamente. Dessa forma, nesses 

do,� nn1111<.:1p1os o 11un1ero de cursandos em cada tema sera, respectivamente, de 50 e 75 

pessoas. sendo realizados em cada uma dessas cidades, ao longo dos dois anos de 

execução do Projeto, não 8, mas 16 e 24 atividades formativas. 

i+ Quanto aos conteúdos a serem trabalhados, embora sua definição final ainda vá 

dep�nder das avaliações que serão feitas em função das propostas concretas de 

1111�n,e11çào nos processos politico-sociais de cada cidade, alguns temas já encontram 

um ,.:onsenso quanto a sua oporturndade, independentemente das características 

pan1culares que as diversas realidades municipais possam apresentar. Essas temáticas 

consensuais são as seguintes. 

'Emprego 

Poder e Política Municipal 

Educação 

Saúde 

Habitação 
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Os demais temas deverão ser escolhidos de acordo com as prioridades de trabalho em 

.::ida rnun1c1p10, St,ndo provavel que sejam selecionados entre os seguintes: 

Transportes 

Segurança Pública 

Infância e Adolescência 

Cultura 

Comunicação Social 

Infra-estrutura Urbana 

at Além desses cursos de 20 horas, para (urmas de 25 p�ssoas, pretende-se que o 

J)roJelo contemple a realização de 4 Seminários de 2 dias de duração, um a cada

-,t>rnes1re, �nvolvendo temâticas a serem oportunamente definidas, tendo como 

participantes em torno de 200 cursandos dos ó municip1os, selecionados segundo 

-:riterios relativos ao seu grau de engajamento no trabalho, visaQdO integrar as pessoas e 

dS propostas de ação pasteral ao nível diocesano. 

2. Organização do Proieto.

O Projeto estará vinculado à Diocese de Nova lguaçú, que o elaborou e q\le se 

responsabilizara pela orientação doutrinal e pedagogica, bem como pela sua supervisão e 

coordenação 

Sera constituida uma Comissão de Coordenação do Projeto, reconhecida pelo Bispo 

Diocesano, a qual se articulara com a Comissão de Pastoral Social através da realização 

de reuniões periódicas para avaliação e encaminhamentos. 

C:m cada munic1pio haverá uma Comissão Municipal do Projeto que será responsável 

pela definição das propostas temáticas a serem trabalhadas nos cursos, divulgação dos 

eventos, seleção dos participantes e organização da infra-estrutura necessária. A 

contratação de assessores e docentes ficará a cargo da Comissão de Coordenação, a qual 

çontara com a participação de um integrante de cada Comissão Municipal. 



PRO.mTO DE FORMAÇÃO PARA() EKERCÍCTO DA CIDADAI\TfA 

1 - ALGUNS DADOS ILUSTRATIVOS DA REALIDADE SÓCIO-POLÍTICA-ECONÔMICA

DOS MUNIC1PIOS DA BAIXADA FLUMINENSE. 

Devido à sua precariedade, o sistema estatístico brasileiro não oferece a 
possibilidade de uma boa caracterização sócio-econômica da realidade, principalmente 
quando se trata de dados ao nível municipal. Dessa forma, levando em conta também o 
pouco tempo disponível para a sua organização, foram relacionadas abaixo algumas 
informações que podem dar uma idéia do quadro econômico, político e social dos 
municípios da Diocese de Nova Iguaçú, embora referindo-se a anos distintos e agregando, 
na maioria das vezes, vários municípios, o que foi feito numa tentativa de relacionar os 
dados disponíveis mais atuais. 

A maior parte das informações, apresentadas a seguir, toram retiradas de uma 
pesquisa sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com dados de 1990. Nesse ano o 
município de Nova Iguaçú ainda englobava os atuais municípios de Belford Roxo, Japeri e 
Queimados e, por outro lado, os demais municípios foram agregados de uma forma que 
satisfizesse os critérios analíticos que presidiram a referida pesquisa. Desse modo, os 
dados de Nilópolis são apresentados junto aos referentes a Caxias e São João do Meriti, que 
fazem parte da Diocese de Duque de Caxias, enquanto que Paracambi é englobado junto 
com outros municípios geograficamente bem afastados da Baixada. Assim sendo, optou-se 
aqui, face à escassez de informações. por aproveitar esses dados, com Nova lguaçú na 
configuração político-territorial que possuía em 1990 e o conjunto relativo a Nilópolis, São 
João e Caxias, agregados com a denominação de Baixada Leste, deixando-se de 
apresentar, nestes casos, as informações relativas a Paracambi. 

A realidade social desses municípios é muito semelhante, podendo-se notar uma 
situação um pouco melhor na Baixada Leste, notadamente nas condições sanitárias. Do 
ponto de vista econômico, há uma densidade industrial um pouco maior em São João e, 
principalmente, Caxias, em razão do polo petroquímica em torno da Refinaria da Petrobrás. 

A maior deficiência das informações, a seguir apresentadas, encontra-se na 
defasagem temporal dos dados. Foi a partir de 1990 que as políticas neoliberais passaram a 
ser implementadas: abertura comercial indiscriminada, sobrevalorização cambial, 
privatização de empresas estatais e de serviços públicos, fragilização da capacidade fiscal 
do Estado, precarização das relações de trabalho. A melhoria de renda, decorrente da 
estabilização monetária, em 1994, ficou restrita aos meses iniciais do plano, principalmente 
em função do aumento de 40%, ocorrido no salário mínimo em 1995. De lá para cá, a 
escalada do desemprego, sem perspectivas de interrupção no horizonte do neoliberalismo, 
vem tendo um efeito deletério sobre as condições de vida do povo, com o aumento do 
desemprego 1, da violência, da deterioração da qualidade dos serviços públicos, da fome. 

1 A taxa de desemprego aberto oficial na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, evidentemente 
subestimada. pulou de cerca de 3,5%, em 1990, para 8% em 1998. Para efeito de comparação com um dado 
insuspeito. na Região Metropolitana de São Paulo. para um valor semelhante da taxa oficial (9%), a taxa de 
desemprego calculada pelo DIEESE é, hoje, de 18,9%. 
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A) Dados sobre a população.

a. 1. Composição por sexo, 1996.

Homens o/o Mulheres o/o Total 
Belfo rd Roxo 194.900 48,80 204.419 51,20 399.319 
Japeri 36.304 49,64 36.826 50,36 73.130 
Nilópolis 73.899 47,59 81 .373 52,41 155.272 
Nova lguaçú 401.629 48,61 424.559 51,39 826.188 
Paracambi 19.570 49,62 19.871 50,38 39.441 
Queimados 53.275 49,09 55.247 50,91 108.522 

Diocese 779.077 48,65 822.295 51 ,35 1.601.372 
Fonte: IBGE, Contagem Populacional 1996. 

a.2. Composição por cor da pele, 1990, em%. 

Brancos Negros e Pardos 

Nova Jguaçú 38,8 61,2 

Baixada Leste 43,4 56,6 
Fonte: Como anda o Rio de Janeiro: análise da 
conjuntura social. IPPUR/UFRJ, 1995. 

a.3. Composição etária, 1990, em% .

até 14 anos de 15 a 24 de 25 a 44 

Nova lguaçú 33,6 19,0 29,9 
Baixada Leste 31,8 18,0 30,4 
Fonte. idem. ' 

B) Dados sobre renda.

de 45 a 64 

13,0 

16,0 

mais de 65 

3,6 

3,8 

A pobreza, embora não tenha uma dimensão exclusivamente monetária, é 
estatisticamente melhor percebida a partir das informações sobre o rendimento das pessoas. 
Os dados a seguir expressam de forma eloquente a situação na Baixada. 

Domicilios r faixa de renda ita dos morado 1990 em% 

Até meio De meio a menos Igual ou maior 
Sal. Mínimo de2 SM ue2SM 

Nova I a ú 23,9 61,8 14,3 

Baixada Leste 14,6 66,9 18,6 
Fonte: idem 

Sabendo-se que o valor do Salário Mínimo hoje é de R$ 130,00 , equivalente a cerca 
de U S$ 1 13. 00, e que em 1990 seu valor era ainda menor que o atual, a dramaticidade dos 
dados acima se completa, segundo a mesma pesquisa, com a informação de que a mediana 
dessas distribuições é de I e 1, 1 Salários Mínimos, respectivamente, em Nova Iguaçú e na 
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Baixada Leste. Ou seja, 50% dos domicílios apresentam renda per capita inferior a 1 SM · 
em Nova Iguaçú e a 1,1 SM na Baixada Leste. 

C) Dados sobre educação.

A taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos e mais, embora alta (12 ,5% em 
Nova lguaçú e 1 O, 0% na Baixada Leste, em 1990), não ilustra de forma suficiente a 
realidade da situação educacional do povo da baixada. Mesmo não levando em conta a 
qualidade do ensino e das condições sociais de aprendizagem, os dados abaixo ajudam a 
perceber melhor o tamanho do problema e a pensar criticamente o próprio critério de 
analfabetismo dos dados primários que a referida pesquisa utilizou ( a fonte dos dados é a 
mesma). 

c. l) Média de anos de estudo - pessoas de 25 anos e mais.
Nova Iguaçú -4,9 anos 
Baixada Leste -5 ,2 anos 

c.2) Proporção de pessoas com 25 anos ou mais, com até 3 anos de estudo.
Nova Iguaçú - 38,3% 
Baixada Leste - 32,3% 

c.3) Proporção de pessoas com 25 anos ou mais, com 12 anos ou mais de estudo. 
Nova Iguaçú - 4,5% 
Baixada Leste - 3,2% 

D) Dados sobre a inserção ocupacional das pessoas.

Os dados abaixo limitam-se a caracterizar o perfil ocupacional dos moradores da 
Baixada, por setor de atividade e, na falta de dados explícitos sobre desemprego e sub
emprego, as informações sobre a posição na ocupação dão uma idéia da precariedade das 
relações de trabalho, que, vale enfatizar, cresceu ainda mais de 1990 para cá . 

d. 1) Composição da ocupação dos moradores da Baixada por setor de atividade.
1990 em%

, 

Nova fauacú Baixada Leste 
Indust. De Transformação 16,5 20,0 

Comércio 17,3 _/ 20,3 

Serviços 30,1 �t 26,9 

Atividades Sociais \ 8,3 ; 6,3 

Construção .... 
9,3 7,8 ,. 

Administração Pública 3,9 3,9 

Transoortes e Comunicacão 6,4 6,9 

Serv. Aux. da Produção 2.7 3,2 

Outras Ativ. Industriais 1,6 1,3 

Agropecuária 1,8 0,2 

Outros 2,1 3,2 
Fonte: idem 
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Os dados acima não servem para caracterizar com maior precisão o setor produtivo
da Baixada, já que a região serve em grande parte como "dormitório,, do centro
metropolitano. De qualquer forma, como já mencionado, a economia da Baixada não se 
caracteriza por uma forte presença industrial (à exceção de Caxias, em função da refinaria 
de petróleo), muito menos por atividades agropecuárias, sendo, em termos de emprego, 
dependente da cidade do Rio de Janeiro. Assim sendo, as principais atividades econômicas 
estão no setor terciário, fundamentalmente nos serviços e no comércio. 

d.2) Composição da força de trabalho por posição na ocupação, 1990, em%.

Com carteira* Sem carteira Emp. Públicos Conta própria Outros 
Nova lguaçú 46,2 20,0 8,0 22,4 3,4 

Baixada Leste 47,9 15,9 7,6 24,3 4,3 
Fonte: idem 

* Carteira de trabalho assinada

E) Dados sobre condições sanitárias.

e. l Po ula ão atendida por saneamento adequado, 1990, em % da população total.
Nova I a ú 53,0 

Baixada Leste 68,5 · 
Fonte: idem 

e.2) Po ula ão atendida por coleta de lixo,, 1990, em% da população total.
Nova I a ú 25,0% 

Baixada Leste 49,6% 

Fonte: idem 

F) Composição do poder político municipal.

O poder político na Baixada tem sido, historicamente, controlado por coalizões 
conservadoras, com freqüência altamente corruptas e envolvidas com atividades ligadas ao 
crime organizado. Se não fosse por isso, mesmo na vigência de um modelo econômico 
excludente, os recursos municipais (a partir da nova distribuição tributária determinada pela 
Constituição de 1988) permitiriam uma progressiva saída do atual quadro de mis�ria social, 
como o comprovam inúmeras experiências de administrações populares hoje existentes. Os 
dados a seguir mostram a situação atual das câmaras municipais e das prefeituras, conforme 
os resultados das eleições de 1996. Para efeitos de uma melhor visualização, foram 
agrupados os partidos conservadores e destacados o PDT, o PT, e o PSB únicos no campo 
popular a terem alguma expressão na região, embora, dadas as peculiaridades do sistema 
político brasileiro, mesmo estando formalmente nestes partidos, os políticos tenham, em 
muitos casos, uma atuação em tudo contrária ao que a sua definição programática possa 
estar indicando. 
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f. 1) Número de vereadores eleitos, em 1996, nos Municípios da Diocese de Nova
l 

, 
guaçu. 

Partidos Conservadores PDT PT PSB 
Belford Roxo 21 - -

Jaoeri 8 2 1 
Nilóoolis 15 6 -

Nova fauacú 16 3 2 
Paracambi 9 4 -

Queimados 12 3 -

Fonte: Anuáno Estatístico do Estado do Rio de Janeiro - 1995/1996, 

Secretaria de Estado de Planejamento e Controle. 

-

-

-

-

-

-

f.2) Partido ao qual pertence o prefeito eleito em 1996 (a fonte é a mesma). 

Belford Roxo - PPB 
Japeri - PMDB 
Nilópolis - PDT 
Nova lguaçú - PSDB 
Paracambi - PMDB 
Queimados - PFL 

2 - SOBRE OS PROVÁ VEIS CONTEÚDOS DOS CUBSOS. 

As discussões havidas no contexto do Curso de Formação Social apontaram 
algumas linhas que devem ser abordadas em cada um dos temas constantes do projeto. O 
que se segue representa um esboço, ele mesmo ainda em graus variados de elaboração, 

pensado para servir como ponto de partida nas discussões que resultarão no desenho final 
das propostas, idéias a serem precisadas e enriquecidas com a contribuição dos assessores 
especialistas que ficarão responsáveis por cada tema. A relação inclui apenas os temas 
considerados como praticamente certos, os quais já receberam uma elaboração um pouco 
mais detalhada. 

2.1. Emprego. 

O significado teológico do emprego digno. 
A situação do emprego no Brasil. 

a oferta de trabalho: população em idade ativa / população 
economicamente ativa. 
a demanda de trabalho: quantidade, qualidade e remuneração dos 
postos de trabalho; condicionantes da demanda (a política 
econômica, neoliberalismo e reestruturação produtiva). 

A situação do emprego para os moradores da Baixada. 
caracterização da economia da Região Metropolitana. 
evolução recente do emprego na R.M. / perspectivas. 
a possibilidade de políticas estaduais e municipais de emprego. 
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Os espaços para as iniciativas populares: 
estrutura, papel e funcionamento das Comissões Estadual e 
Municipal de Emprego. 
iniciativas políticas· de pressão: o papel dos sindicatos e das 
associações de moradores. 
iniciativas comunitárias de geração de trabalho e renda: processos 
de implantação, alcance e limitações. 

Necessidade e viabilidade de uma política municipal de geração de 
trabalho e renda: os exemplos de outros municípios. 
O sentido pastoral da luta pelo emprego. 

2.2. Poder e política municipal. 

As estruturas do poder municipal. 
o poder econômico.
o poder político.
as organizações populares.

Funcionamento do poder político municipal. 
os partidos. 
o executivo.
o legislativo.

A história político-administrativa do município. 
os partidos. 
as administrações. 
as organizações populares. 
as relações entre o poder econômico e o poder político. 

Os instrumentos de participação popular na política municipal. 
partidos . 
sindicatos. 
associações de moradores. 
fóruns temáticos populares. 

Os espaços de participação*. 
- as comissões temáticas municipais.
- a fiscalização do executivo e do legislativo.
- o orçamento participativo.

O processo eleitoral. 
as dificuldades no campo popular e as facilidades das "elites". 
a importância da mobilização popular: fé e política. 

* Neste ponto será dada ênfase à avaliação da situação no município,
buscando contrastá-la com experiências exitosas em outras cidades.
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2.3. Educação.

A situação educacional brasileira. 
as estatísticas educacionais. 
as atribuições do Estado (nos três níveis de governo). 
os diagnósticos correntes: as carências e suas causas. 

A situação no município. 
estatísticas. 
evolução histórica. 
avaliação da situação atual. 

pré-es�olar, 1 ° grau, 2° grau, 3° grau, educação de adultos, 
ensino profissionalizante. 
educação particular/ ensino público. 
união /Estado/ Município. 

oferta de vagas. 
qualidade do ensino. 
capacitação docente. 
condições de trabalho e remuneração. 
instalações e equipamentos. 
alimentação e material didático. 
ambiente escolar. 

perspectivas de superação. 
curto, médio e longo prazos. 

Os exemplos de outras cidades. 
O papel dos atores sociais. 

os governos: federal, · estadual e municipal · (executivo e

legislativo). 
as associações de pais e mestres. 
as associações de moradores. 
os clubes de mães. 
os sindicatos. 

O Conselho Municipal de Educação. 
definição legal, papel, alcance e limitações. 

Estratégias de participação na formulação e no controle da execução das 
políticas educacionais. 
As várias dimensões de uma Pastoral da Educação. 

2.4. Saúde.

A questão da saúde no Brasil. 
quadro descritivo: estatísticas e políticas atuais (SUS, medicina 
privada, terceirização, médico de família) 
medicina preventiva e medicina curativa: saúde e saneamento. 
as raízes históricas da situação atual e as perspectivas de 
superação. 

A saúde no município. 
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quadro descritivo 
evolução histórica, interesses em Jogo e perspectivas de 
superação. 
exemplos de estratégias e políticas exitosas em outros municípios. 

Os atores sociais. 
os governos. 
as associações de moradores. 
as associações de usuários de hospitais. 
os clubes de mães. 
os sindicatos. 

O Conselho Municipal de Saúde. 
definição legal, papel, alcance e limitações. 

Estratégias de participação na formulação e no controle de políticas 
públicas de saúde. 
A Pastoral da Saúde e a defesa ativa do direito à vida e à saúde. 

2.5. Habitação.

A questão habitacional urbana no Brasil. 
o processo de urbanização.
concentração de renda, concentração da propriedade e o acesso
a terra.
as políticas habitacionais: farsas, equívocos e fracassos.
as estatísticas da carência habitacional atual.
as perspectivas das políticas públicas.
os movimentos de sem-teto, a Central dos Movimentos
Populares.

O processo de urbanização do município e a situação atual: terra, 
habitação e infraestrutura. 
Políticas municipais exitosas. 
Estratégias de organização e mobilização: os possíveis papéis de uma 
Pastoral da Habitação. 

3, SOBRE O TRATAMENTO DAS QUESTÕES DE GtNERO, 

A problematização das relações sociais de gênero ainda é uma novidade a ser 
trabalhada na formação dos agentes pastorais da Diocese. É pois uma questão delicada, 
em razão dessa mesma novidade e dos conteúdos emocionais que mobiliza. Seu tratamento, 
portanto, deve ter o seguinte caráter: 

a - de sensibilização das pessoas para a questão. 
b - de sondagem da receptividade a um desenvolvimento maior do 

tema. 
c- de aproveitamento das oportunidades de aprofundamento que se

apresentarem.
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Essas orientações, tanto a estratégia de sensibilização, quanto a percepção da 
receptividade e o aproveitamento das oportunidades, deverão ter um papel importante no 
desenvolvimento do Projeto. Isso porque está claro que o processo de libertação do povo, 
não apenas necessita extraordinariamente da participação das mulheres, como também não 
sera autêntico se não significar igualmente a libertação de mulheres e homens do jugo das 
atuais determinações sócio-culturais de genêro. 

Em um Projeto como este, que busca trabalhar a participação popular nbs espaços 
públicos, não podem ser ignorados os bloqueios que as mulheres vivenciam, em função da 
sua conformação -socialmente determinada- aos espaços domésticos. 

Com a delicadeza que a questão exige, os cursos deverão, portanto, enfocar a 
participação das mulheres no contexto de relações de gênero socialmente desfavoráveis à 
sua atuação pública, explicitando o caráter discriminatório das estruturas do poder 
econômico e político, trabalhando a valorização da auto-estima feminina em seus espaços 
de atuação, tanto domésticos quanto públicos, e a importância do desenvolvimento integral 
das potencialidades do ser humano. Dentro dessa diretriz, as metodologias a serem 
utilizadas irão .depender das circunstâncias em que as oportunidades de tratamento da 
questão se apresentarem. 

4. SOBRE A ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS D A  BAIXADA.

Essa "estratégia" existe de forma não muito definida e, é verdade, está implícita na 
proposta do Projeto e no detalhamento dos conteúdos acima apresentados. Numa tentativa 
de explicitá-la, pode-se dizer que ela se compõe, inicialmente, dos seguintes elementos: 

a- uma convicção de que, mesmo inserido em um contexto nacional e
internacional desfavorável, há espaço para que um trabalho social consistente, nos 
âmbitos municipal e diocesano, obtenha êxitos importantes na luta por melhores 
condições de vida para o povo. 

b- uma avaliação de que o processo de libertação do povo da Baixada
envolve a fusão de fé e política de uma forma inescapável. 

c- uma aposta que a militância da Diocese, apesar da pressão que, enquanto
povo, ela mesma sofre, tem potencial para assumir o desafio de desenvolver uma 
perspectiva de vivência cristã comprometida com a transformação das condições de 
vida dos excluídos. 

d- uma certeza de que há nos nossos agentes pastorais uma carência muito
grande de informações, de instrumental conceituai e de capacidade organizativa 
para elaborar propostas consistentes de ação social transformadora. 

e- uma crença de que a aquisição de informações e conceitos necessários à
elaboração dessas propostas, em um processo coletivo de reflexão sobre a realidade 
v;vida em comum, irá resultar em iniciativas de transformação capazes de impactar 
efetivamente a realidade. 

Dessa forma, espera-se que: 
a partir dos integrantes do .atual Curso de Formação Social sejam 
organizados planos de ação, de intervenção nas diversas áreas sociais 
consideradas prioritárias em cada município (levando em conta a 
limitação de recursos). 
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esses planos de ação combinem uma ação "externa", de atuação nos 
espaços sócio-políticos pertinentes, e uma ação "interna", de formação, 
animação e mobilização, nos núcleos, comunidades e paróquias. 
a consistência pastoral desse trabalho solidifique e amplie cada vez mais 
a perspectiva de uma fé transformadora da realidade espiritual e social. 
nesse sentido, o papel do atual projeto é, por um lado, trabalhar, junto a 
esses mesmos integrantes do Curso de Formação Social, os materiais 
cognitivos necessários para a elaboração das linhas de intervenção 
concretas pretendidas e, por outro, fazer isto já, ao mesmo tempo, junto a 
um público ampliado, novas pessoas que estarão como que sendo 
"convidadas" a se engajarem -como futuras lideranças- nessa proposta de 
intervenção. 

Um pressuposto fundamental desse delineamento de perspectivas é, portanto, que o 
trabalho "interno" seja capaz de ganhar um número crescente de pessoas para a 
compreensão da·essencialidade da junção de fé e política. Se isso acontecer, o potenc1al de 
êxito de uma intervenção organizada nos espaços públicos municipais será inestimável. 

Em outras palavras, a estratégia de enfrentamento dos problemas consiste em criar 
as condições para que haja uma participação consistente e crescente nos espaços de 
definição dos movimentos sociais e das políticas públicas (associações, movimentos, 
partidos, conselhos, câmaras, prefeituras) e participar! Fora desse grau de generalidade, 
somente se pode afirmar alguma coisa quando se tratar de uma situação concreta. 

5. SOBRE A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA.

Uma comparação entre os dois projetos deve levar em conta, além do seu tempo de 
duração, as diferenças de estratégia e no desenho formativo: o atual projeto tem um caráter 
mais massivo, daí a aparente desproporção de recursos quando se olha a dimensão 
temporal. 

As observações feitas, contudo, contribuíram para que fosse percebida uma 
fragilidade da proposta, tal como encaminhada: não foi previsto um tempo adequado para a 
preparação das equipes de coordenação e municipais, para um maior amadurecimento das 
propostas pedagógicas, e para os trabalhos de divulgação e de articulação junto aos futuros 
participantes. Nesse sentido, é muito beµi recebida a sugestão de se trabalhar por um 
período de três anos, com um orçamento aproximadamente nos níveis do atual Curso de 
Formação Social. 

O redimensionamento do projeto, além de incorporar uma etapa de preparação de 
sua execução, poderia também incluir, em momentos oportunos, a realização de oficinas de 
preparação das propostas de atuação que seríam geradas como decorrência dos próprios 
cursos. Em outras palavras, tal como está formulado, o Projeto não contempla dentro de si o 
amadurecimento das propostas que os cursos irão suscitar. Tal como está, essas propostas 
teriam que ser formuladas em outros espaços, nas pastorais, por exemplo. Parece 
interessante, portanto, criar as condições para que, em alguns casos, essa construção se dê 
no âmbito do próprio Projeto. 

10 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 
MEMÓRIA DE REUNIÃO: 04.08.98 

Pessoas presentes: Pe .Agostinho , Pe. Matteo, Pe.Bruno, Fr. Piaia, Parreiras, Antonio· 
Sérgio, Percival, Adriano e Irene.· 

PAUTA DA REUNIÃO: Preparação do Encontro do dia 22.08.98. 

Inicialmente, foi feita a leitura das cartas enviadas e recebidas da Misereor sobre a 
continuidade do Cltrso ele formação Social, seguindo-se discussão sobre os Encontros 
Murucipais. 
Quanto ao Encontro do dia 22.08, o grupo deverá trabalhar a seguinte questão : Como 
articular o trabalho dos cursistas no trabalho pastoral ? 
Os cursistas precisarão trabalhar co111 as pastorais, promover a organização das pessoas para 
atuarem ; isso deverá ser desenvolvido ao longo desse semestre. 
A principio, p011sou-se convidar para esse Encontro, todas as pastorais, com ênfase maior 
para as pastorais sociais. O i:lssunto foi discutido e questionado, chegando-se à conclusão que 
a idéia principal é nssegurnr na Diocese, uma formação permanente, daí a preocupação, o 
cuidado t:0111 a selorízação. E preciso evitar fragmentar a Diocese. O ideal seria que 
abrangesse a todas as pastorais, envolvendo os coor�enadores e outros membros, assim como, 
os padres, principalmente os representantes dos Regionais. 
Após vários questionamentos , a equipe chegou à conclusão que o Encontro do dia 22 /08, 
será um planejamento para os encontros municipais, devendo contar apenas com a 
participação dos. cursistas. 
Definido esse ponto, passou-se para a montagem do encontro (22.08): 
ESQUEMA DO ENCONTRO 
1 º Momento (30')- Objetivos 
Em cima das qul;'stões levantadas, discutir a proposta de planejamento para a continuidade do 
curso. 
Iniciar o curso, trabalhando a questão da Mística e o celebrativo; relembrar o conteúdo ao 
longo dos dois anos. 
2° Momento (30° ) - Celebração 
Convidar algumas pessoas para encaminhar a celebração. 
3° momento : Linhas Pastorais da Diocese (Fr. Piaia ) 
4<, Momento. Objetivos da Evangelização - Doe. CNBB - Sínodo Diocesano 
Trabal.ho : ( Cartazes) 
Realizar um breve diagnóstico da realidade do trabalho da Evangelização: pontos positivos, 
dificuldades, prioridades pastorais, compro/nisso. 
5° . .Almoço 
6°. Após o almoço : Plenária 
Organização dos Encontros Municipais (coordenação e critérios). 

"' 

SUGESTOES: (Parreiras ) 
1 ° Encontro (setembro) - Nesse 1 ° encontro, só a participação dos cursistas para trabalhar o 
encontro 00m os convidados. 
No mês de outubro, os cursistas trabalhariam o detalhamento das propostas do curso para os 
convidados. 
OBJETIVO DO SEMESTRE : tentar garantir que os conhecimentos adquiridos se 
traduzam em prática. 
PRÓXlMA RU:llNIÃO: para a próxima reunião da equipe de coordenação, serão 
convidados todos os assessores para a apresentação da proposta do semestre de conclusão do 
curso e o novo projeto para 99 /200 l. 

PRÓXIMA REUNIÂO: 18.08 .. 98 · CEPAL. 

..... 



PROJETO SOCIAL ENTIDADE PASTORAL OPERARIA N. Iguaçu 

TITULO: Ajuda Financeira para trabalho sindical na sub-sede de N.Igu.çu do 
Sindicato dos Metalúrgicos. 

OBJETIVO: Criar condições para que um companheiro da P.o., convocado pa 
assumir junto a a outro metalúrgico a sub-sede de N.Iguaçu possa 
desenvolver com os metalúrgicos da baixada um trabalho de cons 
sintização e formação destes trabalhadores, objetivando fortaJ.e 
oer nestes tres anos de transição a linha de pensamento pastorã:l. 
numa. perspetiva real de libertação. 

JUSTIFICATIVA: Este companheirosera liberado pelo Sindicato, porem durante 
um periodo de aproximadamente 4 a5 meses a entidade se encon 
com muitas dificuldades para assumir isto, pois a nova D:iire 
toria que acaba de assumir o s.mndicato, encontrou o mesmo a 
rras�do, cheio de dÍvidas, sem crédito e, praticamente penhÕ 
rado�ºrMomento sem condições sequer de pagar os salários dos
funcionarios. 
Assim por acharmos ser fundamental o trabalho deste companhei 

, , 

ro, para o conjuto dos metaJ.urgicos e para a P.O. e que soli 
cita.moa esta ajuda. 

DURAÇÃO: Novembro de 87 a Abril de 88.
�

;;;

PESSOAS �� 
BENEFICIADAS: 12) Diretamente este companheiro que teria com esta ajuda fi 

nanceira condições e tranquilidade para desenvolver no -
seio da cátegoria m talÚrgica, um trabalho de sindicalislno 
combativo, direcionado para o fortalecimento da CUT. e da 
P.o. em nossa região. 

22) Os metalúrgicos de N.Igu.açu que passaram a ter formação 
clara e oojetiva, atraves deste e de outros companheiros 
nossos envolvidos na atúal gestão e, realmente comprome 
tidos com a libertaçãõ d� classe trabaJ.hadora. 

-

32) Os movimentos populares que 
paço para suas atividades. 

irão ter apoio concreto e es
• 

ORÇAME'.rO: Ajuda mensal de cinco saJ.ários- mínimos, durante o período de cinco 
meses 

�.MÍnimo atual - CRZ$ 3,000,00 X 5 e CRZ$ 15,000,00 

15,000,00 X 5 = CRZ$ 75,000,00 

VALOR TOTAL DO PROJETO: CBZ$ 75, 000l!I 
\.., o \ ell(el� ii [\ .Js._

Nova �guaçu 24 de Novembro de 1987. Ass � •• { ••••••••• � 
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1 - -Título do Projeto 

J>r<?ieto do Cc>11tro SuL·1opulític:o do < ·unto., /)1oce.,a11C1 de No1·11 IK11ur11 poro u hm11aç'i'w de Pe.,<1111.,udon•,
J>op11/ure.,.

li - Entidade Solicitante 

2.1. Identificação 

Nome· Centro ociopolitico da Caritas Diocesana de Nova Iguaçu 
Endereço Rua Capitno Chaves. 60, Centro - Nova Iguaçu. CEP. 26110-0 l O. 
Telefone (02 l 2 l )  2667-6428 
Fax: (02121) 2767-7677 
E-111ail ccll'sp(a)ig.com br
Regime Juridico da Caritas Diocesana. Entidade de utilidade püblica municipal, estadual e ledcn-11.

sem lins lucrati\t) 

2.2. Objetivos do Centro Sociopolítico 

O Ccntio 'ociopoltlico da Cnritas Diocesana de Nova Iguaçu tem como missão a11,w· 110.farmaç,io so
c:ial dos agcllfe., 1>01111/are., (/1((' 1m,.,a111 u.\.,m1111· o 1.:0111pro1111sso de colaborar para a 1ra11.�fomwçcio da rea/1-
dacle .,oc1t,I ú 111= cio., de,cr/io., politlt'O'. eco11<j1111('(,.\, refi}!msos e c 11/111rais 1•ive11c1ados 11a Bwxada l-/11111111e11-
't.'. 

O Ccnl10 Sociopolilico, para cnmi11ha1 na direção apontada. te111 como objelivos inlermediarios 

o Pl'S<tuisnr ."e1 um centro de ptoduçà(1 de conhecimentos sob1e as condições sociais e políticas da 13ai'<a
Ja l- luminense 1 teita a parti, e atra, es das lidei anças populares e pastorais presentes na região de atuação
do Centro

o Articular e Ass(' sornr Colabo1 ar nn acompanhamento e a1 ticulação entre os movimentos e agentes
populares e pastorais. assessorando as iniciativas nos 111unicipios. ou a1iiculando outras entidades para tal
fim

o Orgnnizar (' Jufornrnr - Ser um local de documentação, sistematização e difusão (Boletins, Internet) dos
conhecimentos e experiências significativas pai a o fortalecimento da caminhada dos agentes e entidades
populares e pa. torais

2.3. Experiência e âmbito do trabalho do Centro Sociopolítico 

A) Formaç<io Sociopolítica

O Centro Sociopolllico, tem como urna da I irtcipais linhas de atuação a formação sociopolítica junto 
as lideranças populares ai ticulada a [)ioce ·e ele NlWa Iguaçu. É nesta perspectiva que elaboramos cursos de 
capacitação no campo do trabaJho, saude, educação e meio ambiente. 

Temos rn, est1do rnmbem na formação políLica, o primeiro curso, voltado para uin amplo publico. dis
cutiu a contribuição do cristão para a ética e a responsabilidade política, resultando, posteriormente, numa 
cartilha de formação que foi debatida nac; comunidades O segundo curso de política, com seis meses de dura
ção e integrado por lideranças par1iclarias que disputaram as últimas eleições municipais, estã possibilitando 
resgatar e debater os desafios ociopolitico� presentes no cenári\1 nacional e em particular da Baixada Flumi-
nense, capacitando-os a uma intervenção J'· 1 1 ica is qualificadé1 e integrada 

Uma outra modalidade de formação oterer1da pelo Centro e que, aliado aos cursos anteriormente des
critos, dão continuidade a linha deste projeto é o curso de Metodologia para o Trabalho (do agente) Popular 

1 Obseí\ aç.10· O espaço de atuação do Centro r é1 arc:1 geogr.ífíca da Bllixada Fh1111i11e11sc comprccmlida pela Diocese de No, a l!!tm
çu. o que s1g11ilica os municípios de Parac.unbi. Japc1i. Q11cí111ados. No,a tg11aç11. Mcsq11i1H. Nitopotis e Bclford Ro�o. C'\cl11i11do. 
port,mlo o 1m11ücípios de Duque de (a\taS de aorangénci:i dn Diocese de Ca"tas Isso. conl11do. 11:10 impede que aco1dos e p:11cc11a, 
possam ser fc11;1c; com esl:I Diocese presente na Lnhacb '·'



�stc, fo1am discutidas e treinadas metodologias que pudessem auxiliar no planejamento, e:<ccuçào. acompa
nhamento. avaliação e continuidade dos trabalhos descnvoh,idos pelas lide,anças populares 

n) Acmt1Jl(11t/tt111te11to tle lnic:iativas rle J>arriâJW('tio Social Popular

\ outra lb1ma de atuação cio Centro, ociopolitico e n do acompanhamento, de 1111c1m11·m l'ºtmlw·es 
110 âmlulo du 1wo111oç-c10 e defeso da l'1dadw11u. nas suas mais di l'crentes dimensões, como a ge, ação de em
prego e ,enda (cooperativas de massas e coleta ,eleti, a de li,o). implementação de Conselhos Co111u11irn1 ios 
de Saude. e mais recentemente, o AColllpAnhamcnto a um grupo ele cerca de 100 mui he, es no calllpn da medi
cina alternativa 

(J Pt1.'\tJt1i:m 

•\ terceirn modalidade de atuação. embrn a um pouco mais pontual. é a da sistematização de dado, re
latiH) a 1ealidade da Bai,ada Fluminen"e este sentido. 01ganizalllos a maior JU!sq111.,a ja realizada na Dio
cese de No,a Iguaçu. Cll\'Olvcndo 5000 familias. atingindo um universo de 17 mil pessoas. sobre as condições 
de trabalho. educação e saude. na Diocese 

I>) /)oc11111e11tuçtiu 

O Ccntto , ociopol11ico. vem, 1eccntc111enle. ,cunindo os subsídios p1oduziclos e /ou sistcmatin1dos 
para o� cu, sos de fo, mação social. assim como. os resultados destes cursos. como semi na rios e cat1ilhac; de 
fot mação Estamos constituindo Hos poucos uma pequena \ ideoteca e bibl iotcca com obras sobre cducHção 
poµula,. religião e pohticél cidadania. cultura . histo1in 1cccnte cio Brai;il Com isso. o Centro tem procurado 
�llp111 ., ,tusencia de dados e informações que acabam dificultando uma atuação mais c1Hica e clica, na ,eali
dndc so�:ial. poluira<.' cconomica d.1 Bai,nda l·lumincmc 

Oh, pma um dctalhamento das ações cmp1ec11d1das, consulte o anc,o 2, pagina ló 

2.4. Pessoa física responsável 

O Cent, o Soc1opol1tico e coordcnndo po1 Pe Costanzo B1 uno 131 uno também é presidente da Ca, itas 
Dtoce ana de o,a Iguaçu e 1cspo11sa,el pela pa1oqu1a de �ão 1màl). ,eg,ão de Lote XV. distrito do mu111cí
pio de Bellord Roxo. onde tem apoiado a urgani,açãn popular por melhrn ias nas condições de vida. em espe
cial. da saude e U(.) saneamento basico 

2.5. Conhecimento sobre a Manos Unidas 

O conhecimento sobre a r-.lanos L nidas lbi po, Í\cl atraH:s de uma se1ie de encontros pmmo, idos 
pelo Centro oc10polit1co com o Centro de E.stat,stica e lmcstigação Reli!,!.iosa (Ceris) Ao longo de sei" me
ses. penodo em que as e1111clt1des se enconll a, a 111. o Ceri fui assumindo o desalio de colaborar tecnicamente 
com o Centro �uciop()litico num processo de illlplcmcntação de um g1upo ele pesquisado,cs. fb,mados po, 
lideranças da Bat'\ada l luminen e que po..,sam subsidia, as cstratcg,as de mtervençào sociopolítica na 1elc1ida 
região. constituindo-se assrn1. no objeto deste projeto 

Ili - Localização do Projeto 

O l'roJelo cio< (111/ro .\ot1<Jf)<Jl111c,J ela< 'anta, /Jwce,w,a ele Nm'(( /g11ap1 para a J·ormaçiio ele J >l'\CJltl
.mclores l'opulan.1, tera como cidadãos benelici.idos. 2� agentes populares de 7 municípios da Baixada Flumi
nense sob area de abrangencia da Dioce,c de !\ova lu,uaçu A etapa de formação teorica ocClrrera 110 munic,
pio de Nova Iguaçu. sede do ent w Soc1opoltt ,co e da Diocese de Nova Iguaçu A etapa da pesquisa de cc1111-

po terá como espaço de atuação toda a atea cobclla pela referida Diocese 

l)ado.'i Sobre a Baixada F/11111i11eme 
Pode-se afirmar que. desconsiderando-se os bairros centrais das cidades da Baixada Fluminense. as 

demais localidades c:ão caracterizadas por ausência ou baixíssimo numero de vias publicas pavimentadas. 

O Ccris csla si1uado no bairro de Sa111:1 l crc, 1. na cidade do Rio de J:111ciro E coordenado por Luís Alberto Gome, de t;o111:1 



irre�ularidade no abastecimento de água, ausência de espaços públicos de cultura, lazer e esportes, precarie
dade e ausência de coleta regular de lixo. precariedade nos serviços dos meios de transporte coletivos 

' O Municipio de Nova Iguaçu, terccin1 maior cidade do estado do Rio ele Janeiro, tem corno carncteri�-
tica fisico-espncial mais visivcl a grande concentração das atividades comerciais e de serviço 110 centro u, bn
no. densamente e desorganizadamente ocupado. 

se 

Obs. Veja, no ane--:o 3 (página 20), informações detalhadas sobre os 111unicípios da Baixada Flu111i 11c11-

IV - História da Ação do Centro Sociopotitico 

4.1 Origem da iniciativa 

origem da iniciati,a deste projeto nasceu no inicio de 2000, quando o Centro Sociopolítico passou a 
reestniturar uas metas de trabalho no intuito de colaborar mais eficazmente na articulação e acompanha
mento das lideranças formada através dos cursos de formação social 

A compreen,ão da pesquisa. enquanto i11sttu111cnto de percepção da realidade para o trabalho de inter
venção ocial, esta po ta ja a algum tempo Contudo, lbi com a necessidade de conhecermos o avanço que 
demos do ano passado para cn foi na intuito de assegurar uma estrntêgia que permita assumir a lormaçàtl dos 
pesquisadores a partir da otica e do cngajame11to dos pesquisadores na realidade dos municípios da 13nixr1da 

4.2. Relação com outros trabalhos do Centro Sociopolítico 

Os resultados o serem alcnnçaclos pelo /'ro;eto de 1-om,aç·i,o d<' l'e,q11/\adore.\ l'o;mlure., co1nple
mcntarão os objcti\Us dos cursos c.le formação social mantidos pelo Centro Sociopolítico e financiados pela 

lisereo, 
Estes cur o despertaram uma série de iniciativas concretas (Consulte o anexo 2, na pagina 15) que 

demandam um conhecimento apurado e siste111âtico da realidade da Baixada a partir de pessoas com inserção 
social Assim, os frutos do Projeto de 1·01 nrnçào de Pesquisadores estão em consonância com a perspectiva 
geral do Centro ociopohtico de contribuir para uma formação compromissada com a transformação da 1eali
dade da Baixada Esta esI1ategia faz parte de uma caminhada que aponla, portanto, para a autono111izaçào do 
processo de pesquisa e e ta articulnda a uma vontade do Centro Sociopolítico de subsidiar os agentes e as en
tidades populares da Baixada Fluminense 

4.3. Estudos e atividades antecedentes ao projeto 

Corno já foi afirmado. o processo de formação de uma equipe de pesquisadores populares é elemento 
constituinte da proposta de atuação do Centro Sociopplítíco e das necessidades de formação e informação dos 
agentes e entidades populares 

Estas necessidades foram pautadas pelo ( entro pela primeira vez cm 1999, por ocasião da Campanh«l 
da Fraternidade daquele ano sobre a conjuntura do desemprego no Brasil, quando o realizamos o primeiro 
levantamento feito na área da Diocese de Norn Iguaçu (fotalizanclo uma área de que compreende atualmente 
sete mumcipios) sobre Emprego, Saude e Educação �ste levantamento entrevistou 4.240 familias, totalizando 
um universo de 17 227 pessoas Esta iniciativa o fbi possível graças à dedicação de agentes pastorais que se 
dispuseram a colaborar num momento especial (Para maiores detalhes, consulte o anexo 2, na página 16) 

Esta experiência de pertou por parte das paróquias um conjunto de debates sobre os resultados do le
vantamento e evidenciou como se tot nava necessaria a compreensão e a sistematização da realidade de c'<clu
sâo social na Baixada rtuminense 

A par1ir da,. o desenvolvimento dos cursos de formação social, em especial, os desenvolvidos em tor
no do trabalho, saúde. meio ambiente. educação e polit ica, apontaram para a carencia de dados sobre essas 
temáticas. bem como de pessoas tecnicamente qualificadas para o planejamento de pesquisas sociais 

Foi então que, através de diversas reuniões semanais, fomos delineando as iniciativas que se faziam 
necessárias para a superação destas di ficu Idades face as nossas necessidades, resultando na preparação deste 
projeto 

Uma vez elaborados e amadurecidos os elementos nortcadores do projeto. estabelecemos contatos com 
as diferentes entidades que pudessem nos subsidiar metodologicamente. A partir deste momento o contato 
com o Ceris mostrou-se bastante promissor, na medida em que enconlramos nesta entidade um espaço abc 1 I0 
de discussão e parceria 



V - Justificação do Projeto
. 

' 5.1. Contexto social, econômico, cultural, político e organizativo
1 t:''-ta foltumlo > 

5.2. Problemas e necessidades
A origem do / 'n�jeto ele Formaçúo de / ll!M/lltsadores l'opulare., está relacionada à necessidade ela Diocese de Nova Iguaçu, em particular, ao Centro Sociopolítico e as lideranças a ele aglutinadas, em compreender a realidade social, econômica e política da Baixada Fluminense Muitas das formas de intervenção soci;:ildos agentes populares não levam em consideração os dados que poderiam subsidiar uma atuação mais eficaz Isto se deve, especialmente, a diliculdade ao acesso da população a esses dados (isto ocorre mesmo nas repartições publicas. como prefeituras e secretarias municipais). Assim percebemos que devemos contribuir nacontinuidade da formação de lideranças que s�jam capazes de reali7ar uma leitura crítica da realidade. sistematizar informações. construir diagnósticos que subsidiem as intervenções sociopolíticas.

Ao mesmo le111µ0. torna-se impedoso que os agentes populares dominem o "saber fazer'' do processode pesqui a. seja especialmeme, para potencializar a atuação social ja existente dessas lideranças. ao lllesmotempo que crin condições parn que o Centro ... ociopolitico Diocesano, assegure, de forma autônoma e constante, a pesquisa na diocese, minimizando a dependência dos grandes produto1 es de informações .whrC! a Bai'<ada 

VI - Descrição Detalhada do Projeto

6.1. Objetivos do projeto

Capacitar , i11te e cinco pe soas. de dife1entes entidades populares atuantes da área da diocese. no scn1id(1de se aprop1 iarem dos conhecimentos basicos referentes a pesquisa social
Planejar e realizar uma pesquisa diocesana. enquanto ati, idade pratica ele formação na ação, no intuito deproduzir informações sobre a identificação. composição e atuação das diferentes organizações diocesanage da sociedade eh il no campo popular 

3. Implementar, a partir da pesquisa diocesana a11teriormente desci ita, um Banco de Dados Diocesano. cominformações sobre as organizações e entidades pastorais e ci, i que atuam no campo da organiz.açào popular 

4 Organizar um Enco11tro de Entidades Populares. criando um espaço de articulação entre as diferentes organizações populares pesquisadas, resgatando, as necessidades de investigação social comuns entre elas
5 Produzir. em cada semestre. a partir das necessidades apontadas acima. em um período de 2 anos, quatropesquisas que venham a atender ac; demandas aprcse111adas pelas entidades e amplamente discutidas.
6.2. Etapas do Projeto

São as seguintes· (a) Curso de Capacitação de 25 Pesquisadores Diocesanos: (b) Realização de umaPesquisa Diocesana; (e) Estrutu,ação do Banco de Dados Diocesano com os dados coletados na pesquisa: (d)Realização do Encontro das Entidades Populares. ( e) Continuidade do Processo de Pesquisa
A) Primeira Etapa

Oforecimento de um Curso de Capacitação em Pesquisa O curso será realizado em I O encontros com4 horas de duração cada No lotai, serão 40 horas em sábados consecutivos. durante três meses. Os temas serão trabalhados a partir da metodologia participativa, na qual o grupo irá construindo os conteúdos do cursoO programa do curso está descrito no ane"<o 5. na página 21.

B) Segunda Etapa

Concluída a preparação teórica dos cursistas, iniciaremos. no segundo momento, a oficina de pesquisa.onde. através do aprendizado na ação. os Cl 1rsis1as serão instruídos e acompanhados na preparação e execução
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de uma pesquisa, observando, desta maneira, os detalhes práticos c.le organização do processo de investigação 
.social. Esta etapa será assessornda metodologicRmente pelo Centro de Estatística e lnvestigaçào Religiosa 
(CERlS) Este momento, durará cerca de seis meses. distribuídos entre preparação, execução, análise e apre
sentação dos resultados apurados. 

A pesquisR procurnrá identificar os movimentos. as associações e as organizações da sociedade civil 
(e também pastorais) voltadas para a organização popular. Os tipos de grupos a serem pesquisados ainda serãt) 
definidos. mas a partir da prática da formação do Centro Sociopolítico, é possível que sejam identificados. 
entre outros. os seguintes tópicos. 

• Grupos de delesa da cidadania
• Grupos de Mulheres. Clube de t,. lães
• Negros.
• Crianças e Adolescentes
• Grupos de defesa da Saude PublicR e Sm1de Alternativa
• Grupos de Delesa da Educação Publica e de Educação Popular.
• l labitação
• Cooperativas populares e grupos de geração de emprego e renda.
• Cultura popular
• Grnpos de Recuperação de Depenclenles Quimicos
• Grupos de Delesa do meio Ambiente

C) Terceira Etapa

A terceira etapa consistira em lb111e11tar as condições 11cccssarias para a estruturação de um Banco de 
Dados Diocesano Au ave desse Banco de Dados. pretendemos tornar disponível para consulta no C'ent I o 

ociopolttico. as informações relativas ao pertil das entidades pesquisadas na segunda etapa. 
Urna , ez organizado. o Banco de Dados sera facilmente consultado e atualizado através da criação de 

uma /1<-l!JfllU na internet, onde, além de di ponibili1a1 as inlô1 mações obtidas, divulgaremos o resultado das 
iniciativas da Comissão Diocesnna de h.)1,nação Social e cio Centro Sociopolítico 

Para isso. Jª estamos estabelecendo contatos com o Cclltro de Estatística e Investigação Religiosa 
(C'ERl ) 

D) Quarta Etapa

A quarta etapa consistira na organização de um encontro da entidades populares As entidades pesqui
sadas na terceira etapa serão convidadas a participar deste encontro Pretendemos. assim. estimular e propiciar 
um espaço abc110 de intercâmbio. di..,ulgação e difusão dos trabalhos desenvolvidos pelas entidades, permitin
do um diálogo sobre os limites da atuação e as possibilidades de u1,1a articulação que favoreça a política do 
bem comum para a l3ai'<ada fluminense 

E) Quinta Etapa

Lma vez lendo const1 uicJo junto au, 2-:; cursi. ta ó processo de teoria (primeira etapa) e prática de pes
quisa (segunda etapa). sistematizando e pro1ml\'e11do um debate político a partir dos resultados da pesquisa 
(terceira e quana etapa), teremos um grupo apto a desenvolver outras pesquisas e estudos críticos sobre a 13ai
'<ada Fluminense Assumimos. então. o co111prom1sso de garantir 3 dos 25 cursistas para comporem, ju111u au 
Centro Sociopolítico. um espaço permanente de elaboração e assessoria em pesquisa Esse processo se daria 
formalmente ao longo de 2 anos, quando o Centro Sociopolítico: ( 1) proporá o desenvolvimento de novas 
pesquisas; (2) acompanhará e as cssurara as iniciaíivas de pesquisas de outras entidades populares e pas1orais. 
bem como dos grupos presentes nos munic1pios já vinculados ao Centro Sociopolítico (Grupos de Fé e Com
promisso) e ainda (3) de formação de novas turmas de pesquisadores populares 

6.3. Metas que pretendemos alcançar com o projeto. 

Autonomizar da ação de pesquisa na diocese, constiLuindo um quadro de três pesquisadores vinculados ao 
Centro Sociopolítico 

2 Disponibilizar e atualizar. três me<:es após a conclusão da pesquisa. via internet, o Banco de Dados das 
entidades. 
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3. 13,.enlizar um grande Seminário, reunindo as entidades pesquisadas, a fim de discutir e trocar as informa
ções obtidas .

4 Publicar, três meses após a realização do Serninario, o conteudo da pesquisa, contextualizando com o 
conteúdo do seminário. 

Produ7.ir. apos a publicação acima descrita e 11u111 período de 2 anos. pesquisas de acordo com a a\·aliação 
do Centro ociopolítico das necessidades sociais vivenciadas na Diocese. 

6.3. Medidas a serem implementadas visando o alcance das metas 

1. Articulação com o setor de informática da Oioccse, a fim de colaborar na estruturação, e disponibilização
dos dados da pesquisa , ia internet

2. Articulação com a editora Vozes /Loyola para a publicação dos resultados da pesquisa e do seminário

6.4 Recursos Humanos, Meios Materiais e Calendário de Execução 

6.4.1. Número de J>es.was. J,;..xperiênc,:w, Remum!raçêio e Materw,s Para o Curso de Formaçtio de Pesqui.w

dores Popu fures. 
Equipe de assessoria do Centro Sociopolítico e vem atuando ao longo do tenipo tanto nas atividades ele 

formação social quanto no acompanhamento dos movimentos sociais que se pretende pesquisar. A remunera
ção desses a sessores será de ,tprc..,cntar t) ,·nlor As duas ultimas aulas do curso, que tratarão dos detalhes 
pratices da pesquisa, serão ministradas por 2 pesquisadoras do Ceris com formação em sociologia e psicologia 
social. Esta atividade será remunerada por uma linha de financiamento do próprio Ceris. 



Quadro n
º 

1: Descrição das etapas e atividades do Projeto, incluindo duração, número de Pessoas Envolvidas na 
execução, funções, experiência, remuneração e materiais necessários 

Etapa / Atividade do Duração Número Função Experiência Remuneração Total Materiais e Recursos 
Projeto de Pessoas ao longo da dura- Necessários para a 

Diretamente ção da atividade Atividade 

Envolvidas (Em RS)
na Execu ão 

Assessores {com formação de pós-graduação umversilâ-
Assessoria de Con- ria) do Centro Sociopolítico que Jâ vem atuando ao longo 50 Folhas de T ransparéneta 

3 do tempo tanto nas abvidades de formação social quanto 2.400,00 
Primeira Etapa 

teúdo de inserção e acompanhamento dos movimentos soc1a1s (para utilização em relroproje-
Curso de Formação de 2 meses ue se retende s uisar tor como recurso em aula) 

Pesq111sadores 
750 Folhas de papel oficio 

1 Assessona de Con- Pesquisadores do Centro de lnvesbgação Religiosa (Ce- 1.600,00 30 Folhas de papel pardo 
2 teudo ris) com larga expenéncia em pesqUJsa social no âmbito 

1 
(Serã financiado pelo (Kraft) 

das rel1g1ões próprio Ceris) 

2 Assessona Pesquisadores do Centro de Investigação Religiosa (Ce- 1.600,00 Metodolôgica ns) 

Segunda Etapa 

Pesquisa de Campo sobre Cursistas que concfu1rào o curso de formação de pesqui- Alimentação para os encontros as Entidades 0nentadores e pes- sadores (terão a missão de onentar as pessoas que 
(Treinamento prático para 

3 meses 
253 qu1sadores para a cons1Jtu1rào os nücieos de pesquisa em cada um dos sete nos núcleos municipais de 

pesquisa (três encontros por 
a pesquisa e coleta dos Pesquisa de Campo municípios além de realizar a própria pesquisa de cam- munic1pio). 

dados) 1 

100 
Pesquisadores vo- Pessoas das paróquias / e de algumas das própna enti- Alimentação para os encontros 

(dois por luntanos que serão dades, que possuam inserção social e que se sensibili- nos núcleos municipais de 

parOQU1a1 preparados pelos 25 zam pela processo de pesquisa, aux,liando no mapea- pesquisa (três encontros por 
onentadores mento das diferentes modalidades de entidades. munic1 ·o

Sendo e, \:Jgas para No\a Iguaçu. 5 para Bdford Ro,o -1 \ilL!ai. para vtcsq1111a e \Jilópolls. cada um. 2 \aL!aS p;ira O11c11n:idos. Paracambi e Japcn. cada 11111 



Etapa / Atividade do 
Projeto 

1 

1 
T ratamente e Analise dos 
Dados 

Terceira Etapa 
Consutuição do Banco de 

1
Dados 

l Elaboração de um Texto 
prehminar sobre os resulta-
dos da pesquisa que servirá 
como subsidio ao encontro 

das entidades 

Duração Numero 
d p essoase 
Diretamente 
Envolvidas 

na Execução 

25 
1 mês 

2 

1 mês 
25 

2 

1 Mês 25 

8 

2 

Função 

Analista dos Dados 
Coletados 

Assessoria Melodo-
lógica e de análise 

Digitadores dos 
dados analisados 

1 Assessoria Metodcr
lógica 

Elaboração do Texto 

Elaboração do Texto 
1 

-Elaboraçao do Texto 

Experiência 

Cursistas que concluirão o curso de fonnação de pesqui-
sadores 

1 

',,, 

Pesquisadores do Centro de Investigação Religiosa (Ce-
ris) 

Cursistas que concluirão o curso de lonnação de pesqu1-
Isadores 

Pesquisadores do Centro de lnvesugação'Rel1910sa (Ce- 1
ns) 

Cursistas que concluirão o curso de fonnação de pesqu1-
sadores 

/Equipe de Coordenação çlo C!!.ntro Soc,opoliuco 
'Pesquisadores do Centro de lnvesuga ão Religiosa (Ce-ç 

1 Remuneração Total 
ao ongo a 1 d d ura-
ção da atividade 

(Em R$) 

2.500 
(relativo a ajuda de 

custo de transporte e
alimentação aos cur-

s1stas) 

''•e, 

1.600.00 

2.500.00 

1 600,00 

2 500.00 

2 400,00 

1.600,00 

Materiais e Recursos
N ecessanos para a 

Atividade 

2 Computadores mais uma 
impressora (ligada em rede) 

para sistematização dos dados 
da pesquisa e da produção dos 
documentos daí decorrentes 
(incluindo as próximas etapas 

do projeto). 

10 Disquetes para annazena-
mento dos dados 

1000 folhas de papel oficio 
para impressão dos resultados 

parc1a1s e finais. 

1 . 

. 

. 

2.500 folhas de papel of1ch 



Etapa/ Atividade do 
Pr ojeto 

Duração Número 

Quarta Etapa 
Seminário das Entidades 

Elaboração e publicação do 
T exlo final, após a um 

1 mês 

periodo de avaliação da 3 meseS"I 
realização do Encontro das 
Entidades. 

Quinta Etapa 24 meses� 
Realização de pesquisas a 

partir da demandas das 
entidades e das questões 

propostas pelo Centro 
Socio olítico

de Pessoas 
Diretamente 
Envolvidas 

na Execu ão 

35 

Função 

Pesquisadores e 
Equipe de Coorde
nação do Centro 

Soc1opolitico e con
vidados para asses
sorias específicas 

Centro Sooopohtico 

Experiência Remuneração Total 
ao longo da dura
ção da atividade 

(Em R$) 

4 900,00 

1 Incluindo uma margem de tempo c�ara cm funçflo de I111prcnstos. 
s Incluindo um período de plancJamento para o lcrantamemo das demandas mra,cc; de cnco11Iros a serem agc11dados.1u1110 as cnticfadcs. pasIoraIs e grupo� 

Materiais e Recursos 
Necessários para a 

Atividade 

500 Cartazes para dvulgação 

Outdoor (pelo menos 1) 

Aluguel e Alimentação para 
200 pessoas 

Filmagem e edição do Encon
tro 

Custos de Publi�ação e Divul- 1
gaçao 
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VII- Pessoas Beneficiadas

Para a primeira etapa. a de !armação de pesquisadores populares, serão beneficiadas diretamente 2'i pcc;
soas Para as atividade 4 (Constituição do Banco de Dados). 5 (Elaboração de um texto preliminar sobre us rc.·
sultados da pesquisa) e 6 ( eminário das Entidades) toda as entidades pesquisadas e as demais se be11efíci<1rfio 

f\s vagas para o Curso de Formação de Pesquisadores serão preenchidas de acordo com os seguintes 
critérios. inserção concreta e historica nas entidades populares representativas e aluames na Baixada rlu111i 11cn-
e. Também daremos preferência, mas não c�clusivamcnte, aos que já tenham participado satisfatoriamente dos 

Cursos de Formação Social, promovidos polo Centro Sociopolítico, ein particular. os cursos sobre ''Metodolo
gia no Trabalho Popular", "Curso Sistematico de Política" e os Cursos para o Exercício da Cidadania· ··Traba
lho", ·'Educação'' e" aude" lsto se justifica na medida em que nossa pretensão não é apenas formar "técnicos 
em pesquisa''. mas sim, pessoas com capacidade de planejar e articular uma pesquisa social comprometida com 
o ideal da transformação social e ja inseridas numa prática social vinculada aos trabalhos realizados pela enti
dades populares. Assim. os pesquisadores estt1rào representando o universo atingidos pelas entidades as quc1is
eles participam. difundindo, num momento posterior, a possibilidade de formação de nova equipes de pesquisn
dores

As vagas deverão ser distribwdas da seguinte forma: seis µara o município de Nova Iguaçu, cinco parn 
Belford Roxo (Estes munic1pios pos.ucm uma grande extensão territorial e são historicamente marcados por 
uma multiplicidade de movimentos populares, se destacando dentre os demais municípios da Baixada) l\les
quita. Nilopolis e Queimados contarão com 3 vagas cada um. Os 2 municipios restantes, Paracambi e Japeri, 
contarão cnrn 2 vagas cada um (Para maiores esclarecimentos sobre a distribuição geográfica e os dados socio
econômicos dos municípios, consulte o mapa em anexo 1, na página 15 e o anexo 3, página 20, respectivamen
te) Essas \agas também de,erào ser preenchidas a pa,1ir de unia tentativa de equilibrar a distribuição entre ho
mens e mulhe1es 

Anles da conlirmaçào da paiticipaçào dos cursistas sera realizado um encontro com os inscrilos a fim de 
infonnarmos os ponneno, es deste Projeto. os desdobramentos após o curso ( pesquisa de campo), a organi1..ação 
do seminario das Entidades, bem como a perspectiva de constituição de uma equipe de três pesquisadores liga
dos ao Centro Sociopolítico Neste encontro eles serão convidados a disculir criticamente essas questões. 

Para o Seminario das Entidades, esperamos envolver e atingir o maior numero possível de pessoas. tanto 
com os resultados imediatos da pesquisa quanto com os tràbalhos e articulações que poderão dai desenvolv�r 
De qualquer tbrma. a partir da experiência adquirida com a pesquisá que foi realizada em 1999, acreditamos 
que serà poss1vel pesquisar e difundir informações de cerca de 300 e11tidadcs. constituindo o primeiro Banco de 
Dados sobre essa organizações na Bai,ada. evidenciando o trabalho por elas desenvoJvido 

VIII - Viabilidade do Projeto 

A responsabilidade pelo pro.1eto é da Equipe de Coordenação do CeHlro Sociopolítico. integracln por 
agentes de pastorais representantes de cada um do municípios, acrescidos da coordenação A pessoa jurídica 
responsável pelo projeto é Pe Costanzo Bruno O Curso será realizado na Paróquia de São José Operârio. 110 
bairro da Calilõrnia. no município de Nova Iguaçu (Centro). O pároquo responsável é Pe Agostinho Preito, 
membro da Coordenação do Centro Sociopolítico. A propriedade dos bens adquiridos (computador e impresso
ra) ficará sob responsabilidade do Centro Sociopolítico 

Viahi/idmle Sodocultural. se dá na medida em que há um grande desejo das lideranças populares. ani
culadas ao Centro Sociopolítico. de con1ribuirem para um processo sistemático de identificação, análise e dilu
são da realidade social, econômica. política e cultural da Baixada Fluminense. Além disso. os cursos e as pio
postas do Centro Sociopolítico tem se tornado referenciais na Diocese, encontrando boa receptividade e sendo 
incorporados. frequentemente, ao planejamento pastoral. 

Viabilidade fü:011ô111ica: uma vez constituída a equipe de três pesquisadores, todos os projetos que en
volvam a investigação social através da pesquisa do Centro Sociopolítico será encaminhado à equipe dos pes
quisadores Além disso, tornando-se I eferência da pesquisa na Diocese. a equipe poderá aceitar propo. IHs de 
outras entidades e insliluições. ma111e11do financeiramente a equipe dos pesquisadores. Estamos estabelecendo 
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contatos na Diocese que possam garantir uma bolsa-auxilio a equipe de pesquisa a fim de garantir a manuten
ção do trabalho. 

Viabilidade Técnica: a equipe formada contará com períodos de qualilicação teórica e prática éllnl\ és da 
propria assessoria do Centro Sociopolitico e de apoio do Ceris, visando o aprimoramento técnico no trabalho de 
pesquisa. 

IX - Orçamento 

Etapas / Itens 

Concepção e Elaboração do Projeto 

(3 assessores • RS400' 6 meses 

. Taxa de cii111b10 Clll 11l,flX111 I 11 S'i. l{C\;1 

Aporte Local Manos Unidas 

4.000 . 

-

Outros 
Total 

R$ US$' 

o 8.200,00 

-



Atividade

1. Curso de
Formação
Social.

2. Pesquisa
Diocesana
sobre Em
prego, Saú
de e Educa
ção

Duração

De 1996 a
1998 

1º
semestre de

1999

Anexo 2: Ações Empreendidas pelo Centro Sociopolítico 1996-2001
Área de

Atuação e
Realização

Diocese de Nova
Iguaçu:

Paracambi, Japeri,
Queimados, Nova
Iguaçu, Mesquita,
Belford Roxo e 

Nilópolis

Diocese de Nova
Iguaçu: Paracam
bi, Japeri, Quei-
mados, Nova 

Iguaçu, Mesquita,
Belford Roxo e

Nifópolis

Objetivos

Aperfeiçoar a formação de cris
tãos engajados para uma atua
ção eficaz, capaz de responder
aos novos desafios, proporcio
nando oportunidades de perse
verar no engajamento, alimentar
sua fé, confrontar suas experiên
cias, aprofundar os conheci
mentos necessários para sua
atuação.
Levantar a situação do emprego,
da saúde e da educação das
pessoas atingidas pelo trabalho
pastoral da Diocese.

Número 
de 

1 beneficiados 
diretos6 

1707

_8 

Perfil dos
Beneficiados

Lideranças cristãs com engajamento pastoral e/ou 
social, com participação de cerca de 70% de mulherese com medio rnvel de instrução em sua maiona. 

Pessoas que pan,c,oam das atividades pastorais e
/ sociais da lgreJa 

1 

Resultados 
alcançados 

o Aumento da partici
pação qualificada nas
pastorais e movi
mentos.

o Amphação do quadro
de lideranças.

o Publicação e Debates
em algumas paro
quias sobre os resul
tados, a fim de subsi
diar a ação da Igreja.

o Divulgação via Inter
net.

o Conhecimento sobre
parte da realidade
socioeconômica dos
participantes do tr3-
balho pas:oral.

� Os números indicam a quamidade de pessoas que concluíram os cursos. Este 11úmcro corresponde ao total dos que concluíram os três anos de fonnaç.io O total dos que se 111scrc\'eri1111 corresponde a 2 ,o O curso foi rc;1l11;1do com ires 111nnas cm difcrc111cs regiões
da Baixada Fluminense. 
'· A pesquisa atingiu 32 pacóquias da Diocese. num total de ;7 Quatro mil. du,cmos e <J•wrcnia 14 24'>1 rumihas foram cn1rcvos1udas. sendo 1 68/, cm No,u Iguaçu (mcluo Mesquita que nu cpo
ca era distrito de Noqi Iguaçu): 1271 em Bclford Roxo: 875 cm Queimados. 22 1 cm Nilopol1s. 99 em Par.icambi e XR cm Japen Como boa parte d.ts perguntas dizrnm rcspc110 aos membros das
fàmílias pesquisadas. contabili/.amos um total de l7.227 pessoas. 
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Área de Número 

Atividade Duração Atuação e Objetivos 
de Perfil dos Resultados 

beneficiados Beneficiados alcançados Realização 
diretos6 

3. Curso de 20 Paracambi, Oferecer aos participantes ins- 55 lideranças comunitânas, pastorais, sindicais e do o Surgimento, em
Formação semestre de Queimados e trumentos teóricos e análises de movimento popular Em Nova Iguaçu, composto basi- Queimados, da asso--
para o Exer- 1999 Nova Iguaçu (2)'° experiências para uma melhor camente por homens, com predominância da escolari- ciação comunitâria de
cicio da Ci- (35 horas) atuação na sociedade civil, no dade média e superior. Em Queimados e Paracambi, mulheres para produ-
dadania: campo do trabalho e da geração composto principalmente por mulheres com escolari- ção de massas.
Trabalho9. de renda. dade média. o Cursos de Qualifica-

ção Profissional con-
seguidos a partir de
reuniões das lideran-
ças que fizeram o
curso com a Secreta-
ria de Desenvolvi-
mento Social de 
Queimados.

4. Curso de 20 Japeri e Belf ord Oferecer aos participames ins- 55 Agentes pastorais atuantes no campo da saúde, o Criação do Conselho
Formação

1 
semestre de Roxo (2) trumentos teôricos e análises de membros de associações de oradores. Formado em Comunitàrio de Sau-

para o Exer- 1999 experiências para urna melhor sua maiona por mulheres. de em Belford Roxo.
cício daCi- (35 horas) atuação na sociedade civil, no o Participação dos
dadania: campo da saúde em especial cursistas no Canse-
Saúde. dos desafios em torno da ausên- lho Municipal de Sa-

eia de um sistema de sanea- üde em Belford Roxo.
menta bàsico. 

' - Os cursos de fonnaçílo social para o exercício da c1dac!,1nia fa,,;cm pane de um pro1c10 de forrnaç,io por ;írc:i 1em.i11c;1. de acordo com a opç;,o dos diferentes 11u1111cIpI0s cm funç;io da suas 
ruarticul�ridadcs soem is. �or ÍSSO: e1�1bora po�suam uma semelhança no 1t1odelo _dos O�JCI 1\ Of> OS cursos npo11l11111 pam arcas panic11l;1rcs ;t cadn rc:1ltdadc c;ocrn 1

- Os numcros entre parcntcscs md1cam o numero de turmas formadas no refendo 111uI11c1p10. Nos dcmms casos foi fornwdn uma turma no muI11c1p10 
17 
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5. 

6. 

Atividade 

Curso de 
Formação 
para o Exer-
cicio da Ci-
dadania: 
MeioAmbi-
ente. 
Encontros 
Mensais de 
Formação 
Política 11 

7. Curso de
Iniciação
Politica 

Duração 

2· 

semestre de 
1999 

(35 horas) 

Outubro de 
1999 até agora 

Maio a Junho 
de 2000 

1 

Área de 
Atuação e 
Realização 

Nilopolis 

Diocese 

Diocese 

Objetivos 

Oferecer aos paruc1pames 1ns
lrumentos teôncos e análises de 
experiências para uma melhor 
atuação na sociedade civíl, no 
campo do meio ambiente, em 
particular, nas alternativas em 
torno da coleta seletiva de lixo. 
Estimular o debate político arti
culando-o aos diversos desafios 
vivenciados pelas lideranças: 
como violência, educação, polih
ca partidária, conjuntura polilica, 
eleições municipais, espirituali
dade do militante cristão, gênero,
etnia, conjuntura socio-
econõmica, mídia entre outros 
Contribuir para a formação polih-

1ca dos cnstãos engajados nas 
comunidades, como compromis
so pelas causas do Evangelho 

Numero 1
de 

1 Perfil dos 
Beneficiados beneficiados 

diretos6 

14 

510 12 Lideranças comunitarias, de diferentes pastorais e 
movimentos populares O publico varia em função das tematrcas: Relações de Gênero e Polihca, Politica na Baixada Fluminense, Drogas e Polillca, A Questão 
Racial e a Politica, Educação e Política Os Conselhos Municipais e a Política Religião e Poliúca, a Mística 
do Animador Popular A 81blia e a Poltlica, as Leis de Combate a Corrupção Eleitoral e Eleições 20002, 1 entre outros 

135 Agentes de pastoral de diversas paroqu,as, de dife
rentes pastorais e movimentos 

Resultados 
alcançados 

o Elaboração de um 
Projeto para Coleta
Seletiva de Lixo, vi
sando a geração de
emprego e renda.

o Articula

o Produção de Carti
lhas de Formação 
Polilica, subsidiando
debates nas comuni
dades.

o Encontro de 40 can
didatos de diferentes
partidos, como u. í'la 
primeira tentativa de 
articular as diferentes
forças política para
pensar estratégias
ara a Baixada.

1 - Dczcsse1c encontros reatuados até agor.i. !com J ho,as de d1m1çao C'1da 111111 e mnis lfês agcnd"dos p;1m 2tlt>t Estes cncomros ocorrem. desde onlllbro de t999. no pcnodo de março a no
vembro. 
1
�- Trinta pessoas. cm média. por encontro. 
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Área de Número 

Atividade Duração Atuação e Objetivos de Perfil dos 
beneficiados Beneficiados alcanrdos

Realização diretos6 

8. Encontro de Agosto de 2000 Diocese Promover uma articulação entre 63 Em sua grande maioria, candidatos e candidatas (es- o Constituição de um
Candidatos candidatos às eleições munici- tas últimas em menor número) as eleições nos muni- grupo permanente de

pais, de diferentes partidos poli ti- cípios da Baixada Fluminense. pollticos e militantes
cos, mas que assumam o com- políticos-articulados
promisso de defesa e promoção ao Centro Sociopolíti-
da política do bem comum, as- co. 

sentada na ética e na democra- o Criação do Curso
eia participativa. Sistemático de Politi-

ca, como forma de
capacitação teórica e
revisão da rática.

9. Curso de Outubro de Toda a Diocese Oferecer condições aos cursistas 73 Agentes comunitários e pastorais.que participam dos o Ampliação da forma-
Políticas de 2000 de Nova Iguaçu para que compreendam o quadro grupos de educação nos rnurnc1pios com vinculo di- ção do grupo de edu-
Educação da educação, seus desafios e reto com a educação, corno professores e educadores cação, em Nilópolis,

suas possibilidades de interven- populares e outros que já atuam no campo da educa- capacitando-os ao
ção, capacitando-os na cobrança ção pública de qualidade. estudo sobre as leis
ao poder público" que regem a educa-

ção (LDB.
10. Cursode Março de 2001 Toda a Diocese Capacitar lideranças para urna 36 Agentes de pastorais e lideranças comunitárias, num o Despertou cerca de

Meto dolo- de Nova Iguaçu atuação eficaz nos trabalhos equilibrada relação.entre homens e mulheres, com 14 novas pessoas 13,
gia no Tra- pastorais e sociais, enfatizando rnvel de escolaridade média e superior. o Motivou a formação
balho Po- os aspectos básicos do trabalhos do grupo de Fé e
pular do agente popular Compromisso no

novo município de
Me uita.

11. Curso Junho a Outu- Toda a Diocese Contribuir para a Capacitação lideranças cristãs pollticas diretas, isto é, pessoas que o Sernináno sobre a
Sistemãtico bro de 2001 de Nova Iguaçu das lideranças politicas, através atuam como referências em um grupo sociopolítico. Composição Política
de Polí

t

ica de uma formação continuada, Cerca de , especialmente agentes partidários , mas e as Relações de Po-
garantindo urna rnesclagem de lambem lideranças cristãs nos demais espaços: con- der nas Câmaras
f ormaçâo teórica e de espaço de selhos municípals, sindicatos. associações de baírro, Municipais.
reflexão do cotidiano polilico de ong1s, e demais espaços o Seminário sobre Ética
cada um. na Vida Politica

13 

O curso tinha como objetivo conlribuir para uma avaliação da mc1odologia JéÍ util11..ada pelos agentes de paslor.us. analisnndo eritica111cn1e as condutas e os modelos de lideranças. emre ou1ras 
questões. Neste sentido. não pre1cndia uma utilização ou um beneficio mais imediato. Uma continuidade deste curso está pre\'ista paro 2002. 
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Anexo 3: Dados sobre a Baixada Fluminense 

Município Area em População Densidade Principais Atividades Econômicas lndice de Orçamento Anual em Distância rodoviária 
Km2 Populacional Carências Milhões de Reais (R$) no (em Km) da sede do 

(habitantes por Km2) (IC)IA ano de 200015 município em relação 
á capital do Estado 
(Rio de Janeiro)16 

Paracambi 179,4 40.412 225,3 Agricultura, Comércio Vareiista e Indústria Têxtil 54,8 37,0 75 
Japeri 82,7 83.160 1.006,15 Aaricultura e Pecuária 63,9 44,0 70 

Queimados 77,8 121.688 1.564,09 Comércio Vareiista e Indústria 58,3 33,5 53 
Belford Roxo 79,8 433.120 5.428,36 Comércio 55,1 94,0 35 
Nova louaçu 558,0 915.366 1.640,40 Indústria Química, Comércio Varejista e Serviços 48,2 215,0 32 
Mesquita17 35,5 230.000 6.478,87 Comércio Vareiista _18 29,5 31 
Nilôpolis 19,2 153.572 8.016,66 Comércio Varejista 45,3 35,0 30 

Total da Baixa- 1032,4 1.977.318 Média: 3.479.97 - 54,26 69,71 -
da Fluminense 

.,, 

na área da r-, .. _,.Diocese 
. 

FONTE: DADOS DA PRE\1A REALIZADA PELO INSTinrro BRASLLEIRO Df. GrOORAFIA E ES1ATIST!CA (IBGE). RF.FERE:-.'T[: •\ 200 l. D1sro:--1vn \'I:\ í'.\'TERNFT. 'IA PAGINA \" ,, li)� = 
C01'Sv"L T ADO EM 2-i/08/01. 
Outros rúulos

19
:

o 95, 7 do total das residências da Baixada são consti1uídas por casas.
o Proporção de Hospitais na Baixada sobre o total do Estado credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): 11,4%.
o A Baixada Fluminense concentra cerca de 20% da população do Estado
o A Baixada Fluminense concentra cerca de 17,8% do total do Imposto sobre Circulação de t\Jercadorias e Serviços (lCMS) arrecado no Estado.

14 Elaborado pelo Cíde, e publicado pelo Jornal do Brasil cm 08 de agosto de 2001. (d1spo11ivcl no endereço h11p://\\w,, jb.com. br/jb/papcl/c1dadc/200 l/08/07�jorcid20() 1 OS0700-Uiu11l/. consul
tado cm 16/08/0200 I ). o estado de carência superior a 44A % indica o não atend1mcmo as 11ccess1dt1dcs bf1s1cas da populaç.10. São considerados os indicadorc!ô rclati,·os n educação. saude. ha
bitação. saneamento. mercado de trabalho. renda segurança. 1ransportes. eomunícaç.lo. esponc. cuhura. !ater e participação comunitária. Ou scjn. quanto menor for esse índice. menores s.1o as 
caréncias do município. Para efeito de comparação. o IC da capital do Estado. o murue;ipio do Rlo de Janeiro é de 31.6. (primeiro lugar) 
•� Dados das Cámaras Municipais.
16 A dislância da capital do Estado <Rio de Janeiro) à capital do país (Brasllia) e de 1 l-l8 Km
1" Estimatjvas.
18 O município de Mesquita. instituído em janeiro de 200 l não foi considerado.
19 
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Anexo 4: Conteúdo a Ser Desenvolvido na Primeira Etapa do Projeto de Formação de Pesquisadores 

1. O conhecimento científico
1. O que é ciência
2. Como se produz o conhecimento cientifico
3. Senso comum, teoria, ciência
4. Critica á ciência

11. Definição de Pesquisa
5. O que é pesquisa
6. A construção social da realidade
7. Ética e responsabilidade

111. Tipos de Pesquisa
l. Quantitativa
2. Qualitativa: pesquisa participante, pesquisa ação, pesquisa social
3. Etnográfica
4. Pesquisa bibliográfica, pesquisa via Internet
5. Banco de Dados

IV. Construindo um projeto de pesquisa e elaborando proJetos soc1a1s
l. Definição dos objetivos - para quê?
2. Objeto de pesquisa - o quê?

V. Metodologia
1. Execução da pesquisa
2. Trabalho de campo· interação, descobertas, indagações
3. Coleta de informações em pe!squisa social. observação, entrevista, questionaria

VI. Registo dos Dados
l. O tratamento dos dados
2. A análise dos Dados
3. O relatório

•



Anexo 5: Cronograma das Etapas e �as Principais Atividades do Projeto 

O P . d F ro1eto e - d P . d r d d d "6 E ' d fi ormaçao e esqu1sa ores sera rea 1za o no ecorrer e., meses sta previsto para ocorrer a sem.11nte arma.

Mês Mês Más Mês Mês Mês 
Etapas/ Ati-..,dades 1 Mês 3 4 5 6 7 

2 
JUI set nov jan 

Mês Mês Mês 
8 9 Mês 11 

10 
mar Ma1 

Mês 

12 

Mês I Mês 
13 14

JUI 

Más Mês 
15 

16 

sei 1 
DEFINIÇÃO E PREPARAÇÃO DO PROJETO • • • 

1 ° 
ETAPA: 

CURso DE CAPACITAÇÃO DE 

PESQUISADORES 

,. Divulgar o Projeto (Curso de Pesquisado-
l res e Pesquisa Diocesana). 

,. Selecionar e Confirmar as Vagas. • • 1 
,. Curso de Formação de Pesquisadores

1 Populares • • 
,. Avaliar a Primeira Erapa 1 1 • 
,.. Produzir o questionano para a pesquisa

diocesana. • -
2

°
ETAPA: 

PEsQUJSA DIOCESANA SOBRE AS 

ENTIDADES POPULARES 

,. Divulgar a Pesquisa no Jornal Carni-,nhando e organizar encontros com páro-
auos e lideranças comunitárias. 

,,. Reproduzir os questionários da pesquisa
I e os convites para as entidades para se-

rem entregues durante a pesquisa de 
campo 

,. Orgaruzar a dtvísão de tarefas entre os 25
cursistas e destes com os voluntários para

1\ pesquisa e tabulação. por oaróauia. 
, PesqUJsa de Campo / Entrega dos com·1-

tes do Encontro em 2002 para as Entida-
des Pesauisadas 

, Tratamento dos dados/ Tabulação 
,.. Análise e Produção do texto preliminar

• 

1 

1 
1 

/ 
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"� 
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e".'·'·� ' p 

Mês Mês 

Etapas/ Atividades 1 Mês 3 
2 

jul sel 

sobre a pesquisa (transparcncias para 

, 

apresentação no Encontro das Entidades). 
Encaminhar para o Caminhando e demais 
formas de comunicação.
Confirmar a presença das entidades no ,. 
encontro de julho e convidar entidades de 
outras regiões (Cedac. Fase, Diocese de 
Caxias). 

> Produzir os 400 cartazes de divulgação 
do encontro das Entidades. 

)- Divulgar o Encontro das Entidades para o 
público em GeraJ / Distribuir os cartazes 
entre as comunidades e entidades.

" 
Organizar a infra-estrutura necessária , 
para o Encontro das Entidades (filma-
gem, fotografia, identificação dos parti-
cipantes, materiais escritos). 

3
° 

ETAPA: 

ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Constituição do Banco de Dados 

4
° 

ETAPA: 

ENCONTRO DAS ENTIDADES 
, Primeiro Encontro das Entidades da Bai-

xada Fluminense, dia 20/07/02. 
5 ETAPA: 

FlJNCIONAMENTO DA EQUIPE DE 

PESQUISADORES DO 
CENTRO SOCIOPOLÍTICO 

, Elaboração do texto final sobre a pesqui-
sa e o encontro das entidades 

, Promoção de encontros nas Paróquias e
com Representantes dos grupos e entida-
des para elaboração de um planejamento 
de atividades de pesquisa para 2003 .. 
Planejamento 2003 , 

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 
4 5 Mês 

( 
� 

6 7 8 

1 nov jan 

1 1 e/ 

9 11 
10 

mar Mai 
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Resumo do Projeto 

A origem do Projeto de Formação de Pesquisadores está relacionada à necessidade da Dio-

cese de Nova Iguaçu, em particular, do Centro Sociopolítico e das lideranças a ele aglutinadas, em 

compreender a realidade social, económica, política e religiosa da Baixada fluminense. 

Muitas das forma· de intervenção social dos agentes populares não levam em consideração os 

dados que poderiam subsidiar uma atuação mais efica=. Isto se deve, especialmente, à dificuldade ao 

acesso da população a es ·es dados (isto ocorre mesmo nas repartições públicas, como prefeituras e 

secretarias municipais). Assim. percebemos que devemos contribuir na continuidade da formação de 

lideranças que sejam capazes de reali=ar uma leitura critica da realidade, sistematizar informações, 

construir diagnósticos que sub idiem as inten•enções sociopolíticas. 

Ao me mo tempo, torna-se imperioso que os agentes populares dominem o "saber fazer" do 

processo de pesqui a, seja especialmente, para potenc1a/1zar a atuação social já existente dessas li

derança·. ao mesmo tempo que cria condições para que o Centro Sociupolllico Diocesano, assegure, 

de forma autónoma e regular, a pesquisa na diocese. minimizando a dependência dos grandes pro

dutores de informações sobre a Baixada }1uminense. 

O projeto é organizado em cinco etapas, totalizando 36 meses. A primeira etapa aborda a 

.formação teórica de 25 cursistas, de sete diferentes municípios da Baixada Fluminense, num total de 

./0 horas em 2 meses. A segunda etapa, de formação na ação, cobre uma pesquisa sobre as entidades

de âmbito popular presentes na área geográfica da diocese· esta etapa durará cerca de seis meses. 

e111re a coleta, tratamento, análise e sistematização dos dados. A terceira etapa, envolverá a consti

lllição de um Banco de Dados durante e a parl1r dos dados coletados da segunda.fase. A quarta eta

pa, consistirá num grande debale público a respeitá da pesquisa, um Seminário com as Entidades 

pesquisadas. A quinta e última etapa, consistirá num período de consolidação, durante 2./ meses, de 

uma equipe de 3 pesquisadores, selecionados a partir da turma dos 25 que passarem pelas etapas 

anteriores e que atuarão junlo ao Centro Sociopolítico. 

Esses três pesquisadores que forem mcorporados ao Centro Sociopolltico, irão contribuir no 

planejamento, realização e acompanhamento de pesquisas, beneficiando não só os grupos presentes 

nos municípios já atendidos pelo Cenlro Sociopolítico, hem como às entidades populares presentes 

na área da Diocese. Os 22 pesquisadores restantes irão atuar especijicamenle junto aos grupos mu

nicipais de "Fé e Compromisso" ligados ao Centro Sociopolítico. 

Acreditamos, por fim, que com a solidariedade e a parücipação da Manos Unidas, poderemos 

contribuir com uma .formação que irá representar um "salto de qualidade" na capacitação técnica e 

social de nossas lideranças. 
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1 - Título do Projeto 

Projeto do Ce111ro Sociopolilico da Diocese de Nol'a Jg11aç11 parra a Formação de Pesquisadores. 

li - Entidade Solicitante 

2.1. Identificação 

Nome: Centro Sociopolitico da Diocese de Nova lguaçrn 
Endereço: Rua Capitão Chaves, 60, Centro - Nova lguac,u. CEP.: 261 J 0-01 O. 
Telefone: (02121) 2667-6428 
Fax: (0:!121) 2767-7677 
E-mail: cdfsp@ig com.br.
Regime Juridico da Diocese de Nova Iguaçu: Entidade de utilidade pública municipal estadual e fede-

ral, sem fins lucrativos. 

2.2. Objetivos do Centro Sociopolítico 

O Centro Sociopolitico da Diocese de Nova Iguaçu tem como missão:

''atuar na formação social dos agentes populares que se comprometam na tram,formação da reali
dade social à luz dos desafios políticos, econômicos, 1•eligiosos e culturais ,1ive11ciados na Baixada 
F/11 mi11e11se". 

O Centro Sociopohtico, para caminhar na direção apontada, tem como objetivos intermediários: 
o Pesquisar - Ser um centro de produção de conhecimentos Bobre as condições sociais e políticas da Baixa

da Fluminense' feitas a partir e através das lideranças popullares e pastorais presentes na região de atuação
do Centro.

a Assessorar e Art:icolar- Colaborar no acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes po
pulares e pastorais, assessorando as iniciativas nos municlpios, ou articulando outras entidades para tal 
fim . 

o Informar e Organizar- Ser um local de documentação, sistematização e difusão (Boletins, Cadernos,
lntemet) dos conhecimentos e experiências sociopolíticas, educativas para o fortalecimento dos agentes e
entidades populares e pastorais.

2.3. Experiência e âmbito do trabalho do Centro Socio,político 

A)- Formação Soeiopofítica 

O Centro Sociopolítico, tem coroo uma das principais Jilllhas.de atuação a formação sociopolitica�unto 
às lideranças po_pulare-s articuladas à Diocese de Nova lguaçu. Ú nesta 9erspectlva que o Centro elabornu cur
sos de qp<l_c.i.tação no campo do trabalho, saúde, educação e meio amb-iente. 

Investe-se também na formação política, o primeiro curso, voltado para um amplo público, discutiu a 
contribuição do cristão .para a ética e.a r.esponsa.bil.idade politia1, resultando, posterionuenre, m1ma ... cartilha...cle
formaçã� que fbj .debatida nas comuni<lades2. O segundo curso de política, oom-seis meses de duração e inte
gr.ado por .lhlei auças-pa1 tidári�s que dispotaiam as úftimas eJej ções municipais, está possibilitando resgatar e 
debater os desafios sociopolíticos presentes no cenário nacional e em particular da-Baixada Fluminense, capa
citando-o.s a uma intervenção política mais qualificada e integra.da. 

Ufl'\8 outra moda:1:idade de femtação, eferecida.pel.o Ce.nt.ro e.que,. alia.de aos Cl:lfSOS aate.riormente. des
critos, dão continuidade a linha deste projeto é o curso de Metodologia para o Trabalho. (do agente) Popular. 

1 Observação: O espaço-de atuação do Centro é a área geográ.Jica da Baixacfü FTuminense compreendida pela DJccese de Norn Igu.1-

çu. o que significa os municípios de Paracambi. Japeri, Queimados. Nova llguaçu, Mesquita, NilópoHs e Belford Roxo. -e.'<'Cittindo.

portanto o municípios de Duque de Caxias de aõrangência da"1)ioccsc de C�l.xias. lsso, oontudo, não m_,pede que acord<)S e parcenas

rossam ser f.eitas com esta Diocese p.Eesente na Baixada.

- Consulte. na documeniaç-.ro, u1na cópta de "Fé e Compromisso: Cattifüa der Fonnaqt:Jo Po11Lica à Lt1-z d:is 1iYigências Crisl.'Is".
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Neste, foram discutidas e treinadas metodologias que pudessem auxiliar no planejamento, execução, acompa
nhamento, avaliação e continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas lideranças populares. 

B) Acompanhamento de lnicilltivas de Participação Social Popult1r
A outra fom1a de atuação do Centro Sociopolitico é a do acompan11ar, as iniciativas populares no âm

bito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e 
renda (cooperativas de produção de massas, coleta seletiva de lixo); implementação de Conselhos Comunitá
rios de Saúde, e mais recentemente, o acompanhamento a um grupo de cerca de 100 mulheres no campo da 
medicina alternativa. 

C) Pesquisa
A terceira modalidade de atuação, embora ainda pontual, é a da sistematização de dados relativos à re

alidade da Baixada Fluminense. este sentido, o Centro organizou em 1999, a maior pesquisa já realizada na 
Diocese de ova Iguaçu. envolvendo 5000 familias, atingindo um universo de 17 mil pessoas, sobre as condi
ções de trabalho, educação e saúde, na Diocese. Esta pesquisa pode ser consultada via internet no site mitra
ni.org.br 

D) Dociunentaçào
O Centro Sociopolítico, vem, recentemente, reunindo os subsídios produzidos e /ou sistematizados

para os cursos de formação social, assim como, os resultados destes cursos, como seminários e cartilhas de 
formação. O Centro está constituindo, aos poucos, uma pequena videoteca e biblioteca com obras sobre edu
cação popular, religião e politica, cidadania, cultura , história recente do Brasil. Com isso, o Centro tem pro
curado suprir a ausência de dados e informações que acabam dificultando wna atuação mais critica e eficaz 
na realidade social, política e econômica da Baixada Fluminense. 

Obs.: para um detalhamento das ações empreendidas pelo Centro Sociopolítico, entre 1996 e 2001, 
consulte o anexo 2, págjna 16. 

2.4. Pessoa física responsável 

O Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu é coordenado por Pe. Costanzo Bruno, que tam
bém é presidente da Cáritas Diocesana de Nova [guaçu e res-µonsàvel pela Paróquia de São Simão, região de 
Lote XV, distrito do município de Belford Roxo, onde tem apoiado a organização popular por melhorias nas 
condições de vida, em especial, da saúde e do saneamento básico 

2.5. Conhecimento sobre a Manos Unidas 

O conhecimento sobre a Manos Unidas foi possív�I através de uma série de encontros promovidos 
pelo Centro Sociopolítico com o Centro de Estatistica e Investigação Religiosa (Ceris)3 . Ao longo de seis me
ses, período em que as entidades se encontraram, o Geris foi assumindo o desafio de colaborar tecnicamente 
com o Centro Sociopolítico num processo de implementação de um grupo de pesquisadores, formados por 
lideranças da Baixada Fluminense que possam subsidiar as estratégias de intervenção sociopolítica na referida 
região, constituindo-se assim, no objeto deste projeto. 

Ili - Localização do Projeto 

O Projeto do Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu para a Formação de Pesquisadores 
visa formar e preparar 25 agentes populares de 7 municípios da Baixada Fluminense sob área de abrangência 
da Diocese de Nova Iguaçu. A etapa de formação teórica ocorrerá no município de Nova lguaçu, sede do 
Centro Sociopolitico e da Diocese de Nova Iguaçu. A etapa da pesquisa de campo terá como espaço de atua
ção, toda a área coberta pela referida Diocese. 

Dlldos Sobre a Baixada Fluminense 
Obs. Veja, no anexo 3 (página 20), aJgurnas informações sobre os municípios da Baixada Fluminense. 

3 O Ceris está situado no bairro de Santa Tere7..a, na cidade do Rio de Janeiro. É coordenado por Luís Alberto Gomez de Souza. 
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IV - História da Ação do Centro Sociopolítico 

4.1 Origem da iniciativa 

A origem da iniciativa deste projeto nasceu no início de 2000, quando o Centro Sociopolítico passou a 
reestruturar suas metas de trabalho no intuito de colaborar, mais eficazmente, na articulação e acompanha
mento das lideranças formadas através dos cursos de formação social. 

A perspectiva da pesquisa, enquanto instrumento de compreensão da realidade para o trabalho de in
tervenção social, já está posta há algum tempo, como atesta a pesquisa sobre Emprego, Educação e Saúde, 
realizada pelo Centro, em l 999. Contudo, as crescentes solicitações de dados sobre a Baixada Fluminense e a 
formação mais qualificada que exige a atuação das comunidades da Diocese e o conhecimento cada vez mais 
complexo dos agentes, grupos e movimentos, originou a decisão de formar pesquisadores populares orienta
dos pelo Centro Sociopohtico. 

4.2. Relação com outros trabalhos do Centro Sociopolítico 

Os resultados a serem alcançados pelo Projeto de Formação de Pesquisadores complementarão os 
objetivos dos cursos de fom1açào social mantidos pelo Centro Sociopolítico e financiados pela Misereor, des
de 1996. 

Estes cursos despertaram uma série de iniciativas concretas (Consulte o anexo 2, na página 16) que 
demandam um conhecimento apurado e sistemãtico da realidade da Baixada a partir de pessoas com inserção 
social. Assim, os frutos do Projeto de Formação de Pesquisadores estão em consonância com a perspectiva 
geraJ do Centro Sociopolítico de contribuir para uma formação comprornissada com a transformação da reali
dade da Baixada. Esta estratégia faz parte de uma caminhada que aponta, portanto, para a autonomjzação do 
processo de pesquisa e está articulada a uma vontade do Centro Sociopolítico de subsidiar os agentes e as en
tidades popu.Jares da Baixada Fluminense. 

4.3. Estudos e atividades antecedentes ao projeto 

Como já foi afirmado, o processo de formação de uma equipe de pesquisadores é elemento constituinte 
da proposta de atuação do Centro Sociopolítico e das necessidades de formação e informação dos agentes e 
entidades populares. 

Estas necessidades foram pautadas pelo Centro pela primeira vez em 1999, por ocasião da Campanha 
da Fraternidade daquele ano sobre a conjuntura do desemprego no Brasil, quando o Centro Sociopolítico rea
lizou o primeiro levantamento feito na ãrea da Diocese de Nova Iguaçu sobre Emprego, Saúde e Educação. 
Este levantamento entrevistou 4.240 famílias, totaljzando um universo de 17.227 pessoas. Esta iniciativa só 
foi possível, graças à dedicação de agentes pastorais que se dispuseram a colaborar num momento especial. 
(Para maiores detalhes, consulte o anexo 2, na página 16). 

Esta experiência despertou, por parte das paróquias, um conjunto de debates sobre os resultados do le
vantamento e evidenciou como se tomava necessária a compreensão e a sistematização da realidade de exclu
são social na Baixada fluminense 

A partir daí, o desenvolvimento dos cursos de formação social, em especial, os desenvolvidos em tor
no do trabalho, saúde, meio ambiente, educação e política, apontaram para a carência de dados sobre essas 
temáticas, bem como de pessoas tecnicamente qualificadas para o planejamento de pesquisas sociais. 

Foi então que, através de diversas reuniões semanais, fomos delineando as iniciativas que se faziam 
necessárias para a superação destas dificuldades face às nossas necessidades, resultando na preparação deste 
projeto. 

Uma vez elaborados e amadurecidos os elementos norteadores do projeto, estabeleceu-se contatos com 
diferentes entidades que pudessem subsidiar metodologicamente. A partir deste momento, o contato com o 
Ceris mostrou-se bastante promissor, na medjda em que encontrou-se nesta entidade, um espaço aberto de 
discussão e parceria 

V - Justificação do Projeto 

5.1. Contexto social, econômico, cultural, político e organizativo 

Consulte o anexo 3 
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5.2. Problemas e necessidades 

A origem do Projeto de Formação de Pesquisadores está relacionada à necessidade da Diocese de 
Nova Iguaçu, em particular, ao Centro Sociopolítico e às lideranças a ele aglutinadas, em compreender a rea
lidade social, econômica, política e religiosa da Baixada Fluminense. Muitas das formas de intervenção social 
dos agentes populares não levam em consideração os dados que poderiam subsidiar uma atuação mais eficaz. 
Isto se deve, especialmente, à dificuldade de acesso da populaç:ão a esses dados (isto ocorre mesmo nas repar
tições públicas, como prefeituras e secretarias municipais). Assim, percebeu-se a necessidade de contribuir na 
continuidade da fonnação de lideranças que sejam capazes de realizar uma leitura crítica da realidade, siste
matizar infom1ações, construir diagnósticos que subsidiem as imtervenções sociopollticas e pastorais. 

Ao mesmo tempo, torna-se imperioso que os agentes populares dominem o "saber fazer" do processo 
de pesquisa. especialmente para potencializar a atuação social jjá existente dessas lideranças, ao mesmo tempo 
em que se criam condições para que o Centro Sociopolitico Di:ocesano, assegure, de forma autônoma e cons
tante� a pesquisa na diocese, minimizando a dependência dos grandes produtores de informações sobre a Bai
xada 

VI - Descrição Detalhada do Projeto 

6.1. Objetivos do Projeto 

1. Capacitar vinte e cinco pessoas, de diferentes entidades populares atuantes da área da djocese, visando a
apropriação dos conhecimentos básicos necessários à pesquisa social.

2. 'Planejar e realizar uma pesquisa nos municípios, visando a identificação, as formas de composição e as
linhas de atuação das diferentes organizações e movimentos da sociedade civil voltadas para as causas po
pulares.

3. Implementar. a partir da pesquisa anteriormente descrita, um Banco de Dados Diocesano, com as informa
ções colhidas sobre as organizações e movimentos.

4. Organizar um Encontro de Entidades Populares, visando cri1ar um espaço de articulação entre as diferentes
organizações pesquisadas, resgatando, as orientações de intervenção comum entre elas.

5. Produzir, em cada semestre, a partir das necessidades apontadas acima, em um período de 2 anos, quatro
pesquisas que venham atender às demandas apresentadas pe:las entidades e amplamente discutidas.

6.2. Etapas do Projeto 

São as seguintes: (a) Curso de Capacitação de 25 Pesquisadores Diocesanos; (b) Realização de uma 
Pesquisa Diocesana; (c) Estruturação do Banco de Dados Diocesano a partir dos dados coletados na pesquisa; 
(d) Realização do Encontro das Entidades Populares; (e) Continiuidade do Processo de Pesquisa

A) Primeira Etapa

Oferecimento de um Curso de Capacitação em Pesquisat. O curso será realizado em l O encontros com 
4 horas de duração cada. No total, serão 40 horas, em sábados consecutivos, durante três meses. Os temas 
serão trabalhados a partir da metodologia participativa, na qual ,o grupo irá construindo os conteúdos do curso. 
O programa do curso está descrito no anexo 4, na página 21. 

8) Segunda Etapa

Concluída a preparação teórica dos cursistas, iniciar-se-á, no segundo momento, a oficina de pesquisa, 
onde, através do aprendizado na ação, os cursistas serão instruídos e acompanhados na preparação e execução 
de uma pesquisa, observando, desta maneira, os detalhes práticos de organização do processo de investigação 
social. Esta etapa será assessorada metodologicamente pelo Centro de Estatística e Investigação Religiosa 
(Ceris). Este momento, durará cerca de seis meses, distribuídos entre preparação, execução, análise e apre
sentação dos resultados apurados. 

7 



A pesquisa procurará identificar e mapear o retrato e:ssencial das organizações e movimentos da so
ciedade civil voltadas para o trabalho popular na área da Diocese de Nova lguaçu. No Centro Sociopolítico já 
temos o registro de alguns: 

• Gmpos de defesa da cidadania.
• Grupos de Mui11eres, Clube de Mães.
• Negros.
• Crianças e Adolescentes.
• Grupos de defesa da Saude Pública e Saúde Altemativa.
• Grupos de Defesa da Educação Pública e de Educação Popular.
• Habitação.
• Cooperativas populares e grupos de geração de emprego e renda.
• Cultura popular.
• Grupos de Recuperação de Dependentes Químicos,.
• Grupos de Defesa do meio Ambiente.

Com a presente, pensa-se, no entanto, em constituir e atualizar, de forma mais completa possível, o 
quadro dos grupos e movimentos que atuam em função das causas populares, para favorecer uma maior di
vulgação e intercâmbio das suas atividades. 

C) Terceira Etapa

A terceira etapa consistirá em fomentar as condições niecessarias para a estruturação de um Banco de 
Dados Diocesano. Através desse Banco de Dados, pretendemos tornar disponível para consulta no Centro 
Sociopolítico, as informações relativas ao perfil das entidades pesquisadas na segunda etapa. 

Urna vez organizado, o Banco de Dados será facilmentce consultado e atualizado através da criação de 
uma página na internet, onde, além de disponibilizar as informações obtidas, divulgar-se-á o resultado das 
iniciativas da Comissão Diocesana de Fonnação Social e do Centro Sociopolítico. Para isso, há contatos com 
o Centro de Estatística e Investigação Religiosa (Ceris).

D) Quarta Etapa

A quarta etapa consistirá na promoção e organização de um encontro das entidades populares. As enti
dades pesquisadas na terceira etapa serão convidadas a participar deste encontro. Pretende-se, assim, estimular 
e propiciar um espaço aberto de intercâmbio, divulgação e difüsão dos trabalhos desenvolvidos pelas entida
des, pemtitindo um diáJogo sobre a atuação e as possibilidades de uma articulação que favoreça a política do 
bem comum para a Baixada Fluminense. 

E) Quinta Etapa

Uma vez tendo construído junto aos 25 cursis_tas o processo de teoria (primeira etapa) e prática de pes
quisa (segunda etapa), sistematizado e promovido um intercâmloio a partir dos resultados da pesquisa (terceira 
e quarta etapa), o grupo encontrar-se-á apto a desenvolver outras pesquisas e estudos sobre a Baixada Flumi
nense. Assumir-se-á, então, o compromisso de garantir a 3 dosi 25 cursistas para comporem, junto ao Centro 
Sociopolítico, um núcleo permanente de elaboração e assessoria em pesquisa. Esse processo se dará formal
mente ao longo de 2 anos, quando o Centro Sociopolítico: (1) proporá o desenvolvimento de novas pesquisas; 
(2) acompanhará e assessorará as iniciativas de pesquisas de outras entidades populares e pastorais, bem como
dos grupos presentes nos municípios já vinculados ao Centro SociopoHtico (Grupos de Fé e Compromisso).

6.3. Metas pretendidas do projeto. 

l . Implementar e qualificar a pesqujsa na diocese, constituindo um quadro de pesquisadores populares, vin
culando-os ao Centro Sociopolítico.

2. Disponibilizar e atualizar, via internet, o Banco de Dados co,m a sistematização da pesquisa.
3. Realizar um grande Seminário, reunindo as entidades pesq1uisadas, a fim de discutir e trocar as informa

ções obtidas.
4. Publicar, três meses após a realização do Seminário, o conteúdo da pesquisa e o conteúdo do seminário.
5. Preparar e realizar outras pesquisas (numa média de duas por ano), conforme as necessidades apontadas

pela Diocese e as solicitações das organizações e movimentos.
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6.3. Medidas a serem implementadas visando o alcance das metas 

l. Articulação com o setor de informática da Diocese, a fim de colaborar na estruturação, e disponibilização
dos dados da pesquisa via internet.

2. Articulação com a editora Vozes /Loyola para a publ1cação dos resultados da pesquisa e do seminário.

6.4 Recursos Humanos, Meios Materiais e Calendário de Execução 

6.4.1. Número de Pessoas, Experiêucia, Renumeração e Materiais Para o Curso de Formaçt1o tle Pesquisa
dores Populares. 

A equipe de assessoria do Centro Sociopolítico, formada por componentes com graduação e pós
graduação. vem atuando, ao longo do tempo, tanto nas atividades de formação social quanto no acompanha
mento dos movimentos sociais que se pretendem pesquisar. Esta Equipe do Centro será integrada por dois 
pesquisadores do Ceris. 

Consulte o quadro número 1 para a verificação da remuneração, despesas e meios de execução dos as
sessores. 



Quadro nº 1: Descrição das etapas e atividades do Projeto, incluindo duração, número de pessoas envolvidas na 
execução, funções, experiência, remuneração e materiais necessários 

Número 
Remuneração Total 

de Pessoas Materiais e Recursos Etapa / Atividade do 
Duração Diretamente Função ExpEiriência 

ao longo da dura-
Necessários para a Projeto 

Envolvidas 
ção da atividade 

Atividade 
na Execução (Em R$) 

Assessores (com doutorado e mestrado) do Centro Soei-
opolítico que já vem atuandb ao longo do tempo tanto nas 

3 Assessoria de atividades de formação ,social quanto de inserção e 
2.400,00 

50 Folhas de Transparência 
Conteúdo acompanhamento dos movimentos sociais que se preten- (para utilização em retroprojetor 

Primeira Etapa de pesquisar. Área de fonn1ação dos assessores: Filosofia como recurso em aula) Curso de Formação de 2 meses da Educacfo e Socioloaia 750 Folhas de papel oficio 
Pesquisadores 

Pesquisadores do Centro de Investigação Religiosa (Ce- 30 Folhas de papel pardo 

2 Assessoria de ris) com experiência em posquisa social. Àrea de forma-
1.600,00 

(Kraft) 
Conteúdo ção dos assessores: sociologia, psicologia social e esta-

liBtica. 

3 Assessofia Assessores do Centro Sociopolítico 3.600,00 Metodológica 
1 O. 500 folhas de papel oficio 

2 Assessoria Pesquisadores do Ceris 2.400,00 para confecção dos questioná-
Segunda Etapa Metodolóoica rios e para elaboração de um 

Pesquisa de Campo sobre 
Orientadores e pes- Cursistas que conclulram 1a formação de pesquisadores informativo com orientações 

as Entidades 
(Treinamento prático para 

3meses 254 quisadores para a (terão a missão de onentar as pessoas que constituirão 
2.500,00 para a pesquisa de campo 

a pesquisa e coleta dos Pesquisa de Campo 
os núcleos de pesquisa em cada um dos sete municípios, Alimentação para os encontros 

além de realizar a oróoría nA�uisa de camoo} nos núcleos municipais de dados) Pesquisadores vo- Pessoas das paróquias / e das própria entidades, que pesquisa (três encontros por 
100 

(dois por 
luntários que serão possuam inserção social e que se sensibilizam pela pro- municlplo para treinamento). 

paróquia) preparados pelos 25 cesso de pesquisa, auxilia1ndo no mapeamento das dite-
ooentadores rentes modalidades de entidades. 

� 

25 Analjsta dos Dados Cursistas que concluirão o curso de formação de pesqui-
2.500,00 

Tratamento e Análise dos 
Coletados sadores 

2 Computadores, 1 impressora 
Dados (continua na próxima 1 mês 10 Disquetes 
página). ,., 

1000 folhas de papel oficio. Assessoria Metodo-
-

03 lôaica e de análise Assessores do Centro Sociopolítico 1.200,00 

2 
Assessoria Metodo-

Pesquisadores do Ceris 800,00 lógica e de análise 

4 Sendo 6 vagas para Nova Iguaçu. 5 para Bclford Roxo: 4 vagas para Mesquita e Nilópol is, cada um: 2 vagas para Queimados. Parncambi e Japcri, cada um. 



Terceira Etapa 25 Digitadores dos 
Consütuição do Banco de dados analisados 

Dados 1 Mês 03 Assessoria 
2 Assessoria Técnica 

Baboração de um Texto 25 Elaboração do Texto preliminar sobre os resulta-
dos da pesquisa que selVirá 1 Mês 3 Elaboração do Texto 
corno subsído ao encontro 

Revisão Técnica do das entidades 2 Texto 

Organizar o evento e 
Quarta Etapa 1 mês 35 participar de sua 

Seminário das Entidades efetivação 

03 Assessoria Técnica 
Elaboração e publicação do 
Texto final, após a l.111 
período de avaliação da 3meses5 03 Assessoria 
realização do Encontro das 
Entidades. 

Assessorar o Pro-
Quinta Etapa 03 cesso de Planeja-

Realização de pesquisas a mento e Execução 
partir da demandas das 24 meses!l da s Pesquisas 
entidades e das questões Planejar o Processo 

propostas pelo Centro de Planejamento e 
Socíopolíüco 03 

Execução da s Pes-
cruisas 

Cursistas que concluirão o curso de formação de pesqui-
sadores 

Assessores do Centro Socil'VVllitico 
Pesquisadores do Ceris 

Cursistas que concluirão o curso de formação de pesqui-
sadores 

Assessores do Centro Sociopolitico 

Pesquisadores do Ceris 

Pesquisadores formados, Equipe do Centro Sociopolítico 
(inclui assessoria do Centro) 

Assessores do Centro Socionolitico 

Equipe do Cehlro Sociopolítico 

I 
.0 :, 

�i "V 

Equipe do Centto Soc,opolitico 

/ -� \ -� / ,, 
., 

.... 
'

= 

0/ 
Pesquisadores clo1 Centro Sociopolitico

/ .... ., 
I�� 

2.500,00 

1.200,00 
800,00 

2.500,00 

2.400,00 

800,00 

4.900,00 

1.200,00 

3.600,00 

28.800,00 

12.960,00 

s Incluindo uma tnargem de tempo extra em f-unção de imprevistos. 
6 Incluindo um período de planejamento para o levantamento das demandas através de encontros a serem agendados junto as entidades. pastorais e gmpos. 

2.500 folhas de papel oficio 

400 Cartazes para dvulgação 
Outdoor(1): R$400,00 

Aluguel e Alimentação para 200 
pessoas 

Filmagem e edição do Encontro 

Custos de Publicação e Divul-
gação 

Custos de reprodução de ques-
tionarios 



VII- Pessoas Beneficiadas

A primeira etapa, a de formação de pesquisadores populares, serão beneficiadas diretamente 25 pessoas.
Para as atividades 4 (Constituição do Banco de Dados), 5 (Elaboração de um texto preliminar sobre os resulta
dos da pesquisa) e 6 (Seminário das Entidades), todas as entidades pesquisadas e as demais se beneficiarão. 

As vagas para o Curso de Formação de Pesquisadores serão preenchidas de acordo com os seguintes 
critérios: inserção concreta e histórica nas entidades populares representativas e atuantes na Baixada Fluminen
se. Disponibilidade de tempo. experiência e conhecimentos necessários à sistematização. Também daremos 
preferência, mas não exclusivamente, aos que já tenham participado satisfatoriamente dos Cursos de Fonnação 
SociaJ, promovidos pelo Centro Sociopolítico, em particular, os cursos sobre "Metodologia no Trabalho Popu
lar'', ''Curso Sistemático de Política" e os Cursos para o Exercício da Cidadanja: "Trabalho", "Educação'' e 
"Saúde''. Isto se justifica, na medida em que a pretensão do Centro não é apenas a de formar "técnicos em pes
quisa", mas sim, pessoas com capacidade de planejar e articular uma pesquisa social comprometida com o ideal 
da transfonnação social e já inseridas numa prática social, vinculada aos trabalhos realizados pela entidades 
populares. Assim, os pesquisadores estarão representando o universo atingido pelas entjdades das quais eles 
participam, criando, num momento posterior, a possibilidade de formação de nova equipes de pesquisadores. 

As vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma. seis para o município de Nova Iguaçu, cinco para 
Belford Ro ·o (estes munic1pios possuem uma grande extensão territorial e são historicamente marcados por 
uma multiplicidade de movimentos populares, se destacando dentre os demais municípios da Baixada). Mes
quita_ Nilópolis e Queimados contarão com 3 vagas cada um Os 2 municípios restantes, Paracambi e Japeri, 
contarão com 2 vagas cada um. (Para maiores esclarecimentos sobre a distribuição geográfica e os dados socio
econômicos dos municípios, consulte o mapa em anexo, número 1, na página 15 e o anexo 3, na página 20, res
pectivamente). Essas vagas também deverão ser preenchidas a partir de uma tentativa de equilibrar a distribui
ção entre homens e mulheres. 

Antes da confirmação da participação dos cursistas, será realizado um encontro com os inscritos a fim 
de informar os pormenores deste Projeto, os desdobramentos após o curso (pesquisa de campo), a organização 
do seminário das Entidades, bem como a perspectiva de constituição de uma equipe de três pesquisadores liga
dos ao Centro Sociopolítico. Neste encontro, eles serão convidad,os a discutir criticamente essas questões. 

Para o Seminário das Entidades, espera-se envolver e atingir o mruor número possível de grupos pesqui
sados, tanto com os resultados imediatos da pesquisa quanto com os trabalhos e articulações que poderão daí 
desenvolver. De qualquer forma, a partir da experiência adquirida com a pesquisa que foi realizada em l999, 
acredita-se que será possível pesquisar e difundir informações de cerca de 300 entidades, constituindo o primei
ro Banco de Dados sobre essas organizações na Bruxada, evidenciando o trabalho por elas desenvolvido. 

VIII - Viabilidade do Projeto 

A responsabilidade pelo projeto é da Equipe de Coordenação do Centro Sociopolítico, integrada por 
agentes de pastorrus representantes de cada um dos municipios, acrescidos da coordenação. A pessoa jurídica 
responsável pelo projeto é Pe. Costanzo Bruno. O Curso será realizado na Paróquia de São José Operário, no 
bairro da Califórnia, no município de Nova Iguaçu (Centro). O pároco responsável é Pe. Agostinho Pretto, 
membro da Coordenação do Centro Sociopolítico. A propriedade dos bens adquiridos ( computador e impresso
ra) ficará sob responsabilidade do Centro Sociopoütico. 

Viabilidade Sociocultural: se dá na medida em que há um grande desejo das lideranças populares, arti
culadas ao Centro Sociopolítico, de contribuírem para um processo sistemático de identificação. análise e difu
são da realidade social, econômica, política e culturaJ da Baixada Fluminense. Além disso, os cursos e as pro
postas do Centro Sociopoütico têm se tomado referenciais na Diocese, encontrando boa receptividade e sendo 
incorporados, freqüentemente, ao planejamento pastoral. 

VwbilidQl/e Econômica: uma vez constituída a equipe de três pesquisadores, todos os projetos que en
volvam a investigação social através da pesquisa do Centro Sociopolítico serão encaminhados à equipe dos 
pesquisadores. Além disso, tomando-se referência da pesquisa na Diocese, o Centro poderá aceitar propostas de 
outras entidades e instituições, mantendo financeiramente a equipe de pesquisadores. Além disso, estão sendo 
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estabelecidos diferentes contatos que possam garantir urna bolsa-auxílio à equipe de pesquisa a fim de assegu
rar a manutenção do trabalho. 

Viabilidade Técnica: a equipe formada, contará com per!odos de qualificação teórica e prática através 
da própria assessoria do Centro Sociopolítico e do apoio do Ceris, visando o aprimoramento técnico no trabalho 
de pesquisa. 

IX - Orçamento do Projeto 

Etapas / Itens 

Concepção / Elaboração

Terrenos

Construção

Equipamentos e Materiais

Recursos Humanos (Pessoal
contratado)

Fundo Rotativo

Capacitação / Formação
,__ 

Pró-labore para 3 assessores do 
Centro Sociopolítico. 

Pró-labore para 2 assessCYes do 

,_Geris {dura� de �to m��). _ 

Centro 
Sociopolitico 
(Aoorte Local) 

7.969,80 

2.900,00 

70.714,29 

14.160,00 

Manos Unida:s Ceris 

5.000,00 

6.442,00 

165.000,00 

-

30.240,00 

6.400,00 

Total 

R$ US$'

12.969,80 4.803,62 

9.342,00 3.460,00 

235.714,29 87.301,58 

__ ,_ -

44.400,00 16.444,44 

6.400,00 2.370,37 

Pró-labore para 25 pesquisado
res para a realização das ativi
dades de pesquisa (treinamen
to, pesquisa de campo, trata
mento .!_análise dos dados) 

Pró-labore para a capacitação 
dos 3 oesauisadores. /1:��::� I> --•--1•� ::::

11.111,11 

9.200,00 

Funcionamento / 20.214,52 / À 67.950,20 - 88.164,72 32.653,60 

Imprevistos / -
...J 6.62'7,05 - 6.627,05 2.454,46 

�
T
_.o.___t a

_/_e-_m_R_e_
a

_
J

_(R_$_: J
-----1� 

f
-1_1_5 .-9-5 8-,-6-1 1----=---3-3 -7 .-4-9 9-,-,.!.-2-5 1----5-. 0-0-0 -, 0-0 •:•11tY•:'a:I_ -

Total em Dólar (US$J \ 42.94 7, 63 ,r 124.9991, 72 1.851, 85 -r-;;9. 799,20 l.i'-,_ .. ,.,.,.11• 

X- Considerações Finais
O Centro Sociopolítico é apoiado financeiramente pefat entidade alemã Misereor. Estamos em fase de 

planejamento de um projeto específico com esta entidade. 
A Diocese de Nova Iguaçu, como entidade jurídica responsável pelo projeto, compromete-se: 
• A financiar todos os eventuais custos adicionais por conta própria ou com a ajuda de terceiros.
• A avaliar anualmente e com a participação dos grupcJs alvo, os resultados qualitativos e quantitativos

do trabalho desenvolvido e a informar a Manos Unidas de forma resumida.
• A apresentar para os dois próximos anos um planejamento de atividades atualizado e desenvolvido

com a participação dos representantes dos grupos alvo. Deste planejamento deverão constar as metas
operacionais e medidas concretizadas. Eventuais mllldanças de progran1ação também serão comuni
cadas.

· Taxa de câmbio em 19/09/01: US$ = R$2.70
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Anexo 1: Localização Geográfica do Projeto de Formação de Pesquisadores da Diocese de Nova Iguaçu (Rio de 
Janeiro - Brasil) 

Baixada Fluminenn 

Paracambi 

Japeu 
Be!ford ROKo 

• Município do R10 de Janeiro, cap1tal do Queimados
E$lado do Rio deJi,neiro 

+ Brasília cap� do Brasil



Anexo 2: Ações Empreendidas pelo Centro Sociopolítico 1996-2001 

Area de 
Número 

Atividade Duração Atuação e Objetivos 
de Perfil dos Resultados 

beneficiados Beneficiados alcançados Realização 
diretos7 

1. Curso de De 1996 a Diocese de Nova Aperfeiçoar a formação de 1708 Lideranças cristãs com engajamento pasto- o Aumento da participação
Formação 1998 Iguaçu: cristãos engajados para ral e/ou social, com participação de cerca qualificada nas pastorais e 
Social. Paracambi, Japeri, uma atuação eficaz, capaz de 70% de mulheres e com médio nivel de movimentos. 

Queimados, Nova de responder aos novos instrução em sua maioria. o Ampliação do quadro de
Iguaçu, Mesquita, desafios, proporcionando lideranças.

Belford Roxo e oportunidades de perseverar 
Nilópolis no engajamento, alimentar 

sua fé, confrontar suas ex-
periências, aprofundar os 
conhecimentos necessários 
ara sua atuação. 

2. Pesquisa 1º Diocese de Nova Levantar a situação do em- _9 Pessoas que participam das atividades o Publicação e Debates em
Diocesana semestre de Iguaçu: Paracam- prego, da saúde e da edu- pastorais e sociais da Igreja. algumas paróquias sobre os
sobre Em- 1999 bi, Japeri, Quei- cação das pessoas atingi- resultados, a fim de subsidi-
prego, Saú- mados, Nova das pelo trabalho pastoral ar a ação da Igreja.
de e Educa- Iguaçu, Mesquita, da Diocese. o Divulgação via Internet
ção. Belford Roxo e o Conhecimento sobre parte

Nilópolis da realidade socioeconômi-
ca dos participantes do tra-
balho astoral.

' Os números indicam a quantidade de pessoas que concluJram os cursos 
s Este número corresponde ao Lotai dos que concluíram os três anos de fonnação. O total dos que se inscreveram corresponde a 230. O curso foi realizado com três tu.nuas cm diferente! 
regiões da Baixada Fluminense. 
9 

- A pesquisa atingiu 32 paróquias da Diocese. num total de -t7 Quatro mil. dU/.cntos e quarenta (4.240) famllias foram cntrcvist;idas. sendo 1.686 em NoYa Iguaçu (inclui Mesquita quem
época era distrito de Nova Iguaçu); 1271 em Bclford Roxo: 875 cm Queimados: 221 cm Nilópolis: 99 cm Paracambi e 88 em Japcri. Como bo!l parle das perguntas diziam respeito am
membros das famfüas pesquj_sadas. contabiliramos urn tolaJ de 17.227 pessoas.
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Área de 
Número 

Atividade Duração Atuação e Objetivos 
de Perfil dos Resultados 

beneficiados Beneficiados alcançados Realização diretos7 

3. Curso de '2!' Paracambi, Oferecer aos participantes 55 Lideranças comunitárias, pastorais, sindi- a Surgimento, em Queimados, 
Formação semestre de Queimados e instrumentos teóricos e caís e do movimento popular. Em Nova da associação comunitária 
para o Exer- 1999 Nova Iguaçu (2) 11 análises de experiências Iguaçu, composto basicamente por ho- de mulheres para produção 
cicio daCí- (35 horas) para uma melhor atuação na mens, com predominância da escolaridade de massas. 
dadanía: sociedade civil, no campo média e superior. Em Queimados e Para- a Cursos de Qualificação 
Trabalho 1°. do trabalho e da geração de cambi, composto principalmente por mulhe- Profissional conseguidos a 

renda. res com escolaridade média. partir de reuniões das lide-
ranças que fizeram o curso 
com a Secretaria de Desen-
volvimento Social de Quei-
mados. 

4. Curso de '2!' Japeri e Belford Oferecer aos participantes 55 Agentes pastorais atuantes no campo da o Criação do Conselho Comu-
Formação semestre de Roxo (2) instrumentos teóricos e saúde, membros de associações de mora- nitário de Saúde em Belford
para o Exer- 1999 análises de experiências dores. Formado em sua maioria por mulhe- Roxo.
cicio daCi- (35horas) para uma melhor atuação na res. o Participação dos cursistas
dadania: sociedade civil, no campo no Conselho Municipal de
Saúde. da saúde, em especial, dos Saúde em Belford Roxo.

desafios em torno da au-
sência de um sistema de 
saneamento básico. 

10 
- Os cursos de formação social para o exercido da cidadania fa1.cm par1c de um projeto de forma(;,Jo por área temática, de acordo com a opção dos düercntes municípios em função da!

suas particularidades sociais. Por isso, embora possuam uma semelhança no modelo dos objet.ivos, os cursos apontam pan1 áreas particulares a cada realidade social. 
11- Os números entre parênteses rndicarn o número de tumuis fomiadas no referido município. Nos dc:mais casos foi formada uma turma oo municlpio.
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5. 

6, 

7. 

Atividade 

Curso de

Formação 
para o Exer-
ciclo da Ci-
dadania: 
MeioAmbi-
ente. 

Encontros 
Mensais de 
Formação 
Política 12

Curso de 
Iniciação 
Política 

Duração 

2<> 
semestre de 

1999 
(35 horas) 

Outubro de 
1999 até agora 

Maio a Junho 
de 2000 

Área de 
Atuação e Objetivos 
Realização 

Nilópolis Oferecer aos participantes 
instrumentos teóricos e 
análises de experiências 
para uma melhor atuação na 
sociedade civil, no campo 
do meio ambiente, em parti-
cular, nas alternativas em 
torno da coleta seletiva de 
lixo. 

Diocese Estimular o debate político 
articulando-o aos diversos 
desafios vivenciados pelas 
lideranças: como violência, 
educação, politica partidária, 
conjuntura política, eleições 
municipais, espiritualidade 
do militante cristão, gênero 1 

etnia, conjuntura socioeco-
nômica, midia, entre outros. 

Diocese Contribuir para a formação 
política dos cristãos engaja-
dos nas comunidades, como 
compromisso pelas causas 
do Evangelho. 

'�--- _}:-cl 
\ / 

�-·-,.,../' 

Númer10 
de Perfil dos Resultados 

beneficiados 
diretos:7 

Beneficiados alcançados 

14 Lideranças comunitárias, de diferentes o Elaboração de um Projeto
pastorais e movimentos populares, especi- para Coleta Seletiva de Lixo,
almente de associações de moradores, e visando a geração de em-
de alguns membros da Igreja Metodista em prego e renda.
Nílôpolfs. 

51013 Lideranças comunitárias, de diferentes o Maior difusão e discussão
pastorais e movimentos populares. O públi- das diferentes modalidades
co varia em função das temáticas: Relações e perspectivas políticas sus-
de Gênero e Política, Política na Baixada citados pelos temas.
Fluminense, Drogas e Política, A Questão 
Racial e a Polltica, Educação e Política, Os 
Conselhos Municipais e a Politica, Religião 
e Política, a Mística do Animador Popular, A 
Bíblia e a Política, as Leis de Combate a 
Corrupção Eleitoral e Eleições 20002, entre 

.....

"'

\ outros. 
135!' Agentes de pastoral de diversas paróquias, o Produção de uma Cartilha

de diferentes pastorais e movimentos. de Formação Política, sub-
sidiando debates nas comu-
nidades.

o Encontro de 40 candidatos
de diferentes partidos, como
uma primeira tentativa de
articular as diferentes forças
políticas para pensar estra-
téçiias para a Baixada.

12 - De7..esscte enconll'os reafü.ados até agora. (com 3 horas de duração cada um) e mais Lres agcndad()S paro 2001. Estes encontros ocorrem. desde outubro de J 999. no pcriodo de março,
novembro. 
13 
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Área de 
Númerc> 

Atividade Duração Atuação e Objetivos 
de Perfil dos Resultados 

beneficiados Beneficiados alcançados 
Realização 

diretosir 
8. Encontro de Agosto de 2000 Diocese Promover uma articulação 63 Em sua grande maioria, candidatos e can- o Constituição de um grupo

Candidatos entre candidatos às eleições didatas (estas últimas em menor número) permanente de políticos e
municipais, de diferentes às eleições nos municípios da Baixada militantes politicos articula-
partidos políticos, mas que Fluminense. dos ao Centro Sociopolítico.
assumam o compromisso de o Criação do Curso Sistemáti-
defesa e promoção da poli- co de Polltica, como forma
tica do bem comum, assen- de capacitação teórica e re-
tada na ética e na democra- visão da prática.
eia participativa. 

9, Curso de Outubro de Toda a Diocese Oferecer condições aos 73 Agentes comunitários e pastorais que parti- o Ampliação da formação do
Politicas de 2000 de Nova Iguaçu cursistas para que compre- cipam dos grupos de educação nos municí- grupo de educação, em Ni-
Educação endam o quadro da educa- pios com vinculo direto com a educação, lópolis, capacitando-os ao

ção, seus desafios e suas como professores e educadores populares estudo sobre as leis que re-
possibilidades de interven- e outros que já atuam no campo da educa- gem a educação (LDB).
ção, capacitando-os na ção pública de qualidade. 
cobrança ao poder público" ( 

10. Curso de Março de 2001 Toda a Diocese Capacitar lideranças para 

� 

Agentes de pastorais e lideranças comuni- o Despertou cerca de 14 no-
Metodolo- de Nova Iguaçu uma atuação eficaz nos tárias, numa equilibrada relação entre ho- vas pessoas 14•
gia no Tra- trabalhos pastorais e soei- mens e mulheres, com nlvel de escolarida- o Motivou a formação do gru-
balho Po- ais, enfatizando os aspectos , de média e superior. po de Fé e Compromisso no
pular básicos do trabalhos do novo município de Mesquita.

agente popular. I'-

11. Curso Junho a Outu- Toda a Oíocese Contribuir para a Capacita- 30 Lideranças cristãs políticas diretas, isto é, o Seminário sobre a Composi-
Sistemático bro de 2001 de Nova Iguaçu ção das lideranças politicas, pessoas que atuam como referência em um ção Política e as Relações 
de Política através de uma f armação grupo sociopolltico, especialmente, agentes de Poder nas Câmaras Mu-

continuada, garantindo uma partidários, mas também lideranças cristãs nicipais. 
mesclagem de formação nos demais espaços: conselhos municipais, o Seminário sobre Êtica na 
teórica e de espaço de re- sindicatos, associações de bairro, Ong's, e Vida Política 
flexão do cotidiano político demais espaços. 
de cada um. 

,_ /� 

14 O curso tinha como objetivo conlJibuir para wna avaliação da metodologia já utilii".ada pelos agentes de pas1orajs. analisando criticamente as condutns e os modelos de lideranças. entr<
ouLras questões. Ncsle scn1ido, não pretendia uma utiliwção ou um beneficio mais irncclialo. Uma corntinuidade deste curso est..í previs1a para 2002. 



Anexo 3: Dados sobre a Baixada Fluminense 

Município Area em População Densidade Principais Atividades Econômicas lndice de Orçamento Anual em 
l(m2 Populacional Carências Milhões de Reais (R$) no 

(habitantes por (lqts ano de 200016 
Km2) 

Paracambi 179,4 40.412 225,3 Agricultura, Comércio Varejista e Indústria Têxtil 54,8 37,0 
Japeri 82,7 83.160 1.006,15 Agricultura e Pecuária 63,9 44,0 

Queimados n,0 121.688 1.564,09 Comércio Varejista e lnolústria 58,3 33,5 
Belford Roxo 79,8 433.120 5.428,36 Comércio e Indústria Química 55,1 94,0 
Nova lguacu 558,0 915.366 1.640,40 Indústria Química, Comércio Varejista e Serviços 48,2 215,0 
Mesquita18 35,5 230.000 6.478,87 Comércio Varejista .19 29,5 
Nilópolis 19,2 153.572 8.016,66 Comércio Varejista 45,3 35,0 

Total da Bai- 1032,4 1.977.318 Média: 3.479.97 - Média: Média: 69, 71 
xada Flumi- 54,26 

nense na 

:� área da Dio- )
cese 

FONTE: D \OOSDA PRf\1A REALIZADA PELO l!'o:snnHoBR.\Sll l IRO 01 GEOGR.\11 \ F EST\11snc \(IBGE>. REFFRr:-.rr: A 2001 DISPONl\'F.L v1 \f\TER..,r:-r. �-' 
PAGINA www.ibge.gov.br. co,sL'LTAOO EM 2-4/08/01. 
Outros <lados: 

o 95, 7 do totaJ das residências da Baixada são constituídas por casas
o Proporção de Hospitais na Baixada sobre o total do Estado, credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): J 1,4%.
o A Baixada Fluminense concentra cerca de 20% da população do Estado.

Distância rodoviária 
(em Km) da sede do 

município em relação 
ã capital do Estado 
(Rio de Janeiro)17 

75 
70 
53 
35 
32 
31 
30 
-

o A Baixada Fluminense concentra cerca de 17,8% do totaJ do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (}CMS) arrecadado no Estado.

is Elaborado pelo Cidc. e publicado pelo JomaJ do Brasil cm 08 de agosto de 2001. (disponível no endereço http://ww"Jb.com.br/jb/papeVc1dade/200J/08/07/jorcid2001080700-thtmV 
consultado em 16/08/02001 ). o estado de carência supcnor a -t4A % ind1c.1 o não a1end11nento às nco::ss1dades básicas da população. São considerados os indicadores rela1ivos à educação 
saúde. habitação. saneamento. mercado de trabalho, renda segurança. 1ronsponcs. comunicação. esporte. culturn. la/er e participação comuniuíria. Ou seja. quanto menor for esse índice 
menores são as carências do município. Para efeito de comparc1ção. o IC da capital do Estado, o munjdpio do Rio de Janeiro é de 31,6. (primeiro lugnr) 
16 Dados das Câmaras Municipais. 
1' A distância da capital do Estado (Rio de Janeiro)�) capital do pais (Bras1ha) é de 1 148 Km
18 EstimaL1vas. 
19 O municlpío de Mesquita. instituído cm janeiro de 2001. n.To foi considerado. 
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Anexo 4: Conteúdo a Ser Desenvolvido na Primeira Etapa do Projeto de Formação de Pesquisadores 

1. A História do Movimento Popular na Baixada Fluminense

li. A construção do conhecimento

1. Tipos de Conhecimento, Senso comum e Ciência.
2. A Ciência e Seus Paradigmas.

Ili. A pesquisa 

1. O que é pesquisa? Por que pesquisar?
2. A construção social da realidade: complexidade, contradições e possibilidades.

IV. Tipos de pesquisa

1. Quantitativa.
2. Qualitativa: pesquisa participante, pesquisa ação, pesquisa social.
3. Etnográfica.
4. Pesquisa bibliográfica, pesquisa via Internet.

V. Metodologia

1. Ética e responsabilidade.
2. Execução da pesquisa.
3. Trabalho de campo: interação, descobertas, indagações.
4. Coleta de informações em pesquisa social: observação, entrevista, questionário

VI. Construindo um projeto de pesquisa e elaborando projetos sociais

1. Definição dos objetivos - para quê?
2. Objeto de pesquisa - o quê?

VII. Trabalhando com os dados da pesquisa

1 . O tratamento dos dados 
2. A análise dos dados
3. O banco de dados
4. O relatório
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Anexo 5: Cronograma das Etapas e das !Principais Atividades do Projeto 

OP . d F ro1eto e ormação de p d esqu1sa r d ores sera rea 1za o no d ecorrer d 6 e3 me:Ses. 

10 20 30 40 50 50 70 
Etapas / Atividades 

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 

l
º

ETAPA: 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 

PESQUISADORES ,, 

Selecionar e Confirmar as Vagas. • • 
Curso de Formação de Pesquisadores 
Populares • • 
Avaliar a Primeíra Etapa • 
Produzir o questionário para a pesquisa 
diocesana. • 

21 ETAPA: 

PESQUISA DIOCESANA SOBRE AS ... 

ENTIDADES POPULARES �( � 

Divulgar a Pesquisa no Jornal Cami-

1� 1� nhando e organizar encontros com páro-

/ cos e liderancas comunitárias. 
Reproduzir os questionários da pesquisa 

l
<i 1� 

11 ·v
e os convites para as entidades para se- 1: 
rem entregues durante a pesquisa de 

1/ ,
.-

u
IJ:/

camoo 
Organizar a dívisão de tarefas entre os 25 

I -1( '� i IY 
,..,

cursistas e destes com os voluntános para 
(/ • • 

pesquisa e tabulacão, por oaróquia. 1,� 1....-, 
Pesquisa de Campo / Entrega dos convi-

\ 1)tes do Encontro em 2002 para as Entida- \ __ des Pesquisadas 1, •• _ __ _  .J. lt 

Tratamento dos dados/ Tabulação. " '- ./ 
AnáUse e Produção do texto preliminar �..,, -----�- -
sobre a pesquisa (transparêncjas para 
apresentação no Encontro das Entidades). 
Encaminhar para o Caminhando e demais 
formas de comunicação. 
Confirmar a oresenca das entidades no 

E sta orev1sto oara ocorrer d a se{!Utnte orma:

ªº 90 10° 110 12° 13° 14° 1So 
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 

·, .

1., ;, 

l'J 

1� 

• • • 

• • • • 

• • 

16° 17° 
19°ao 

Mês Mês 
360 

Mês 



10 20 30 40 50 60 70 ªº 90 100 11° 12° 13° 14° 1So 16° 17° 19o ao 

Etapas / Atividades 
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Més Mês Més Més Mês Mês Mês Mês 

360 

Mês 

encontro de julho e convidar entidades de 
outras regiões (Cedac, Fase, Diocese de 
Ca.xias).

:;... Produzir os 400 cartazes de divulgação 
do encontro das Entidades. 

> Divulgar o Encontro das Entidades para o
público em Geral / Distribuir os cartazes • 

entre as comunídades e entidades
" ,. Organizar a infra-estrutura necessária

para o Encontro das Entidades (filma-
gem. fotografia, identificação dos parti- • 

cipantes. materiais escritos). 
3

ª

ETAPA: 

ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS '·-.

Constituição do Banco de Dados 
� •:'\.. • • • 

4
ª

ETAPA: 

� ,.__j '/ 
ENCONTRO DAS ENTIDADES "-.. 

, Primeiro Encontro das Entidades da Ba1-

1� � ,) xada Fluminense, dia 20/07/02. 4� 
• 

5
ª 

ETAPA: 

I/''< 
1� 1)

-
�' 

' 
FUNCIONAMENTO DA EQurPE DE 

: 

PESQUJSADORES DO 

CENTRO SOCTOPOLÍTlCO /- ,,=7/ ('/ 
/1 

.. 
Elaboração do texto final sobre a pesqui-

I l.-1
l

:/ ,!.. 1/)
I/ ,. 

sa e o encontro das entidades ,,,,· • • 

,. Promoção de encontros nas Paróquias e 1 t 

17
� I.-/ 

com Representantes dos grupos e entida- lí 
des para elaboração de um planejamento 

',, __

• • 

de atividades de pesquisa para 2003 \ �� 1, 

,. Planejamento 2003 � / • 
� 

Atividades de Pesquisa , __ 1---,--" Ir",. •
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- - Cenrtro de Estalfsfica Religiosa e Investigações Sociais - CERIS 

�-L:.t 
Projeto do Curso de Formação eim Metodologia de Pesquisa

......::....-- e-�-�<r� Para a Diocese de Nova Iguaçu
< ....,....,,_,-------.·��e: 1. Introdução )-..--.�� � - �t!J 

A Caritas Diocesana de Nova Iguaçu solicitou ao CERIS um curso de formação em metodologia de pes
quisa para formar pessoas capazes de construir um diagnóstico da realidade e formar um núcleo diocesano de 
pesquisadores para atender a necessidade de realização de pesquisas próprias. O curso será inserido denlTO do 
Projeto de Formação Social da Diocese de Nova Iguaçu. 

No curso participarão os agentes pastorais dos diferent,es cursos já realizados onde serão trabalhadas as 
noções iniciais de pesquisa a fim de oferecer aos participante1s instrumentos que lhes capacitem na busca e na 
sistematização de informações sócio-econômicas e que lhes pe:nnitam realizar pesquisas sociais. 

2. Objetivos

Gerais

• Oferecer instrumentos de pesquisa que auxiliem os agentes a construir uma análise crítica da realida
de, sendo capazes de elaborar diagnósticos sociais.

• Capacitar metodologicamente os agentes para que sejam capazes de construir e realizar pesquisas so
ciais, desde de sua origem e concepção.

Específico 

• Promover wna leitura crítica da realidade a partir de diferentes textos (tabelas, gráficos, indicadores
sociais etc.)

• Oferecer uma metodologia de sistematização de informações (levantamento bibliográfico, banco de
dados etc.)

• Promover uma leitura textual a fim de construir diagnósticos e cenários;

• Sistematizar alguns conceitos básicos de metodologia de pesquisa.

• Apresentar algumas metodologias de pesquisa social,,

• Oferecer instrumentos para a construção de um R ojeto de pesquisa social.

3. Metodologia

Os termas serão trabalhados a partir da metodologia de oficinas, na qual o grupo irá construindo os
conteúdos do curso, através de blocos temáticos. 

Os conteúdos serão trabalhados de forma aplicada, a fim de que, ao final do curso, os participantes te
nham como resuJtado a construção e realização de um projeto de pesquisa. 

4. Cronograma e carga horária

Serão realizados nove encontros sendo o último dedicad,� a avaliação do curso. Cada encontro terá quatro 
horas de duração, num total de 36 horas, em sábados consecutivos. 

A primeira etapa do curso iniciará no dia 17 de março e encerrará no dja 05 de majo de 2001. 

·7 ?' ·- / r
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Centro de Estntlstica Religiosa e investigações Sociais - CERJS 

Projeto do Curso de Formação em Metodologia de Pesquisa 

Para a Diocese de Nova Iguaçu 

1. Introdução

_ \ c{nos Diocesana de ova lguaçu solicitou ao CE.RIS um curso de formação em 

metodologb de pesquisa parn formar pessoas capa.%cs de construir um diagnóstico da realidade 

e formar um núcleo diocesano de pesquisadores para atender 'a necessidade de realização de 

pesquisas próprias. O curso será inserido dentro do Projeto de Formação Social da Diocese de 

�ova Iguaçu. 

No curso participarlo os agentes pastorais dos difercn tcs cursos já realizados onde serão 

trabalhadas as noções iniciais de pesquisa a fim de oferecer aos part1c1pantes instrumentos que 

lhes capacitem na busca e na s1stemat:1Zação de informações sócio-econômicas e que lhes 

permitam reaJizar pesquisas sociais. _ 

2. Objetivos

Gerais 

• Oferecer instrumentos de pesquisa que auxiliem os agentes a construir uma análise

crítica da realidade, sendo capa:1.es de elaborar diagnósticos sociais.

• Capacitar metodologicamente os agentes para que sejam capazes de construir e

realizar pesqwsas sociais, desde de sua origem e concepção.

Específico 

• Promover uma leitura crftica da realidade a partir de diferentes textos (tabelas,

gráficos, indicadores sociais etc.)
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Centro de Estatística Religiosa e Jnvesrlgações Sociais - CERJS 

Oferecer um:i metodologt:i de stStematização de informações (levantamento 
bibliogcifico, banco de dados etc.) 

Promover uma lciturl textual a fim de construir diagnósticos e cenários; 

istema.tizar alguns conceitos básicos de metodologia de pesquisa . 

:\presentar algumas metodologias de pesquisa social . 

Oferecer instrumentos para a construção de um projeto de pesquisa social . 

3. Metodologia

Os termas serão trabalhados a partir da metodologia de oficinas, na qual o grupo irá
construmdo os conteúdos do curso, através de blocos temát:tcos. 

Os conteúdos serão trabalhados de forma aplicada, a fim de que, ao final do curso, os 
participantes tenham como resultado a construção e realização de um projeto de pesquisa. 

4. Cronograma e carga horária

Serão realizados nove encontros sendo o último dedicado a avaliação do curso. Cada 
,._._ 

encontro terá quatro horas de duração, num total t..36 horas;em sábados consecutivos.

A prune1ra etapa<lo curso iniciará no dia 17 de março e encerrará no dia 05 de maio de 



Projeto de Formação: 

Pesquisadores Para a Diocese de Nova Iguaçu 

Março/2001 

1. Introdução

A Diocese de Nova Iguaçu1 desde os anos 70 vem atuando de forma a oferecer aos 

agentes pastorais um espaço de formação sociopolítica. Naquela época, procurava-se orientar 

o trabalho pastoral no sentido de que a vivência cristã fosse capaz de articular fé-vida, fé e

compromisso social. Várias lideranças das comunidades passaram desde então, a participar em 

movimentos sociais e políticos. 

No início da década de 80 ainda havia muita esperança de transformação social 

construída pelas e nas organizações populares. Em meados da década, com os primeiros sinais 

de enfraquecimento popular, conseqüência de uma conjuntura policica desfavorável às 

camadas populares e aos processos organizativos e democráticos, constata-se um despreparo 

na formação teórica, metodológica e, mesmo política das lideranças, principalmente daquelas 

socializadas no espaço da Igreja. Com base nesta constatação o Sínodo Diocesano (198 ... )) 

explicita como uma das prioridades diocesanas a formação sociopastoral dos leigos, o que fez 

proliferar dezenas de cursos de formação, mas de forma espontânea sem sistematização e 

organicidade. 

Em fins da década de 90, en trc 1996 e 1998, a Diocese organiza um curso de formação 

social para as lideranças católicas com duração de três anos, o maior e o mais extenso 

realizado até então, sob o título de Curso de Formação Social cujo objetivo era de "aperfeiçoar 

cris/:ãos engajadospara uma atuação capaz de responder aos desafios novos e proporcionar-lhes 

oportunidades de perseverar no engajamento, alimentar sua fé, coefrontar suas experiências, 

aprefundar os conhedmentos necessários para sua atuação'� 

l



No segundo curso realizado em 1999 (Trabalho, Saúde e Meio-Ambiente), verificou-se a 

necessidade de uma reorientação: a formação teria uma aplicação direta nos municípios dos 

agentes. Como conseqüência procurou-se desenvolver atividades extra-curso, que 

instrumentalizassem os participantes à uma melhor atuação na organização civil, na qual 

procurar-se-ia criar uma nova cultura política em bases participativas, democráticas e inclusivas , � 

visando a transformação da realidade da Baixada. Com este segundo curso foi criada a� � 

Comissão Diocesana de ,Formação Social Permanent�� cor-8 infra-estrutura materia.Vfr� o .·-·""..,.,...,..1e:-c�.C-"'l-0 12,� ,._,c...6-

A partir da experiência dos dois cursos realizados nessa nova orientação, os demais 

passaram a tratar conteúdos específicos que pudessem contribuir na formação sócio-política 

para uma melhor intervenção nos espaços públicos. O esforço encaminha-se no sentido de 

colaborar para uma prática democrática com base social, que significa a construção de uma 

sólida comunidade cívica na qual os indivíduos desenvolveriam um ideal de igualdade política 

(direitos e deveres para todos); seguiriam regras de reciprocidade; participariam ativamente do 

governo; e manteriam atitudes de solidariedade, de tolerância e confiança mútua. 

Este processo desencadeou à necessidade de formação do Centro Sociopolítico 

inaugurado em março de 2001. O Centro tem como objetivos ..... . 

2. Objetivo do projeto

Dotar a Diocese de uma equipe permanente de pesquisadores, que seja capaz de 
---- ---.....

fornecer informações e construir diagnósticos locais visando uma atuação sócio-

transformadora. 

3. Necessidade do Projeto

A Comissão Diocesana de Formação Social Permanente de Nova Igtiaçu vem 

promovendo cursos, os quais têm contribuído para a formação política e cidadã dos seus 

agentes pastorais. No entanto, constata-se ainda uma ausência de análises que levem em 

1 Compõem a Diocese de Nova Iguaçu os municípios de Paracambi, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu 
(sede), Mesquita, Belford Roxo e Nilópolis. A Diocese totaliza uma área geográfica de 970 Km2 e uma 
população de 1.487.938 habitantes (IBGE). 
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consideração os diversos aspectos do contexto sócio-político-cultural, o que gera na maioria 

das vezes, discursos incipientes e ações que incidem pouco no poder local. Isto não significa 

que não se leve em consideração que a participação política é um exercício cotidiano, um 

processo de aprendizagem. 

Desta forma verifica-se a necessidade de formar um quadro permanente de 

pesquisadores que possa realizar uma leitura critica da realidade, sistematizar informações, 

construir diagnósticos, cenários e criar um banco de dados que seja permanentemente 

atualizado. 

4. Resultados Esperados

• Constituição de um quadro permanente de pesquisadores diocesanos;

Autonomização da ação de pesquisa na diocese;

• Acompanhamento das políticas públicas realizadas na Baixada Fluminense.

· f �o(e��- r---. --

5. Metodologia

O Projeto de Formação será desenvolvido em conrunto com o Centro de Estatística 

Religiosa e Investigações Sociais - CERIS, que possui experiência no desenvolvimento e 

execução de pesquisas sócio-religiosas, através de duas ações complementares: um curso de 

metodologia de pesquisa téorico-aplicado e uma assessoria permanente à ação de investiga.ção 

diocesana. 

6. Instituições Responsáveis

O Projeto de Formação será conduzido pelo Centro Sócio-Político da Diocese de 

Nova Iguaçu e pelo CERIS - Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social. 

�- Prazo 

O Projeto de Formação de Pesquisadores será realizado no decorrer de 12 meses. 
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8. Orçamento

Custo total das horas do corpo técnico especializado, para elaboração de conteúdo, 

metodologia e aplicação do curso (aproximadamente seis meses): R$18.000,00

R$ 2.000,00 

R$ 2.000,00 

Custo dos materiais de consumo: 

Serviços de terceiros (transportes etc.) 

Custo total das horas de assessoria do corpo técnico especializado, na fase complementar ao 

curso, ou seja, durante a aplicação das primeiras pesquisas, até o 12° mês (aproximadamente 

seis meses); 
f 

./ R$18.000,00 

9. Contatos

- . .,1

/2 

! ,, 
./ ::;11 RW>.000,00� / // k � /,/

i e( 1 � 
V" 

v· / ��'j>, / I 
O endereço para a correspondência é: • 

_íi) í"' �/1 / / \' v', 
Centro Sócíopolítico 

� � . .,/ / � . if fj). ,r,) f
� e;f/ vf 1.

�· �/ /' 
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PROJETO DE FORMAÇÃO DE PESQUISADORES PARA A DIOCESE DE Now1 IGUAÇU 

1. Apresentação

A Diocese de Nova lguaçu 1 desde os anos 70 vem atuando de forma a oferecer aos agentes pastorais um 
espaço de fonnação sociopolítica. Desde aquela época, procura-se orientar o trabalho pastoral no sentido de que 
a vivencia cristã seja capaz de articular a fé e o compromissc, social Várias lideranças das comunidades passa
ram, desde então, a participar em movimentos sociais e politic,os. 

o inicio da década de 80 a conjuntura sociopolítica indicava um fortalecimento da perspectiva de trans
fom1ação social construida pelas e nas organizações populares 

? 
Contudo, em meados da década de 80, junto com o agmvamento da crise econômica, vieram os primeiros 

sinais de enfraquecimento da organização popular, conseqüên.cia de uma conjuntura política desfavorável às ca
madas populares e aos processos organizativos e democráticos. Constatou-se um despreparo na formação teóri
ca, metodologica e, mesmo polltica das lideranças, principalmente daquelas socializadas no espaço da lgreja. 
Com ba e ne ta constatação o modo Diocesano ( 1987-1992). explicitou como uma das prioridades diocesanas 
a formação sociopastoral dos leigos, o que estimulou a prolifüração de dezenas de cursos de formação, mas de 
fonna espontânea, sem sistematização e organicidade. 

Entre 1996 e 1998, a Diocese organizou um curso de formação social para 170 lideranças católicas com 
duração de trê anos, o maior e o mais extenso realizado ate então, sob o título de Curso de Fonnação Social 
cujo objeti o era de ··ape1feiçoar cri, tiios engajados para uma atuação capa= de responder aos desafios novos 
e propordonar-lhes oportunidade· de persewrw 110 engcyamemo. altmentar sua fé, confrontar suas experiên
c,a_, aprofundar o co11hec1me1110 neces. ários para sua atuaçcio ". 

o segundo curso. realizado em 1999 (Projeto de Fonnação Social para o Exercício da Cidadania: Traba
lho. aude e \1eio- mbiente), verificou-se a necessidade de uma reorientação a formação teria uma aplicação 
direta nos municípios dos agentes. Como conseqüência, procurou-se desenvolver atividades extra-curso, que 
instrumentalizassem os participantes para uma melhor atuação na organização civil, na qual procurar-se-ia criar 
uma nova cultura pohtica em bases participativas, democraticas e inclusivas. visando a transformação da realida
de da Baixada2

• Com este segundo curso foi criada a Comissão Diocesana de Fonnação Social Pennanente, 
contando com infra-estrutura material e pessoal para garantir um projeto continuado de fom,ação. 

A partir da experiência dos cursos realizados nessa nova orientação, os demais passaram a tratar conteú
dos específicos que pudessem contribuir na fonnação ocio-politica para uma melhor intervenção nos espaços 
públicos. O esforço encaminha-se no sentido de colaborar para uma prática democrática com base social, que 
significa a construção de uma solida comunidade c1vica na qual os indivíduos desenvolveriam um ideal de igual
dade política (direitos e deveres para todos), seguiriam regras de reciprocidade; participariam ativamente do go
verno; e manteriam atitudes de solidariedade, de tolerância e confiança mútua. 

2. A Necessidade de um Projeto de Formação de Pesquisadores

A Comissão Diocesana de Fom1ação Social Permanente de Nova lguaçu, de acordo com o acompanha
mento das atividades nos munic1pio , em especial em Bclford Roxo, através da fonnação do Conselho Comuni
tário de Saúde e em Nilópolis, atraves do projeto de coleta seletiva de lixo, tem refletido sobre a necessidade de 
organizarmos um processo de capacitação para a pesquisa social, a serviço do conhecimento e organização dos 
dados socioeconômicos dos municípios da Baixada Fluminense na área da Diocese. 

1 A Dwcese de No\'a Iguaçu é composta pelos municípios de Paracambi. Japen. Queimados, No\'a Iguaçu (sede). Mesquita. Belford 
Roxo e Nilópolis. A Diocese totali:,.a uma área geográfica de 970 Km:! e ,uma população em torno de 1.500.000 habi1antes (IBGE. 
1991). 
2 Os cursos foram organfaados de acordo com a demanda social cm cada município: Trabalho cm Paracambi. Queunados e No\'a 
lguaçu; Saúde cm Belford Roxo e Japcri e Meio Ambiente em N116polis. Cento e vinte e quatro pessoas, no Lotai, participaram dos 
cursos. Com o término da formação 1e6rica. os gnipos foram assessorados no sentido de desenvolverem um plunejamento de ação cm 
tomo das questões que motivaram a reali7..ação dos cursos. Desta fonna, Pc1racambi. Nova Iguaçu e Queimados iniciaram. conjunla
mente. encontros com representantes das secretarias municipais de trabalho e descnYolvimcnto econômico no sentido de interpela
rem o poder público no problema do desemprego. Belford Roxo. focali7..ando a questão da saúde. desenvolveu posterionncntc a pro
posta de criação do Conselho Comunitário de Saúde. Nilópolis tem atuado na implementação de um programa de coleta selcth·a de 
lixo como instrumento de geração de reada. O município de Mesquita, recém-emancipado de Nova Iguaçu, está estruturando agora o 
grupo municipal. 
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PROJETO DE FORMAÇÃO DE PESQUISADORES PARA A DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Aliado a isso, exigências do Bispo Diocesano, Dom Werner Siebenbrock, no sentido de uma formação po
lítica constante, independente do calendário eleitoral, fomentaram condições para a criação do Centro Sociopo
lítico, que também aponta para urna prática metódica de investigação sociaJ3•

Estas exigências contrastam com a ausência de análises s,obre a Baixada que levem em consideração os di
versos aspectos do contexto sócio-poHtico-cultural, o que ge,ra, na maioria das vezes, discursos incipientes e 
ações que incidam pouco no poder local. 

Desta forma, verifica-se a necessidade de formar um quadro de pesquisadores que possa realizar uma leitu
ra crítica da realidade, sistematizar informações, construir diagnósticos, cenários e criar um banco de dados dio
cesano que seja permanentemente atualizado. 

3. Objetivos do Projeto

Os objetivos especificas da Diocese com o curso de pesquisa síio: 

1. C.1pacita1· 25 pessoas, de diferentes regiões pastorais da diocese, no sentido de se apropriarem dos conhe
cimentos básicos referentes à pesquisa social.

2. Organizar uma pesquisa diocesana, enquanto atividade prática de fom,ação na ação, no intuito de produ
zir infonnações sobre a identificação, composição e atuação das diferentes organizações diocesanas e da so
ciedade civil no campo popular a fim de facilitar a análise das realidades locais, possibilitando, desta forma,
uma atuação sócio-transformadora menos superficial.

3. Implementar, a partir da pesquisa diocesana anteriormlente descrita, um Banco de Dados Diocesano,

com informações sobre as organizações e entidades pastorais e civis que atuam no campo da organização
popular

4. Organizar um Encontro de Entidades Populares, crian1do um espaço de articulação entre as diferentes
organizações populares pesquisadas.

4. Etapas do Projeto

Os quatro objetivos deste projeto estão detalhados na ,etapas seguintes: (a) Curso de Capacitação de 2S 
Pesquisadores Diocesanos; (b) Pesquisas Diocesanas e (c) Estruturaç'ão do Banco de Dados Diocesano (d) e 
Encontro das Entidades Populares. 

4A) Primeira Etapa 

Oferecimento de um Curso de Capacitação em Pesquisa. O curso será realizado em 1 O encontros com 4 
horas de duração cada. No total, serão 40 horas em sábados consecutivos, durante três meses. Os temas serão 
trabalhados a partir da metodologia participativa, na gual o gru)Po irá constrnindo os conteúdos do curso. O pro
grama do curso está descrito no ponto 9, na página 5. 

4B) Segunda Etapa 

Concluída a preparação teórica dos cursistas, iniciaremos, no segundo momento, a oficina de pesquisa, 
onde, através do aprendizado na ação, os cursistas serão instruiidos e acompanhados na preparação de uma pes
quisa, observando, desta maneira, os detalhes práticos de organização do processo de investigação social. Esta 
etapa será assessorada metodologicamente pelo Centro de Estatística e Investigação Religiosa (CERIS). Este 

momento, durará cerca de seis meses, distribuídos entre preparação, execução, análise e apresentação dos resul
tados apurados. 

3 Inaugurado em março de 2001. o Centro Sociopolítico quer ser u.m espaço de articulação. infonnação, assessoria e coorde

nação de lideranças políticas comprometidas com a transformação da dura realidade da Baixada Flwninense. Especificamente. tem 

os seguintes objetivos: (1) Fomiar agentes pastorais que assumam o compnomisso com a transformação da dura realidade da Baixada 

Fluminense, articulando. através da prática desses agentes e dos conheci1rnentos amadurecidos nos cursos. uma intervenção sócio

política. (2) Lnformar através de um Boletim Bimensal dirigido a todos que já participaram dos Cursos de Fonnação Social, os 
acontecimentos promovidos pelo Centro a fim de aglutinar um maior núm1!ro de pessoas. (3) Documentar os acontecimentos promo
vidos pelos cursos e em especial os dados relatiyos a vida social - pastoral! e política da Bah11da Fluminense. Isto ocorre através da 

reunião de livros, revistas. jornais e vídeos. ( 4) Coordenar e Acompanhar o,s diferentes espaços de atuação dos participantes; assesso

rando as iniciativas nos muJÚcípios, ou articulando entidades para tal linaJiidadc. 
3 
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A pesquisa procurará identificar os movimentos, as as:sociações e as organizações da sociedade civil (e 
também pastorais) voltadas para a organização popular. Os tipos de grupos a serem pesquisados ainda serão 
definidos, mas a partir da prática da formação do Centro SociopoUtico, é possível que sejam contemplados os 
seguintes tópicos: 

• Grupos de defesa da cidadania.
• Grupos de Mulheres,
• Negros,
• Crianças e Adolescentes,
• Grupos de defesa da Saúde Pública e Saúde Alternativa,
• Gmpos de Defesa da Educação Pública e de Educaç;,ão Popular,
• Habitação,
• Cooperativas populares e grupos de geração de emprego e renda,
• Cultura popular,
• Grupos de Recuperação de Dependentes Químicos
• Grupos de Defesa do meio Ambiente
• entre outros a serem profundamente discutidos.

4C) Terceira Etapa 

A terceira etapa consistirá em fomentar as condições necessárias para a estruturação de um Banco de 
Dados Diocesano. Através desse Banco de Dados, pretendemo,s tornar dispomvel para consulta no Centro Sod
opolitico, as informações relativas ao perfil das entidades pesqUtisadas na segunda etapa. 

Uma vez organizado, o Banco de Dados será faciJmemte consultado e atualizado através da criação de 
uma página na internet, onde, além de disponibilizar as informações obtidas, divulgaremos o resultado das inici
ativas da Comissão Diocesana de Formação Social e do Centro Sociopolítico. 

Para isso, já estamos estabelecendo contatos com o Centro de Estatística e Investigação Religiosa 
(CERJS). 

4D) Quarta Etapa 

A quarta etapa consistirá na organização de um encontro da entidades populares. As entidades pesquisa
das na etapa 3 serão convidadas a participar deste encontro. Pretendemos com essa proposta, propiciar um espa
ço aberto de divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelas entidades, permitindo um diálogo sobre os limites da 
atuação e as possibilidades de uma articulação que favoreça a política do bem comum para a Baixada Fluminen
se. 

Este projeto dirigido a vossa instituição tem por finallidade a ajuda e a participação para os recur

sos financeiros necessários à execução deste projeto trabalho prático de pesquisa, a ser desenvolvido no 

segundo momento, descrito no ponto 4 B. 

5. Resultados Esperados

A) Constituição de um quadro de pesquisadores diocesanos.

B) Autonomização da ação de pesquisa na diocese.
C) Maior conhecimento da organização das entidades c,om atuação no campo da diocese.
D) Elaboração de um Banco de Dados Diocesano. 1 
E) Articulação e acompanhamento das políticas pública1s realizadas na Baixada Fluminense.

6. A valíação

A avaliação do primeiro momento será realizado ao término dos três meses de curso. Para o segundo 
momento, avaliaremos, num processo aberto e democrático, as sugestões das comunidades enquanto objeto de 
investigação sociaJ. 

4 
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7. Instituição Responsável e Parcerias

O Projeto de Formação de Pesquisadores estará vinculado à Diocese de Nova Iguaçu, que se responsabi
lizará pela orientação doutrinal e pedagógica, bem como pela sua supervisão. A Coordenação do Projeto será 
realizada pela Comissão Diocesana de Fom1ação Social. Esta será responsável pela seleção dos cursistas, bem 
como pela estrutura para a realização dos cursos. 

Da mesma fom1a, já iniciamos contato com o Núcleo Mulher e Cidadania, do Centro de Ação Comunitá
ria (CEDAC), a fim de que a perspectiva de gênero seja contemplada tanto na preparação teórica (primeiro mo
mento), quanto na execução das pesquisas (segundo momento). 

Além disso, estabelecemos junto com o Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (CERIS), 
um acordo de cooperação pedagógica e técnica para o desenvolvimento e execução de pesquisas sócio
religiosas, assessorando, no segundo momento, à ação de investigação diocesana. 

O Ceris deverá ser também um parceiro imprescindível n� organização da� o da estrutura
ção do Banco de Dados Diocesano. Para isso, a Federação de Orgãos para a Assistência Social e Educacional 
(FASE), e a contribuição de Antônio Lacerda de Menezes, historiador, pesquisador e responsável pelo setor de 
documentação diocesana, deverão ser auxílios valiosos neste trabalho, visto que essas entidades e colaboradores 
já realizam trabalhos semelhantes e/ou complementares a proposta desenvolvida nesta etapa. 

8. Conteúdo a Ser Desenvolvido na Primeira Etapa do Projeto

J. O conhecimento científico
1. O que é ciência
2. Como se produz o conhecimento cientifico
3. Senso comum. teoria. ciência
4. Critica ã ciência

D. Definição de Pesquisa
5. O que é pesquisa
6. A construção sociaJ da realidade

7. Etica e responsabilidade

m. Tipos de Pesquisa
l. Quantitativa
2. QuaJitaríva: pesquisa panicipantc. pesquisa ação. pesquisa social
J. Etnográfica

4. Pesquisa bibliográfica pesquisa via Internet 
5. Banco de Dados

IV. Construindo um projeto de pesqujsa e elaborando projetos sociais
1. Definição dos objetivos - para qué?
2. Objeto de pesquisa - o quê?

V. Metodologia
1. Execução da pesquisa
2. Trabalho de campo: interação, descobenas. indagações
3. Coleta de informações em pesquisa social: observação. entrevista, questionário

VI. Registo dos Dados
1. O tratamento dos dados
2. A análise dos Dados
3. O relatório

9. Continuidade e Sustentabilidade do Projeto

Pretendemos que a longo prazo. a Diocese tenha condições de implementar uma equjpe de três pesquisa
dores diocesanos permanentes, vinculados ao Centro Sociopolítico. Para isto, já estamos desenvolvendo discus
sões nos municípios a fim de integrar os grupos de fé e compromisso, (grupos municipais) a fim de colaborarem 
na constituição de uma equipe financeira ampliada, responsável pela organização de eventos que consigam arre-

5 
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cadar fundos para o projeto, como bingos, almoços, entre outros. Além disso, estamos amadurecendo a idéia de 
instituir um dia de arrecadação diocesana para os projetos socais. 

10. Contrapartida e Valor Solicitado

Já contamos, para o desenvolvimento deste projeto, de recmsos, equipamentos e serviços, discriminados 
no quadro L abaixo. Estes gastos serão providos pela Diocese de Nova Iguaçu. 

Quadro l: Recursos, Equipamentos e Serviços Jn Disponibilizados pela Diocese de Nova fo.uac u 

Valor Total Valor Total 

Contrapartida da Diocese em Reais em Dólar 

(R$) 
(US$) 

Assessorias oara o orimeiro momento do curso: 15.840,00 6.655 44 

Equioamentos de informâtica e vldeo: 1.636 80 687,73 

Transporte de assessorias e outros: 600 00 252, 10 

Total: 18.076,8 7.595,27 

Contudo, para o custo total das horas de assessoria da segunda etapa do curso ( organização e execução 
da pesquisa), estamos solicitando o valor total de R$32 880,00, referentes a US$13.815,10 dóJares4, corno es
pecificado abaixo, no quadro 2: 

uadro 2: Recursos Solicitados 

Recursos Solicitados 

undo momento do curso 

Materiais didáticos e de io 

Total dos recursos solicitados: 

11. Contatos

· ico:

uisa nas comunidades : 

Valor Total Valor Total 

em Reais em Dólar 

R$ 
(US$) 

18.000,00 7.563,02 

7.216 80 3.032,26 

5.580,00 2.344,53 

2.083,20 875,29 

32.880 00 13.81510 

• Endereço: Rua Capitão Chaves, 60- Centro - Nova Iguaçu (RJ). CEP.: 26010-0 l O.
• Telefone. (021) 669-2259.
• Fax: (021) 767-7677
• E-mail: cdfsp@ig.com.br

Certos da vossa alegria em participar deste Projeto de Formação e da solidariedade com os que buscam 
caminhos na luta pela cidadania, fraternalmente, pela Diocese de Nova Iguaçu e pela Comissão Diocesana de 
Formação Social. 

Pe. Costanzo Bruno 

(Comissão Diocesana de Formação Social) 

4 
Taxa de Câmbio: US$ l.OO = R$2.38 
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12. Cronograma

OP ro1eto d F e onnacao e - d p esquisa ores sera re 1za . d ar d ono d ecorrer d 12 e meses. E '  sta previsto para ocorrer d seguinte forma: a 

Atividade / Mês 
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1° Momento: curso de Caoacitação de Pesauisadores • • • 

Avaliação do Primeiro Momento • 

Organização do 20 momento • 

2° Momento: Oficina de Pesquisa e convite para o 
Encontro das Entidades. 

• • • • • • 

3° Momento: Estruturação do Banco de Dados • • • 

4° Momento: Encontro das Entidades • • 
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P.r'oposta de Conteúdo para o Curso de Política do 2° Projeto de 
Formação 

1. Tópicos a serem abordados

Introdução Geral: Dignidade Humana e Paz - Novo Milênio sem Exclusões e o Mundo da 
Política. 
• Religião e Política podem se misturar?
• A Parábola do Bom Samaritano nos Tempos de Hoje.
• A Igreja do Brasil e do Mundo descobrindo sua missão: da Campanha da Fraternidade (CF) de 96 a

2000 / João XXIII.
• As Seis Dimensões da Ação Evangelizadora.

Bloco A 
Poder e Política 

1 - Introdução: a importância da política 
• A Política na sua origem : contexto histórico-social da palavra democracia.
• A Distância entre o Mundo dos Cidadãos e Mundo do Poder Político: sentido amplo e restrito

da política

2 - As Estruturas Oficiais do Poder Político 
• O Poder Executivo

• Forma de Composição.
• Papel de Executor.
• Forma de Funcionamento.

O Poder Judiciário 

� �; d&? �-t;;z�lb
-

===----==-
-

• 

• Forma de Composição. 
• O Papel de Julgador.

..JM_L_�� 
• Forma de Funcionamento.

• O Poder Legislativo
• Forma de Composição.

-1��
<t1� �k��

• O papel de legislador e fiscalizador.
• Forma de Funcionamento.

• Os três Níveis de Governo: Federal/ Estadual/ Municipal.

? Pergunta para debate: nossos parlamentares representam ,lefato nossa sociedade? 

3- Legislativo: um poder central na democracia representativa.
• A Força da lei e o Poder do Legislativo
• Legislativo: espaço para a democracia representativa.

? Pergunta para debate: nós damos a devida importâ1tcia para a eleição do legislatfro? 
Democracia representativa, eleições e os partidos políticos. 

·.
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. "'- . .. , 1, 4- As relações entre o executivo e o legislativo: o poder do dinheiro, do tráfico de
influências, a corrupção, a compra de votos

• Três tipos de legisladores: situação, oposição e os oportunistas
» Como separar os políticos que defe11dem o bem comum, daqueles que só se preocupam com

seus próprios Íllteresses?

5 - Os outros poderes: 
• os empresários e os interesses
• a influência dos meios de comunicação.
• os movimentos sociais (sindicatos, associações de moradores, ... ).
• outras instituições importantes (as igrejas, ... ).

<Õ 4 - Como deveria funcionar a estrutura de poder: o bem comum e as eleições: umas 
das formas de participação política. 

TI, - Como funciona o poder em cada município da Baixada? 
• História da dominação política em cada município, especificando como funciona o poder na

realidade. 
• Organizações formais /informais que inverteram essa lógica.
• A Política na Baixada Hoje: Tendências (Urbanização crescente, Novas Indústrias ... ) e

Desafios Frente a essas tendências. 
,,,.., / 

1 / 
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Política Cultura e Ideologia 
.t:e - A política no Imaginário Popular e as relações com os meios de comunicação de 

massa: 
Educação e Política (?) 

Bloco O' 
Participação na Polltica 

1- Por que não há participação ? Conseqüências da omissão.
2- O cristão e a política, a responsabilidade individual e a responsabilidade das
comunidades: a visão da Igreja, a Bíblia.
3 - As formas de participação:

nos movimentos reivindicatórios específicos 
no poder político: 

a- como eleitor
b- como militante partidário
c- como integrante de uma campanha / mandato
d- como liderança política
e- como fiscalizador da ação dos políticos: fiscalização do legislativo e fiscalização

do executivo
>- Na sua Câmara Municipal o que mudar em primeiro lugar 

4 - A participação política nas comunidades: objetivos a alcançar, como alcançá-los. 
a- conscientização
b- organização e mobilização



PROPOSTA DE CURSO DE POLITICA1 

Apresentação 

O Curso se apresenta como um meio para uma maior capacitaç:ão das lideranças pollticas dentro de um processo de
formação continua. Visa ser um espaço que proporciona uma formação teórico-prática articulando criticamente conhecimentos
universais acumulados com a realidade sócio-polltica local e as experiêrn:ias de vida de cada um. 

Permeado pela relação fé-vida, espiritualidade-polltica, o curso terá como público-alvo principalmente lideranças cris
tãs em políticas diretas, isto é, quer atingir pessoas com atuação polltica em grupos sociais, preferencialmente agentes parti
dários, mas também cristãos comprometidos com sindicatos, conselhos municipais, associações de bairro, ong's, e demais
espaços de atuação polltica. 

Objetivo:
Capacitar lideranças para que possam atuar na política e na administração do poder polltico em beneficio de um projeto de
vida social mais justo, humano e solidário. 

Púb(i�: � poll�ssoas�uam uma �1Íflha'dãpÕÍitica (candidatos--d�eiros
munici""5 etc.).' < 

· 
� � 

Recursos: Dinâmicas, vldeos, livros, retroprojetor etc.

Metodologia: Abordagem teórico-prática. Cada eixo será organizado em torno de três abordagens: (A) a de conteúdo, propri
amente, (8) a das atividades de pesquisa que facilitem a articulação teorila e prática e (C) dos seminários de encerramento, ao
término de cada parte, abertos a toda a comunidade. Além disso, haverá1 ao término de cada parte, um momento de avaliação
da prática de cada um e do nlvel de funcionamento do curso.

Fonnato: Devido à metodologia de trabalho, teórico-prática, as turmas terão no máximo 25 pessoas. Duração: em torno de 6
meses. Período: junho-novembro de 2001. 

Conteúdo programático:
A formação deverá ser organizada em torno de três eixos: (1) a t>0lítica no Brasil; (li) análise de Conjuntura e (Ili) ética

na vida política. 

Parte 1: Fundamentos teóricos e história política no Brasll

Objetivos específicos: 
Compreender as principais correntes pollticas, estudar a hist61ia poHtica recente do Brasil, da América Latina e da
Baixada Fluminense; 
Focalizar o processo de construção da democracia e suas prátic:as .

. 

A) Conteúdo:
.,, ' Fundamentos teóricos das principais correntes pollticas (liberalismo, socialismo, comunismo, social-democracia, totalitarismo,

populismo, etc) 
� História do Brasil e dos partidos politicos a partir de 1930 ,,---• � ,,.n � · . 
�- O Brasil no contexto latino-americano e internacional O fll"''.- "fJ-. r#�f. Concepções de democracia e dinâmicas da sociedade civil brasileira1- (iljJ,, e1 � 

i. A relação Estado e Sociedade Civil no Brasil _.,,.-d �IP Os partidos e as organizações populares na Baixada Fluminense � 6-'? J � 
�. Esperiências concrétas de politicas democráticas no Brasil 
g, Relações entre política e religião 
çjJ). A Igreja, os cristãos e a politica no Brasil 
11. Organização e legislação política vigente no Brasil
1 L -�=4-e,i t � � � � G'..q_ 
B) Atividades de pesquisa: 

1. Desencadear levantamentos e pesquisas de caráter politico nas comunidades. 
2. Acompanhar os trabalhos nas· Câmaras Municipais a fim de identifücar as correntes e os projetos pollticos que permeiam

as pollticas municipais. 

Revisão feita por Giovanni 
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3. Pesquisar a origem, o papel, o funcionamento e a composição doi; Conselhos Municipais, das Associações de Morado-
res, das Ong's e dos partidos a fim de contextualizá-los tendo comC> referência as principais correntes pollticas. _ 

4. Identificar como a instituição e/ou o grupo em que o participante atua se insere nestas correntes. - !� /L �

C) Seminário de Encerramento da Primeira Parte do Curso a ser organl'lado pelos cursistas

Parte li: Fazendo Análises d,e Conjuntura
Objetivos especlflcos: 

Compreender como se faz análise de conjuntura (elementos, critérios e passos a serem considerados) econômica,
polltica e eclesial levando-se em consideração a dimensão mu1nlcipal, estadual, nacional e internacional. 
levar os participantes a se apropriarem da metodologia de a1nálise de conjuntura a partir do seu exerclcío teórico
prático: ao mesmo tempo em que se estuda a fundamentação 1teórica se processa o exerclcio da análise. 

A) Conteúdo: 
1. Como se faz análise de Conjuntura Econôml

� 2. Como se faz análise de Conjuntura Polltica 
3. Como se faz análise de Conjuntura Eclesial t. f'f, �
B) Recursos pedagógicos 
Exerclcio continuo e simultâneo, teórico..prático, da análise de conjuntura pelos participantes, levando em consideração o pla
no local e o plano nacional / internacional. Análise da conjuntura na 13aixada Fluminense (acompanhar o desempenho das 
Câmaras Municipais, da Igreja e da Economia da Baixada). 

C) Seminário de Encerramento da Segunda Parte do Curso 
Apresentação seguida de debate da análise de conjuntura eclesial, ec,onômica e politica da Baixada Fluminense, feito pelos
cursistas. Poderiam ser convidados alguns pesquisadores para comentar algum ponto específico levantado pela análise dos
cursistas. 

Parte Ili: Ética na Vida Política , L_ � � 
_ L. r-:-A) Conteúdo: 

( .4v.,� 
1�'l,-,.,c ->--1��- �,ú,11 

• • c;r , A • _ f!µ/fo,d-9> e r __,'-l', ... � """'< -l a..,__ t.. �,
- Etica e Política - Ju�c.o '-� ---,--�-�'-'.......:..__-.:� 
- Corrupção e instrumentos de combate à corrupção polltica (lei 9840) <!" � � � r �� � 
- O legal e o legitimo: os sujeitos e o esplrito da lei ../1 

/. 

f:; 
� 
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B) Recursos Pedagógicos: ;e "77W ::':t:-�� l >--i-e 2� .J, 1 - /.1 � - ��

os participantes deverão trazer situações do cotidiano vivido nos partidos, conselhos e outros espaços e analisá-los sob o
ponto de vista da ética. 

C) Seminário de Encerramento da Terceira Parte do Curso: Debate a respeito da Ética e prática Polllica.

Bibliografia (sujeita a acréscimos} 

1. Alunos IBRADES/CETA. De olho na conjuntura. Rio de Janeiro:: IBASE, 1986 (58 slides e fita cassete de 10'). 
2. BOFF, Clodovis. A dímensão teologal da polífica: da fé e daquilo que lhe pertence. Petrópolis: Vozes. REB, vol. 38,

fase. 150, junhp de 1978, pp. 244-268. 
3. IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. O Brasil atual e a mundialização. S:ão Paulo: loyola, 1997. 
4. LIMA Jr., Olavo Brasil de. Democracia e instituições politicas no Brasil dos anos 80. São Paulo: loyola, 1993. 
5. MADURO, Otto. Lufa de classes e processos de líbertação na J.lmérica Latina. Caderno 1, SEDEP: São Paulo, 1984.
6. SOUZA, Herbert José de. Como se faz análise de conjuntura. 58 ed., Petrópolis: Vozes/lBASE, 1987. 
7. SOUZA, luiz Alberto Gomes de. A polffica e os cristãos. ln CNL. 'leigo - presença, compromisso, participação: Igreja

e mundo'. Cadernos do CNl, 1, São Paulo: loyola, 1987, pp.4�1-61. 
8. W. AA Ética e polftica - um desafio do cotidiano (contribuições: do Seminário Cajamar, 30.04 e 1° de 1990). Petrópo

lis: Vozes, Revista de Cultura Vozes, volume 85, maio-junho de 1991, n° 3. 
9. WEFFORT, Francisco. o·popu/ismo na política brasileira. 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 



:rROPOSTA PARA A CONSTITUíÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PASTORAIS SOCIAIS 

I. Critérios para a escolha dos indicados para a Equipe de Coordenação Regional das

Pastorais Sociais

1. Estar plenamente engajado na pastoral ou movimento, a outros espaços eclesiais e/ou

da sociedade civil, facilitando uma visão de pastoral de conjunto e de sensibilidade para 

a questão das políticas públicas, como Conselhos Municipais, por Exemplo. 

2. Poder participar de encontros a serem posteriormente definidos.

II. Atribuições da Equipe de Coordenação Regional de Pastorais Sócias

A) -Organização e Funcionamento.

1. Realizar encontros para acompanhar e coordenar a ação das pastorais sócias no

regional; bem como possibilitar formação prioritariamente diocesana. 

2. Convocar e organizar Assembléias regionais das Pastorais Sociais (Avaliação /

Planejamento, Metas Comuns, Escolha de componentes para a Coordenação). 

3. Fazer-se representar harmonizando a relação com a Coordenação de Pastoral e

Coordenação de Diocesano de Pastorais Sociais. 

B)-Articulação 

1. Articular as pastorais sociais entre si, promovendo o intercâmbio entre as pastorais

priorizando as atuantes numa mesma temática.

2. Incentivar a articulação das pastorais sociais no regional, paróquias e comunidades,

visando melhorar sua atuação.

3. Harmonizar as pastorais sociais no Regional com as atividades promovidas pela

diocese, pelo Leste I, pela CNBB e entidades municipais,. civis e pública.

C) -Formação, Ação e Comunicação.

1. Promover programas anuais de formação para todos os que atuam nas pastorais

sociais, bem como programas específicos para determºinadas temáticas, priorizando a

formação diocesana.

2. Planejar e realizar encontros abertos, com o objetivo de colaborar na formação e na

troca de experiências (fórum regional das pastorais sociais).

3. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinculados à Cáritas

Diocesana de Nova Iguaçu, acompanhamento do Legislativo Municipal.

4. Divulgar as ações das pastorais sociais nos meios paroquiais, regional, diocesana de

comunicação (rádio , caminhando e internet etc ... ).

l



III. Da escolha da Equipe e do(a) Coordenado1r(a) Regional das Pastorais Sociais.

A futura Equipe de Coordenação Regional das pastorais sociais será composta por dois

representantes de cada pastoral, movimento ou grupo presentes na Assembléia para um mandato

de três anos, sendo garantida uma reeleição para o �esmo período.

Cada setor de atuação indicará um membro para a equipe Regional de Pastoral Social e um

suplente, de acordo com os critérios de composição mencionados anteriormente e levando em

consideração as atribuições da Equipe. Os d0tis nomes indicados comporão a Equipe. Desta

Equipe indicada é que sairá o coordenador ou a coordenadora regional de pastorais sociais. A

definição do(a) coordenador(a) será realizado em conjunto com coordenador(a), párocos, padres

e diáconos do regional.

Aos ministros ordenados caberá a função de acessória de apoio, àjudando principalmente na

execução dos trabalhos propostos.

Obs: A Comissão Provisória Ampliada deverá extingui-se após a assembléia que elegerá a

Coordenação Regional de Pastorais Sociais.
- -

IV- Diretrizes de ação para futura coordenaç:ão regional de pastorais sociais .

. 1 - Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação das

equipes e parcerias entre nós e com os outros, particularmente com os grupos (intercambio,

articulação e comunicação).

2 - Novo Pacto Social do Trabalho. O Regional deve investir, valorizar e articular as

iniciativas de trabalho e geração de emprego e renda, existentes nas Paróquias e

Comunidades, promovendo e contribuindo no escoamento dos produtos, integrando as

paróquias. Oferecer uma atenção especial n:a qualificação profissional e mobilização para a

realização da economia solidária.

3 - A necessidade de participação ativa �lo Regional na questão das Políticas publicas,

basicamente na intervenção e capacitação, formação (via prioritariamente diocese) e 

participação dos conselhos municipais (saúd1e, educação, criança, adolescente, assistência 

social, ... ). 

4 - Formação: investir em capacitação e no despertar de novas lideranças que possam ser 

multiplicadores nas paróquias e regional. 

V - Datas: do Fórum Regional de Pastorais Sociais 09/07 às 15:00b e assembléia regional 

30/07 15 :00h 

VI - Da participação no Fórum e na Assemblfüa Regional de Pastorais Sociais:
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No fórum todos os membros de pastorais sociais e representantes da coordenação diocesana 

de pastorais sociais. 

Na assembléia, membros em número de dois escolhidos no Fórum para formar a equipe de 

Coordenação Regional e delegados escolhidos no Fórum em número de dois a oito para 

participar da Assembléia. 

VII - O fórum de pastorais sociais terá a seguinte pauta com o s�11 inte encaminhamento: 

CREDENCIAMENTO, de todos os presentes; 

ACOLHIDA, com leitura bíblica; 

ABERTURA, com a leitura do histórico da caminhada, apresentação da 

Comissão Provisória Ampliada; 

COMPOSIÇÃO DA MESA, com párocos do. regional 8 e representantes da 

coordenação diocesano de pastorais sociais e uin representante da comissão 

provisória de pastorais sociais, que terão um tempo para pronunciamento; 

LEITURA DOS CRITÉIOS, e propostas para constituição e funcionamento 

da Coordenação Regional de Pastorais Sociais; 

TRABALHO DE GRUPO, formados por grupos e pastorais soc1a1s 

específicas para ler as propostas, manter, retirar ou acrescentar pontos 

relevantes. As propostas serão encaminhadas -a Comissão Provisória que às 

sistematizarão e encaminharão para Assembléia, onde deverão ser discutidas 

e se assim .se decidir, aprovadas. 

Eleger dois membros para formar a equipe de Coordenação Regional de Pasiorais Sociais e 

participar da Assembléia Regional no dia 30 de julho; e de delegados no mínimo de dois por 

paróquias para participarem da assembléia e lá eleger dois membros para formar a Coordenação. 

Obs: é preciso garantir que todas as paróquias do Regional tenham representação na Coordenação 

Regional, podendo-se necessário eleger mais dois representantes de pastorais sociais para que isso 

seja atendido. 
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UMA PROPOSTA PARA A CONTINUAÇÃO 

Jm 

CuRsó DE FoRMAcAo socIAL 

Ao caminl1ar para o seu término, o projeto do Curso de Formação Social coloca dois grandes 
desafios: 

a) o que fazer para que o conhecimento adquirido se concretize em ação pastoral
transformadora. 

b) o que fazer para que o atual CFS venha a ser conhecido como o 1 � CFS, ou seja, o que
fazer para que a este CFS se sigam outros CFS's, para que o CFS se tome permanente, se
institucionalize na Diocese.

Os dois desafios estão intimamente relacionados, assim como as respostas que devem ser dadas 
aos mesmos. 

A- O Desafio da Ação Transformadora.

Neste desafio, a primeira questão a ser resolvida diz respeito à organização que será o suporte 
para a ação dos formandos do lº Curso.

Uma possível solução é considerar que essa ação, ao ser desenvolvida no interior das Pastorais 
Sociais, já encontraria esse suporte na própria organização atual dessas Pastorais. 

Contudo, se para as Pastorais Sociais absorverem criativamente o impulso proporcionado por 
esta 1 í! Turma do CFS, for considerado necessário o fortalecimento de suas atuais estruturas, uma 
proposta a ser levada em conta deve trabalhar a construção de um modelo de organização que 
contemple o cruzamento de uma reflexão espacial, em termos da área de abrangência da Diocese, com 
uma reflexão setorial, em termos dos vários "setores" que compõem a vida social dos diocesanos 
(trabalho, saúde, educação, habitação, transporte, cultura, lazer, etc.). Nesse sentido, propõe-se a seguir 
um modelo organizativo capaz de dar conta dessa necessidade. 

• Uma Proposta de Organização.

Essa proposta, que já foi exposta verbalmente durante a realização do primeiro módulo 
do CFS, compõe-se dos seguintes elementos: 

1 - Uma organização dos participantes do CFS em suas respectivas Regiões .. 

Os participantes do CFS se articulariam em suas respectivas regiões para pensar a problemática 
das mesmas no que diz respeito à realidade da situação do emprego, da saúde, da educação, transporte, 
etc., enfim, para perlsar éomo está a sua Região em termos dos vários setores da vida social, para 
organizar um plano de açãô pastoral que cónsidere essas realidades, e para levar ess_e plano à prática. 

Dessa forma, em cada Região seriam constituídos Grupos de Trabalho de Emprego, Saúde, 
Educação, etc., que seriam os responsáveis por essa reflexão e essa ação nos seus respectivos setores de 
atuação, em cada uma das regiões. 



.1/ 
Os integrantes da Região reunir-se-iam para debater a realidade da sua área como um todo e 

definir linhas de ação prioritárias. Os GT's elaborariam propostas de ação setoriais, apresentariam e 
debateriam as mesmas nas reuniões da Região e tratariam de implementar os planos aprovados. 

2 - Uma organização dos Grupos de Trabalho Setoriais ao rúvel da Diocese. 

Da mesma maneira que em cada Região todos os GT's Setoriais se reúnem 'horizontalmente' 
para pensar a Região como um todo, ao rúvel da Diocese os GT' Setoriais ( de Emprego, por exemplo) 
de todas as Regiões se reúnem 'verticalmente' para pensar as questões setoriais da Diocese como um 
todo (no exemplo, para pensar as questões de emprego) e todos os GT's de todas as regiões se reúnem,
digamos, anualmente, para pensar a Diocese como um todo. 

O esquema abaixo mostra uma matriz que representa a organização proposta. 

GT's GT's GT's GT's GT's GT's GT's GT's GT's Todos 
etor Em Saúde Edu Habi Trans Cultura Lazer Segu ETC os 

prego cação tação porte rança . . . GT's de 
Área cada 

Região 
Reg 1 GT's 

Reg 1 
Reg2 GT's 

Reg2 
Reg3 GT's 

'"•,,,, Reg3 
Reg4 GT's 

Reg4 
Reg5 

� 
GT's 

--- Reg5 
Reg6 GT's 

Reg6 
Reg7 

( 
GT's 

/ ' Reg7 

Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos 
Dio os Gt's os Gt's os GT's os GT's os GT's os GT's os GT's os GT's os GT's os GT's 
cese de Em de de de de de de de Segu de de todas 

prego Saúde Educa Habita Trans Cultura Lazer rança ETC. .. as 
ção ção porte Regiões 

Dessa forma estaria criada uma estrutura organizativa capaz de abrigar os formandos em campos 
de ação setorial, ação esta inserida em áreas espacialmente definidas. 

Para que os GT's, e toda a estrutura, funcionem a contento, produzindo as ações que deles se 
espera, torna-se necessário que tenham dois tipos de capacidade: 



- capacidade de elaborar diagnósticos das realidades setoriais de suas áreas
- capacidade de elaborar planos de ação factíveis e eficazes

Para isso, em termos de um complemento ao conhecimento desenvolvido no CFS os formandos 
, , 

integrantes dos GT's, contariam com dois tipos de formação adicionais, que são descritos a seguir. 

• Capacitação e Assessoria em Pesquisa Popular e Planeiamento da Ação

Aproveitando entendimentos havidos entre o CEDAC e a ONG Cearah Periferia, de Fortaleza, 
pode-se trazer os técnicos desta entidade ao Rio ou Nova Iguaçú para capacitar formadores em pesquisa 
popular, de forma a viabilizar o treinamento dos integrantes da 1 ! turma do CFS na elaboração e 
execução de pesquisas e diagnósticos da realidade social das regiões da Diocese. 

Da mesma forma o CEDAC dispõe de capacidade formativa e de assessoramento em 
planejamento, passível de ser mobilizado para apoiar os GT's setoriais na elaboração de seus planos de 
trabalho. 

Utilizando esses recursos é possível articular: 
a- o conhecimento adquirido pelos formandos no CFS
b- uma organização capaz de dar coerência e suporte à ação coletiva
c- capacidade de diagnóstico e planejamento da ação

Montando-se um cronograma de trabalho adequado para viabizar a capacitação com a equipe 
do Cearah Periferia, é possível chegar em agosto com os GT' s em cada região elaborando as pesquisas 
básicas para a montagem dos planos de ação que irão orientar o trabalho na Diocese. 

B- O Desafio da Continuidade da Formação

Além da questão do financiamento, a continuidade exitosa do CFS e a sua institucionalização 
parecem depender grandemente da capacidade que se tenha de articular o curso com uma prática de 
trabalho pastoral dinârrúca e eficaz, a partir da ação dos formandos da 1e. turma, de forma a se ter uma 
demonstração palpável e cabal da justeza da proposta de formação, de se poder ver os fiutos dessa 
formação. 

A organização e a capacitação e assessoria propostas acima têm esse propósito fundamental. 
Caso haja a implementação exitosa das mesmas, ter-se-ia alcançado a necessária articulação entre 
formação e prática, única maneira de garantir um alicerce sólido para a institucionalização do CFS. A 
partir daí a concepção e montagem dos novos cursos teriam que levar em conta essa articulação, o que 
iria dotar as próximas turmas de uma riqueza de recursos pedagógicos situada em um patamar 
incomparavelmente maior que o que esteve disponível para a 1 ª turma. 



Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais - CERIS 

Proposta para o Programa de Fonnaç;ão em Metodologia de Pesquisa 

Para a Diocese de Nova Iguaçu - Março/2001 

1. Introdução

A Comissão Diocesana de Formação Social Permanente de Nova Iguaçu solicitou ao 
CERIS um curso de formação em metodologia de pesquisa para formar um quadro 
permanente de pesquisadores que possa realizar uma leitura crítica da realidade, sistematizar 
informações, construir diagnósticos e cenários, realizar pesquisas e criar um banco de dados 
que seja permanentemente atualizado. Os resultados: da ação dessa equipe de pesquisadores 
diocesanos servirão como instrumentos de análise e acompanhamento das políticas públicas 
realizadas na Baixada Fluminense. 

No Programa participarão os agentes pastorais que já participaram dos cursos 
promovidos pela Comissão e tenham disponibilidaide para atuar no núcleo permanente de 
pesquisadores diocesano. 

2. Metodologia

O Programa de Formação será desenvolvido através de duas ações complementares:
um curso de metodologia de pesquisa téorico-aplicad,o e uma assessoria permanente à ação de 
investigação diocesana. 

No curso, os temas serão trabalhados a partiJr da metodologia de oficinas, na qual o 
grupo irá construindo os conteúdos do curso. O curso terá duração de três meses. 

Na assessoria permanente, o CERIS será um espaço de aprendizado onde os agentes 
terão oportunidade de vivenciar as diferentes etapas de construção e execução de uma 
pesquisa e dará suporte as que serão realizadas na Diocese de Nova Iguaçu. 

3. Objetivos do Programa de Formação

• Oferecer instrumentos metodológicos de investigação científica que auxiliem os 
agentes a construir um conhecimento acumulado da Baixada Fluminense, através da
execução de diagnósticos, levantamentos e pesquisas aplicadas e sociais.

• Acompanhar a realização das primeiras pesquisas de modo a consolidar a prática de
investigação do núcleo de pesquisadores diocesano.

3.1. Objetivos Específicos do Curso 

• Promover uma leitura crítica da realidade a partir de diferentes textos (tabelas,
gráficos, indicadores sociais etc.)

• Oferecer uma metodologia de sistematizaçã.o de informações �evantamento
bibliográfico, banco de dados etc.)

• Promover uma leitura textual a fim de construir diagnósticos e cenários;

• Sist@matizar algurts conceitos básicos de metodologia de pesquisa.



• 

• 

Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais - CERJS 

Apresentar algumas metodologias de pesquisa social . 

Oferecer instrumentos para a construção de um projeto social e de pesquisa 
aplicada. 

3.1.1. Proposta de Programa do Curso 

1. O conhecimento científico
• o que é ciên eia;
• Como se produz conhecimento científico;
• Senso comum, teoria, ciência;
• Crítica à ciência.

2. Definição de pesquisa
• O que é pesquisa;
• A construção social da realidade
• Ética e responsabilidade

3. Tipos de pesquisa
• Quantitativa
• Qualitativa - pesquisa participante, pesquisa-ação, pesquisa social
• Etnográfica
• Pesguisa bibliográfica, pesquisa Internet,
• Banco de Dados

4. Construindo um projeto de pesquisa e elaborando projetos sociais
• Definição dos objetivos - para quê?
• Objeto de pesquisa - o quê?

5. Metodologia
• Execução da pesquisa
• Trabalho de campo: interação, descobertas, indagações
• Coleta de informações em pesquisa social: observação, entrevista,

questionirio

6. Registro dos Dados
• O tratamento dos dados
• A análise dos dados
• O relatório

3.1.2. Carga horária do curso 

Serão realizados dez encontros, cada encontro terá auatro horas de�. num total 
. ,....,....-......,.....-___ ......... \....----, 

de 40 horas, em sábados consecutivos. O curso iniciara no 2º semestre de 2001.



PROPOSTA DE PAUTA PARA A REUNIÃO DE ASSESSORIA 

1- Projeto de Formação de Pesquisadores. • 
14/09/01

As alterações sugeridas por Giovanni e Percival foram, em sua maioria, incluídas . 
O Orçamento foi concluído. O total a ser solicitado à Manos é de R$339.000,00 (ver anexo). Falta
fazer a revisão final, e encaminhar ao Bispo. (marcar para a próxima quinta-feira).
Até agora, 18 pessoas confirmaram a inscrição para o Curso. 

• Resta fazer a divisão entre os assessores dos temas do curso (pode ser feita ao final desta reunião). 
Precisamos marcar uma última conversa com o Ceris aJ1tes da participação deles no curso (17 e 24 de
novembro). Proposta para esta reunião: 19/10 (sexta, às 14 horas)._e3

4'z-4 ...,/ 11-t.. _

2- Curso Sistemático de Política 
• O encerramento do curso está marcado para o dia 27 de outubro, quando acontecerá o seminário sobre

Ética da Vida Política. 
• Sonia está cuidando da organização do dia. Salvador e Beto ficaram de colaborar. 
• Estamos com a perspectiva de realizar o Seminário no CDH. A idéia geral seria a de convidar pessoas

de fora, cogitou-se, inclusive, em convidar o novo a�.
• Como a coorde11ação e lá pewando a perspectiva de continuidade da formação com o grnpo?

{Cláudio acramento, do Curso, sugeriu que 110 próximo ano fosse organizado enconh'os de análise
de co11j1111tura) ,

3- Cartilha de Formação Política 
• Estão participando das discussões para a preparação da cartilha 8 pessoas, sendo 3 do curso

sistemático de política (Guaraci, Mirtes e Rui), além de Salvador e Beto. Na próxima quarta (19/09)
será apresentada a lista de ternas a serem trabalhados. //

4- Projeto Misereor 
• Cursos 2002: saúde (fev a mar), educação, ��� trabalho 
• Encontros de Fonnação Política (de março a n<fvemorõ) __ 

j)• Encontros de Análise de Conjuntura (?) - e..�/><- � 
�

1aJt!...
1 ., • Acervo (livros e fitas) para o Centro Sociopolítico _.:,_ 

1/ {Í.Â • Aquisição de novos equipamentos (xerox, máq fotográfica, computador) '1)'1' • Rever a questão das remunerações
� ,;,
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7 Nos encontros sobre: 

•:• Introdução à Antropologia; 
•:• Cultura e Sociedade; 
•:• Conscientiz.ação da Identidade Nacional; 
•:• Antropologia Cristã. 

7 No Seminário sobre: 

•:• Nossa própria Caminhada (Elaboração conjunta dos cursistas). 

7 Partilhou conosco sua experiência : Jorge Miranda.

1 Ainda Contribuiu com nossa Alegria o Passeio �le Saveiro como último Seminário ! 

7 Nos encontros sobre: 

•:• O Leigo e a Evangelização; 
•!• Evangelização na América Latina: 30 anos de Med�llin; 
•!• História da Diocese de Nova Iguaçu; 
•:• Metodologia da Ação Evangelizadora; 

7 Nos Seminários sobre: 

•!• Pedagogia de Jesus e a Igreja Primitiva; 
•!• Pluralismo Religioso. 

7 Partilharam conosco suas experiências: Névio, Rogério, José Cláudio,

Solange, Francisco Orofino, Pedro Oliveira. 

Carinhosamentet

"t')ue,pe de ecc1-�-
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

Comisdo Episcopal para o Serviço ela Caridade, da Justiça e da Paz 

4ª Semana Soc:ial Brasileira 

········-----·-·-· ·- ·----- ·----·· 

MUTIRÃO POR UII NOVO BRASIL 

4ª Semana Social Brasileira 

CARTA AO POVO BRASILEIRO 

••• :-\.;!, ., 

'. "' 

. . 
, 

4•SSB 

---

Reunidos cm nrasília, no Seminário Nacional de abertura da 4" Semana Social Drasilcira, nós, 
representantes dos Regionais da CNBB, dos Organismos e das Pastorais Sociais, ·das Jgrejas do CONIC, dos 
Movimentos Sociais e de outras organizações da sociedade parti!hamos esta convocação, para respondermos com 
responsabilidade aos desafios que a ditkil situação d? pais nos apresenta. 

O momento é de crise, que atinge tod<is ns dimensões da vida em nosso planeta. Mas é também 
oportunidade àe profundas mudanças. de rumo. que só podem -ser concretizadas pela atuação consciente e 
organizada da sociedade. 

Esta 4-'. Semana Social nos convoca para um verdadeiro "mutirão por um novo Brasil". Uma das urgências 
que percebemos é redefinir a função do Estado. Ele precisa ser colocado de fato a serviço dos interesses da 
sociedade. 

O Estado não pode ser controlado por elites nacionais para defesa dos seus privilégios históricos. Nem 
pode ser instrumentalizado pela ambição do capitai i:í�anceiro, nacional e internacional, que reduz a capacidade de 
desenvoh imento do país, deixando o campo I ivrn para a 1%pçculação, frustHmdo as políticas de inclusão social. 

Um novo- Brasil só se torna possí\'el com a partilcípação d.a sociedade. Seni o exercício d.a cidadania, 
nenhum governo consegue enfrentar os dificcis desafios qu1; a gl9qalização apresenta boje a todos os países. 

A situação exige tanto a ação competente ào governo, como a atuação articulada da s�cicd.aàe. 
O Brasil precisa com urgência se libe1tar das dependências injustas a que foi submetido, e que se reyelam 

sobretudo no alto preço que precisa pagar aos credores, tanto internacionais con\o' nacionais. Desta maneira 
tensmos condições de enfrentar as imposições do poder hegiemônico existente boje no mundo. 

O drama do desemprego atormenta a população birasilcira. Este fato nos interpela a todos nós. Mostra o 
desafio de construinnos novas relações de i.olidaricdadc, q111e possibilitem a garantia de cr,ndições dignas de vida a 
todos os brasileiros. A economia precisa ser humanizada, impregnando-se dos valores da solidariedade. 

Pru-a a cc,nstrução da sociedade solidária (; indispensável a união das forças sc,ciais. sobretudo neste 
mom1:nto cm que as dificuldades convidam parn a dispersão e o desânimo. É hora de retomar com. novo vigor 
nossas convicções e esperanças. 

. Assini renovamos o sonho de um pais S1;tn CJ,.Ch1sõ,es, S\1perru1do a u�usta situação que ainda persiste, em
que do1S terços de nossa população se vêem exciuídos da dinâmica da economia, alienados dos seus direitos 
fundamentais. 

. Para empreender este Mutirão por um ivovo Hrasi L, convidamos a todos e toda·s, para a realização desta
empreitada de busca co,tjunta, 9.� mobiliz.ayão responsável, e de atuação consciente e articulada, no processo desta 
4ª. Semana Social Brasileira, que igora estamos iniciando. 

Brasilia, 09 de maio de 2004. 

,,.,.--
,:' 



Calendário: 

- Seminário de abertura de 6 a 9 de maio
- Seminários sociais Regionais, Diocesanos locais por pastorais e setores 2° semestre de 2004 a l O semestre
de 2005. . . . .

- Momento Nacional 2<> semestre de 2005 a partir dos debates anteriores
- Semanas por grandes regiões 2006.

Seminário de abertura 

PISTAS PARA UM NOVO BRASIL 

Seminário Nacional de lançamento da 4a. Semana Social Brasileira identificou alguns temas que merecem 
atenção especial. Eles têm muitas implicações na realidade atual. O primeiro deles é a função do Estado. A 
questão recebe uma primeira provocação do neo-liberalismo, que sentencia um "estado mínimo", para 
ampliar o espaço das instâncias econômicas globalizadas .. () "livre comércio" teria a dinâmica de derruQar 
fronteiras, tanto de feudos como de estados. Isso mostra -.\ urgência de repensar o Estado, em vista de 
recolocá-lo a serviço dos interesses públicos, nas circunstâncias do mundo de hoje. No Brasil, o Estado 
sempre foi prisioneiro das elites. Ao longo de nossa histó11a, nunca houve uma verdadeira ruptura desta 
tradição. Passamos de colônia a império, e de império a república,. sem reais transformações do Estado, que 
sempre foi visto como instrumento a ser domesticado por _quem dele se apodera. 
O "mutirão por um novo Brasil", encontra neste tema um campo de batalha prático e próximo. Sobretudo a 
nível municipal, neste ano de eleições. O município pode se tornar laboratório de renovação política. Outro
tema central é o endividamento em que r.aiu o Brasil. Os compromissos da dívida estão inviabilizando um 
projeto próprio de desenvolvimento nacional. Está em jogo a soberania do país. Emerge com crescente 
evidência a necessidade de uma auditoria da. dívida, para respaldar um questionamento dos termos atuais 
dos contratos estabelecidos. Em torno dest1 questão à Semana Social tem igualmente um desafio a enfrentar. 
O terceiro tema levantado pelo Seminário gira em torno da ímportância estratégica das forças sociais que 
aos poucos vão se constituindo em r,rátic.a política, Articular estas forças, e potencializar seu 
significado político é outra tarefa da Semana Social. Mas o tema que hoje mais intriga é a nova situação 
do trabalho. As grandes transformações ocorridas em nosso tempo, sobretudo com as inovações 
tecnológicas, mostram que estamos passando por uma crise mais ampla, de âmbi�o. civilizatóri'o. Não é mais 
possível limitar a questão do trabalho à sua condição de emprego, com salário remunerado. A participação na 
produção dos bens que compõem o patrimõnio de uma sociedade não pode mais ser vista só a partir do 
trabalho assalariado, que não haverá mais para todos. Com isto, urge encontrar novos critérios para usufruir 

� 

dos bens indispensáveis para a vida. E' precioso abrir caminhos de solidariedade social. Para garantir sua
eficácia, a solidariedade precisa ser institucionalizada. Este é um desafio maiúsculo, que envolve 
intensamente toda a sociedade; .Estes temas, e outros conexos, mostram que o "mutirão por um novo 
Brasil" oferece muitos campos concretos de reflexão e de atuação. A 4a. Semana Social Brasileira encontra 
neles um vasto le_que de pistas. por onde é possível avançar em direção a um novo projeto de país que aos
pouco precisa ser costurado. 

Algumas recomendações: 

As SSB Locais, devem fazer um,l�vantamento da realidade local priqrizar temas que mais atentam contra a 
vida, ao meio ambiente etc congregá-los com os grandes temas nacional, refleti-los e apontar pistas de ação 
.concreta que leve a solução dos problemas. Fazer um relatório de cada evento. 
A coordenação local deve fazer um relatório sintético de todos os eventos realizados localmente e enviar a
coordenação Regional. ·. 



Quarta Semana Social Brasileira 

Introdução 

. Como Referencia Prática lembrárnos o que significaram as Semanas Sociais.realizadas na década de 90 

. Não vamos repetir as mesmas fórmulas, mas responder novos desafios . 
. A realidade está ficando mais complexas, e isto exige- u1ma análise mais atenta, para percebermos onde
estão as causas, e quais conseqüências que· nós atingem e quais caminhos para assumir nossas
responsabilidades com discernimento e competência. Este é o 1° desafio da 4n SSB. 
. Outro desafio: Num mundo complexificado se faz necessária u�a articulação mais consistente e 
organizada . 
. Assim pois, a SSB quer incentivar a aprqximação e a articulação, estabelecendo pontes e consolidando 
parcerias, para renovar a esperança do enfrentamento solidário da dificil situação que nos vemos, com 
problemas que não podem ser superados isoladamente. 
. A SSB quer desencadear, um novo processo de mobili:zação que some forças e nã<? desperdice energias 
renove as esperanças de avanços significativos na ação da cidadania . 
. A SSB nos anima a levar em frente nossos 'engajamentos e perçeber que contribuição podemos oferecer . 
. A S�B é um processo que anima para co.tnpromiss.os conscientes e convergentes. É aberto onde todos são 
convidados a se sentirem sujeitos e participarem com responsabilidade. 

Objetivos gerais das SSBs e Orientações Metodológicas 

Moti,·ações 
. As Semanas Sociais no Brasil, datam da década de 90. A l" , em 91 e teve como motivação mais imediata a 
comemoração dos 100 anos da "Rerum Nov�rum" .encídica de Leão XIII, publicada em 1891, a questão 
operária . 
. O contexto político, econômico e social do- Brasil, exigim uma reflexão sobre o tema o Mundo do Trabalho, 
dadas as condições precária dos trabalhadôres e do conjunto da população. 

Objetivos: 
. Fazer um diagnostico da realidade brasileira no contexto do cenário internacional, atualizando a 'situação 
sócio-econômica e político-cultural. 
. Identificar os principais desafios que esta realidade apres:enta para a igreja e demais entidades e movimentos 
da sociedade civil organizada . 
. Construir caminhos alternativos ao modelo neoliberal adlo'tado pelas classes dominantes, e apontar pistas de 
ação sócio-transformadora . 
. Do ponto de vista religioso e �clesial, manter viva a dimensão profética na igreja e a opção pelos pbbres em 
todas as suas atividades. 

Metodologia: 

As Semanas Sociais Brasileiras não constituem eventos isolados, localizados no tempo e no espaço. É um 
processo de reflexão que pode estender-se por um ou mais anos. Inicia o processo com um seminário 
nacional, a partir de uma temática central, o qual determina os principais temas que se multiplicam em 
diversas instâncias de todo ter.ritório, retornando num se!:,>undo momento a uma síntese geral de todo 
processo. Esta síntese final volta aos grandes RegionaiB para que as conclusões possam se desdobrar em 
ações concretas. 
As SSB foram promovidas pelo Setor Social da CNBB, mas desde a primeira SSB contaram com uma série 
de entidades parceiras. Estas parcerias foram se desernvolvendo cada vez mais igrejas cristãs, entidades 
sindicais estudantis e movimentos sociais e as ongs comprometidos com as transformações. 



Memórias das Semanas Sociais Brasileiras 

A l" SSB, cm 1991, no centenário do Rerum Nova111m, reuniu lideranças de todo Pais, em Brasília, para 
refletir sobre o "Mundo do Trabalho Desafios e Perspectiva1s do Brasil �e Hoje" 
A 2
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SSB, 1993 a 1994, levou a .diante o processo com o tema central "Alte�nativas e Protagonistas", que em 
termos populares, O Brasil quê a· Gente Quer ou Brasil qwe Queremos. A pártir do tema central desdobraram 
as seguintes temáticas: o desenvolvimento econômico, Estado democrático, a cidadania superando . a 
Dominação Político e Cultural, Os Sujeitos e Valores Emeirgentes. Precedidas por Semanas Sociais Regionais 
e Locais, reuniu em Brasília 400 pessoas. A pa11ir dela iniciaram os "Gritos dos Excluídos" e em 1995 o 
Grito Latino-americano.311 

SSB, 1997 a 1999, Tema: "A Dívida Externa e o Resgate das Dívidas Sociais" : 
justiça e solidariedade na construção de uma sociedade democrática. 
Em 1997 ocorreram em todo Brasil l 80 eventos com o objetivo de identificar e questionar as dívidas sociais. 
Em 1998 aconteceu o momento nacional como aprofundam1ento teórico,. em ltaici, SP. No ano de 1999 foram 
realizadas as Semanas Sociais Regionais em busca de soluç;ões. 

Desdobramentos das Semanas Sociais:
. Grito do Excluídos, Nacional e Continental. Simpósio da Divida Externa .
. Tribunal da Dívida - Rio de Janeiro . Plebiscito Nacional da Divida .Externa , que 1.1obilizou mais de 6 m.ilhõesde pessoas .. Plebiscito da Alca ,mobilizou mais d 1 O milhêiP.s de !Jessoas .. Campanha Nacional Contra a Alca
. Fortalecimento das Pastorais Sociais em âmbito Nacional e Regional.. Participação no Fónim Social Mundial.

Quarta Semana· ·soci:al Brasileira
Tema: Articulação das forças sociais, pi1rticipando

na constrnção do Brasil que·queremos.Lema: Mutirão por um novo Brasil. 

Motivações:. A 4·' SSB visa superar alg�1ns vícios negativos presentes em nossas e11�idades e movimentos.Lembramos em especial o isolamento, a fragmentação e o corporativismo, que por vezes marcam asorganizações e práticas sociais . 
. A idéia básica da 4aSSB é juntar forças vivas e ativas da sociedade em vista de uma maior incidência
política, maior visibilidade e lllaior impacto sobre a transformação social e na constrw;ão Jo Brasil que
queremos 
. Em tomo dessas motivações,· ·a 4aSSB tem como finalidade, atualizar o diagnóstico da realidade
brasileira no contexto intcrnadonal, idenlifk:11· seus pri111cipais drsafios e apoutar pistas concretas de
ação sociaJ, política e pastoral. . fazer um levantamento das principais açõe� que estão em curso numa perspectivas de apontar soluções e
caminhos coletivos. 
Sub-temas; 

. a) O Estado e seu papel na transfórmação da sociedade: Os três poderes e a participação popular.b) Soberania X Império: divida interna, externa FMI. ALCA., OMC.c) Forças sociais ,resistência e Organização d) Precarização do trabalho, migrações exclusão social. e) Eixo que deverão perpassar a discussão de todos os temas: mística espiritualidade, ética gênero e etinia.
f) Crise de sustentabilidade e Direitos Humanos. 



SETOR PASTORAL SOCIAL 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
.... 

O processo das Semanas Sociais 
D. Demétrio VaJehtini

A Primeira Semana Social Brasileira foi realizada em 1991, de 03 a 08 de'novembro. Tinha a finalidade 
específica de celebrar, no Brasil, os cem anos da Rerum Novarum. Seu tema central foi o Mundo do Trabalho, 
Desafios e Perspectivas. O momento nacional foi preparado e precedido por ·doze· Semanas Regionais, que 
sinalizaram fortemente a dinâmica de participação diyersificada no seu processo. 

A ·segunda Semana Social foi decidida em meados de 1992, a partir de avaliação feita da Primeira, e teve 
dois anos para seu desdobramento, culminando em julho de 1994, de 24 a 29. Seu tema central foi BRASIL -
ALTERNATIVAS E PROTAGONISTAS. Sua repercussão nacional se deu sobretudo pelo debate com os
presidenciáveis, na véspera da campanha eleitoral daquele ano. 

· 
_ 

A Terceira Semana Social Brasileira ampliou para três anos seu tempo de duração, coincidindo com o 
tríduo de preparação do Jubileu, e assumindo sua temática central em torno da questão do "perdão das dívidas", 
com a proposta de RESGATE DAS DÍVIDAS SOCIAIS - Justiça e Solidariedade na construção de uma 
sociedade democrática. 

Este processo foi documentado por publicações, que testemunham o seu conteúdo e a sua dinâmica. No 
final das duas primeiras Semanas Sociais foi publicado um livro, com o título do próprio tema das Semanas, 
trazendo a síntese das principais aquisições: em 1991 ·"O Mundo do Trabalho: desafios e perspectivas", e em 
1994 "Brasil - Alternativas e Protagonistas". 4 .Terceira Semana foi suscitanqo tuna �érie -de publicações em 
tomo da temática central das dividas, com o titulo "Resgatando Dívidas", além da memória do "Momento 
Nacional" realizado em agosto de 1998. Em 1996 foi publicado em livro o depoimento dos excluídos que tinham 
participado do primeiro Grito em Aparecida,. com o título "O Grito dos Excluídos". No mesmo ano o Setor 
publicou "A Prática da Cidadania como Educação Política", e em 1997 "Participação Popular em Conselhos 
Paritários". 

Aquisições e avanços 
A contribuição mais rica das Semanas Sociais foi certamente o seu processo, aberto e participativo. Ele permite ao 
mesmo tempo uma unidade, garantida por uma coordenação indicada pelas ínstândas de organização da Sem.ana, e 
possibilita uma descentralização, que atenda à diversidade regional do Brasil e à pluralidade de sujeitos sociais que 
participam do processo. 

Mas as Semanas Sociais foram garantindo também aquisições objetivas, que passaram a se tomar 
referências importantes para a compreensão da realidade brasileira, e para situar a ação dos agentes sociais que 
nela querem intervir positivamente. 

A Primeira Semana Social, realizada no começo da década. er:n tomo da temática do Trabalho, intuiu com 
nitidez a questão das novas tecnologias que estavam surgindo, e que iriam ter forte incidência no mundo do 
trabalho, sobretudo na questão do desemprego, como agora no final da década se c01pprova com evidência. 
Colocou também o dedo na ferida do ''trabalho informal", que na época se identificava com o nome genérico de 
"economia submersa", que apontava para o que depois veio se acentuando em forma de "desregulamentação" do 
mundo do trabalho . 

. A, Segunda Semana Social foi mais densa e mais ampla do que a primeira, no seu processo e na sua 
temática, que ai:ontava para a formulação de um projeto. nacional. Por isto levantou algumas noções importantes, 
que permanecem. A mais dinâmica talvez seja a forma popular como seu tema acabt5u sendo percebido e captado 
por seus participantes: O BRASIL QUE A GENTE QUER, O BRASIL QUE NÓS 'QUEREMOS. 

Como .o processo privilegiou a realização de· Semanas Regionais, cresceu. a consciência da diferenciação 
regional do nosso pais, e da necessidade de pensa_r um Brasil plural, pela sua diversidade regional e cultural. 
Emergiu com força .a importância dos símbolos como expressão da cultura do povo. E o resultado final da Semana 
Social chegou a uma síntese que ainda serve hoje de seqüência temática para cursos de formação política, na 

, 
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prnp1)St:1 1..k 11111 "Brasil ctono111icamcnte justo. politicamente democn\1ico, socialmente solidário e 
rnlturalmentc plural". 

Entre :1s nq11isições mais importantes dàs Si;manas Sociais está, sem dúvida, o fato de ter levantado a 
qu,·st5o da Oi\'id:1 F.xternn. assumindo uma das causas mais condizentes com o espírito do Jubileu, como foi 
pmpos10 por fo5o P:wlo li na Tcrtio Millcnnio Advcniente. Para isto muito contribuiu a realização do "Simpósio: 
Di\'ida Externa - Implicações e Perspectivns", em julho de 1998. Realizado em momentos em que a situação de 
l'ndt\ 1dnm�nro do Ar:tsil ainda ern mnntida fora de circulação da opinião pública, o Simpósio comprovou Jogo em 
si.:µuicl:1 a \ alid:1di; ele suns advertJncias, ao eclodir a crise financeira da Rússia, com as repercussões imediatas 
:--1)hri.: :1 situ:H;:in dn Arasil. que ainda perduram. Com isto a opinião pública passou a aceitar a validade do 
qu,·-;11011:inwnto da 01\·icfa Extan.i Brasilt:ir:t, q11c si.: articulou em fonna de 'Tribunal da Divida l:'.xtema" e por 
ml'io de 011tras inici:itivas. pelas qunis podemos nos somar ao movimento mundial de revisão em profundidade do 
s1sti:111:i econômieo q11\.· o Jubileu espera desencadear. tendo a situação da Dívida Externa dos países pobres como 
pnnl1) d..: parttcl:l. 

A iniciativa que mais envolveu :t sociedade ·brasileira no questionamento da Dívida Externa foi, sem 
dil\ ida. o "plebiscito da dívida". n;nlizado na semana da Pátria do ;mo 2000, em plena sintonia com os objetivos 
do Jubiku. Mais de seis milhões de eleitores votaram neste plebiscito, expressando a vontade quase unânime de 
11m posicio11:11n.:nto mais crítico diante das imposições que o sistema financeiro internacional faz aos países do 
ti.:rcciro mundo. 

Rt�ferênc:ia"õ práticas 

Foi co1·1 a Terceira Sem:tna Social Br:tsilcirn q�1e o processo participativo ficou consolidado, em forma de 
rdcrênci:ts q111.: polkm ser apropriadas de maneira adequada por todas as instâncias, tanto da Igreja como da 
sLi..:iecladc. De t.LI modo que cstn agora ao alcance dt: todos realizar '·semanas sociais", seja a nível regional como 
clioci.:s:1110 ou co•nunitnrio, adequando o processo à din5mica local e aos temas assumidos. 
rom a proposta de --rcsgntc das dívidas sociais" . foi possível identificar um processo que tem a dinâi:nica da 
Rl·ll<·xiio, Mohilizaçfio e Compromisso. Desta maneira o processo fica seguro, eficiente e operativo. E pode ser 
lksl·nc:1dcndo s..:111 dificuld:tdl's. inicinndo pela Reflexão para buscar a informação e a compreensão da realidade. 
buscando a partkipaç:10 das pl'Sso:ts pela Mobiliznçi\o, e levando a atitudes responsáveis pelo Compromisso. 

Este processo fica ainda mais prático quandn aplic:tdo para o "resgate das dívidas sociais". Pois aí ele se 
rradi1z nn busc;� da identificação dns dívidas. na compreensão de suas raízes, e na descoberta de caminhos para 
o seu resgate. sua superação.

Assim. as Sem:tn:ts Socinis forneceram para a Igreja no Brasil um processo prático de ação social 
ani�ulada. qui; possibilita :t incidência na realidade, à luz de critérios cristãos aplicados às circunstâncias 
concretas. opcr.lcionalizando a "Doutrina Social da Igreja" ao mesmo tempo que evita o tcoricismo com que 
geralmente esta Doutrina é apresentada. 

Este processo pode ser acionado nacionalmente, segundo as conveniências, através de "Semanas Sociais 
Brasilcir:ts··. mas pcnnanccc à disposição da livre inicintiva dns Dioceses e das comunidades. 

Prática do Ecumenismo 
Na coordenação naciona� .qa Terceira Semana Social Brasileira já estão um répresentante do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) e um da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE). Na Comissão 
Executiva toma p:trte um representante da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E o Simpósio sobre a Dívida 
Externa foi uma promoção conjunta, coordenada pelo CONIC, CESE e o Setor Pastoral Social da CNBB. 
O campo de atunçiio das Pastorais Sociais nos coloca. lado a lado, com im1ãos de O}ltras denominações cristãs, e 
propicia a aproximação, o conhecimento mútuo, o crescimento da estima recíproca, é a superação de preconceitos, 
abrindo caminho para avanços na prática ecumênica. 

Fica assi1ir comprovado que o serviço comum à sociedade, que as Igrejas são chamadas dar, vai 
fundnmentando uma prática de colaboração que se torna indispensável para o relacionamen�o ecumênico entre 
:ts próprias Igrejas. A roalidadc nos aproxima e nos chama para a comunhão . 

.,. 
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HISTÓRICO DE ORIGEM DO PRIMEIRO CONGRESSO ESTADUAL 
DA PASTORAL DA SAÚDE -LESTE I 

A Pastora] da Saúde da Diocese de Nova Iguaçu preocupada com a articulação e o bom 
desempenho, pensou em articular a nível estadual essa Pastora] para que juntos pudéssemos traçar 
algumas estratégias comuns visando melhorar o trabalho em nossas Dioceses. No ano passado a 
Pastoral da Saúde de Nova Iguaçu promoveu dois encontros com algumas Dioceses na dimensão 
Comunitária onde aprofundamos alguns desafios, necessidades e dificuldades. Participamos do 
Congresso Nacional da Pastoral da Saúde que este ano fazem 25 anos de realização com um grande 
evento de aniversário onde também pretendemos participar. No Congresso Nacional do ano passado 
voltamos com a certeza da importância da organização em nível de Estado. Assim convidamos 
representantes das Dioceses de Volta Redonda, Petrópolis, Rio de Janeiro e Caxias com o objetivo de 
nos conhecermos melhor e ver o que era possível fazer. Aconteceram algwis Encontros e juntos 
tivemos a certeza da necessidade de organização. Assim consolidamos a idéia de realizar o Primeiro 
Congresso Estadual da Pastoral da Saúde. Essa Equipe provisória está articulando e preparando junto o 
Congresso com o objetivo de conhecer e saber como andam os passos nas três dimensões: Solidária, 
Comunitária e Político Institucional em todo Estado na Pastoral da Saúde Sendo assim o tema do 
Primeiro Congresso será "O QUE É PASTORAL DA SAÚDE NAS TRÊS DIMENSÕES: 
SOLIDÁRIA, COMUNITÁRIA E POLÍTICO INSTITUCIONAL NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - REGIONAL LESTE l". Essa Equipe preparou a Programação para o dia do Evento. Mas 
para que ele aconteça e seja um sucesso vai depender do esforço de cada um de nós que compõem essa 
Pastoral no Estado. Por isso daqui em diante todos somos responsáveis pela realização e sucesso do 
Evento. 

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO 
8:00 -RECEPÇÃO E CAFÉ 
9:00 -ABERTURA DO ENCONTRO 
9:30 -ORAÇÃO 
10:00 - INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
10:10-0 QUE É PASTORAL DA SAÚDE E COMO ESTÁ NO BRASIL 

Palestrante - Dr André ( coordenador da Pastoral da Saúde Nacional) 
11:00 -CAFEZINHO 
11:15 -DIMENSÃO SOLIDÁRIA-

Palestrante-Pe José Bertin (Pastoral da Saúde -Diocese de Caxias) 
12:00 -TESTEMUNHO DE VOLTA REDONDA 
12:30-ALMOÇO 
13:30 - ANIMAÇÃO 
14:00 - DIMENSÃO COMUNITÁRIA- 1ª PARTE 

Palestrante- Dr Carlos Augusto (Pastoral da Saúde-Diocese do Rio de Janeiro) 
14:40 -DIMENSÃO COMUNITÁRIA-2ª PARTE 

Palestrante - Dr Suzana (Rede Fitovida do Estado do Rio de Janeiro) 
15:20-CAFÉ 
15:30 -DIMENSÃO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Palestrante -Dt' Márcia Pacheco e Enfenneira Sonia Leitão (Assessoras da Pastoral) 
16:30 - APRESENTAÇÃO DE CADA DIOCESE PARA FALAR DO ANDAMENTO DA 
PASTORAL DA SAÚDE NAS 1RÊS DIMENSÕES.(SOLIDÁRIA, COMUNITÁRIA E POLÍTICO 
INSTITUCIONAL) 
17:20 -ASSEMBLÉIA DA PASTORAL DA SAÚDE 

• Constituir a Assembléia Estadual
• Constituir uma comissão provisória com representantes de todas as Dioceses com o

objetivo de articular e organizar a Pastora] da Saúde nas três dimensões no Estado do
Rio de Janeiro.

• Marcar a data do próximo Congresso Estadual.
18:20 - ENCERRAMENTO 

Até lá. 

Com Carinho. 

Equipe de Organização do Evento. 



CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRAISIL 

43ª Assembléia Geral 
Itaici,Jndaiatuba-SP, 9 a 17 de agosto de 2005 

QUARTA SEMANA SOCIAL BRASILEIRA 

Informações sobre o processo da 4ª SSB: 

51/43"AG(Com) 

Observação previa: Está sendo distribuído um subsídio, colorido, trazendo os 
diversos "mutirões" em andamento: mutirão para a superação da miséria e da fome, mutirão 
pela e com a Amazônia, referendo do desarmamento, e «mutirão por um novo Brasil" da 4ª.
Semana Social Brasileira. 

Decidida na 41 ª Assembléia Geral, há dois anos atrás, a 4
ª Semana Social se 

aproxima agora dos seus momentos mais densos de realização a nível nacional, num contexto 
político que ninguém imaginava, e que mais ainda indica a validade desta iniciativa. 

Ela se apresenta como espaço de diálogo, como plataforma comum entre Igreja e 
Sociedade, para a reflexão, o discernimento da realidade e para a animação da ação política 
consciente e articulada da cidadania. 

E' importante observar a pronta receptividade que teve esta iniciativa da Igreja, de 
propor esta plataforma comum de reflexão, junto às forças sociais. 

. O tema proposto - A articulação das fo1rças sociais para a construção do Brasil 
que queremos - e seu lema - Mutirão para um ovo Brasil, se mostraram muito acertados 
e válidos. 

De fato, a questão da articulação da cidadania parece ser o grande desafio político 
· na situação que o país vive.

As forças sociais se encontram perplexas e desarticuladas. Incentivar a articulação 
�a cidadania já seria suficiente para motivar a realiza1ção da Semana Social. 

Ligada à questão da articulação está a questão das mediaçõ� que é outro desafio 
cuja amplitude precisamos ter presente Pois de nada adiantam os objetivos políticos, as 
utopias, se não encontramos mediações concretas para realizá-las. 

As "semanas" anteriores tinham chegado a formular bastante bem o sonho do 
Brasil que queremos: politicamente democrático, economicamente justo, socialmente 
solidário, culturalmente plur8.4 ecologicamente sustentável, religiosamente ecumênico. 

Mas não basta a utopia. Estamos no momento de c.onstatar que sem as mediações 
concretas, a utopia fica frustrada. 

A atenção para as mediações fez a 4ª

. SSB pensar em alguns temas centrais, vistos 
à luz deste desafio de encontrar mediações válidas como caminhos de participação da 
cidadania na construção do país que queremos. O primeiro deles é a questão do Estado e a 
necessidade de sua reformulação, que agora se coloca em termos de urgente reforma política. 

O segundo tema permanece a questão do endividamento do Estado Brasileiro e o 
quanto este endividamento coloca em risco a soberania nacional. 

O terceiro tema é a importância dos movimentos sociais e a função que eles 
possuem no novo contexto político. 



O quarto tema são as grandes transformações por que está passan1o o trabalho, e 
suas conseqüências na vida das pessoas. 

No final de setembro vamos realizar em Brasília um ... Seminário", para recolher os 
principais conteúdos refletidos nas 152 "semanas" de que a secretaria teve conhecimento. 

Este "seminário", realizado que contará com aproximadamente SO pessoas, tem 
como finalidade garantir os conteúdos objetivos, que servirão de base para o encontro mais 
ámplo, previsto agora para os dias 25 a 28 de outubro, em Brasília. 

O Seminário espera garantir o resgate das reflexões feitas nas diversas semanas 
sociais, realizadas em diferentes niveis pelo Brasil afora. 

A realização de um encontro maior, com participação mais ampla de representação 
das Dioceses, Regionais e movimentos sociais, resultou de um consenso que se estabeleceu, 
diante da situação política vivida agora no País, de que era conveniente unir as forças, e fazer 
confluir para um único evento, numa mesma data, diversas iniciativas que estavam previstas 
para as proximidades do mês de outubro, por parte de alguns movimentos sociais. 

Foi surpreendente a pronta adesão desses movimentos, aceitando se juntarem à 
Semana Social para promover em conjunto um encontro mais massivo, em Brasília, dos dias 
25 a 28 de outubro, logo depois do referendo sobre o desarmamento, com o propósito de 
formular propostas de atuação política, a serem assumidas pelos movimentos e apresentadas à 
nação. 

O número de participantes vai depender dos recursos a serem conseguidos pelos 
movimentos. 

De nossa parte, achamos que é viável o que já está sendo pensado pelos Regionais 
da CNBB: cada Regional organize uma delegação e consiga um ônibus para o transporte a 
Brasília, sendo que a Secretaria da Semana Social vai arcar com as outras despesas, de 
alojamento e alimentação para os participantes vindos dos Regionais. 

Através da Semana Social esperamos, assim, canalizar o desejo de participação na 
· reflexão política por parte dos membros de nossas comunidades, num contexto aberto de
convivência e de colaboração com os movimentos sociais.

Desta maneira a Igreja pode marcar uma presença construtiva, oferecendo, 
sobretudo a colaboração do trabalho realizado nas Dioceses, através das diversas semanas 
acontecidas. 

Itaici, 15 de agosto de 2005 



1- Abertura (9 às 9:30 h).

Diocese de Nova Iguaçu 
4 Encontro do Fórum das Pastorais Sociais 

(20 de setembro de 2003 - Ccpa.l) 

Leitura Bíblica de Isaías 58. 5-8. 
Canto (''Deus Chama a Gente para Um Momento Novo". 

Il- Memória da Caminhada do Fórum em 2003 (09:30 às 10 horas) 
O Fórum das Pastorais Sociais tem como objetivo geral: iniciar um processo de articulação das Pastorais Sociais tendo como 

cenário todo um trabalho para reorganizar outras instâncias diocesanas como o Fórum da Formação, da Comunicação e as discussões em 
tomo dos regimentos comunitários e paroquiais em vistas da Assembléia Diocesana de 2004. 

1° Fórum {15 de fevereiro). 
• Presença de 66 pessoas.
• Objetivos específicos: facilitar o conhecimento entre os participantes, perceber a riqueza que existem nos trabalhos desenvolvidos,
buscar uma organização diocesana que possa contribuir para esse processo.
• O que foi feito: 1- apresentação dos resultados parciais da pesquisa diocesana sobre as ações sociais como um primeiro "ver" sobre a
realidade; 2- Trabalho de grupo sobre os resultados da pesqu·,sa e sobre as motivações para a atuação nas pastora·,s sociais.
• Considerações Finais:
AJ Sobre os Resultados Parciais da Pesquisa Diocesana Sobre as Ações Sociais

Somente três tipos de ação social ("distribuição de alimentos·; "distribuição de cobertores, roupas e calçados" e "outras formas de 
ação social·), dentre as quatorze modalidades pesquisadas, indicam que os pesquisados não sabiam informar em que período a ação havia 
sido fundada e/ou inaugurada. Este dado sugere um desconhecimento dos envolvidos no trabalho, o que sugere um maior grau do 
"voluntariado�, .. informalidade· e "rotatividade· que normarmente envorve tais atividades. 

Há uma potencialidade muito grande nas ações sociais diocesanas, no campo da "Saúde" e da "Educação", visto que o número de 
iniciativas de 2001 em dante já é superior às iniciativas fundadas durante todo o periodo de 1981 a 1990. O mesmo não acontece com a 
"distribuição de alimentos·. 

As particularidades municipais: a distribuição de alimentos ocorre com mais freqüência nos municípios mais populosos, nesta ordem: 
Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis. Já em Nova Iguaçu (mesmo com somente 47,82% das paróquias apuradas) estão quase 
que concentradas as ações sociais ligadas a educação. Já no campo da saúde há uma relativa distribuição entre Nova lguaçu, Mesquita e 
Belford Roxo. 

A participação das mulheres no trabaího das ações sociais é em geral, pelo menos duas vezes maior que a dos homens. A única ação 
social em que o número de homens e maior que o de mulheres é no setor da distribuição de materiais de construção. Onde a presença 
feminina é maior é no setor do Trabalho, {cooperativas de geração de emprego e renda e atlVldades de capacitação para o trabalho). 

Articulação na Igreja e na Sociedade Civil. Observamos também que as ações na saúde formam o setor com a melhor distribuição da 
representação nos espaços oomunitán·os, paroquiais e diocesano. Já a educação e a dlstn'buição de alimentos têm um níver de

representação na comunidade e na paróquia razoável, porém baixo na estrutura diocesana. A educação, porém, tem um nivel razoável de 
representação no município e no Estado e um considerável número de outras formas de representação. Já a distribuição de alimentos não 
possui praticamente nenhum tipo de representação no municipio e no Estado, 

Questão Rnanceira. Observamos que dos que tem conhecimento da sustentação financeira da ação, boa parte provém de doações 
individuais. Somente o setor da educação conta com significativa contribuição dos governos. Ao mesmo tempo, ocorre uma grande falta de 
informação de como o trabalho é mantido, bem como do custo de execução das açõe§ sociais. 

B) Outras Considerações
Necessidade de discussão das políticas públicas e de capacitação de pessoas que já atuam e de novos colaboradores. Se fazer
representar nos Conselhos Municipais a fim de ter uma ação mais eficiente.
Não ficar no assistencialismo e no voluntarismo, evitando a indústria da pobreza.
Ampliar o Centro Sociopolítico.
Melhorar comunicação dos grupos.

2" Fórum (17 de maio). 
• Presença de 32 pessoas.
• Objetivos específicos: 1- realizar uma primeira reflexão sobre como anda o trabalho das pastorais sociais frente às
diretrizes apresentadas na Assembléia Diocesana de 2000; 2- Pensar as dificuldades comw1s enfrentadas pelas pastorais e obras
sociais.
• O que foi feito: 1- comentou-se sobre a conclusão do trabalho de pesquisa e a entrada na fase de análise dos resultados.
Trabalho de Grupo sobre A) como a pastoral social contribui para concreti7..ar as diretrizes diocesanas; B) quais são as
dificuldades comuns que são enfrentadas e sugestões para superá-las: C) De que forma e como o seu grupo se articulará numa
pastoral de conjllllto.
• Considerações Finais:

Foi apontada a necessidade de superação do assistencialismo e formação na perspectiva de uma cidadania plena, sem a dicotomia
entre fé e vida, investindo numa capacitação para a participação nos Conselhos Municipais e na definição de prioridades diocesanas
para a eclrcação para a cidadania.
Reformulação do papel da Cáritas como órgão articulador e coordenador das pastorais sociais;
Valorizar o trabalho de conjunto realizado pelo CDDH e pelo CSp.
Investir no conhecimento das realidades municipais.



.. 

Trocar experiências entre as pastorais e ações sociais, criando um espaço onde os grupos possam discutir os problemas e tirar 
encaminhamento conjuntos. 
Desenvolver articulação nas paróquias para depois fortalecer a articulação diocesana. 
Despertar a juventude. 

3" Fórum (19 de iulho). 
• Presença de 27 pessoas.
• Objetivos específicos: recuperar as sugestões oferecidas no segundo encontro a fim de discuti-las.
• O que foi feito: 1-Apresentação de alguns aspectos do Doe. 71 da CNBB (Diretrizes para a Ação Evangelizadora); 2-A partir da síntese
da Segunda reunião do Fórum foi apresentada uma proposta de encaminhamento contemplando dois aspectos considerados fundamentais
para iniciar um processo de articulação: A) a indicação da Cáritas como órgão coordenador das Pastorais Sociais; B) a organização de um
programa diocesano de formação voltado para quem atua nas pastorais sociais tenho como "fio-condutor" a capacitação para o exercício
da cidadania e em especial a participação nas políticas públicas e conselhos municipais; 3- indicação de nomes para composição de uma
coordenação provisória para os encontros do Fórum e para o processo de articulação das pastorais sociais.
• Considerações finais: foi formada uma equipe de trabalho provisória (Coordenação Provisória) responsável por detalhar a proposta
geral e apresentá-la na próxima reunião do Fórum em 20 de setembro, ás 9 horas no Cepal.

m- Apresentação da Proposta da Coordenação Provisó1·ia a "Fim de ser Discutida e Votada
1. Criação de uma Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais (Em substituição a proposta de reformulação do papel da

Cáritas:
1.1. Forma de Composição dos Membros da Cooredenação:
T b 

. 
d
. 

d d rdo 
. 

t t 't de 
. 

1 d" reze mem ros m 1ca os e aco com as seguin es areas ema 1cas açao soc,a na 1ocese: 
Area Temática Grupos 

. Sociedade São Vicente de Paulo . 

Assistência Social 
. Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobertores, remédios. etc . 

1. 
. Pastoral da Solidariedade . 
. Pastoral Carcerária 
. Pastoral da Saúde . 
. Bioenergética . 

Saúde 
. Medicina Natural. 

2. 
Farmácias Comunitárias . . 

. Postos de Saúde . 

. Pró-vida . e.:::----,.:; . Pastoral Operária . 

. Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC) . . Cooperativas . 
3. Trabalho . Grupos de Geração de Emprego e Renda . 

. Clube de Mães . 

.,• Cursos profissionalizantes 

/IP 

/: Pastoral Familiar. 
4. Familia Pastoral da Terceira Idade. . Movimento Familiar Cristão (MFC) . 

/ ,. Pastoral da Juventude. 
5. Juventude . Movimento Juvenil. 

', . Juvcnt11de Franciscana (Jufra). 

\ . Pastoral da Educação . 
6. Educação �. . Alfabetização de Jovens e Adultos. 

. Pré-vestibular . 

. Pastoral da Criança . 

. Pastoral do Menor . 
7. Criança . Casa do Menor. 

. Creches Comunitárias . . Abrigos 
. Pastoral Social . 

Política e Cidadania 
. Pastoral da Cídadania . 

8. . Pastoral dos Negros . 
. Grupos de Fé e Compromisso . 

, . • "Organismos Diocesanos': Centro SociopoUtico (CSp), Cántas, Centro Diocesano de Direitos Hwnanos (CDDH)
teriam 1 representante cada as "Associações Diocesai1as" Comunidades Eclesiais de Bases (CEB's) e a Conússão
Diocesana de Leigos (CDL) também teriam l representante cada.

1.2. Critérios 
1.2. l .  Estar plenamente engajado na pastoral ou movimento e ter um certo tempo de caminhada. 
1.2.2. Participar ou estar vinculado a outros espaços eclesiais e/ou da sociedade civil, facilitando uma visão de pastoral de 

conjunto e de sensibilidade para a questão das políticas públicas. 



l.2.3. Participar de encontros mensais (terceiro Sábado do mês, de 9 ils 12 horas no Cepa{).

1.3. Atribuições da Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais 
Organização e Funcionamento 
1.3 .1. Realizar encontros mensais para acompanhar e coordeuar a ação e a formação das pastorais sociais na diocese. 
1.3.2. Convocar e organizar Assembléias Diocesanas das Pastorais Sociais (Avaliação / Planqjamenlo, Metas Comuns, 

Escollia de compo11entes para a Coordenaç.ão). 
1.3.3. Estabelecer representatividade junto a Coordenação de Pastoral. 

Articulação 
1.3.4. Articular as pastorais sociais entre si. promovendo o intercàmbiio entre as pastorais atuantes muna mesma temática. Por 

exemplo, as pastorais que desenvolvem ações junto ao mundo ela educação ou da saúde. 
1.3 .5. Estabelecer intercâmbio das Pastorais Sociais Diocesanas com :as atividades promovidas pelo Leste 1 e pela CNBB. 
1.3.6. Incentivar a articulação das pastorais sociais nos regionais e na1; paróquias. 

Formação, Ação e Comunicação 
1.3.7. Promover programas anuais de fonnaç.ão para todos os que atuam nas pastorais sociais, bem como programas 

específicos para detenninadas temáticas. 
l .3.8. Plan�jar e realizar encontros abertos trimestrais (março, junho e setembro) com o objetivo de colaborar na formação e 

na troca de experiências (Fórum Diocesano das Pastorais Sociais). 
1. 3. 9. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinc:ulados à Caritas Diocesana de Nova Iguaçu.
l.3.10.Divulgar as ações das pastorais sociais nos meios diocesanas de comunicação (Rádio, Caminhando e lntemet).

2. Temáticas para um Programa de Formação para 2004 para os que atuam nas pastorais sociais.
1. O que é a pastoral Social da CNBB.
2. Estudo oo Documento 71 da CNBB.
3. Espiritualidade e Mistica.
4. Análise da realidade socioeconômica da Baixada a paror de situações dn pobreza vividas pelas pessoas com as quais trabalhamos.
5. Capacitação para atuação nos Conselhos Municipais e nas políticas públicas.
6. Discussão sobre atuação social e assistencialismo.
7. Papel da Igreja e do Poder Público.
Observação; oferecer também formação especifica para as pastorais que dlesenvolvem trabalhos em determinadas temáticas: formação
para a questão das crianças, saúde, educação, trabalho ...

Questões para o Trabalho de Grupo (10:00 / 1 O: 30'): 

Como avaliamos a proposta de criação de uma Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais? 
1. Se não aceitamos a criação desta Coordenação Diocesana, qual a alternativa proposta?
2. Se aceitamos a criaç.ão desta Coordenação Diocesana, como avaliamos:

A. a forma de composição desta?
B. os critérios de participação?
C. as atribuições?
D. a proposta de temáticas para um programa de formação para os que atuam nas pastorais sociais, pensado para

2004? Outros temas? Temas a serem excluídos? Quais poderiam ser os três primeiros temas a serem estudados?
3. Se aceitamos a proposta de criação desta Coordenação Diocesania das Pastorais Sociais, é proposto que através de uma

Assembléia Diocesa.na Extraordinária das Pastorais Sociais sejam escolhidos os futuros membros.

Data proposta: 08 de novembro de 2003 (Sábado). no Cepa!. Cada um dos grupos (de acordo com os critérios de composição) 
apresentaria um representante que poderia votar e ser votado. 

lanche: 10:30 / 10:45 
Plenária: 10:45 / 11 :30 
Avisos: 

Plenária do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu (Terça), às 19 horas na Catedral de 
Santo Antônio. 
Reunião sobre a pa1tici1>ação dos leigos nos Conselhos Mt11nicipais: 15 de outubro, de 14:30 às 17 horas ao 
CepaJ. 
Curso de Capacitação para Conselheiros Municipais promovido pela Fase: 20 a 26 de novembro, de 19 às 
21:30 na Unig de São .Toão de Meriti. 



Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2005 

Relatório do Curso de Formação Política do Município de Nova Iguaçu 
. .

Data de Reencontro dos cursistas: 03 de dezembro às 9 hs na Catedral 

Assessor: Cláudio Crespo 
Total de participantes: uma média de 35 
Paróquias representadas: 
Região I: Catedral de Santo Antônio ( 1) - Paróquia Cristo Ressuscitado (5); 
Região Il: Paróquia São Pedro e São Paulo (3); 
Região III: Paróquia N. Srª de Fátima - Cabuçu (6) / Paróquia N. Srª da Conceição - Marapicu (6) / 
Paróquia N. Srª da Conceição - Rosa dos Ventos (1) / Paróquia Santa Luzia - Bairro da Luz (1 ); 
Região IV: Paróquia N. Srª de Lourdes - Carmary (3) / Paróquia de Santa Rita - Santa Rita (2); 
Região V: Paróquia Santa Rita de Cássia - Cruzeiro do Sul (1); 

Sociedade Civil 
Movimento Desperta Comendador: l 
Grupo Fé e Compromisso de Cabuçu: 3 
Igreja Evangélica: 1 

O curso teve uma regularidade média distribuída da seguinte forma: 
3 dias: 25 pessoas 
2 dias: 6 pessoas 
l dia: 4 pessoas

a) sobre o orçamento 2006:

Encaminhame)1tos :. 

• Formar comissão por Unidade Regional de Governo
URG 1 Centro - Naégele (2667-7772) / URG 2 Posse - Jaciro (3101-5631) / URG 3 Comendador
Soares - Henrique (2767-0845 / 8612-1465) / URG 4 Cabuçu - Simone (2695-0208) - Suplente: Tiago.
URG 7 Vila de Cava - Margarida (9148-6121).
• Fazer oficio para Câmara de Vereadores (Presidente), solicitando reunião e Audiência Pública sobre o

Orçamento Municipal 2006. Saber qual será o dia da votação. Fazer acompanhamento através da 
C.P.A.

. 

• Fazer oficio para Prefeitura (Gab. Do Prefeito), solicitando informações sobre o orçamento
participativo 2007.

B) sobre as Conferências Municipais da Revisão do Plano Diretor;
• É preciso nos organizarmos por Unidade Regional de Governo (os representantes estão acima

relacionados/as).
• Reunião por área:

Uni. Reg. De Dia da Horário Local 
Governo Reunião 

1 12 / Novem 9:00 Cepa! 
2 15 / li 15 hs Paróquia N. Srª de Lourdes - Carmarv/ Três Corações 
3 11 / 

li 19 hs Igreja Sagrada Família - Jardim Alvorada 
4 Toda 3ª 19 hs Igreja N.SR

ª de Fátima - Cabuçu 
7 10 / Nevem 17 hs Gerardo Danam - R: Dru Juvenil de Souza Lopes, 170 

C:\CSp\F/avío Pífô'v"elatórío do curso de for(J]ação polftíca 2005.doc 
. ' 
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COMISSÃO DIOCESANA DE fORMAÇÃO SOCIAL PERMANENTE: "FÉ E COMPROMISSO" 
Relatório do Encontro de Preparação ao Segundo Projeto de Formação Social 

05 de maio de 1999 - 9:00 às 13:00 - Centro de Formação de Lideres (CENFOR) - Moquetá. 
Presentes 

1
: 

Ar1ur Torres Neto (animador de Japeri) 
Emília Alves C. Silv;i (11nimadora de Nilópolis) 
Jórge P. P. de Amorim (representante de B. Roxo) 
Maria Batista (animadora de Paracambi) 
Salvador Marcelino (animador de Nova Iguaçu) 
Percival Tavares da Silva (Projeto de Resgate da Memória do Curso) 
Francisco Orofino (convidado) 
Frei Pia ia (Equipe de Coordenação) 

Pe. Bruno (Equipe de Coordenação) 
Pe. Agostinho l'rello (Equipe de Coordenação) 
Luiz P11rreirns (assessor) 
Irene Sirlei L. Vog11s (Equipe ele Coordenação) 
Adriano de Arat\jo (Equipe de Coordenação) 
Pe. Carlos Antônio da Silva (Coordenador da Região Pastoral 7) 
Pe. Paulo (Coorde11ador ela Região Pastoral 5) 

· RELATÓRIO DO [NCONTRO

1- Leitura e Reflexão do Evangel!to
O encontro foi iniciado às 9:30 com a acolhida, oficio de abertura, leitura e reflexão partilhada do Evangelho segundo

Lucas ( 15, 8-9). Alguns dos participantes expuseram que a Palavra de Deus nos traz à 111e111ória a busca do projeto: "que 
compromisso o curso tem neste processo de resgate da dignidade?" A reflexão nos resgata a confiança no trabalho pastoral 
siste111atizado, com metodologia adequada e que tenha alegria em reunir os vizinhos e anunciar descoberta do que estava 
solto, perdido, sem articulação. Artur amarrou as reflexões dizendo que "a moeda representa todas as nossas dificuldades e 
impasses. A exemplo desta mulher, precisamos ter consciência de nossas perdas, adquirir um métpdo eficaz e colocar-se em 
movimento de procura. O nosso projeto quer seguir o exemplo dessa mulher: partir das comunidades, para élS comunidades 
e com as comunidades. Sendo assim, poderemos um dia reunir amigos e vizinhos para dizer: 'alegrem-se conosco, pois 
encontramos o que se111pre foi nosso'". 
2- Sentido Geral do Encontro

Apps o canto "Somos Gente Nova'\ Adriano apresentou em linhas gerais as razões do encontro: pensc1r alguns ele111e11-
tos que ajudarão a dar direç..10 ao segundo projeto de formação social, previsto para iniciar no segundo semestre deste ano. 
Por isso foram convidadas diversas pessoas que terão muito a contribuir com o segundo projeto. Foi justificado também a 
ausência de alguns. Foi ressaltado que o Curso não quer ser um "corpo estranho" na Diocese. Neste sentido, espera poder 
ampliar o contato e participação efetiva de Coordenadores das Regiões Pastorais, Círculos Bíblicos, Juventude, Seminário, 
entre outros, na orientação deste segrn1do projeto. 
Parreiras apresentou a proposta da pauta do dia: (1) O Que Queremos com Este Segundo Projeto?; (2) Qual o Tipo de 
Curso?; (3) Temas; (4) Perfil do Público; (5) Processo do Convite; (6) Perfil do Profissional que Irá se Responsabilizar 
pelos Cursos. 
3- O que é o Segundo Projeto de Formação Social?

Parreiras iniciou a discussão específica a respeito do segundo projeto comentando que 110 projeto anterior, -a intenção era
de uma formação básica de dois anos. O segundo projeto de For111ação Social, embora seja em certa medida, u111 processo 
que dá continuidade ao primeiro, quer ser destinado à uma formação mais específica, com cursos em tomo de 20 horas por 
tema ( Educação, Saúde, Emprego, etc.). Esses temas seriam preparados e estudados a partir da realidade de cada municipio 
(Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Nilópolis). Cada turma terá 25 vagas, sendo que os munici
pios terão 1 turma cada um com exceção de Belford Roxo que terá 2 turmas (com o total, portanto, de 50 vagas) e Nova 
Iguaçu, com 3 turmas (com o total, portanto, de 75 vagas). Ao longo de dois anos de formação social, estão previstos 8 
cursos acerca dos temas, sendo 2 cursos por semestre, totalizando quatro cursos por ano. Parreiras lembrou ainda que o 
objetivo deste segw1do projeto de fonnação social é instrumentalizar pessoas em cada município para que possc1111 atuar nos 
respectivos locais. O segundo projeto poderá, desta forma, contribuir com os cursistas do primeiro projeto para estes atua
rem no "meio do povo", sendo agentes pa1ticipantes na transformação pastoral e social. Pe. Bruno lembrou que o trabalho 
da Pesquisa2 contou com a participação das pessoas dos Núcleos e Círculos Bíblicos e que estas precisam ser valorizadas 
nesse segundo projeto. Por isso, precisamos canalizar forças para atuar no meio do povo, ajudando-o. 

Foi lembrado que o Primeiro Projeto já deu um fruto: a Criação da Comissão Diocesana de Formação Social Permanen
te: Fé e Compromisso. 
4- Metodologia Básica do Segundo Projeto
( 1) Trabalhar a questão teológica de cada tema (Questão da Mística); (2) Conhecer a realidade municipal, de acordo com
cada tema (histórico, estatísticas); (3) Conhecer as experiências exitosas de outros municípios de acordo com cada tema.
( 4) Discutir quais os caminhos de intervenção no município.

1 Foram ainda convidados mas ,ião puderam participar: Pe. Obertal, Coordenador dos Círculos Bíblicos. Pe. Davenir, Pe. Maga
lhães, Cássia, Antônio Sérgio, "Sônia Martins (animadora de Queimados). Paiva, Pe. Marcus Barbosa. 
2 Pesquisa realizada pelo Projeto de Formação Social entre os meses de março e abril, com aproximadamente I O.JOO famílias parti
cipantes de Círculos Bíblicos e Núcleos Missionários da Diocese de Nova Iguaçu, abrnngendo seis municípios da Baixnda Fluminen
se e realizado por Cursistas do Primeiro projet6 de Formação Social, e principalmente animadores de Circulo Bíblico. animadores de 
Núcleos Missionári©s e Jovens. 



5- Passo Fundamental
Orofino argumentou que para a realização desses objetivos, será necessário "aglutinar e organizar pessoas preparadas

para desenvolver previamente a metodologia proposta para o segundo projeto, os instrumentos de análise. É preciso, por
tanto, formar uma Equipe de pessoas especializadas em cada campo com a maior urgência" Esta urgência se deve ao fato 
de que o processo, neste segundo projeto, deve ser mais capilar, mais lento, para facilitar a absorç.:'io''. 
6- Proposta de Traballro para Cada Município: Escollrer o Tema Inicia! para o Segundo Projeto

Foi proposto que cada município, nos encontros a serem realizados no mês de maio e junho', possa111 indicar dois temas
que julgam ser importantes de serem estudados inicialmente, sem prejuízo dos demais temas. Contanto, deverão indicar 
qual dos dois temas é o prioritário A partir ela consulta a essa indicação, será escolhido o primeiro tema ri ser estudado no 
projeto de formação social. 
7- Atenção Aos Temas Não Escol/ridos Nos M1111icípios: A O,ganização por Tema e por Município.

Foi lembrado aos animadores de cada município que procurem ajudar os grupos temáticos a não se desmobilizarem em 
função de um determinado tema não ser escolhido como o inicial deste segundo projeto. Parrein1s sugeriu que se articule 
com mais rapidez os possíveis nomes de assessores temáticos para que este s possam re.1lizar um processo de acompanha
mento com os grupos de saúde, educação, emprego, política e meio ambiente. Estes, por sua vez, poderiam auxiliar na 
montagem dessas palestras. 
Ficou decidido que na próxima reunião da Equipe de Coordenação da Comissão (toda segu11cla quarta�fei ra do mês, às 15 
horns no CEPAL) serão propostos nomes de possíveis assesores. 
8- Sugestões para a O,ganização da Equipe Para.o Segundo Projeto:

Ao 111esmo tempo, foi sugerido por Parreiras, que Percival, Antônio Sérgio e Cássia se somassem ao Adriano no traba
lho de acompanhamento geral do Curso. 
Pe. Agostinho le111brou que é pretensão do curso não perder nenhu111 de seus colaboradores, todos são fundamentais para a 
ca111inhada: Névio, Jorge Miranda, ... 
9- Proposta de Palestras Sobre Análise de Conjuntura como ll1otil'llrloras para o Segundo Projeto

Percival sugeriu que fosse realizado encontros de Análise de Conjuntura em cada município, organizando palestras
como forma de preparação ao segundo projeto. Estes encontros seriam sobre os referidos temas cio segundo projeto, 
1 O- Perfil do Público 

Foram feitos os seguintes comentários: ( 1) Pede-se que as pessoas indicadas tenham u111 trabalho pastoral/ social ele cu
nho aberto e de base na comunidade, no intuito de representarem uma vontade co111unitária e não apenas interesse indivi
dual, de mais infonnação teórica desligada de uma experiência de fé comunitária; (2) Ao mes1110 tempo, o Curso não deve 
ser restrito somente às pessoas da Igreja Católica, de qualquer fo11na é i111portante que a pessoa tenha uma atuação ou ex
periência no bairro com um trabalho de cw1ho social (3) É ftmdamental que pessoa tenha disponibilidade e desejo ·concreto 
de trabalhar, de se envolver na área do curso, isto é, que possa priorizar o investimento na organização popular. 

Uma questão fundamental --e que difere significativamente cio primeiro processo de seleção-, é que caberá aos mu11i
cipios receber, selecionar e indicar os nomes para o segundo projeto de formação social. Foi sugerido que os cursistas pos
sam fazer um trabalho conjunto com os Coordenadores das Regiões Pastorais, com o intuito de envolver mais pessoas e 
contar com o apoio destes, afim de construinnos u111a organização diocesana mais articulada e integrada. 
l l-Â11ú11cio do Segundo Projeto

Foi sugerido realizar a divulgação do Segundo Projeto no Jornal Diocesano Caminhando. Além disso, Frei Piaia solici
tou que em junho a idéia da Comissão Diocesana de Formação Social Permanente sejc1 apresentada no Conselho Pastoral. 
J 2- Alguns Dilemas 

Percival lembrou que poderemos perceber alguma difkuldade quanto à proposta do segundo projeto, afinal como garan
tir a questão da cidadania sem perder a questão da mística, da pastoral. É preciso estudar melhor a questão, 

Ano que vem, por exemplo, será período de eleições municipais. Há a proposta que de estudar política no curso. Pode
rão surgir muitos questionamentos. 
J 3-A Participação dos Coordenadores das Regiões Pastorais 

Pe. Carlos acrescenta que é preciso expor com maior clareza o papel dos regionais nesse curso. O que eles poderão fa
zer para colaborar?· Existe a necessidade do apoio dos regionais, principalmente se, com o segundo projeto, houver resis
tência por parte de algw1s padres. O apoio dos regionais é um força diocesana. 
14- Término do Encontro

Pe. Agostinho lembrou, na conclusão do encontro, da ausência de Matteo; esta era a nossa primeira reunião sem ele. Foi
decido que não haveria necessidade de um novo encontro no dia seguinte, pois o ponto que faltava (assessores) será discuti
do na rew1ião da Coordenação (como já foi dito). Concluímos com a oração da Ave-Maria. 

J Paracambi: 21 de maio. às 19 horas: Queimados: 15 e 22 de maio: Nilópolis e Belford Roxo: 15 de maio. O município de Japeri e 
Nova Iguaçu já realizaram os seus encontros. 
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Nova Iguaçu, '.?.1 dezembro de 2005 

Relatório provisório do encontro de avaliação e planejamento da 
Coordenação das Pastorais Sociais 

' ' Flávio Antôni.o Brandão de Souza 

O encontro aconteceu no dia 26 de novembro, no Centro de Direitos Humanos. Contou com a 
presença de cerca de 40 pessoas, representando os regionais: l, 3, 4, 5, 6, 8, 9, e 1 O, co, o assessor 
diocesano Pe. Agostinho Pretto. Faltaram representantes dos regionais: 2 e 7. 

O que temos organizados hoje: a coordenação diocesana composta de 1 O agentes de pastorais 
eleitos em assembléia, com mais 1 representante da Pastoral da Terra, 1 da Juventude e queremos ampliar 
com mais 1 representante da Educação e 1 da coordenação das Cebs. Existe também formada a s 
coordenações regionais 8 e· 1 O, e em fevereiro de 2006, a�ntecerá r�iões nos regionais 5 e 6, já com 
uma comissão provisória. 

Conseguimos construir uma agenda conjunta de organização � atividades. Ações a nível 
diocesano e regional, assim como formação. 

Planejamento das equipes provisórias de Coordenações Regionais das Pastorais So,·:·.'s � · 
-"' -�·e!.JL 

ti /1.-."' � 4t - ,.:-.ur /J:), J1 
_, <f / --·�., 'JP 

Regional 1: 
- t¼,-. z-;.._ �

Equipe responsável: Flávio Antônio, !vete Pantaleão, Jair e Ruy. ��� J�LP..!!'!!!!
Ações: 1 ·��1-clt; -

,!:?, ); J> 6 4 r? ?/ 
* l )  Apresentação da equipe na reunião do regional, no dia 07 de dezembro;
• 2) Fazer visita nos conselhos paroquiais (fevereiro): objetivendo fazer o levantamento das pastorais

sociais existentes, a fim de promover um encoritrõ regional (pré-assembléia);
• 3) Marcar um novo encontro regional (abril ou maiot

Atividades propostas: 
• 04 de março: abertura da campanha da fraternidade;
• 08 de março: dia internacional da mulher, nas paroquias;
• 1 ° de maio: 9h - celebração ecumênica na vila olímpica;
• 7 de setembro: romaria d@ trabalhad@r - Aparecida do Norte/SP;
• Setembro: semana da cidadania - encontro de reflexões nas paróquias.

Regional III: 

Equipe responsável: 

Contribuições: 

• Mapear o que já existe nas comunidades e paróquias;
• Acolher o que já existe;
• Valorizar e apoiar;
• Articular para que certas ações, sejam feitas em conjunto;
• Participar das reuniões da regional III;
• Participando das políticas públicas;

Controle Social 

• Despertar as paróquias para os eventos pastorais.

C:\CSp\Flavio Pifô\relatório do enc. da co,_ord. das Pas(. Sociais.doe 



Regional lV: 

Equipe responsável: 

• 1 ° passo: entrar em contato com o coordenador regional, marcar visit� 90 regional para fevereiro de 
2006. Para explicar o objetivo. 

• i' passo: pedir autorização para visitar paróquias, fazer diagnóstico das pastorais sociais;
• 3° passo: até maio de 2006, fazer encontro com 'representantes das pastorais sociais de cada paróquia. 

Tirar comissão regional. 

Regional V e Vl:

Equipe responsável: 

• 1 ª Reunião da Pastoral Social: aconteceu em 19/11/05, na paróquia N. Srª da Conceição em Belford
Roxo. Coordenadores: �e. Paulo, Sônia Ambrozino e Ir� T�ia; ./c,4'-e1� - _
Valorizar a espiritualidade: b altcerce de qualquer trabalho é a espiritualidade;• 

• Amor ao próximo: Jesus está no outro. É preciso agir com c�mpaixão, solidariedade e amor. Agir e
organizar a ação; 

•

• 

Ação: é preciso trabalhar junto, ser comunicativo, trabalhar com informativos dos passos da ação;
É preciso ser esperto para agir na realidade;

• Fazer levantamento social nas comunidades;
• Trabalhar as realidades locais;
• Que ação ter a nível de município;
• Próxima reunião: 04/02/2006 - 9h - na paróquia N. Srº da Conceição - Belford-Ro?(o .

Regional VIII: 

F.quipe responsável: 

• l) Formação temática (área);
• 2) Projeto de trabalho e renda;
• 3) Balcão de emprego, economia solidária (troca);
• 4) Fortalecer a pastoral regional;
• 5) maio: formação, exposiçio e debate;
• 6) julho: formação no regional 8.

Regional IX: 

Equipe responsável: 

• 

Propor como ponto de pauta a importância de organizar as pastorais sociais na paróquia e regional, na 
reunião dos conselhos paroquiais do mês de fevereiro; 
• Encontro regional no 3° sábado \âb)l.d� de março - 9h;
• Mapear as pastorais sociais;
• Construir a organização regional;
• Tirar linha de ação;
• Reunião do conselho regional: colocar está discussão e solicitar parceria.

C:\CSp\F/avio Pifô\relatório do enc. da coord. das Past. Sociais.doe 



1 Regional X: 

Equipe responsável: 

• O que foi feito:
• 1) Em outubro de .2004: foi tirada a 1 ª coordenação em assembléia regional;
• 2) Em março de 2005 a coordenação se desarticulou em função da saída da coordenadora;
• 3) Houve uma nova articulação, porém não conseguiu avançar;
• 4) Em outubro de 2005 foi tirada uma nova coordenação, com representantes das 6 paróquias do

regional;

Planejamento 2006: 

• Reunião da coordenação: fevereiro. (encontros mensais);
• Feira da ação social regional: março e novembro;
• Obs: alguns eventos como o dia da mulher, o dia do trabalhador, eleições, já estão agendadas.

C:\CSp\F/avio Pifôlrelatório do enc. da coocd. das Past. Sociais.doe 



Aparecida do No1te/SP, 28 de julho de 2004 

Relatório da Reunião da Preparação da 17ª RoMaria dos(as) Trabalhadores(as), 10° Grito dos 
Excluidos(as) e a 6ª RoMaria â Pé. 

Presentes: uma média de 20 pessoas representando os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Fizemos uma ótima reunião com representantes da Pastoral Operária dos 4 estados citados acima, da 
RoMaria a Pé, do Serviço Pastoral dos(as) Migrantes e do Pe. Luís Cláudio (Redentorista) responsável 
pela Basílica. 

• MISSA DOS(AS) TRABALHADORES(AS): 10h30min - Falamos do histórico da RoMaria, e no
desenvolvimento do assunto Pe. Cláudio foi fazendo algumas intervenções sobre as mudanças que
poderiam estar ocorrendo, tais como: Não pode haver mas coral cantando, o que pode haver é de 2 a
6 pessoas vestidas normalmente cantar e tocar. instrumentos junto com a comissão do canto da
basílica. Sobre as leituras agora existe uma equipe ela própria basílica que fazem, sendo que nós
tentaremos garantir nóssos leitores. -Sobre a procissão de entrada haverá a participação do pessoal da
RoMaria a Pé. O Ofertório ficará dividido com e.adia Estado que trará um símbolo simbolizando
sua característica. Os cantos precisam estar sincronizado com os da basílica. Faremos os nossos
folhetos próprios para a missa. ( o símbolo do Estado do Rio será um Cristo Redentor de + ou - 2
metros e será feito de Isopor ou compensado ou pai1oel e o mesmo levará 2 faixas em cada braço
estendido). No final da missa haverá a entrada de N.S.ª Aparecida.

• PROGRAMAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO:
- 7:00 Concentração e animação no porto de Itaguassu (os 4 estados responsáveis)�
- 7:30 Apresentação de atividades;
- 8:00 Saída em RoMaria;
- 9: 1 O Parada no pedágio de entrada das basílica
- 9:30 / 9:45 Grito dos(as) Excluídos(as)

• Tarefas Gerais:

• Motivar nosso pessoal a irem para o Porto de ltaguassu e se possível levar máquina fotográfica e
câmera de filmagem; Tentar colocar matéria da RoMariia em nossos jornais Diocesano;

• Favor tentar recolher o endereço dos(as) coordenadores:(as) de onibus de sua Diocese e repassar para a
coordenação da RoMaria;

• Pedir contribuição financeira de cada onibus (R$ 1,00) por passageiro se possível, e repassar para a
banca da coleta da RoMaria ao lado do palanque do Grito;

• Cada Diocese preparar Bandeirinha (TNT) simbolizando a Pastoral Operária (aquele desenho da
bandeira do Brasil com as mãos da campanha contra o desemprego e por vida digna;

• Cada Diocese procurar levar faixas com frases de efeito e identificando a Diocese;
• A Diocese de Nova Iguaçu fará uma Via-Sacra ao Cruzeiro às 5:30 da manhã;
* Lucas de Itaguaí ficou responsável de tentar conseguir um escultor para o Cristo, entrará em contato
com a Conceição de Volta Redonda e depois Flávio falará com a Conceição.

Representando o Estado do Rio: Maria Geralda (?) e Geraldo Orozimo (Volta Redonda) e Flávio 
Antônio (Nova Iguaçu). 

Espero ter conseguido repassar algumas informações que consegui captar, se estiver faltando alguma peço 
desculpa e espero que os(as) companheiros(as) acima possam completar. 
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maior que se abra a acolher esta no\'n freme (como por exemplo. o Cajamar). 
lmporta sempre cuidar para que não se transforme em aparelho de outras or
ganizações. 

Esse Instituto de Formação Politica deverá possuir um perfil definido: 
aberto a todas as grandes questões lidas na ótica dos oprimidos; que suponha 

-:1.) já realizada a assimilação do marxismo como método de análise (a partir do 
r- oprimido), dentro da perspectiva cristã; que seja evidente a posição de consi

derar o povo e seus movimentos o sujeito principal da transformação social;
que se incluam explicitamente em tudo as mulheres e a contribuição que pos
sam dar na teoria e na prática; que se valorize a dimensão; simbólica e afetiva
como formas de conhecimento e relação; que a democracia não seja conside
rada apenas como uma forma de relação social mas um modo de ser que per
vade todas as dimensões da vida, na família, na escola, nas comunidades, na
vida partidária e, evidentemente, na política

Parte importante na formação coerente e sistemática do Instituto deverá 
b 

1 
_,., 7 ocupar o aprofundamento da experiência teologal de Deus, a espiritualidade 

{if do compromisso, a correta articuJação entre fé e política e entre mística e ação. 
, :, Em seguida, será fundamental fornecer aos militantes o hábito de análise da
.,. ' - realidade no interesse da rransformaç.ão na perspectiva das maiorias; que se 

1... domine aí o código político, a visão revolucionária do mundo, que se forne-
çam ferrament� teóricas para superar o idealismo, úpico dos cristãos (que le

va, por medo do assistencialismo, a não atender às necessidades do povo, dei
xando de ser humanitário), o basismo (só o povo sabe de sua política e só ele 
conta), o messianismo (amanhã virá a revolução feita pelos pobres), o empi
rismo (análise apenas dos efeioos sociais malévolos sem descer à identificação 
de suas causas estruturais), o paralelismo de discursos (por um lado o discur
so da fé libertadora e justaposto a ele, desarticulado, o discurso da anâlise), 

I I 
o machismo (visão do real exclusivamente a partir do homem). 

t, , Pertence também ao Instituto discutir o exercício novo do poder dentro 
dos partidos de cunho popuJar e libertário, formas novas de aniculação com 

/ as bases e como relacionar-se com o poder existente que é burguês e anti-popular. 
e ' Por fim, importa discutir e elaborar um projeto-Brasil, que seja fruto da 

reflexão acumuJada, dos anseios articulados dos movimentos populares e res
posta às frustrações históricas das lutas por mais participação e democracia 

Para concluir, reconhecemos o cará{er fragmentário destas reflexões. Mais 
que reflexões de um grupo, elas são expresão de uma reílexão em grupo, no 
qual, livremente, se discutiu a urgência da articulação dos militantes cristãos 
e da comnbuição que poderão prestar ao conjunto da política brasileira. Este 
texto quer recolher, de forma criativa, os vários nós problemáticos da discus
são já havida e encaminhar outros encontros e outras discussões nas bases cristãs 
e nos grupos que enfrentam com seriedade e preocupação a temática presente. 
Caso se preste a animar o debate, ele cumpriu plenamente sua função. 
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REPENSANDO A QUESTÃO 
DA ARTICULAÇÃO �os 
MILITANTES CRISTAOS 

(A partir do texto de Leonardo Boff e Márcia Miranda) 

Clodovis Boff 

A articuJação dos militantes cristãos tinha sido colocada por mim, Clo
dovis Boff, em termos de um espaço intermediário entre a esfera eclesial e a 
esfera política Mais ou menos assim: 

ESFERA 
ECLESIAL 

ARTICULAÇÃO 

Penso agora que essa idéia deve ser superada. Pois sugere um mecanis
mo hfürido: "eclesial-político", com funções misturadas: formação da fé e ca
pacitação política. A maioria de debatedores já tinham advertido que se trata
va lá de duas questões distintas: uma pastoral e outra política. Ora, é preciso 
respeitar a natureza das coisas. 

Parece-me que o problema da articulação dos militantes cristãos se re
solve situando os termos de outra maneira; isco é, recolocando a questão rigo
rosamente dentro das duas esferas, respectivamente eclesial e política, e não
fora delas, ainda que "no meio". 
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fsso supõe encender as duas esferas de modo complexo e enconrrar aí den
�o o lu_gar d�a dupla articuJação. A nova (nem tanto) figura dessa coloca
çao sena assun: 

ESFERA 
ECLESIAL 

FUNÇÕES 

RELIGIOSAS SOClAlS 

- CAT. - CPT

-LIT. - CPO

- PAST. MILITANTE

a) Articulação Pastoral dos Militantes

ESFERA 
POLÍTICA 

TEND. PARTIDOS 

OU ARTICULAÇÃO 

Seu lugar "natural" só pode ser a esfera eclesial. 'Ilata-se de abrir mais 
uma pastoral, de tipo social, ao lado de outras: pastoral do operário, da terra 
do negro, do índio, etc. Simples, não? Sim quanto à descoberta do lugar· nã� 
quanto a articular essa pastoral aí. 

' 

Mas, uma vez decidida essa questão primeira, a de onde situar a articu
lação ''pastoral dos militantes" (ou seja, não fora da esfera eclesial nem entre 
esta e a política), é possível colocar e solucionar em princípio todo� os proble
mas ligados a ela 

1. Questão do tipo dessa "pastoral de militantes". Pela natureza da questão
é claro que essa pastoral deve se sitar na linha do ''auto-acompanhamento es� 
piri� dos militantes'' (L. Boft). q_s leigos precisam.dispor de legítima auto
norrua, em termos de auto-formaçao. A esfera eclesial oferece, não propria
mente uma escola, mas um espaço de encontro e intercâmbio. Aliás a meto
dologia dos militantes, no lance da tradição da Ação Católica ("fo�ação a 
partir da prática". "ver, julgar e agir"), pede apenas da Igreja institucional 
(pastores) "assistência", "acompanhamento", apoio, animação. É, de resto 
o que está acontecendo com as outras "pastorais sociais": CPT, CPO CIMI'
etc. (oficiosas, não oficiais). 

' '

��o se trata de� "indepen�ência" que leve a fonnações pastorais "pa
ralelas . Trata-se de Justa autonorrua, à altura da maturidade eclesial dos lei
gos. Isso se afina com o projeto e a prática de um "novo modelo eclesial", on
de os carismas se exercem em plena reciprocidade e sob a autoridade de Cris
t�. A p�ir daí se entende a função �os pastores como instância específica de 
discemunento e de comunhão eclesial 

Perigo de controle eclesiástico (clericalismo) existe e pode mesmo con-
)unturalmente estar crescendo. Mas perigo não é coisa de que se corre. O cleri
calismo se vence em seu próprio campo. S�não, quando a instituição vai reco
nhecer a maioridade eclesial dos leigos? E fazendo penetrar dentro da (greja 
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os fem1emos mais fones úa lústoria que �la va, acelerar ,.ua mudJnça interna. 
Essa é uma responsabilidade histórica que a "pastoral popular" assumiu e não 
pode largar, entregando-a às forças conservadoras e anti-evangélicas. 

2. Penso que o "(auto)-acompanhamento dos mili1antes" deva ser de princi
pio pluralista em termos partidários. Outro risco? Sim, mas é possível evoluir 
na direção de uma convergência política crescente. Isso por efeito combinado 
de uma concepção de fé libertária (que já possui uma base teológica e pasto
ral adquirida dentro da Igreja) e de uma metodologia de partir das práticas.
Não se dá o mesmo processo progressivo na CNBB e em outros organismos
da Igreja? O pluralismo partidário tem de ser visto de um ponto de vista dinâ
mico, e justamente a "pastoral de acompanhamento dos militantes" ou "pas
toral da política" há de favorecer tal dinamicidade.

3. A esfera eclesial tem margens internas flexíveis, apesar de sua rigidez canô
nica (mas a vida é maior que os cânones). Igualmente possui fronteiras exter
nas elásticas; confins institucionais mais que limites nítidos. Desse modo, os
leigos militantes, uma vez inseridos nas estrutura eclesial, podem ganhar for
ça de representação naqueles problemas sociais que lhes diz.em respeito. Os leigos
falam pela Igreja nas questões "leigas": medidas governamentais, questões do 
momento, etc. Mas a condição de sua força é naturalmente sua identificação 
pública com a Igreja. Do contrário, representarão apenas a si mesmos. Só as
sim a Igreja deixa de ser excessivamente episcopalizada.

4. Penso que a "articulação dos militantes" dentro da Igreja" dentro da Igre
ja na-medida em que ocupam, estruturam e ampliam seu espaço eclesial au
tônomo) será suficienre para os militantes não mais se afastarem de suas ba
ses eclesiais e populares. O conteúdo dessa formação especificamente cristã dos 
militantes foi muito bem expressa no texto de Leonardo e Márcia: experiência 
teologal, discernimento teológico de sistemas e conjunturas e celebração da vida
na fé.

5. Para dar certo, a "pastoral política" deve surgir e se organizar "de baixo
para cima", isto é, a partir das experiências em curso e a partir do nível mais 
básico: paróquia, depois diocese, região e só no fim em nível nacional. Seria
ligada à CNBB? Só se for "oficiosamente" como a CPT e organismos afins.
Ou seria como o "Soter" - corporação dos teólogos? Questão aberta. O im
portante é que ela seja protagonizada pelos próprios leigos. 

6. O caráter ecumênico me parece não fazer tanta dificuldade, sobretudo por
que se trata mais de prática que de doutrina.

7. Uma articulação "espiritual" de militantes extra-institucional, como suge
rida no texto do Leonardo e Márcia, pode se apresentar como oportuna ape
nas em termos conjunturais e excepcionais mas não a nível de processos histó
ricos. De fato essa é uma questão que diz respeito não a conjunturas mas a pro
cessos orgânicos de grande envergadura. Por isso é preciso pensar em dar à ar
ticulação dos militantes uma conformação normal. 'Ilata�se de a Igreja como
um todo assumir tal responsabilidade histórica. De resto, é o que está ocorren-
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do em princípio: cada vez mais as dioceses assumem a questão, como também 
a própria CNBB.

8. O acompanhamento dos militantes diz naturalmente respeito não n todos
nem a muitos mas precisamente aos militantes, que são sempre poucos. É ab
surdo uma "pastoral da militância" nas CEBs onde 950Jo dos membros estão
apenas ''iniciados'' na questão política. Isso só leva a romper por dentro a C<-?
munidade e perder assim seu potencial político específico. A "pastoraJ dos mi
litantes" (mais que "da militância") deve ser combinada com a "pastoral da
conscientização política" (iniciação). Um mesmo instrumento pastoral (como
uma "comissão de educação política") poderia prover, de modo respectiva
mente diversificado, à questão da ''pastoral da política", atuando então cm
2 níveis: um geral ou de iniciação e outro especial ou de militantes. Na verda
de, parece necessário articular no concreto os dois níveis, sem separá-los nem
confundi-los. Pois a Comunidade em geral, além de ser matriz de militantes,
pode e deve vir a apoiá-los pelo voto e sustentação moral. Efetivamente, o
"acompanhamento dos militantes" é um órgão do corpo e não todo o corpo.
O militante é um cristão especializado. Longe de toda a improvização, apolíti
ca exige profissionalismo ou competência. A pessoa do militante há de se manter 
ligada organicamente à Comunidade, mas funcionalmente "destacada" para 
uma tarefa específica. Isso me parece elementar. 

9. Uma grande questão concreta para os cristãos militantes (mais qu� militan
tes cristãos) é esta: a IGREJA ''TEM ESTRUTUR A" PARA AGUENTAR
O REPUXO DOS CRISTÃOS MILITANTES?

Veja-se o exemplo de Maritain e dos .. partidos cristãos'' (DC - Demo
cracia Cristã). Nessas experiências não se questionava a própria estrutural so
cial, para a qual a Igreja era funcional (em sua estrutura interna). 

Já a experiência da JUC evidenciou de modo nítido o segui me: uma Igreja 
não igualitária, que não reconhece a "maioridade'· do leigo dentro dela, aca
ba: ou submetendo o leigo à sua tutela e à sua posição conservadora. ou 
expelindo-o como "herético" (marxista), etc. Só uma Igreja liberta dentro (de
mocrática) tem condições de formar e acompanhar um cristão libertador fora. 

Conclusão: percebe-se que há uma correspondência estrutural (isomor
fia ou homologia) entre a estrutura, o projeto e a prática da Igreja e a estrutu
ral social. Daí: Igreja libertária para uma sociedade libertária. Igreja pirami
dal para sociedade circular não funciona. Mostrar isso foi o maior mérito de 
Leonardo Boff com a polêmica "Igreja: carisma e poder". 

Conseqüência práticas: 
a) reconhecer essa contradição inter-estrutural e partir dela no trabalho

de acompanhamento dos militantes;
b) saber conviver com os conflitos que essa situação cria inevitavelmen

te (dentro, ovelha; fora, pastor);
c) lutar nas duas frentes, combinando essa luta dúplice. Quanto mais

se avança no social, mais se há de reforçar o "gancho" eclesial.

Saber interpretar corretamente a conjuntura eclesial e entender seus fluxos 
e refluxos, em tennos macro-estruturais e históricos (' 'semanas de anos"). Nem 
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otimismo evolucionista e nem pessimismo catastrófico, mas realismo histórico. 
. • Quem sabe pertença ao próprio processo histórico que muitos cristãos 

militantes aca_b�m � afastando._ E _al _go que depende não só da Igreja mas de 
processos orgarucos 1nten:i<?s à h1sto�a. Mas com eles oão se vai sempre o Rei
no, a graça, Deus e o Esptnto de Cnsto (embora se vá a fé explicita, a prática 
sacraJllentaJ� e a comunhão eclesial). 

E poss1vel, no limite, ser libertador numa igreja conservadora como o 
demonstram ta�tos militantes. É porque a fé possui um laço mais forte que to
da a estrutura histórica assim como é possível ser do PT e ser de extração con
�erva�ora. Mas �se é um "caso-limite". Não é normal nem desejável Nem 
e passivei manter _1sso por muito tempo e para todo o mundo. Por isso, é preci
s� adequar a IgreJa, não tanto à sua rrússão no mundo boje, quanto às exigên
cias perenes do Evangelho, ou seja, ao seu ideal neotestamentário. 

. Mas é hora de passar à segunda esfera (a política), que é distinta da pri
meira, embora deva estar unida a ela. 

b) Articulação poiílica dos militantes cristãos.

. Analisa?8 co1:1 maior rigor, não seria esta uma proposta equívoca? Com
efeito, a "aruculaçao política dos cristãos" não precisa ser necessariamente 
ll:ma '' arti�ulaçào crist�' '. O equívoco se dá porque existe no partido uma maio
n� desarticula� �ue e também cristã Não se viu que o fato de ser "cristã" 
nao entra no �ento da questão. Não é o fato de ser cristão que faz aqui pro
blema, �as 5.1m, o fato de_ser militan�e (que incidentalmente é cristão).

. Se ISSO e verdade, então o encaminhamento da solução a este problema
esta dado. De fato, se deve haver articulação política, esta deve se dar dentro 
de sua esfera própria que é á esfera política. Aqui também nada de uma arti
c_u_lação política "e�tre-<;>s-dois", suspensa como uma ponte. Ora, a esfera po
lítica deve ser monllda ngorosamenre confessional, como a esfera eclesial de
ve ser ri_gorosamente apartidária. Os militantes cristãos serão os primeiros; lu
tar por ISSO, cont.1_:3. t�o resqu.f cio de confessionalismo, inclusive às avessas, como 
o de cert� ten�enc1as marxistas (que fazem "profissão" de ateísmo). 

Articulação dentro da esfera poliúca, sim, mas não necessariamente dentro

do partido. Pode também ser uma articulação pré- para- ou extrapanidária, 
como no �o das várias _"tendências" existentes nos partidos.

. Por lSS� m�mo, o �ixo ou "pólo agregador" dessa articulação não são 
�ais as referencias esJ>:OCfficas da fé, nem mesmo as de qualquer outra ideolo
gia globalizante, mas Justamente um "projeto e metodologia" uma "práti
ca", um "estilo de ação", mais ou menos como vem formulad� no texto do 
Leonardo e Márcia: nova sociedade, povo sujeito e prática democrática. 

Posta a questão assim. resolvem-se no quadro dela, os vários problemas 
a ela relacionados. 

1. 9 ';Ilais das vezes, uma articulação se impõe aos militantes cristãos com o
ob}�avo de faz�r _f�nte às "tendências organizadas". Ora, articulações dog
mat1cas e autontãnas se combatem com articulações críticas e democráticas 
e n�o. c_om articula�ões _ n�ariamente cristãs. A aglutinação aqui obedece 
a cnte1;1os a�nfess1on_ais e ngorosamente políticos, como se observa em geral 
nas �<;ulaçoes dos "mdependentes", "não alinhados" ou outras. Agora, se 
a maiona ou mesmo todos os componentes dessas articulações são cristãos, 
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! 
tanto melhor, mas isso não muda o caráter estritamente a - religioso da arti- Se aqui, na esfera política, tiro tudo o que é formalmente cristão (mas 
culação. Aqui também, o ser cristão é simplesmente incidental, isto é, aconte- não substancial e vitalmente), é porque o coloco na sua esfera própria - a ecle-
ce. O número não muda a natureza na questão. sial. Assim, dou a César (partido) o que é de César e a Deus (fé) o que é de 

2. O mesmo ocorre com certas articulações "ad-boc", como as que se mon
tam durante as campanhas eleitorais. Aí o eixo específico é também político:
o candidato e seu programa, embora ele e seus companheiros sejam cristãos.
Isso também é circunstancial (per accidens") e de modo nenhum intrínseco
à questão. Embora inspirados pela fé, estão aí a título de cidadãos e não preci
samente "porque cristãos".

3. Onde não há outras "articulações" já presentes, os cristãos não sentem ne
cessidade de uma articulação à parte além do partido, pois o próprio-oferece
esse lugar de articulação. E se a maioria dos membros do partido são cristãos,
como sucede freqüentemente, isso não transforma aquele partido em "parti
do cristão". No máximo, o revela como um partido "de cristãos". Igualmen
te, existem lugares em que a única articulação "não alinhada" é criada e inte
grada por cristãos (como no Acre). Pois bem, esse dado não transforma a na
tureza (política) daquela articulação (em cristã). Aqui também ser cristão é uma
determinação não formal, livre, da política.

4. Por tudo isso, estimular os cristãos a se articularem, já então como ''mili
tantes" e por isso numa instância aberta e pluralista em termos de religião e
cosmovisão, não é ceder à visão de "cristandade", mas estimular nesses mili

tantes, que por acaso (e por felicidade) são cristãos, seu espírito de iniciativa
e mesmo de liderança. Se precisam se articular, por que não como ou com as
"independentes" ou coisa que o valha?

5. 1àlvez só haja um caso em que os cristãos teriam que se articular politica
mente enquanto cristãos: quando partidos políticos se declaram ostensivamente
anti-cristãos. Aí os cristãos talvez devam se organizar politicamente para ga
rantir seus direitos à liberdade e à participação. A história mostra que todas
as formações políticas cristãs se construíram por oposição às formações anti
cristãs. Onde não há esse f ecbamento polêmico, uma articulação política es
pecificamente cristã é dispensável ou talvez mesmo superada.

6. Mas como fica então a necessária contribuição da fé na prática partidária?
O modo de presença especifica dos cristãos num partido é o modo do teste
munho (pela ação coerente e pela palavra), exatamente ao modo do fermento.
O único modo legítimo hoje de organizar esse testemunho é precisamente a
'' articulação pastoral". Na esfera política tal testemunho se VIve, não se arti
cula. E se vive sobretudo no respeito às regras próprias dó jogo político e na
discreção em relação às suas convicções religiosas. Isso para começar.

7. A formação especificamente política dos militantes (cristãos ou não) é fun
ção natural do partido. Mas aqui como em outras áreas, "ecclesia suppJet",
ou seja: esse problema pode ser, provisoriamente, jogado para o lado da "ar
ticulação eclesial dos núlitantes", isto é, por conta da "pastoral da política".
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Deus. Assim também líquido completamente com todo resquício de "cristan
dade". Se, porventura, a direção do processo histórico couber aos cristãos, is
so será não em virtude de sua confissão, mas de sua iniciativa, inteligência e 
coragem políticas, que sua fé sempre poderá inspirar. 



Resultados da Avaliação do Curso de Formação Política 
1

Apresentação-

Com o objetivo de compreender como o Curso de Formação Política foi avaliado 

pelos cursistas, é que foram feitas questões que apresentaremos a seguir. Antes 

porém, cabe uma ressalva, foram apresentadas dois tipos de perguntas, objetivas 

(questões fec�adas) e subjetivas (questões abertas). Estas últimas, pela sua própria 

natureza, exigiram um grande esforço de síntese para mantermos de forma fidedigna as 

respostas dos cursistas. Lembramos que nas questões subjetivas, uma mesma pessoa 

poderia dar várias opiniões, o que fez com que algumas das r�spostas obtivessem mais 

de cem por cento. Houve duas pessoas que não utilizarem nenhum tipo de identificação 

ao responderem a avaliação. Sendo assim, tornou-se impossível contabilizar as 

respostas. 

1 Realizada no último dia de cada curso, nas três tunnas (Catedral Noite; Catedral Sábado e Cenfor). 
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Turma Catedral-Sábaido
2 

Número de formulários entregues: 22 

1 Q d fi . ue esa 10s o e urso e ormaçao o 1 1ca rouxe a sua v1 a .- P rr t .d ?d F 
Respostas Quantidade 
1. Repasse 9 
2. Conscientização política 6 
3. Nova Visão Política / Mais conhecimento 4 
4. Atuação Municipal 3 

5. Apoio da Comunidade / Bairro 2 

6. Continuar a luta 2 
7. Formaçã,o Constante 1 
8. Conscientizar as pessoas para eleger bons candidatos 1 

2 Q . ua o conceito que voce 1 - • ?ana em re açao a assessoria . 
Excelente 14 

Bom 8 
Regular o 

Ruim o 

3 Q . ua o conceito que voce ar1a em re açao ao conteu oco urso1 - 'd I e 

Excelente 14 

Bom 8 
Regular o 

Ruim , 
1. ,,, o 

4. 'Qual o conceito
Excelente 
Bom 
Regular 
Ruim 

5. Como você avalia o nível de relacionamento entre os antes do curso? 

Excelente 
Bom 

Ruim 

2 
Assessor Giovanni Semeraro. Total de inscritos: 33. Médio de frequênda: 25.

Avaliação do Curso de Formação Política 

12 
6 
4 
o 

Porcentagem 
40,91 

27,27 

18,18 

13,64 

9,09 

9,09 

4,55 

4,55 

63,64 

36,36 

0,0 

0,0 

63,64 

36,36 

0,0 

0,0 

54,55 

27,27 

J 8, 18 
0,0 
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6 e . orno voce ava ia a sua poss1bi I ade de repassar o conteúdo do Curso em sua comunidade?
Muito boa, pois tanto o conteúdo quanto a metodologia facilitarão o repasse na 

r . l'd 

Comunidade 
Muito boa, pois sinto-me motivado e conto com o apoio da comunidade. 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia. sinto-me inseguro(a). 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia, não conto com o apoio 
comunidade. 
Em branco 
Outra Resposta 

1 c·t . 1 e os prmc1pa1s oontos positivos d c o urso d F e ormação Política. 
Respostas 
l. Assessoria / conteúdo / metodologia
2. Esclarecimento sobre política
3. Entrosamento entre os cursistas
4. Participação dos animadores
5. Localização
6. Horário respeitado
7. Preparo para o trabalho na comunidade
8. Alimentação 1 

9. Horário acessível ' 

1 O. Material oferecido

ativos do Curso de Forma ão Política. 

Não ter sido formulado cartilha/ a ostila 
3. Infra-estrutura banheiro, barulho e lixeira

7. 
8. 
9. 

9. Su2:estões ? Críticas? Comentários? l-i
Respostas ' 

10 

1. Levar o curso aos municípios, paróquias e comunidades
2. Assessoria alternada
3. Formas mais concretas de trabalhar a política nos municípios
4. Outros cursos
5. Trabalhar com retroprojetor, mais vídeos e bibliografia
6. Continuidade do Curso
7. Listagem de endereço dos cursistas para distribuir entre os mesmos
8. Formação permanente
9. Visão mais ampla
1 O. Continuar na Catedral 
11. Comida servida no prato
12. Material deveria ser apresentado em forma de apostila

Avaliação do Curso de Formação Política 

10 

6 
2 

da 2 

1 
1 

Quantidade 
14 
10 
6 

5 
3 
2 
2 
1 
1 

1 

Quantidade 
7 

2 
2 

1 

Quantidade 
3 
2 
2 

2 
1 
1 
l 
1 
1 

1 

1 
1 

45,45 

27,27 
9,09 
9,09 

4,55 
4,55 

Porcentagem 
63,64 
45,45 
27,27 
22,73 
13,64 
9,09 
9,09 
4,55 
4,55 
4,55 

Porcenta 1em 
31,82 
9 09 
9 09 

4 55 
4,55 
4 55 
4,55 
4,55 
4,55 

Porcentagem 
13,64 
9 09 
9,09 
9,09 
4.55 
4,55 
4,55 
4,55 
4.55 
4.55 
4,55 
4,55 

3 



Turma Catedral-Noite
3 

Número de formulários entregues: 50 

1. Que desafios o Curso de Formação Política trouxe à sua vida?
Respostas Quantidade Porcentagem 
1. Conscientização política 24 48 
2. Repasse 15 30 
3. Formação Constante - 8 16 
4. Atuação Municipal 6 12 
5. Unir fé e vida 6 12 
6. Continuar a luta 4 8 

2. Qual o conceito que você daria em relação a assessoria?
Excelente 25 50 
Bom 22 44 
Regular 3 6 
Ruim o 0,0 

3. Qual o conceito que você daria em relação ao conteúdo <llo Curso?
Excelente 21 42 
Bom 24 48 
Regular 

· s 
4 8 

Ruim o 0,0 
Em branco 1 2 

' 

4. Qual o conceito ão do Curso de Forma ão Política? 
Excelente 
Bom 
Re ular 
Ruim 
Em branco 

s c . orno voce ava 1a o mve r ' 1 d 

Excelente 
Bom 1 
Regular \ 
Ruim \ 

e re acionamento entre os par 1c1pantes 1 r ·  

[ r-1

'- J ! 

-....._,---.J/ l 

d 

22 44 
23 46 
4 8 

O 0,0 
2 

? o curso .
6 12 
27 54 
16 32 
I 2 

6 c . orno voce ava 1a a sua poss1 1 1 a e r .bTd d d e repassar o conteu o o 'd d c urso em sua comum a e.·ct d?

Muito boa, pois tanto o conteúdo quanto a metodologia facilitarão o repasse na 
Comunidade 
Muito boa, pois sinto-me motivado e conto com o apoio da comunidade. 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia, sinto-me insegiuro(a). 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia, não conto com o apoio 
comunidade. 
Em branco 
Outra Resposta 

3 Assessor Percival Tavares. Total de inscritos: 78. Média de frequência: 65. 
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da 

15 30 

12 24 

5 10 
10 20 

6 12 
2 4 
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7 C-t . 1 e os ormc1oa1s pontos positivos do Curso de Formação Política .
Respostas Quantidade Porcentagem 
1. Assessoria / conteúdo / metodologia 73 146 
2. Participação diversificada dos membros/ respeito 13 26 
3. Alimentacão 8 16 
4. Horário acessível 6 12 
5. Assessoria específica 5 10 
6. Interesse dos cursistas 5 10 
7. Organização do curso 5 10 
8. Participação dos animadores 4 8 
9. Material oferecido 4 8 
10. Desafio à particioação política dos leigos 3 6 

11. Entrosamento entre os cursistas 3 6 
12. Ambiente 2 4 
13. Localizacão 1 2 

14. Número de participantes 1 2 
l 5. Apoio do padre 1 2 

se-. 1te os ormcaoa1s pontos ne�atavos d e o urso d F e ormaçao o 1t1ca.- P r .  

Respostas Quantidade Porcentagem 
1. Curso com POUCO tempo 23 46 
2. Polêmicas longas / repetidas 7 14 
3. Pouco aprofundamento 6 12 
4. Não ter oficinas/ dinâmicas para participação / reflexão ' 5 10 
5. Falta de respeito dos cursistas às opiniões alheias 4 8 
6. Dificuldade oara repassar em pouco tempo ' 

' 3 6 
7. Não seguimento da parábola do Bom Samaritano / Conteúdo ' 2 4 

8. Não ter sido formulado cartilha / apostila V 2 4 

9. Desresoeito aos horários / /

r 

',_ \ °"'·/ 2 4 
1 O. Muita política e pouca religião /-� ' J ) 2 4 
11. Falta de atenção dos cursistas -�� { ... #"' 'v-" / 1 2 
12. Falta de ordem " t/) � / 1 2 
13 . Te moo oerdido no trabalho de gruoo //) 1 2 
14. Conteúdo fora da realidade política � 

-- =-/ 1 2 

15. Má organização dos materiais didáticos 1 1 2 

16. Substituição de sala 1 2 

17. Falta de particioação \ '-...... ____ / , 1 2 

18 _ Avanço ao lanche / 1 2 

19. Falta de incentivo por parte dos padres 1 2 

20. Desnível da turma 1 2 

21. Uso excessivo do celular 1 2 

22. Pessoas que se inscreveram e não participaram 1 2 

Avaliação do Curso de Formação Política 5 



. u�estoes ratacas omentários? 
Respostas Quantidade Porcentagem 
1. Levar o curso aos municípios, paróquias e comunidades 7 14 
2. Material deveria ser apresentado em forma de apostila 7 14 
3. Continuidade do curso 6 12 
4. Fazer debates e dinâmicas de grupo 6 12 
5. Maior aprofundamento 5 10 
6. Formar grupo após o curso 4 8 

7. Diocese de parabéns 3 6 

8. Integração maior entre os cursistas 2 4 
9. Outros cursos 1 2 
1 O. Assessores para as comunidades 1 2 
11. Criar mecanismos para evitar faltas dos cursistas 1 2 
12. Maior divulgação do curso l 2 
13. Maior número de vagas 1 2 
14. Professor seja neutro / teoria e vivência política 1 2 
15. Reduzir o número de cursistas para facilitar a participação l 2 
16. Caderno ao invés de bloco I 2 
17. Utilizar lin.guagem popular 1 2 
18. Curso sobre história da Igreja/Baixada Fluminense/40 anos da Diocese l 2 
19. Ter maior respeito aos assessores 1 2 
20. Ter critérios para selecionar os participantes 1 2 
21. Reformular a metodologia para melhor aproveitamento do tempo 1 2 
22. As fichas deveriam ser entregues a ex-cursistas e não aos novos 1 2 

Avaliação do Curso de Formação Política 6 



Turma Cenfof 

Número de formulários entregues: 31 

1. Que desafios o Curso de Formação Política trouxe à sua vida?.
Respostas
1. Conscientização política
2. Conscientizar as pessoas para ele_ger bons candidatos
3. Repasse
4. Continuar a luta
5. Engajamento num grupo local / município
6. Participação popular
7. Engajamento na política local
8. Nova Visão Política/ Mais conhecimento
9. Fé e esperança

2 Q al . u o conceito que voce ana em relacão a assessoria?� d . 

Excelente 
Bom 
Regular 
Ruim ' 

3 Q ? ua o conceito aue voce ar1a em re acao ao conteu o do urso 1 - 'd e 

Excelente 
Bom ! 

Regular 
··. · 

{ 
Ruim /'\.. '-- � 

4. Qual o conceito
Excelente 
Bom 
Re ular 
Ruim 

se . orno voce ava 1a o mve r ' 1 d e re ac1onamento entre os oarbcmantes
Excelente 
Bom \ \.._ I 1 

ReQUlar \ '--�_/ 

Ruim ' / 
-

Quantidade Porcentagem 
6 19,35 
6 l9,35 
5 16, 13 
4 12,9 
3 9,68 
2 6,45 
2 6,45 
1 3,23 
1 3,23 

23 74,19 
7 22,58 
1 3,23 
o 0,0 

20 64,52 
11 35,48 
o 0,0 
o 0,0 

d ? o curso.
15 48,39 
14 45, 16 
2 6,45 
o 0,0 

6 e . orno voce avaha a sua possibilidade de repassar o conteudo do e urso em sua comum a e . 'd d ?

Muito boa, pois tanto o conteúdo quanto a metodologia facilitarão o repasse na 
Comunidade 
Muito boa, pois sinto-me motivado e conto com o apoio da comunidade. 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia. sinto-me inseguro(a). 
Ruim, pois apesar do conteúdo e metodologia, não conto com o apoio da 
comunidade. 
Em branco 

4 Assessor Hugo Paiva. Total de inscritos: 58. Média de frequência: 45. 

Avaliação do Curso de Formação Política 
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9 
3 
o

4 

48,39 

29,03 
9,68 
0,0 
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• 

1- 1 e· . 1te os orincioais pontos positivos do Curso de Formação Política .
Respostas Quantidade Porcentagem 
l . Assessoria / conteúdo / metodologia 34 l 09,68
2. Experiências do grupo 7 22,58 
3. Entrosamento entre os cursistas 6 19,35 
4. Esclarecimento sobre política 4 12,9 
5. Ambiente 4 12,9 
6. Particioacão dos animadores 4 12,9 
7. Investimento da diocese no curso 3 9,68 
8. Alimentação 3 9,68 
9. Momento de oração 2 6,45 
10. Recepção/ acolhida 2 6,45 
11. Assessoria permanecer no local 1 3,23 
12. Recreação 1 3,23 

se-. 1te os onnc10a1s pontos negativos d e o urso d F e 1 ormação Pohtaca. 

Resoostas Quantidade Porcentagem 

l . Pouco tempo para assessoria específica 9 29,03 

2. Curso com oouco tempo 8 25,81 

3. Não ter sido formulado cartilha / apostila 3 9,68 
4. Equipes dispersas 2 6,45 

5. Má organização do curso no segundo final de semana 2 6,45 

6. Uso excessivo de celular 1 3,23 

7. Integração deficiente l 3,23

8. Pessoas que se inscreveram e não participaram r·-� ' 1 3,23 

9. Sexta-feira pouco aproveitada ( J 3,23 

1 O. Lazer à noite, barulhento /'-.." ' 1 3,23 
11. Cursistas não colaborar com coordenação -� "-.'\. ' l 3,23 

12. Intervalo curto entre as refeições
-

-

1 3,23 
13. Ausência de orooostas para reuniões oeriódicas / troca de infor,mações 1 3,23 

14. Falta de respeito às crenças l 3,23

15. Não ter oficinas/ dinâmicas para participação/ reflexão 1 3,23 

16. Desrespeito aos horários 1 3,23 
., 

t.,.J ' 
- ? ' .  ? ' ? 

Quantidade Porcenta em 

Outros cursos 5 16, 13 

Existir mais dinâmicas de animação 4 12,9 

Material deveria ser a resentado em forma de a ostila 3 9 68 
2 6,45 
2 6,45 

asse nas comunidades 1 3,23 
1 3,23 
] 3,23 
1 3,23 
1 3,23 
1 3,23 
l 3,23

Avaliação do Curso de Formação Política 8 



- Diocese de Nova Iguaçu
Fórum das Pastorais Sociais

I 

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2004. 

Resumo da Caminhada do Fórum Diocesano das Pastorais Sociais. 
(Fev,er�iro de 2003 a Setembro de 200.4) 

Para ajudar na caminhada d�_preparação para a Assembléia Diocesana foram criados 4 
grupos de reflexão e de proposição, chamados de Fóruns. Assim foram criados o Fórum das 
Pastorais Sociais, o da Formação, o da Comunicação e o dos Regimentos. 

O primeiro encontro do Fórum das Pastorais Sociais acontecell-ftQ dia 15 de fevereiro de 
2003. De lá para cá foram realizados mais quatro encontros (em maio, em julho, em setembro e 
em novembro de 2003). 

No encontro da Assembléia Diocesana, ocorrido em 28 de agosto de 2004, a partir da 
contribuição do Fórum das Pastorais Sociais,Joi ind'icada a criação de uma Coordenação Dio

cesa11a das Pastorais Sociais. 

Além da criação desta possível coordenàção, outros pontos de discussão se destacaram 
durante o processo do Fórum das pastorais Sociais: 

1. Definir quais são as linhas, desafios e prioridades comuns às pastorais sociais.

2. Manter o Fórum das Pastorais Sociais ao longo do ano, com o objetivo de promover
encontros para formação, trocas de experiê:ncias, discussão de metas comtms de ação,
avaliação e de celebração.

3. Incentivar a criação de coordenações regionais das pastorais sociais e estimular a cria
ção de coordenações das pastorais sociais nias paróquias.

4. Garantir a presença, na futura Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais, do Cen
tro Sociopolítico, do Centro de Direitos Humanos e da Cáritas Diocesana.

5. Favorecer a discussão e a atuação sobre políticas públicas promovidas no espaço dos
Conselhos Municipais, bem como estimular a articulação dos Conselheiros Munici
pais ligados à Diocese de Nova Iguaçu.

6. Investir no conhecimento sobre as realidades sociais, econômicas e políticas dos mu
nicípios.

7. Promover cursos de formação para os que atuam nas pastorais sociais ( análise de
conjuntura, análise da realidade socioeconômica da Baixada a partir de situações de
pobreza vividas pelas pessoas com as quais trabalhamos; capacitação para atuação nos
Conselhos Municipais e nas políticas públicas; discussão sobre atuação social e assis
tencialismo; papel da Igreja e relação com o Poder Público e espiritualidade nas pasto
rais sociais.)

8. Dar atenção especial à pastoral da juventude a fim de criar condições de surgimento
de novas lideranças.

9. Introduzir na agenda da diocese às questões de pobreza vividas pelas pessoas que são
atendidas pela ação das pastorais sociais, movimentos e grupos.

Hoje, neste sexto encontro do Fórum, a partir da realidade concreta de cada pastoral, mo
vimento ou grupo ("desafios particulares"), queremos discutir e amadurecer os desafios comuns 
às pastorais sociais e principalmente apontar dentre uma lista de coisas importantes a se
rem feitas, quatro prioridades para as pastorais sociais em 2005.



Reunião da Região V - Paróquia São Judas Tadeu - Heliópolis 
18 de outubro de 2005 

1. Oração inicial - Comunidade São Judas Tadeu

A. Vinde Espírito Santo
B. Reflexão dentro do tema de hoje

A Vaquinha 

Um mestre da sabedoria passeava. por uma floresta com seu fiel discípulo, quando 
�vistou ao longe uni sitio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita ...... . 
Durante o percurso ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as 
oportunidades de aprendizado que ternos, também com as pessoas que mal conhecemos. 

Chegando ao sítio,_ constatou a pobreza. do lugar: sem calçamento, casa de 
madeira, os moradores, um casal e três filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas ....... . 
Então se aproximou do senhor, aparentemente o pai daquela familia, e perguntou: Neste 
lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como o senhor e a sua fàmília 
sobrevivem aqui? 
E o senhor calmamente respQru:leu.: Meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá 
vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos 
na cidade vizinha por outros gêneros alimentícios e a outra parte nós produzimos queijo 
e coalhada para nosso consumo e assim vamos sohrevtvendo. 

O sábio agradeceu pela informação, contemplou o lugar por uns momentos, 
depois se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu fiel discípulo e 
ordenou: Aprendiz, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali à frente e empurre-a, 
Jogue-a lá embaixo. 
O jovem arregalou os olhos espantado e questionou o mestre 
sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência 
daquela família, mas como percebeu o silêncio absoluto do seu 
mestre, foi cumprir a ordem. Assim empurrou morro abaixo e a 
viu morrer. 

Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem 
durante alguns anos, até que, um belo dia, ele resolveu largar tudo 
o que havia aprendido e voltar àquele mesmo lugar e contar tudo
àquela família, pedir perdão e ajudá-los. E assim o fez.
Quando se aproximava do local, avistou um sítio muito bonito,
com árvores floridas, tudo murado, com carro na garagem e
algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e àesesperado,
imaginando que aquela humilde família tivera que vender o. sitio para sobre viver.
Apertou o passo e, chegando lá, foi logo recebido por um caseiro muito simpático e
perguntou sobre a familia que ali morava há quatro anos. O caseiro respondeu:
Continuam morando aqui.
Espantado, o discípulo entrou correndo na casa e viu que era a mesma familia que visitara
antes com o mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor ( o dono da vaquinha): Como
o senhor melhorou este sítio e está tão bem de vida?
E o senhor, entusiasmado, respondeu: Nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício
e morreu. Daí em diante, tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que
nem sabiamas que podíamos, assim alcançamos o sucesso que seus olhos vislumbram
agora.



2. Boas Vindas

3. Leitura da Ata

4. Acontecimentos importantes nas paróquias

5. Assunto principal: Pastorais Sociais

6. Projeto Nacional de Evangelização: Qlleremos ver .Jesus: questionário de
avaliação (para todas as paróquias).

7. * Proposta de data para os Santos Óleos nos Regionais: Regional V: 31 de
março de 2006. Local? 

* Proposta de datas para Visitas Pastorais:
a. Nossa Senhora da Conceição - B. Roxo - datas 25 a 28 de maio
b. São Judas Tadeu - Heliópolis - datas 22 a 25 de junho
c. São Sebastião - B. Roxo - 29, 30 de junho e 01 02 de julho
d. São João Batista - PIAM - 06 a 09 de julho
e. Santa Rita - Cr. Do Sul - 13 a 16 de julho
f. Santo Antônio- Prata- 20 a 23 de julho

8. Proposta do bispo: Diocese em Missão 21 ou 22 de outubro de 2006?

9. IPTU e Taxa.s da prefeitura das comunidades - Pe. Bruno e Fabiano da Cúria

• Propostos de datas para os Santos Óleos nos Regionais: Regional V 31 de março de
2006. Local ??

7. Oração final



Nova Iguaçu 31 de julho de 2004 

Reunião do Fórum das Pastorais Sociais 

Pauta: A visos, 17ª RoMaria e 4ª Semana Social 

Estiveram presentes + ou - 15 pessoas vindas das Diocese: de Duque de Caxias, Itaguaí, Volta Redonda, 
Capita], e Nova Iguaçu. 
Começamos com um canto, em seguida fizemos uma leitura bíblica e uma partilha da palavra. 

• Avisos: Geraldo Orozimo diz que aconteceu no dia 28 de julho em Aparecida do Norte uma reunião
de preparação da 17ª RoMaria dos( as) Trabalhadores( a:s );

• Conceição diz que aconteceu no Rio de Janeiro um enc,ontro de formação nos dias 16, 1.7 e 18 de julho
promovido pela coordenação da Campanha contra a Alca, Dívidas, e Militarização. Foi sugerido que
fizéssemos uma atividade no dia das eleições e proporam distribuir um saco com sementes. Deste
encontro saiu uma proposta de reunião no dia 04 de agosto às 18 hs no Senge (sindicato dos
Engenheiros) para a formação de uma comissão ·estadUtal contra a Alca, e pede que possamos mandar
representante por Diocese (Nair Jane representará Nova Iguaçu).

• Nair Jane participou nos de 08 à 11 de julho do 18:° Congresso Nacional do Circulismo (?) em
Brasília. dias em Brasília.

• Fortunato diz que o CEDAC irá completar 25 anos , por isso promoverá nos dias 15,16,17 e 18 de
setembro um evento comemorativo no qual prestará homenagem (póstuma) ao casa Ironi e
Ferreirinha.

• 17
ª 

RoMaria dos(as) Trabalhadores(as):

• Animar as Dioceses; Programação e tarefas de nosso ]Estado ver no verso. Frase das faixas.: A Paz é
fruto da Justiça. Violência, Desemprego. Poluição (não)- Saúde, Educação, Emprego (sim).

• 4
ª 

Semana Social: 

• Objetivo: É apresentar a proposta da 4ª semana soeial e aglutinar parceiros para desenvolver o
processo e para isto tínhamos proposto um seminário no dia 21 de agosto, mas foi transferido para o
dia 09 de outubro devido ao processo eleitoral. Nossos convidados serão: Irª 

Delci (Conceição) e Frei
Beto (João Luís). Local a definir (?) ou será no proposto que ê o CEFET do maracanã (João Luís).

• É preciso começar a apresentar o Projeto em nossas Dioceses convidando tod@s a participarem, claro
que levando em consideração cada realidade. Pis queremos fazer o lançamento Estadual no ano de
2005 ( é preciso tirar a data - junto o lançamento da CF ou não ?). Tânia diz que na Capital os
Vicariatos já estão começando a desenvolver o terna. :Flávio lembra que foi em Itaguaí falar para o
pessoal das Pastorais Sociais. Lucas de Itaguaí diz que, o Pe. Gabriel deverá ficar responsável. Paulo
Banana lembrou de envolvermos Dom Dimas e Pe. Manangão. Sentimos que estamos começando a
entrar no clima.

• Tarefas: Precisamos começar a convidar representante das Pastorais Sociais de nossas Dioceses para
participar no Seminário do dia 09 de outubro;

• Tânia ficou responsável de fazer convites para as Pastorais, Movimentos e Entidades;

• Conceição ficou responsável de fazer convites para as Diocese do Seminário do dia 09 de outubro;

Próxima reunião: :às 9:00 no Cepal. 

Documento1 



Nova Iguaçu, 08 de novembro de 2005 

Reunião extraordinária da Coordenação ]Diocesana das Pastorais Sociais 

Presentes: Bete, Moisés, Maria· de Lourdes, Pe. Ricardo, Sonia, Luiz, Irmã Tânia, Adriano, Pe. 
Agostinho, Flávio. 

Pauta da reunião: Avaliação da Coordenação Diocesana e Preparação do encontro do dia 26/11/05 
��,d*� �á,o k &:tf�-1} 

r-;---Pe. Agostinho abnu a reunião fa-!!ndo da importância da mística presente no documento Evangelli 
\....._, A�e,R?), de João Paulo ,F\(� 

• Flávio fez um histórico do processo da eleição da coordenação e achou que as pessoas estão sufocadas
por seus compromissos em suas pastorais, o que conseguimos fazer de fato das nossas diretrizes:
organização e funcionamento, articulação, formação, ai;ão e comunicação?

• Luiz argumentou que tira-se propostas dentro das reuniões e não se encaminha, que não foi feito
quase nenhum trabalho integrado entre as pastorais;

• Adriano chama a atenção sobre a parte de organi_zação interna da coordenação/ coordenador(a), que
precisa visitar as assembléias das pastorais sociais, e a secretaria que precisa tratar da organização
interna referente aos contatos para as reuniões, acha que a coordenação falhou em não ter substituído
os faltosos, quem faz a articulação nos regionais?

• Pe. Ricardo diz que é preciso os componentes da coordenação darem prioridade ao trabalho;
• Sonia pede desculpa pela falta \s reuniões devido a problemas de doença, diz que estava um pouco

desanimada, mas que no
1
final de outubro se reanimou, diz que é preciso a equipe visitar as bases e se

apresentar, acha que� uma dificuldade de entrnsamento entre a coordenação e o Centro
Sociopolítico, Cáritas e C.D.� é preciso caminhar cornt quem já está próximo; r--

Encaminhame111tos 

• Pe. Agostinho diz que é preciso apresentar nossa (coordenação) avaliação por escrito;
• E preciso fazer visita em cada regional e levar o convite do encontro do dia 26 para o coordenado� ou

representante, assim como para as pastorais envolvidas no processo;
• E preciso� para os membros faltosos da coordenação e saber com eles se poderão participar

no dia 26 ou se a pastoral mandará representante para substituí-lo;
• Qual é o trabalho das assessorias? Outros?

Propostas para o dia :26/11/2005 

• Garantir um calendário contendo: Reuniões do Fórum Diocesano das Pastorais Sociais (de quanto em
quanto tempo?);

• Garantir curso de formação para as coordenações regionais e diocesana;
• Garantir calendário comum de eventos, ex.: Dia Nacional da Juventude, Dia Internacional da Mulher,

Continuidade da 4° Semana Social, e outros?
• Apresentar a Coordenação Diocesana e Regionais das :Pastorais Sociais;
• Como contribuir na criação e fortalecimento das coordenações Regionais?
• Trabalhar uma reflexão, como os as pastorais se sentem dentro dos setores?
• O encontro precisa ter: acolhida, mística, apresentação dos presentes (individualmente - pastoralmente

- regional - etc.), por coordenações regionais e diocesana, etc.
Avisos: Assembléia da Pastoral da Saúde dia 12/1/05 de 9 às 12, no Cepa!; Seminário sobre Educação no 
Campo, puxado pela C.P.T Diocesana e outros: 12/11/05 8 às 17, na Casa do Menor - Miguel Couto. 

Próxima reunião: 18/11/05 às 10 hs no Cepal. / Obs.: 1é preciso repensar o horário do dia 26/11/05 

C:\CSp\Memória da reunião da Coord. Pasf. Soe. 08 11.doc 



TEXTOS DE APO!C 

MODELO ·ASSISTENCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Rodriane de Oliveira Souza 

Apresentação 

Esse texto, escrito em 1997, tem como objetivo a socialização das Informações 
sobre os serviços que podem ser oferecidos pela rede pública de saúde, que tem como base 
os princípios e direoizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nossa proposta é trazer à tona 
algumas reflexões -esquecidas, propositalmente, por aque.les que defendem a privatização 
do setor saúde -, que ao adquirirem materialidade. são capazes de Impulsionar o atual 
sistema de saúde na busca pela implementação de uma reforma democrática do Estado 
brasileiro, cuja novidade não está no fato de ser brasileiro, mas na condição e qualidade 
universal de ser democrático (Souza, 1991 ). 

Nesses termos, procura-se apontar o significado de um modelo assistencial parei a 
saúde e a proposta do SUS para a sociedade brasileirâ. Para tanto, a apreensão dos prindplos 
e diretrizes desse sistema é elemento fundamental na obstinada IUta pela democratização 
do Estado e da sociedade brasileira, porém mais Importante que isso é a aplicação prática 
desses pressupostos, possível mesmo no sistema capitalista. 

1 - Modelo Assistencial: do que se trata? 

No contexto atual das Políticas de Saúde, faz-se.necessário situar o processo histórico 
mals amplo de luta pela democratização dos espaços de elaboração, execução e fiscaliução 
dessas políticas, privilegiados pelos movi'!'entos sociais, partidos polftlcos, Intelectuais e 
prof�Jonals preocupados com a democratização da esfera pública. 

Como referencial desse processo, deve-se apontar a luta do movimento da Reforma 
Sanitária enquanto movimento de articulação de conceitos e práticas :::ontra-hegem6nlcos, 
que entendiam a saúde como resultado da organização social do trabalho, pois a saúde é 
determinada socialmente em dadas condições históricas que atravessa as classes sociais, 
dal ser considerada como "direito de todos e dever do Estado". 

Um modelo �de saúde podesereruoodoenquanto o� como são produzidas 
as �de saúde eamanelracomoos59MÇ0Sdesaúdee o Estado se Of'gallizam para produzl.. 
las eclistrllx.i-las, em deca,, Ili lados espaçcis-popua,;õ lndundodiferentes � prestadoras 
de serviços -de dM!r'SaS complexidades tec:nológlcas-e as relações que se estabelecem dentro 
delas e entre elas (André. 1984; Campos. 1979 apud Carvalho, 1993, p. -121-122). 

2 - Pressupostos do Modelo Assistencial proposto pelo SUS: uma 
luta pelo direito à saúde 

A construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios: 

• Universalidade - que significa a garantia de todo cidadão ao direito de acesso a
todos os tipos de serviços públicos referentes a atenção à saúde, sejam eles 
estatais ou privados, convenlados ou contratados. Ao sistema cabe a garantia
desse direito. 

• Eqüidade - quer dizer, igualdade com justiça, assegurando ações e serviços de
todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. Deve, 
assim, considerar as diferenças sem nenhum tipo de privilégio, oferecendo
tratamento igualitánu e humamz.:.do a todos os usuários. 
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CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE.----------------, 

• Integralidade - busca reconhecer a unificação da assístência curativa com a 
assistência preventiva, devendo ser as unidades prestadoras de serviço capaze.� 
de prestar assistência integral. O usuário deve ser percebido na sua totalidade,
como integrante de uma comunidade, de um meio ambiente (Projeto Políticas
Públicas de Saúde, 1997; Porto e Matos, 1997).

O pre.ssuposto geral que fundamenta o SUS é a saúde como direito social, dever do 
Estado, conquistada com a participação popular.� três esferas de governo (União, Estados 
e Municípios) têm igual responsabilidade de garantir esse direito de cidadania. Aos 
administradores públicos cabe a missão fundamental da garantia deste direito constitucional 
(Leite e O'Dwyer, 1997). 

Nesse sentido, a operacionalização do SUS depende de princípios organizativos, 
assim compreendidos: 

• Descentralização - é entendida como a redistribuição das responsabilidades
quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Os
municípios ficam com a responsabilidade da execução dos serviços de saúde, e
os Estados devem fléar com os grandes serviços de referência em articulação 
com os municípios. A União s6 executa em situações extremas, mas coordena a 
política nacional de saúde, utilizando as informações advindas dos outros níveis
de governo (Projeto Políticas Públicas de Saúde, 1997). 

• Regionalizaçõo e hierarquização - os serviços devem ser organizados em níveis de 
complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada 
e com a deflnição da população a ser atendida. Isso implica na capacidade dos
serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de
assistência, bem com.o o acesso a todo tipo d e  tecnologia dlsponlvel,
possibilitando um ótimo grau de resolutividade (solução de seus problemas). 

O acesso da população à rede deve se dar por melo dos serviços de nível primário 
de atenção (caracterizados como a porta de entrada da população), que precisam estar 
qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de 
saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade 
tecnológica. 

A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um 
conhecimento maior dO$ problemas de saúde da população da área delimitada. favorecendo 
ações de vigilância epidemiológica. sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além 
das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os nlveis de complexidade (Projeto 
Pollticas Públicas de Saúde, 1997). 

• Resolutividade - wé a exigência de que, quando ( ... um usuário precisa ser atendido) 
ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 
correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e.resolvê-lo até o nível de sua 
competência" (Projeto Políticas Públicas de Saúde, 1997). 

• Participação Popular - significa a gestão participativa das Políticas Públicas de 
Saúde, ou seja, é a garantia constitucional de que a sociedade civil organizada 
participará do processo de planejamento e fiscalização da política nacional até a 
local. Essa participação se dá nos Conselhos de Saúde, com representação
paritária de usuários, governo e prestadores de serviço (dentre esses profissionais 
de saúde e poder público) e nas Conferências de Saúde - fóruns periódicos,
onde se deve definir prioridades e linhas de ação sobre a saúde (Matos e Porto, 
1997; Projeto Pollticas Públicas de Saúde, 1997). 

• Complementaridade do secar privado -foi definida pela Constituição de 1988 que 
sua utilização s6 se faz necessária a partir da insuflciência do setor público,
devendo a instituição privada estar de acordo com os princípios básicos e normas



TEXTOS DE APOi ) 

técnicas do SUS, pois, quando contratado, atua em nome deste (P1:oieto Políticas

Públicas de Saúde, 1997).·

• Interdisciplinaridade - é caracterizada pela intensidade das tr·ocas entre os

. especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, s,endo condição 

necessária para a viabilização do principio da integralidade, uma vez que este s6 

se realiza com uma abordagem e uma atuação interdisciplinar, No l?lano operativo,

busca a superação "dos núcleos corporativos, cristalizados nas diversas profissões 

e na estrutura hierárquica, demandando também uma reorganizac;ão• 

administrativa e de poder totalmente distinto daquelas tradic:ionalmente em 

· vigor" (Carvalho, 1993, p. 123-124).

• Financiamento - nenhuma politica de saúde real pede ser executada sem o devido 

suporte financeiro (Carvalho e Santos, 1995). Para tanto, o cálculo dos gastos 

sociais (com a saúde) devem ser feitos com base nos gastos anteriores, e não de

acordo com a disponibilidade das receitas. Para isso, um planej1amento deve ser 

feito, mas este não garante que os gastos calculados no orçamento sejam efetivados 

na realidade (Brotto e Souza, 1997).

Constitui o orçamento do Sistema da Seguridade Social, do qual a !;aúde faz parte, os 

recursos provenientes dos orc;amentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além das contribuic;ões sociais dos empregadores (incidente sobre a·folha de 

salários, o faturamento e o lucro), dos trabalhadores, e sobre a receita de concursos de 

prognósticos (Art. 195, Constituição Federal de 1988). 

O modelo assistencial do SUS preconiza a organização da sua rE?de de serviços em

Distrito Sanitário que é deflnido a partir do diagnóstico de saúde da sua áJ:ea de abrangência; 

seu respectivo quadro sanitário é delimitado com base no papel eplde,mi_ológico e sócio-

econômico de determinada comunidade.

A rede ·de serviços de saúde localizada em um Distrito Sanitário deve ser ún1ca,

universalizada, incluindo serviços públicos e privados, e hlerarquinda. A hierarquinção 

da rede do Distrito Sanitário deve estar baseada no princípio da lntegr.�ldade e efetividade

das ações, proporcionando a assistência ambulatorial, a internação nas especlaÍidades básicas 

e o atendimento de emergência.

Segundo Elias ( 1996, p. 72), o Sistema de Saúde Interage ,de tal forma com a 

organizac;ão de servlc;os que, ao mesmo tempo em que demarcam os limites para a 

estruturação dos serviços, essa mesma estruturação termina por conformar o Sistema de 

Saúde adotado, ou seja, o que se constitui é uma via de mão dupla, n:a qual de um lado, os 

serviços de saúde se estruturam a partir das características gerais dos Sistemas de Saúde, e 

de outro, o conjunto desses serviços conforma a estrutura do Sistema vigente. 

Dessa forma, é possíve, visualizar três níveis de assistência �1 saúde, nos quais são 

classificados os mais variados servic;os de saúde: 

• I º nível- responsável pelas ações de cuidado individual e coletivo, caracterizando

se como serviços que estabelecem uma relação permanente e estável com a

população usuária. Esse nível de assistência é exclusivam1mte ambulatorial. Suas 

ações ao serem desenvolvidas devem contemplar: 

• assistência clínica geral; 

• atendimento a pequenas emergências; 

• assistência odontológica (ac;ões preventivas e cura.tivas);

• coleta ou material para exame diagnóstico; 

____
_____
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• oferecimento de medicamentos;

• af1vidades em educação e nutrição para saúde;

• notificação compulsória das doenças e vigilância epidemiológica;

• atividades de documentação assistencial;

A ,p_.o<e simplidd•de do pen>l wcno\6gl<" d,s unid•d"' que dosen�\wm "

,ti""1õdes de 1 • n>,e\ d.-,e '" con-d• pelo ,1,0 ,_,.men'° em ,ecu"°' hum,no> 

de qu,1�,de, com�"ª', ,ssegu,>', \n«g,,1id•de d,s açóe> e o .,,.bel ecime"'° de 

,el,çõe> m•• hum,nlnd" -e , p0pul,siº e os p<OÍ"''"°"' (ser;\ÇOS oJereddo>), E,se> 

,eoriS"' ,>o P'"'"dos pe\,s ,,guin"' unid,des d" ,,ód• M\nipo>'º'· '"''°' de s,óde 

(""' ofe,e<em d,do> ep\demio\6glco> p•<> os Cen«o> de s,Ode) e Centro> de s,óde, 

• visitas domiciliares . 

• l" n""1 - "'"""'"ª"" pelo ,<end\menro ,mbul,wn,1 e,ped•li,>do, ,om 

,eoriSº' de ,polo dl•gnós<i<O e «npêuti<O, As•<°"' a ,e«m dese.woM<l"

nesse nível de assistência devem conte11np\ar: 

• assistência clínica espnc:ializada:

• realização de exames ciagnósticos em patologia clínica e radiologia;

• realização de procedimentos terapêuticos especializados;

• oferecimento de medicamentos ; 

• atividades de documentação as,s\ste�cial;

• notificação compulsória de do•anças; 

• orientação técnica das ativ\d�des de 1 º nlvel.

As unld,do> de l" ni""I (ou .,eundâ,,o) ,pcesen"m um co<Po pror.,,100,l m••

dlw�;r,c,do, o que,.,. com que , in««l\sc\pl\Móed•de d" ,sões se\• ,1go ,.,.d,m,n"1 à

�,�11..,;o do> ,er;\ços, De""m umbém d•••"""""'' um, funsáº de º"""""º ""'"'e

consulw<i•;, unid,des de 1 • nivel, p0«nciall>�do, .,,1m, os ,_lho< d.,,., 6\tim"· As

unid•d" de s,óde que P'""m .,,., ,..-,;ç,o> ,,o os PAM's (l'o>'º de ,..;,cênci• Médica) 

ou Policlín\cas, Pronto-Socorro e as Unidades Mistas-

• 3• n\vel - c,mb•!" denomin,do de º'""' 
ce,dârio, c,racWi""" pelo 

,<end\menco de \niem•SÓ" e ,.-.,,1<�s•" eme,.endM>, ,lêm di Po"""

m•'º' con<p\e>ld•Ôe cecnológica, N"'" ni""l, ,s ,çóe> de ,,.;de devem

contemplar: 

• .,,;,,ência clioic> à p,c1ences lnse<n,do>, incluindo ,onsul<" ,mbu\a<oó•i• 

pré e P6s-interna4i-ão \m1�diata; 

. • ..... ,-"'""'"' __ ..,,bu,_,. ,,,,. '"""'"'° d\n\COde """""

= de consul"' com ,apeci•il•"' não dl>Poº'""'' nos outr0> olvcl> de 

a1:enção; 

• atend\mento de emergência 24 hs: 

• atendimento em regirne de hospital dia, quando necessário;

• rea\i-iação de procedimentos diagnósticos e terapêuticos;

• atendimento odonto,\ógico especia\1:z.ado; 
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oferec,me-:o de medicamentos e promoção de at•and1rnenco em enfermaria;

• not1f1cação compulsôna de doenças; 

auv1dades de docurnencação assistencial:

• atw1dade s de treinamento e reciclagem de RH. 

Esses serviços são oferecidos pelas Unidades de Saúide Hospitalares, algumas 

Unidades Míscas e de Pronto-Socorro. Alguns autores referem-se ainda ao 4° nível de atenção 

à saúde, também chamado de nível quaternário. corno aquele formado pelos serviços 

especializados de alta complexidade, como por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, o

lnsrnuto do Co ração, o Hospital de Traumaco-Orcopedia. 

A luta pela manutenção do modelo asslstencial do SUS roepresenca o confronto entre

diferences modalidades de Intervenção do Estado . resultance,s. por sua vez, dos diversos

sentldos que adquirem as políticas de confronto de classes e de interesses. cclt:·minados

pelo modo de produção e reprodução social e de distribuição de atenção à saúde, que são

definidos em con1uncuras e estruturas específicas. 

Entretanto, o acuai modelo assistencial encontra--se com vários problemas,

principalmente, no que t ange ao atendimento direto aos usuários dos serviços de saúde. 

Pode-se apontar dessa forma:

• a ausência de relacionamento estável entre a população usuária e as unidades /

profissionais de saúde; 

• a ausência de responsabilidade identificada nas a.tividades desenvolvidas pelos 

serviços de saúde; 

a a falta de reconhecimento da definição do papel :assistencial de cada unidade no 

conjunto da rede, ocasionando a utilização inadequada de recursos humanos, 

físicos e materiais;

• o não conhecimento, por parte da população, das unidades que caracterizam a 

porta de entrada do Sistema de Saúde, ocasionando as demandas das unidades

de saúde terciárias;

• a falta de integração entre unidades de complexidade distíntas, bem como entre 

un idades pertencentes à institui<;6es dife,renciadas, o que d ificulta o 

encaminhamento dos usuários para unidades mais complexas; 

• a dicotomia entre ações de caráter individual u coletivo;

a a ausêntia de rea!iza<;ão do planejamento locali das atividades independentes do

perfil epidemiológico;

• a pouca articulação entre profissionais de unna mesma unidade, configurando 

ações isoladas sem preocupação coletiva conn as atividades desenvolvidas pela

unidade; 

• o pouco conhecimento das diretrizes instituc:ionais pela equipe profissional.

Embora o modelo de assistência à saúde aqui c:aracterizado esteja circunscrito na 

proposta do SUS, isso não se revela como garantia de efmividade do sistema, pois o modelo

em vigência jurídico-legalmente busca redimensionar� revalorizar e enfatizar a relação 

população/serviços de saúde, Essa nova relação que se pretende alcançar está calcada nos

pressupostos básicos da vinculação da popula<jão aos serviços de saúde e à hierarquização da 

rede. com clara defini<jâo das porcas de entrada no sistema de prescação de servi<;os de saúde. 
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3 - Porquê o SUS 

O modelo assistencial do Sistema Único de Saúde brasileiro é uma das formas mais 

completas de garantir reais condições de saúde, de trabalho, de lazer, enfim ... de vida, 
porque a saúde é preconizada de forma equânlme, universal, descentralizada, integral e 
pública: porque nesse sistema a participação social é uma condição fundamental para o 
caminhar da política e dos serviços de saúde, e porque, acima de tudo, esse modelo vem 
dar materialidade a um direito conquistado pela população brasileira, e que deve ser 
reconhecido sem nenhuma restrição, seja política, seja econômica. 
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CONSELHOS GESTORES DE UNIDADES DE SAÚDE 

Apresentação 

Maria Inês Souza Bravo, Lucilene Cabral de Souza, Márcia Caldas Martins Voga, Rodrione de Oliveira 
Souza 

O texto procura enfatizar o controle social à nivel local, destacando a importância dos Conselhos Gestores de Unidades de 
Saúde (CGUS) e apresentando os resultados da experiência dos Conselhos Gestores no Município de Duque de Caxias de forma 
geral. 

O Projeto Políticas Públicas vem acompanhando a experiência dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde em Caxias 
desde 1995. Inicialmente, foi estudado o Conselho Gestor de Parque Equitativa e, posteriormente, foram analisados os demais 
Conselhos formados nas unidades de médio e grande porte, totalizando oito (8): Hospital Geral de Duque de Caxias, Maternidade 
de Xerém, Centro Regional de Atendimento Integral a Saúde (CRAIS) de Saracuruna, Postos Médicos Sanitários de Campos 
Ellseos, Xerém, lmbariê e Pilar'. Somente duas unidades de médio e grande porte do município não fizeram parte desta análise 
por não possuírem ainda uma díscussão sobre CGUS: o Hospital Infantil lsmélia da Silveira e o Centro Médico Assim, das dez 
maiores unidades de saúde do munlclpio, oito já possuem Conselhos. 

Outra participação do Projeto foi o acompanhamento da discussão da normalização dos Conselhos Gestores, que resultou 
na resolução 002/97 do Conselho Municipal de Saúde. Ressalta-se também, a realização do 1 °· Curso de Capacitação de 
Representantes dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúd� de Duque de Caxias, realizado em março de 1999, pelo Projeto 
'Politicas Públicas de Saúde" em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, com o Conselho Comunitário de Saúde e com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias. 

A pesquisa utilizou como procedimentos: observação das reuniões dos Conselhos, entrevistas com sujeitos políticos 
envolvidos nessas entidades, estudo bibliográfico e documental acerca deste tema. 

1- lmportãncia dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde

Os Conselhos de Saúde compõem uma estrutura de gestão participativa propicia ao exercício da democratização das 
ações. Articulados com os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais estão os Conselhos Distritais que, mais ao nível da 
realidade local, representam o 'processo social de mudança das práticas sanitárias·, na perspectiva de um confronto mais direto e 
singular na interação dos diversos atores sociais da comunidade (Mendes, 1994). Dentro da mesma perspectiva de gestão 
democrática, são apontados na VIII, IX e X Conferências Nacionais de Saúde os Conselhos Gestores de Unidade como 
mecanismos de viabilização de tal gestão, porém estes não passaram para o formato de lei. Estes. Conselhos vêm sendo 
implementados independentemente de uma lei que os regulamente ao nivel federal. No entanto, para que sejam reconhecidos 
oficialmente, é necessário sua aprovação no Conselho Municipal de Saúde (CMS), bem como constar na Lei orgânica do 
Município, garantindo, assim, sua estabilidade no processo polltico. 

2 · Caracterização dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde (CGUS) 

Os Conselhos Gestores ou Diretores de Unidades de Saúde são mecanismos de exerclcio do controle social à nível local. 
Trata-se de uma instância colegiada, .organizada pela unidade de saúde, de caráter permanente, com funções deliberativas e 
fiscalizadoras. 

Estes Conselhos, porém, não são regulamentados nacionalmente. A Lei 8.142190 regulamenta somente os Conselhos de 
Saúde à nível federal, estadual e municipal. A regulamentação dos CGUS depende da realidade de cada município ou estado. 

Sua composição deve ser com representação paritária dos três segmentos: usuário (50%); gestores (25%) e trabalhadores 
de saúde (25%), seguindo o exemplo da regulamentação nacional (Resolução nº 33/92 do Conselho Nacional de Saúde). 

Suas atribuições seriam: 
• Fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar e orientar a política de saúde da unidade local, conforme a normalização do SUS;
• Planejar as ações individuais e coletivas na unidade, a partlr da realidade local onde estejam implantadas;
• Estabelecer e aplicar critérios de avaliação e controle do trabalho desenvolvido pela unidade de saúde, deliberando sobre

mecanismos corretivos, tendo em vista o atendimento às prioridades da população local;
• Estabelecer canais de comunicação com a comunldade.
Existem algumas experiências de Conselhos em Unidade de Saúde na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como no

Hospital Geral de Nova Iguaçu, mais conhecido como Hospital da Posse, e em alguns hospitais do município do Rio de Janeiro, 
como o Hospital Geral de Bonsucesso. Porém, estes Conselhos não possuem amparo legal, e dependem da mobilização de 
trabalhadores de saúde e usuários e da abertura da direção da unidade para o seu funcionamento. No município do Rio de 
Janeiro, foi aprovado pela Câmara Municipal um Projeto de Lei que regulamenta os Conselhos Gestores de Unidades, porém foi 
vetado pelo prefeito Luis Paulo Conde. Há também a experiência dos Hospitais Estaduais que tiveram a sua gestão tercelrlzada 
no governo de Marcelo Alencar (1994-1998) e no atual governo, com a retomada da gestão dos hospitais e a direção assumida 
por comissões que são mais conhecidas pelo termo "Conselhos Gestores'. Estes "Conselhos• porém, apesar de receberem este 



nome, têm o objetivo de administrar a unidade e sua composição de quatro pessoas é formada por uma indicada pelo governo e 
três chefes de setores dos hospitais. A regulamentação de Conselhos Gestores de Unidades para exercício do controle social em 
unidades estaduais de saúde depende ainda de uma lei a ser votada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(ALERJ). 

Sabe-se da existência de Conselhos Gestores em outros municlpios como Volta Redonda por exemplo, porém na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro o único que possui uma experiência mais avançada1 já com a regulamentação destes conselhos é 
o municipio de Duque de Caxias.

3 · Conselhos Gestores de Unidades no Município de Duque de Caxias 
3.1) Finalidades e Atribuições 

Na Resolução 002, de 11/04/97, que regulamenta a implantação de Conselhos Diretores em diversas Unidades de Saúde 
do município de Duque de Caxias, o artigo 10º determina as seguintes funções aos Conselhos: 

1. fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar e orientar a politica de saúde ao nível da unidade local, conforme a
normalização do SUS;

li. planejar as ações individuais e coletivas de saúde daquela unidade a partir da realidade local onde estejam
implantadas;

Ili. estabelecer e aplicar critérios de avaliação e controle de trabalho desenvolvido pela unidade de saúde, deliberando
mecanismos corretivos tendo em vista o atendimento às· prioridades das população local;

1V. avaliar a qualidade do atendimento pelas unidades contratadas e/ou conveniadas ao SUS, na área de sua abrangência;
V. em caso de denúncia de mau atendimento na unidade de saúde, registrar nomes e dados do usuário e do funcionário

que atendeu, assim corno da ocorrência de livro próprio a ser mantido sob guarda da Direção da unidade para
providências futuras;

VI. ter acesso e conhecimento pleno, atualizado e fidedigno do quadro da unidade de funcionários de saúde, bem como da
sua distribuição em turnos e a carga horária respectiva, se permitindo também o acesso aos registros de freqüências;

VII. ter acesso e avaliar todas as informações de caráter técnico, administrativo, orçamentário e operacional que digam
respeito à estrutura e funcionamento da unidade de saúde;

VIII. apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, quando julgar necessários e por deliberação do colegiado, pedido de
informações, sugestões e denúncias, assim como cobrar as soluções para problemas da unidade de saúde.

Assim, são garantidos na resolução mecanismos para qµe o conselho exerça seu papel como um dos mecanismos de 
controle social. Sua atuação é na esfera local, sendo, portanto, um agente privilegiado por sua aproximação com a realidade da 
unidade de saúde. 

3.2) Análise desses Espaços 
Na maioria dos Conselhos, os três segmentos ainda não têm dor:(linio sobre o papel dos conselheiros e as atribuições 

dos CGUS. Existe uma dificuldade, como em toda experiência nova de democratização da participação popular no controle social, 
acerca do entendimento do papel e das atribuições do Conselho Gestor de Unidade de Saúde. 

Percebe-se o quanto é difícil para os gestores abrir mão de um 'poder· de definição da política de saúde na unidade e 
dividi-lo com usuários e trabalhadores de saúde. Já para os trabalhadores de saúde, que na maioria das vezes trabalham em outros 
locais, estando na unidade uma ou duas vezes por semana e/ou em regime de plantão, apontam-se vários empecilhos para 
acompanhar e se interessar pelo exercicio do controle social em uma localidade somente. Aos usuârios, falta o conhecimento do 
que pode ser feito e como exercer o seu papel de conselheiro. 

Estes pontos resultam em algumas fragilidades para o funcionamento do CGUS, como por exemplo ele ser visto 
enquanto entidade que •deve ajudar· a instituição de saúde em termos financeiros e de mão-de-obra. Há, principalmente, em 
relação aos usuários, um entendimento equivocado do papel do conselheiro, pois este passa a agir como "dono• da unidade, 
exigindo que sua necessidade seja atendida de imediato e utilizando sua representação no Conselho como forma de coerção. É 
notória a confusão existente com relação a autoridade que cabe ser exercida pela dlreção da unidade, no que se refere à 
organização de serviços daquela unidade. Em alguns casos, foram percebidos conselheiros que querem interferir nesta 
organização. Outro problema identificado é a inexistência de um diálogo crítico entre usuários e profissionais de saúde, 
impossibilitando uma intervenção no CGUS de forma articulada .. 

Para estas dificuldades, cabem algumas propostas para contribuir para o fortalecimento deste espaço do controle social que 
são: o incentivo à realização de cursos de Capacitação de Conselheiros Gestores de Unidades de Saúde; o acompanhamento 
dos Conselhos, visando a Capacitação continuada dos Conselheiros de Saúde; o estimulo à participação dos Conselheiros no 
Conselho Municipal de Saúde e no Conselho Comunitárío de Saúde, entendendo este último enquanto espaço de articulação 
entre profissionais e usuários para as questões referentes à saúde do município, 

Apesar das dificuldades, cabe destacar que o munlcipio de Duque de Caxias é o único na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro que possui regulamentado o.s CGUS, sendo pioneiro nesta experiência de democratização da participação social. 

4) Elementos de reflexão com relação aos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde
A partir de pesquisa realizada, apontamos a seguir alguns dos fatores considerados como redutores da participação 

popular no âmbito desses Conselhos. 



Em relação à dinâmica das reuniões, na maioria dos Conselhos, percebe-se que suas pautas não são elaboradas no 
coletivo, e sim apresentadas por representantes da direção, o que: est� relacionado, basicamente, à dificuldade de se construir um 
espaço anterior de discussão e capacitação dos usuârios e dos trabalhadores das unidades. Desta forma, o sentido da reunião 
pode ficar limitado à apresentação/descrição dos problemas, reduzindo a possibilidade de construção de propostas e alternativas. 

A ausência ou não de autocrítica, ou de melhor ellaboração da organização interna da unidade, por parte da 
administração/direção, lambem determina o raio de alcance e efelüvidade da atuação dos Conselhos. 

Acrescenta-se também a falta de articulação desses Conselhos com o Conselho Municipal, o Conselho Comunitário 
(quando existe) e os Conselhos Distritais de Saúde, acarretando uma fragilização dessa Instância, e tornando-a mais um 
empecilho para que a proposta de Conselho Gestor seja efetiiv·ada enquanto espaço de representação ativa dos diferentes 
segmentos ai configurados. 

Em síntese, defrontamo-nos com dois limites centrais para o desenvolvimento de uma linha de ação direcionada, no 
sentido de um modelo assistencial, com base nos princípios do SUS. De um lado, os limites da macroestrutura, na medida em 
que, nesta década, identifica se um fosso entre as conquistas l13gais do SUS e o projeto polltico hegemônico neoliberal, jâ que 
este preconiza, entre outros principies, a minirna participação de, Estado na gestão das políticas públicas e sociais. De outro, as 
dificuldades de articulação do movimento popular e suas entidad13s, fragilizando-os politicamente. Acredita-se, como uma passivei 
via de transformação desse quadro, que o investimento na quest,ão da consciência sanitaria na comunidade pode se realizar com 
a articulação entre as áreas de Saúde e Educação, tendo como parâmetro uma concepção de saúde ampliada, baseada na 
reafirmação dos direitos básicos de cidadania. 

O CGUS1 
enquanto um novo espaço de participação, v,em responder também à crise crescente de recursos do Estado, 

na ordem do dia da polltica neoliberal. Nos momentos de crise, certas práticas democráticas, a principio contrárias ao sistema 
capitalista, passam a se instituir em saidas para sua conservaç�io. Entretanto, os grupos sociais comprometidos com a reversão 
do processo de dominação das classes populares vão desvelando a engrenagem complexa da administração das políticas 
publicas, buscando novos interlocutores e, conseqüentemente, ampliando seu potencial de intervenção, É nesse movímento 
dialético, de construção dos mecanismos de gestão partioipativa 1 

que se enc:;onlram muitas das experiências de conselhos de 
saúde. 
Notas 

1 Participaram desta pesquisa as estagiârias: Cláudia Gouveia doos Santos, Dácia Cristina Teles Costa, Débora Lopes de Oliveira, 
Elizangela Lima Pereira, Jonara Ferreira da Silva, lvana Regina Gonçalves Bastos, Raquel Melo Pereira, Renata Maria Coelho; e a 
Assistente Social Patrícia Simone Xavier de Araujo. 
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NEOER, C. Atribuições dos Conselhos de Saúde e de seus conselheiros visando a municipalização dos serviços de saúde. ln: 
BRASIL. Ministério da Saúde, Incentivo a parlicipação popular o controle social no SUS: textos técnicos para conselheiros de 
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Anexo: 

RESOLUÇÃO Nº 002, DE 11 DE ABRIL DE 1997. 
EMENTA: Regulamenta a implantação de Conselhos Diretores em diversas Unidades de Saúde do Município de Duque 
de Caxias . 

O SECRETARIO MUNICIPAL OE SAÚDE, no uso de suas atribuiç;ões legais, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Os Conselhos Diretores das diversas Unidades de Saúde do Município de Duque de Caxias serão regidos pelas 
disposições constantes desta Resolução. 
Art. 2º - Os Conselhos Diretores serão organizados de acordo com a realidade local e sua composição será tripartite, de acordo 
com o disposto no artigo seguinte . 
Art. 3º : Para efeitos de cumprimento do disposto no artigo anterior, os Conselhos Diretores terão a seguinte composição· 

1. 25% (vinte e cinco por cento) de membros indicados pela 11\dministração Municipal;
11. 25% (vinte e cinco por cento) de membros representantes dos Funcionários Públicos;
Ili. 25% (vinte e cinco porcento) de representantes dos usuarios da comunidade local (exclusivamente) .

Paragrafo Único - Para composição dos Conselhos a que se refere o Artigo·! º

, sera observado o limite minimo de 8 (oito) 
membros para unidades de saúde médias e grandes, e de 4 (quatro) membros para unidades menores (comunitárias e 
subpostos) . 

Art. 4º - O mandato dos membros dos Conselhos Diretores de Saúde não será ínferior a 1 (um) ano, nem superior a 2 (dois) 
anos. 
Art. 5º - Os representantes da Administração Municipal serão indicados pela direção das respectivas Unidades. 
Art. 6º - Os representantes dos funcionários serão escolhidos medlia.nte eleição interna em cada Unidade . 
Art. 7° - Os representantes dos l)suários serão escolhidos através de assembléia, coordenada pelo Conselho Comunitário de 
Saüde, da qual participarão a comunidade e entidades sociais locais. 
Art. 8º - Quando houver necessidade de substituição de qualqum membro integrante do Conselho, deverão ser observados os 
mesmos critérios estabelecidos nos Artigos 5º , 6 • e 7º . 
Art. 9º · As representações mencionadas nos Artigos 5º e 6°. serão, necessariamente, formalizadas pelos Gerentes dos 
respectivos Distritos Sanitários . 
Art. 1 Oº - São funções dos Conselhos: 

1. fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar e orientar a política de saúde ao nível da unidade local, conforme a
normalização do SUS; 

li. planejar as ações individuais e coletivas de saúde daquela unidade a partir da realidade local onde estejam implantadas;
estabelecer e aplicar critérios de avaliação e controle de trabalho desenvolvido pela unidade de saúde, deliberando mecanismos 
corretivos tendo em vista o atendimento às prioridades das popula,ção local; 

Ili. avaliar a qualidade do atendimento pelas unidades contratadas e/ou conveniadas ao SUS, na área de sua abrangência; 
IV. em caso de denúncia de mau atendimento na unidade de saúde, registrar nomes e dados do usuário e do funcionário

que atendeu, assim como da ocorrência de livro próprio a ser mantido sob guarda da Direção da unidade para providências 
futuras; 

V. ter acesso e conhecimento pleno, atualizado e fidedigno do quadro da unidade de funcionários de saúde, bem como da
sua distribuição em turnos e a carga horária respectiva, se permitjndo também o acesso aos registros de freqüências; 

VI. ter acesso e avaliar todas as informações de caráter técnico, administrativo, orçamentário e operacional que digam
respeito à estrutura e funcionamento da unidade de saúde; 

VII. apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, quando julgar necessários e por deliberação do colegiado, pedido de
informações, sugestões e denúncias, assim como cobrar as soluçãies para problemas da unidade de saúde . 
Art. 11 º - Caberá a direção da unidade de saúde toda medida admlnistraUva necessária a efetivação das deliberações do 
Conselho Diretor da mesma. 
Art. 12

º 

· O Conselho Diretor reunjr-se-á com a presença da maioria simples de seus membros e deliberará também com a 
maioria simples de votos válidos, devendo os assuntos serem debatidos e votados em abàrto. 
Art. 13º - As reuniões ordinárias do Conselho Diretor não deverão ocorrer com intervalo superior a 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único • O Conselho poderá se reunir extraordinarl:3mente sempre que 
necessário, desde que convocado por, no minimo, 1/3 (um tmço) de seus membros. 
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Art. 14º - As reuniões do.Conselho Diretor deverão ser registradas em livros próprios de atas do Conselho Diretor a ser mantido 
sob responsabilidade e guarda da direção da unidade. 
Art. 15º - O regimento interno de funcionamento do Conselho Diretor de cada unidade deverá ser elaborado pelo próprio Conselho 
e submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 
Art. 16º - O membro do Conselho Diretor que faltar a duas reuniões consecutivas ou a seis alternadas no período de um ano, sem 
que se Justifique, deverá ser convocado formalmente a fazê-lo em plenário, e em caso de se não se justificar plenamente ou 
desistir do mandato, deverá ser substituído de acordo com os critérios dos inci'sos 1, 11, e Ili ,·do Artigo 10º desta Resolução. 
Art. 17º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação em Boletim Oficial . 

DR. DANILO GOMES 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
Secretário Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde, em 11 de abril de 1997 . 

Obs: de acordo com a resolução do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a composição dos Conselhos Diretores 
de Unidades de Saúde passa a ser paritária, ou seja, 25% de membros indicados pela Administração da Unidade, 25% de 
representantes dos funcionários e 50% de representantes dos usuários da comunidade local (excluslvamente), mo.pificando assim 
os artigos 2º e 3 º da Resolução 002/97. 
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PASTORAL DA SAÚDE-jDJOCESE DE NOVA JGUAÇÚ 

Pastoral. - a palavra Pastoral vem do termo pastor. Pastor é aquele que acolhe, cuida do seu rebanho 
e o protege para que ele viva unido e tenha a plenitude dos bens que o Criador oferece a toda criatura. 

Agir pastoral mente significa dedicar aos outros a atenção que Deus dedica a seus filhos. Jesus, 
é o modelo de guia. Assim a PastoraJ precisa permanecer numa fé viva para cumprir suas missões 
específicas, que é atualizar a presença de Jesus Cristo, Bom Pastor, Deus-conosco até o fim dos 
tempos. 
Pastoral de Saúde - o objetivo geral é contribuir para a promoção da saúde em todas as suas 
dimensões, para que todos possam ter vida em abundância, sinal do Reino de Deus enlre nós. (Jo. 
10, 10) 

A partir da Assembléia Nacional dos Coordenadores de Pastoral da Saúde em 1997, foi 
aprovado o documento onde a Pastoral foj dividi.ida em três dimensões diferentes que se entrelaçam 
entre si: 

L DIMENS,40 SOLIDÁRIA - é a atividade mais tradicional da fgreja junto aos doentes a 
exemplo de Jesus. É a Igreja como o Bom Samaritano (Lc 10, 25-37) vê o doente, se 
sensibiliza, assume seus sofrimentos,vai ao se encontro, o conforta, o ajuda . 
Normalmente é exercida pelos Ministros da Eucaristia, Apostolado da Oração, Legião de 
Maria, Círculos Bíblicos, Vicentinos, etc ... 

Objetivo: 
• Preparar os Agentes de Pastoral da Saúde para visita aos doentes nas casas e hospitais.
• Levar aos doentes o conforto cristão, sobretudo a Santa Comunhão .
• 01ientar os doentes, na medida do possível, sobre os procedimentos relac1onados às visitas

médicas e a internações.
o Zelar pela humanização do atendimento aos doentes .
• Ajudar os doentes necessitados economicamente, através da Comunidade .
• Acompanhar e confortar os familiares, em ,caso de óbito.
• Promover Celebrações Comunitárias, Missas Comemorativas, etc .... 

2. DIMENSÃO COMUNITÁRIA - fortalece a conscientização sobre o direito a vida e o
dever de lutar por condições dignas de vive:r. Anima o povo na conquista dos elementos básicos
indispensáveis para a vida e saúde, como: terra, trabalho, salário justo, habitação. educação,
saneamento básico, lazer, participação no poder de decisão, valorização da mulher (Clube de
Mães).

Objetivos: 
• Conscientizar e movimentar a Comunidlade sobre a urgência de lutar pelo saneamento

básico.(água potável, esgoto, lixo, etc .. ). 
• Promover ações infonnativas ( cursos, debattes, palestras, vídeos, feiras, etc ... ) sobre problemas

de saúde e possíveis caminhos a seguir .
• Criar iniciativas e ações que respondam as situações locais (Casa de Apoio, Grupo da Terceira

Idade, Atendimento a dependentes químicos, Aidéticos, Centros de Terapias Alternativas, etc ... )
• Incentivar o uso da Medicina Alternativa, comprovadamente documentada, como plantas, cliás,

infusos, outras terapias .
• Educar para uma alimentação saudável e de qualidade.
• Constituir associações para patologias crônicas, deficiências fisicas e mentais.
• Transmitir ensinamentos básicos de primeiros socorros.
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• Promover dias de formação para Agentes de Sa1úde (médicos. enfermeiros, etc ... )
Essa dimensão constitui um campo imenso de trabalho que preenche as lacunas da organização

sanitária do nosso país, oferece grande espaço de atividades para o voluntariado, motiva toda a 
Comunidade Católica e não Católi� privada e pública e dá um estímulo dinâmico à própria pastoral. 
Além da boa vontade de cada pessoa é necessária a organização de uma equipe preparada. 

Obs.: Aonde não há organização a Pastoral ,da Saúde limita-se forçosamente as dimensões 
solidárias, mortificando um trabalho de maior extensão. 

3. DIMENSÃO POLÍTICO INSTITUCIONAL -POLÍTICAS PÚBLICAS
A Constituição Federal no artigo 196 diz: -A Saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros
agravos e o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção e recuper�o. -
A Pastoral da Saúde em sua dimensão Institucional, atua politicamente junto aos Órgãos e
Instituições de Saúde ocupando todo espaço que a Lei concede aos cidadãos. A preocupação
com o bem comum é expressão de caridade fratc::ma na Democracia, pede a nossa presença ativa
Democracia é participação, organização da Sociedade Civil, e a Igreja devem oferecer sua
contribuição de maneira aberta.

Objetivos: 
• Participação nos Conselhos Municipais de Saúde e agora de Segurança Alimentar, e demais

Conferências.
• Participação no Controle Social.
• Apoiar e criar espaços de luta política e solidariedade em favor da vida; valorizando as

organizações populares e suas iniciativas . 
• Estabelecer canais de Comunicação com o poder público.
• Articular a Pastoral da Saúde com outras pastorais, Movimentos, Organismos e Instituições, a

fim de viabilizar recursos materiais, financeiros., hwnanos, bem como ações e projetos comuns.
• Possibilitar a formação dos Agentes de Pastoral da Saúde que atuem como Conselheiros.
• Incentivar para que as Universidades e Institu1ições de ensino católico, bem como Seminário.

sejam introduzidos cursos de aprofundamento em Pastoral da Saúde.
• Exigir que o Estado garanta os serviços básicos de saúde, reforçando a idéia de que saúde

pública é direito de todos.

Obs.: O Agente de Pastoral de Saúde deve ser uma pessoa rica eni valores humanos, aberta e 
disponível a ouvir e dialogar, possuir certo equil1õrfo emocional e psicológico, saber trabalhar em 
grupo, deve ser uma pessoa de oração, conhecer j:astifaJoriamente a pal,avra de Deus, viver os 
valores evangélicos, conhecer a realidade em que if'á trabalhar, ter uma formação sastifatória do 
mundo da saúde, conhecer as diretrizes e orie1úa.ções eclesiásticas. 
O Age,ite de Pastoral da Saúde não deve ser formado de improviso_. 

Fonte de Consulta: ],hvro Pastoral da Saúde - Diocese de Osasco - SP 



RELATÓRIO DA PASTORAL DA SA(JDE 

!t::_ A Pastoral da -�aúde institucionalmenre iniciou a partir ele� solidtação de D.Luciano, a partir de Agosto de
� · .. L.003. Antenormente Ja acontecia os o trabalho dos Grupos q1J1e faZJam visitas aos doentes que muitas das vezes se
�sentiam impotentes diante de tantos desafios. Mais tarde, a cer.::a de dez anos começou wna nova experiência com as 
�Práticas Alternativas de Saúde com o objetivo de atender parte dos desafios encontrados nas visitas aos doentes. Esse 

trabalho com as Práticas Alternativas cresceu de tal forma que se organizou em nível de Diocese, onde foi constituída 
uma comissão diocesana para que fosse mais bem articulado esse trabalho.O objetivo da coordenação diocesana é 
manter articulados os grupos de manipulação com fitoterápicos, as duplas de bioenergética, e as demais terapias que 
por si só se entrelaçam nas praticas do dia a dia 

A nossa atuação se dá no� atendimentos as pessoas oom a ajuda do método, chegando em média por ano 
atender entre 5 a 1 O mil pessoas. E um trabalho voluntário e q111e tem possibilitado a prevenção de muitas doenças, a 
credibilidade vem crescendo muito, chegando despertar o interesse do poder público em iniciar uma relação mais 
estreita, para aos poucos ser introduzido uma possível parceria com os programas de PSF (Programa Saúde da 
Familia). Este namoro já vem acontecendo com a prefeitura de Paracambi e de maneira infonnal em Belford.Roxo, 

Temos mna média de 80 duplas. Ainda assim não e:stão sendo suficiente para dar conta da demanda Os 
grupos que são uns 20, e cada um tem mais ou menos 10 a 15 participantes, se reúnem uma vez por semana para 
aprofundar o que fazem e produzir uma série de produtos com<>: pomadas. xaropes, tinturas, xampu, sabonetes ... Esta 
produção é em sua maioria repassada para as pessoas que pmcisam, e vendida a preço de custos para outros que 
podem ajudar. Estamos presentes em todas as regiões, isto não si1gnificr.. em todas as paróquias. 

Para garantir a qualidade desse trabalho, investimos em um processo de formação, através de cursos dados por 
equipes com clareza de conteúdo, encontros estaduais e nacionais , reciclagens, oficinas de fitoterapia, criação de uma 

•-•equipe interdiocesana (sete dioceses), articulação com a REDE lFITOVIDA (É um movimento de articulação da prática 
alternativas em todo o Estado do Rio), Participação do Centro Sócio Polí.tico, Fórum das Pastorais Sociais. 

Este investimento tem se dado por perceber a necessidade de se ter cada v� mais pessoas qualificadas, pois 
assim vamos garantir credibilidade e clareza necessária para um melhor discernimento do trabalho. 

Entendemos também que não nos cabe substituir o poder público e sim repropôr uma possíbj]jdade melhor de 
atendimento, que hoje corroe como cupim à velha estrutura E daí fazer brotar uma outra estrutura que corresponda às 
necessidades da população. 

O que de mais importante tem acontecido é a sensibilização para wna espiritualidade que encarnada neste 
-.-llll!lll!lcontexto nos alimenta e nos faz dignos de assumir com eficácia ,esta missão 

Como pontuei no inicio do texto a institucionalizaçãú da Pastoral da Saúde aconteceu em uma assembléia 
aii.-il!�realizada em 23 de agosto de 2003, tendo como marco llllll novo processo que começa enriquecido com estas

e,q>eriências já citadas. A novidade trazida com esta proposta foi às dimensões que norteiam a atuação da Pastoral da 
-..--.li!!! Saúde em todo Brasil, que são elas: 

' : SOLIDÁRIA - Busca ser presença junta aos que sofrem, nos hospitais, domicílios e comunidades considerando sua 
.. dimensões fisica, mental, social e espiritual. Normalmente quiem assume este trabalho são os grupos que tem como 
--��prática fazer visitas: Legião de Maria, ministro da Eucaristia, Renovação Carismática, Vicentinos, Liga Católica 
-.-ePastoral Carcerária .. A prática é visitar, distribuição de alimeutos, coleta solidária para comprar remédios, conseguir 

cadeiras de rodas ... Articulam-se para conseguir o que é necessário nas horas urgentes mas fica sempre a ínsastifação

a..-i111!!! de não poder intervir na causa. 

-.-eCOMUNITÁRIA- Visa implementar ação de prevenção e d•� promoção em saúde, relacionando-se com instituições
da área de saúde pública e desenvolvendo projetos afins. Procura valorizar o conhecimento, a sabedoria , e a 

-.�e religiosidade popular em relação a saúde. Esta dimensão acontece nas comunidades através dos grupos comprometidos 
·-.-e com as questões sociais como Medicina Natural., Clube de Mães, Grupos de Produção, neste bloco temos como 
-.-e parceira a Pastoral da Criança e Hortas comunitárias .

... �� POLÍTICO lNSTlTUCIONAL - Atua janto aos órgãos e i.Jll.Stituições públicas e privadas, que prestam serviços e 
� fo1mam profissionais na área de saúde. Zela para que haja refl:exão bioética, fonnação ética e -política de saúde sadia, 

·�._::::..,.__..:!"" participando ainda nos conselhos de saúde (locais, distritais, municipais, estaduais e nacional) e de �mbléia
• buscando a humanização do sistema de saúde. fiscalizando ,e denunciando quando necessário. São parceiros nesta

� 



dimensão: O Centro de Direitos Humanos, Centro Sócio Político, Centro de Ação Comunitária, Fórum das Pastorais 
Sociais e os Movimentos da Sociedade Civil organizado. 

Com a preocupação de tornar comum esta nova fo1ma de organização da Pastoral da Saúde propõe como 
estratégia visitar nossas Paróquias para juntos aprofundarmos este conteúdo e indicar caminhos, nestas visitas feitas 
além de conversannos sobre a Pastoral da Saúde fizemos oficinas, até porque o público que em sua maioria tem nos 
acolhido são os visitadores, que não tinham tido a oportunidade de conhecer e aprender a trabalhar com as plantas 
medi cio.ais. 
Estes encontros nos remeteram as seguintes questões: 

A riqueza que os visitadores tem frente à realidade vivenciada pelas pessoas assistidas. 
A angustia sentida pelos que visitam por se sentirem impotente às exigências que emergem da realidade. 
A necessidade de extrapolar os limites da ação, para ollelhor responder estes desafios. 
Ver na Pastoral da Saúde como esta sendo colocada a viabilidade de articular as ações. 
Até o momento conseguimos visitar 25 paróquias e algumas comunidades. Fizemos três encontros com os 

visitadores onde participaram umas 30 pessoas, tendo na asse:ssoria padre José (Diocese de D.Caxias) e Ora Suzana de 
Friburgo, Houve dois cursos nas Práticas Alternativas com a participação de mais ou menos l 00 pessoas e haverá em 
Dezembro o Curso de Politicas Públicas com uma missa de envio celebrada por D. Luciano. 

Para entender melhor esta pastoral, participamos d.o XXIV Congresso da Pastoral da Saúde em âmbito 
nacional.Viemos de lá certos da necessidade de investir ainda mais na organização em nossa diocese, e estreitar as 
relações com as outras dioceses. Neste sentido estamos amadurecendo a idéia de unificar as duas coordenações, 
Pastoral da Saúde e Medicina Natural. 

Nosso maior desafio para 2005 é conseguir entrelaçar· e juntar forças nas três dimensões da Pastoral (Solidária, 
Comunitária e Político Institucional). E para isso acontecer é necessário haver organização na Paróquia, Regional e 
Diocese, assim já começamos a nos organiz.ar fazendo avaliações e planejamento a nível regional para depois acontecer 
a nível diocesano com os representantes dos regionais. Pedimos o apoio dos Padres das Paróquias e Lideranças para 
ficar atento às datas e convidar as pessoas envolvidas nas três dimensões a participar do Calendário dos Regionais. 

Certos de juntos participarmos nessa construção, A Comissão da Pastoral de Saúde agradece o apoio recebido 
de todos durante ano de 2004 e continuamos contando com es:se apoio e força. 

Um abraço. 



SINTESE DAS A VALIACÕES DOS REGIONAIS 

REGIÃOJ 

O que Deus quer de nós? 
Reflexão na oração: Texto -Jeremias 7, 1-15 

Fazer o bem. 
Ter unidade no que fazemos, excluir a falsidade. 
Não adorar outros deuses. 
Não procurar Deus em vários lugares atr'dS de milag

res, Deus é único.
Ter paciência para que seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. 
Continuar no caminho sempre. 
Que o trabalho seja feito sempre em nome de Deus. 
Ter sempre uma mensagem de esperança. 
Nós somos messe, dom de Deus. 
Deus conduz à vitória, temos que acreditar e confiar. 
Lutar para o trabalho crescer. 
Ter responsabilidade como cristão. 
Proclamar a palavra de Deus, nunca se calar. 
Estar a serviço do Reino. 
O resgate da Medicina Natural veio para quebrar a velocidade desmedida e sem respeito da Medicina 
Alopática. 
A Bioenergética, pessoas que trabalham e a sala devem ser colocadas nas mãos de Deus para que Ele 
conduz.a o caminho, caso especial da Catedral com relação ao problema que estão vivendo do local 
Foi colocado para a Clara (Catedral) que esse trabalho é de qualidade para todos que procuram e que 
encontram em nós um veículo para motivar a cura e despertar a fé.

Estamos aqui porque Deus nos enviou, Ele testa a nossa vontade, nossa fé e confiança para que se 
deixe conduzir. 

Partilha da Avaliação Pessoal: 
Surgiram muitas dúvidas. 
Foi uma provocação pessoal para cada um. 
Não estamos acostumados a nos avaliar. 
Foi wn momento importante. 

Partilha da Avaliação de Grupo: 

Que Bom? 
1-Quais os beneficias que a Pastoral trouxe em 2004 para a Comunidade, Paróquia, Regional e Diocese?

Mais interesse da Assembléia 
Mais conhecimento e infonnação para o povo. 
Novas amizades e entrosamento entre as Paróquias. 
Cura de muitas pessoas, inclusive de depressão. 
Os cursos de formação. 
Valorização da auto-estima 

2- Pessoas acompanhadas:
- Catedral - ± lOOO pessoas
- Califórnia - ± 240 pessoas

3- Quantas pessoas participaram dos Cursos de Reciclagem?
De alguma maneira todos participaram. 
Falta meU10rar a C.ott!unicação.
Retiro é importante_ mais domingo não é um bom dia . 

./- Corno /01 a troca de experiencia entre os grupos, Regwnal e Diocese? 
Muit0 h0m. 



Deve haver mais trocas de experiências entre os grupos. 
Fazer um Calendário para facilitar. 

Que Pena? 

1- Quais as dificuldades que encontramos para realizar o trabalho e o que se deixou de jàzer?
Maior divulgação do trabalho. 
Convidar mais pessoas para trabalhar. 
Necessidade de Obras na Cozinha da Bioenergética na Catedral .. 
Pessoas doentes das duplas de Bioenergética. 

2- Por que não se jéz?
Faltou mais informação. 
Faltou oportunidade e comunicação. 
Faltou apoio do Conselho da Paróquia 

Que tal! 

1-Quais as estratégias que vamos adotar para atender os objetivos da Pastoral?
Convidar duas pessoas de cada grupo para participar das atividades. 
Organizar Planejamento interno dos Grupos. 
Ter mais entrosamento entre os grupos. 
Ter um Encontro mensal dentro do grupo para orgaio.izar as atividades e avaliar o trabalho. 
Ter mais Comunicação. 
Ter mais valorização e conhecimento do trabalho do grupo na relação com a Comunidade e 
Paróquia 
Convidar as Paróquias que faltam para se entrosar IJ10 trabalho. 
Formar Equipe Regional. 

2-Como qualificar o trabalho que já exiçte?
Ter um Jornal da Pastoral da Saúde. 
Ter Oficinas a nível Regional. 
Califórnia se coloca a disposição para ser referência das Oficinas para o Regional. 
T cr Encontros Regionais e uma Equipe fixa para articular as atividades. 
Ter Reconhecimento de Plantas. (Tinguá) 
Curso de Homeopatia e Cromoterapia 
Curso de Bioenergética manter sempre os mesmos assessores. 
Encontro Regional dia 14/02/04 - 14:00hs - Catedlral. 

3-Como motivar a participação dos grupos na formação?
A visando insistentemente dos Encontros. 
Motivar os Párocos a acreditar e ajudar na divulga,v4o e importância do trabalho. 
Pastoral da Saúde ter voz e vez nos Conselhos Comunitários e Paroquiais. 
Ajudar financeiramente os participantes dos grupos. que muita das vezes deixam de participar por 
não ter como pagar as passagens e taxas de Encontlros. 

REGIÃOm 
Reflexão na oraçio: Texto•-Jeremias 71 1-15 

O que Deus quer de nós a partir do chão que estamos pisa1ndo com o nosso trabalho, nossa prática? 
Ter confiança em Deus, não precisamos buscar vários caminhos. Deus é único. 
Não ter falsa fé e nem adorar outros deuses. 
Não ficar preso ao Templo e procurar fazer a obra 
Praticar a justiça e voJtar para agradecer ao Senhor o dom que Deus d�u. 
A única condição que Deus nos dá é acolher a todos. 
Não desviar do caminho 
Fazer a von.tade de Deus e não a nossa vontade. 
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Às vei:es não nos damos conta da vontade de Deus, não percebemos seus sinais porque deixamos 
prevalecer a nossa vontade. 
Não deixar que a nossa vontade nos faça correr o risco de attopetar o outro. Porque assim deus se 
afasta de nós e nosso coração fica longe de Deus. 
Devemos fazer a nossa parte, renunciar a nós mesmos, se converter e ter disponibilidade de deixar 
que Deus faça a sua vontade. 
Quando nos colocamos nas mãos de Deus o fardo se toma mais leve, suave e suportável. 
Deus ama profundamente a cada um de nós. 

Partilha da Avaliação Peuoal: 

Foi diferente porque estamos acostumados a fazer avaliação em conjunto. 
Çostumamos trabalhar, mas não paramos para perceber a diferença. 
E dificil conseguir entender o outro. 
Ter hwnildade acima de tudo. 
A intimidade e o laço com Deus estão acima de tudo. Esse é o motivo que nos move. 
Fazer sempre a ligação da fé com a vida 

O compromisso com o trabalho ser prioridade por ser wna missão. 
Ser útil para o outro. 
A partir da nossa individualidade podemos somar, jw1tar forças e fazer wua coisa bo1úta. A obra 
como foi a Feira Diocesana. 
Nos valorizar, porque o todo só acontece a partir de cada um. Cu1dar de mim é tão importante quanto 
cuidar do outro. Que esse seja um desafio para 2005. 

Parti1ba da Avaliação de Grupo 

Que bom? 

1- Quais os benefícios que a Pastoral da Saúde trouxe para?

Comunidade: 

Ajudando as pessoas a cuidarem da desnutrição.(a diferença entre ontem e hoje) 
Ajudando a recuperar a auto-estima 
Adultos e crianças que foram tratados. 
Aumento do traballto voluntariado. 
O aumento da procura de pessoas querendo cuidar da saúde 
A divulgação do trabalho. 

Paróquia: 
- A criação de mais wn grupo.(Água Viva - Comunidade da Mangueira em Santa Luzia)

Troca de Experiências.
Ação Social e Bolsa Familia - mobilizou as Comunidades.
Pastoral Social - conseguiu Pediatra efetivo.
O trabalho alternativo.
A participação da Casa França Brasil com as Agentes de Saúde.

Regional: 
O intercâmbio entre as Paróquias.
Os Encontros Regionais.
As Trocas de Experiências entre os Grupos.

Diocesano: 
Feira - resultado do intercâmbio entre as diversidades como Clube de Mães, Pastoral da Saúde e
CDH.
Feira - a organização enquanto Igreja fez frente ao Poder Público.
A nossa articulação interferiu na Assembléia Diocesana dentro das Pastorais Sociais.
Os Cursos de Formação.
O apoio de nosso Bispo, que despertou nos Padres a atenção pelo trabalho e nas pessoas que
sentiram mais valorizadas.
A instituição da Pastoral da Saúde que deu uma nova identidade para o trabalho.

Pesso-as acompanhadas: 
agradecimento das famíJias. (Cadastro da Bolsa Família feito pela Igreja) 



V alori2:ação da auto--estima. 
O resgate de cada mn e o despertar para a cidadania. 
O resgate da dignidade 
Rosa dos Ventos - ± 500 pessoas. 
Santa Luzia - ± 500 pessoas. 

3- Quantas pessoas participaram dos cursos de formação?
De certa forma todos participaram das diversas propostas apresentadas ao longo do ano. 
O Retiro não deveria ser domingo. 

4- Quantas reuniões de avaliações os grupos fizeram durante o ano?
- Alguns fizeram reuniões de dois em dois meses. E outros fueram reunião wna vez por mês.

5- Como foi a troca de experiências entre os Grupos, Regional e Diocese?
Foi muita boa, faz bem pra gente, deveria aumentar o número de vezes. 
Ajudou a enriquecer e amadurecer nos trabalhos. 

Que pena? 
/- Quais as dificuldades que encontramos para realizar o trabalho e o que se deixou de fazer? 

Pessoas doentes das duplas de Bioenergética. 
Pastoral da Criança ainda falta consciência de algumas famílias. 
Nos cuidarmos melhor. 
O compromisso de quem participa do ttabalho. 
Divulgação para a Comunidade das Terapias oferecidas. 
lntegração das Terapias com o rerumte da Comunidade. 
Falta de tempo para melhor organizar as atividades. 
Mais conscientização das mães. 

2- Por que não se fez?
Não avaliamos de fonna correta o que fazemos. 
Tempo hábil para a organização. 
Falta de pessoas para trabalhar. 

Que tal? 
1- Quais as estratégias que vamos adotar para atender os objetivos da Pastoral?

Organizar o Regional com uma Equipe fixa nas três dimensões da Pastoral da Saúde e representantes 
na Comissão Diocesana dos Regionais. 
Ter Encontros Regionais de Fonnação. 
Ter maior divulgação dos trabalhos. 
Que todos que participem do trabaJho tenham como critério cuidar da sua saúde para poder ajudar o 
outro. 
Encontro Regional para organização da Equipe e estruturação dos trabalhos data 26/02/05 em 
Cabuçú a confinnar o local. 

2- Comü qualificar os trabalho,,;?
Curso de formação nas três dimensões da Pastocal. 
Reconhecimento de Plantas. 
Oficinas anível· Regional. 

3- Como motivar a participação dos Grupos na formação?
Através de convites. 
Pedir apoio dos Párocos na divulgação das infonnações. 



RegiiolV 

Reflexão da Oração 

A partir do Salmo e o Mantra foram feitas as seguintes reflexões: 
- Profeta é aquele que conversa com Deus e houve seu chamado.
- É ser luz.
- Foi Deus que me criou para acolher, amar e servir.
- Nosso trabalho precisa ser mais divulgado para que outros tenham acesso, esperança e chance de acreditar
na cura.
- Gritar, saber espalhar mais a verdade.
- Foi Deus que me criou para servir nesta Pastoral.
- Não devemos ter medo, e sim confiar que Deus está conosco.
- "Acreditar" Deus abre a porta e os caminhos.
- Leitura do Apocalipse 2,2.
-No final cada pessoa levou um pezinho para assumir wn compromisso no caminho.

Partilha da Avaliação de Grupo 

Que bom? 
1- Quais as beneflcios que a Pastoral da Saúde lrouxe:
Comunidade e Paróquia
- Melhorou a relação com as pessoas.
- Atraiu novas pessoas para o atendimento.
-Houve melhoria da saúde do povo.
-Maior conscientização do uso das plantas e produtos naturais.
- Valorização das plantas medicinais, mais sensibilidade e cuidado com a natureza.
- Processos de cura e maior qualidade de vida.
-Menos gastos nas Farmácias.
-Mais divulgação dos trabalhos.
Regional 
-Novas pessoas foram preparadas nas Paróquias onde já havia trabal\lo.
- O trabalho foi assumido pela Paróquia de Miguel Couto.
Diocese 
- Maior organização dos trabalhos.
-Mais crédito e reconhecimento pelo trabalho.
- Grande apoio do Bispo.
-Ter mna sede como ponto de referência
Acompanhamentos: 
Vila de Cava - 800 pessoas 
Posse - 250 pessoas 
Nossa Senhora de Lourdes - 250 pessoas 

3- Quantas reuniões de avaliação os grupos fizeram duranle o ano?
- Houve reuniões com as duplas que desistiram, momentos de evangelização e çSpititualidade.

4- Como foi a troca de experiência enú'e .os grup.os. Regional e Diocese?
- Troca de experiência é gratificante, a feira de saúde em Vila de Cava favoreceu intercâmbio de

experiências, realiuição de oficinas com os produtos na Posse, palestras de conscienti.zação dos carentes que
são atendidos pelos Vicentinos, intercâmbio com a Pastoral da Criança.
- Houve dois Encontros Regionais.

Que pena? 
1- Qual a dificuldade para realizar o trabalho e o que se deixou de fazer?
- Poucas duplas para trabalhar e muita gente para ser atendida.
- Duplas que desistiram por motivo de doenças. trabalho, falta de afinidade por mudança de dupla,
desentendimento, pouco apoio do Pár�.



2- Quantas pessoas parJiciparam dos C�·os de Formação?
- Houve pouca participação por falta de tempo, muito trabalho, desarticulação e falta de informação.

Qu.e tal? 

1- Quais as estratégias que vamos adotar para atender os objetivos da Pastoral?
- convidar mais pessoas para o trabaJho.
- preparar uma listagem de atendimentos para oferecer as pessoas que vem de lugares distantes.
- F onnar uma Equipe Regional com representantes das três dimensões da Pastoral da Saúde.
- Organizar momentos de formação regional.
- Duplas .prioru:ar a Reciclagem e momentos de formação, se necessário suspender o atendimento.
- Sensibilizar os Padres.
- Promover cursos de Fitoterapia
- Cultivar a mística e caminhada de fé.
- Proporcionar momentos de Jazer.
- Promover três Encontros Regjonais ao longo do ano, sendo o primeiro em Fevereiro.

Região Ve VI 
Foi feita oraçi-0 inicial e a seg11ir partilha das experiências: 

Projeto Grão de Mostarda - Santa Ma.ria 
Existe o trabalho há 9 anos. 
Não fazem visitas aos doentes, mas as pessoas procuram os produtos que o grupo produz a preço de 
custos. 
A maioria das pessoas atendida é carente e procuram doação. 
São dez pessoas que fazem o trabalho de manipulação com xarope, sabonete, xampu, tintura, 
pomadas, etc ...

Há mna horta. 
Funciona também a Sala de Curativos que utiliza os produtos do Grão de Mostarda. 

Projeto Solidariedade - Lote XV 
Existem 04 Grupos nas Comunidades de Amorim, lmpot Amapá e Lote XV. 
Hoje esses Grupos estão trabalhando em conjunto com o Mutirão da Desnutrição. 
Não fazem visitas, mas há a Pastoral da Criança, os Jovens e o Mutirão da Desnutrição que fazem as 
visitas. 
Trabalham com a manipulação de xaropes, pomadas, tinturas, sabonetes, xampus, etc ... 
Há confiança nas companheiras que f37.em o trabalho. E cada uma acredita e confia no que faz 
porque Deus é a mística do trabalho. 
Há horta no Lote XV e no Amapá 

Grupos de Bioenergética de Cruzeire do Sul e São P�ro 
Trabalham com o método da Bioenergética que tem como objetivo fazer a prevenção em saúde. 
O método consiste em trocar energia, que ajuda a pessoa doente a equilibrar sua energia e jtmto com 
os chás (natureza divina) acontece o processo de cura. 
A Bioenergética se junta com as outras Terapias para ajudar na compensação do organismo. 
A regra número um é cuidar da alimentação. 
V árias pessoas procuram atendimento, inclusive pessoas de outros Municípios. 
A nossa fé em Deus é o primeiro passo para alcançar a cura 

Na Paróquia de Santa Rita - Cruzeiro do Sul ·o Padre acabou com a Hona e o atendimento dia 
de sámtdo e o gnapo gostaria de apoio para saber o que fuer. 

Paróquia São Judas Tadeu 
- Experiência com Grupos de Oração que fazem visitas aos doentes.
- Começaram ·se articular com a Diocese para fazer a fonnação e buscar apoio para se organizar como
Pastoral da Saúde
Obs.: Não houve tempo para fazer a avaliação pessoal, mas todos levaram para fazer em casa.

Partilha da Avaliação de Grupo: 

Que bom? 
1- Quais os benefícios que a Ppstoral trouxe em 2004 para:
Comunidade



Grupos -de Oração que ajudarão pessoas a conseg,l&ir Empregos e Cwa de Enfermidades. 
Pastoral da Solidariedade que faz Palestras e confraternização com café ajuda a despertar 
consciência 
A experiência pessoal de wna pessoa na fanu1ia que melhorou do Câncer com a Babosa. 
Cozinha Alternativa e Ginástica da Terceira Idade (220 pessoas). 
O Mutirão da Desnutrição levantou as crianças d1esnutridas e as Cozinhas preparam o leite forte para 
atender essa necessidade. 
Ajuda na recuperação da auto-estima de quem no!, procura. 
Algumas Comunidades que estão conseguindo reunir as mães para fazer palestras. 
Ligação da Medicina Natural e Ações Sociais. 
Quando se vive a experiência acreditamos ainda mais no trabalho. 
As Oficinas de Reciclagem em Santa Maria 

Paróquia 

O Mutirão ajudou no intercâmbio. 
A criação de um novo Grupo na Paróquia São Judias Tadeu. 
O entrosamento entre as Comunidades. 
A mística e a espiritualidade que rege o trabalho. 

Regional 

Diocese 

Ainda não-houve articulação. 
Os diversos grupos existentes precisam se artic:uJar e entrosar para dar crescimento ao trabalho 
regional podendo wn ajudar o outro. 

Os Encontros de Formação. 
A instituição da Pastoral da Saúde. 
A organização da Feira. 

Pessoas acompanhadas 
Recuperação da auto-estima 
A descoberta da mística. 
O processo de Cura. 

Que pena! 
1- (�ais as dificuldades que encontramos para realizar o trabalho em 2004 e o que se deixou de.fazer?

A dificuldade de se encontrar e participar da formação. 
Ter mais tempo para participar das ati\7idades. 
Ter mais entrosamento entre os grupos. 
As visitas que eram feitas de fonna desordenada 
A falta de troca de experiências entre os grupos. 

QuetaJ? 
1- Quais as estratégias que vamos adotar para atender os objetivos da Pastora?

Ter datas marcadas para os encontros. 
Ter lista de telefone e endereço dos participantes dos grupos. 
Ter wna carta de critérios ou regimento para ser se;guido por todos os grupos. 
Os Regionais V e V1 poderiam caminhar juntos paira dar o rosto da Pastoral em Belford Roxo. 
O nosso trabalho ser uma Rede de Trocas. 
'É preciso qualificar mais e ter respaldo. 
Formação de Equipe Regional e Encontros Regionais. 
Ter intercâmbio e fonnação nas três dimensões da Pastoral da Saúde. 
Dar wna ajuda inicial aos grupos que estão começalildo. 
Se fazer conhecer nos Conselhos da Comunidade. 
Os Encontros Regionais ser sempre o úJtimo sába<llo de cada mês de 9:00 às 12:00hs fazendo rodízio 
nas Paróquias, sendo o próximo dia 27/1 t/04 em São Judas Tadeo em Heliópolis. 

2- Como motivar a participação dos grupos na formação?
Divulgando bem as informações dos Encontros. 
Ter apoio dos Padres para o trabalho. 
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REGIÃO VII 
Partilha da Avalia,ção de Grupo 

Que bom? 

}-Quais os benejicios que a Pastoral da Saúde trouxe em 2004? 
Adquiriram aprendizado e maturidade. 
Ajudou crescer no trabalho. 
Não houve contato com a Paróquia e Regional. 
Participaram de alguns momentos de formação di,ocesana 
O contato com a Prefeitura que disponibilizou ,.on espaço na Escola Agrícola para desenvolver o 
trabalho e inclusive espaço para o Horto Mediicinal. Mas não houve apoio para que a idéia se 
concretizasse. 

Que pena? 
1- Quais as dificuldades que- encontramos para realizar os trabalhos?

A falta de apoio e resistência do Padre e do Consdho da Comunidade. 
A desarticulação entre as cidades de Lages e Paracambi, e a própria Igreja alimenta isso. 
No Regional os Padres que estão nas Paróquias ruio dão apoio para esta atividade. 
A faJta de articulação do próprio grupo que desanfünou com as dificuldades. 

Que tal? 
1- Quais as estratégias que vamos adotar para alender oJ; objetivos da Pastoral?

A Comissão Diocesana chamar os Padres do Regional para uma conversa. 
Conversar com padre V anildo e ver a possibilidade de liberar o Centro de Formação de Paracambi 
para a Medicina Natural, havendo a possibilidade de se tomar uma referência Diocesana 
Tentar provocar um Encontro Regional. 
Se aproximar de outras Igrejas que também acredita neste trabalho para trocar experiências e jwitar 
forças. 

REGIÃOVIlIEX 
Partilha da Avafü1ção Pessoal 

- Dificuldade de está começando.
- Descobrir o que não temos entendimento pra falar.
- Querer aprender mais, conhecer.
- O dom da troca constante.
- O dar e receber.
- Amor e paixão pelo trabalho.

Que bom? 
1- Quais os beneflcios que a Pastoral da Saúde trouxe em, 2004?

Quantidade grande de atendimentos. 
Melhoria da Saúde. 
Divulgação do trabalho. 
É gratificante ver a melhoria das pessoas. 
Um Massoterapeuta que se disporul>ilirou a fazer atendimento em troca de 01Kg de alimento para 
ajudar as famílias carentes. 
Ver auto-estima e consciência da cidadania das pessoas atendidas. 
As pessoas participaram da fonnação na medida dlo possível. 

Que pena! 
1- Quais as dificuldades que encontramos para realizar ois trabalhos? 

Falta de material e recurso financeiros. 
Às vezes a falta de carisma e confiança de algumas pessoas que fazem o trabalho . 
Faltar crer mais, ter mais fé. 
Falta tempo . 
É preciso fazer algumas obras, o local está choven1do . 
FaJta divulgação dos trabalhos. 



Não houve trocas de experiências entre os grupos. 

Que tal? 
/- Quais as estratégias que vamo.,. adotar para atender os objetivos da Pastoral? 

Ter troca de experiências entre os grupos. 
Ter momentos de avaliação como este. 
Organizar o Regional. 
Ter Oficinas Regionais nas três dimensões da Pastoral da Saúde. 
Ter reconhecimentos de Plantas e falar das contra indicações. 
Ter reciclagem da Bioenergética para lidar melhor com os comandos. 
Data para o Encontro Regional dia 26/02/05 14:00hs às 17:00hs na Paróquia Nossa Senhora das 
Graças - Mesquita. 
Convidar as outras Paróquias para se inserir no processo. 
Continuar junto os dois regionais para facilitar a articulação. 

Região IX 

Não houve Avaliação Regional, mas no Encontro da Ação Social na Paróquia de São João onde 
aconteceram várias Oficinas, entre eJas de Argiloterapia. E no final do Enco11tro fizeram avaljação do dia. E 
foi observada- a necessidade- que as pessoas sentiram de conhecer mais sobre as Terapias Alternativas. 

Frei Luiz que acredita muíto nesse trabalho se dispôs a ajudar na articulação e organização 
em 2005 com a promoção de Oficinas e Curso de Aprofundamento nas Terapias Alternativas. 



SÍNTESE DA AVALIA CÃO DIOCESANA 

Encontro realizado no dia 22 de Novembro de 2004 no Centro de Formação com representante.�· 
dos Regionais mais a Equipe Diocesana. 

Acolhida dos Representantes por Regional 
Oração foi lido um texto chamado "Disporuvel como a Argila.,, 

Cada representante falou da Síntese da Avaliação do seu Regional 
Foram colocados os pontos comrms em todos os regionais: 

Que bom? -Os beneficios que o trabalho da Pastoral da Saúde trouxe para:

Comunidade/Paróquia: 
./ Mais conhecimento e informação para o povo .
./ Valorização da auto-estima .
./ O processo de cura das pessoas .
./ O valor da fé na nossa vida. E a mística pelo trabalho .
./ A quantidade de pessoas acompanhadas .
./ A divulgação do trabalho .
./ O Cadastro da Bolsa Família que articulou as Comunidades .
./ A participação da Casa França Brasil com as Agentes de Saúde .
./ O Mutirão de-Combate a Desnutrição no Lote XV que fez parceria com a Medicina NaturaJ .
./ As Oficinas de RecicJagem que aconteceram em diversas PaTóquias .
./ Os profissionais da Saúde que acreditam nesse trabalho e chegam para somar .
./ Maior valorização das Plantas Medicinais. mais sensibilidade e cuidado com a natureza.
./ Mais qualidade de vida e menos gastos nas Farmácias .
./ A criação de novos Grupos nas Paróquias .
./ A gratuidade das �as que participam na realização desse trabalho.

Regional 
./ O intercâmbio entre as Paróquias .
./ Os Encontros Regionais
./ A troca de Experiências entre os Grupos.

Diocese 
./ O apoio de nosso Bispo Dom Luciano que despertou nos Padres a atenção pelo trabalho, e as pessoas

que participam do trabalho que se senúram valorizadas .
./ A instituição da Pastoral da Saúde. E a tentativa de se articular nas três dimensões.
./ A sede da Medicina Natural como referencia da Pastoral da Saúde .
./ A realização da Feira que gerou intercâmbio entre outras P�1orais oomo a P�1oral da Criança.

Clube de M� Centro Sócio Político e Centro de Direitos Humanos .
./ A organização da Feira que enquanto Igreja rez frente ao Poder Publico .
./ A nossa articulação dentro das Pastorais Sociais .
./ Os Cursos de Fonnação .
./ O apoio dos Padres que são sensíveis a essa causa.

Que pena?-Quais as dificuldades que tivemos para a realização dos trabalhos? 

./ Faltou mais divulgação dos trabalhos .
./ Faltam mais pessoas para trabalhar .
./ Pessoas dos Grupos que estão doentes .
./ Falta de compromisso de quem participa do trabalho .
./ Falta de tempo para melhor organizar as atividades .
./ Faltou palestra de prevenção para as pessoas acompanhadas .
./ A falta de entrosamento e troca de experiências entre os grupos .
./ A falta de apoio de algmrs padres.



./ Faltou mn elo maior do grupo com a Comunidade e Paróquia .
./ Faltou 1ep1esentação da Pastoral nos Conselho Comwritário e Paroquial .
./ Faltou material e recurso financeiro para melltor desenvolver o trabalho .
.I A dificuldade de pagar os Espaços Diocesanos para a formação .
./ Faltou a Comwúcação chegar nos grupos.

Que tal? 
Quais as estratégias que vamos adotar para atender os objetivos da Pastoral da Saúde em 2005? 

./ Organizar planejamento interno dos Grupos e ter reuniões periódicas de avaliação e
encaminhamentos .

./ Investir na Comunicação para que a informação chegue a todos .
./ Divulgar o trabalho deotro da Comunidade e Paróquia, participar dos Conselhos .
./ Convocar as Paróquias que ainda não tem trabalho para se entrosar com a Pastoral .
./ Formar uma Equipe Regional da Pastoral da Saúde com representantes nas três dimensões .
./ Ter Encontros Regionais de Formação .
./ Ter como critério cuidar da saúde para participar dessa Pastoral.
.I Ter lista de endereços dos locais de tJ'3ba1ho e atendimento .
./ Ter uma carta de critérios ou regimento para todos os grupos .
./ Convidar outras pessoas para participar do trabalho.
,/ Promover Encontro de Lazer.
,/ Cu1tivar a mística e caminhada de fé. E a gratuidade pelo trabalho .
./ Sensibilizar os Padres para a importância deste trabalho.

Como qwúificar os trabalhos? 

./ Ter um Jornal da Pastoral da Saúde .
./ Ter Oficinas Regionais nas três dimensões da Pastoral da Saúde .
../ Ter Encontros de Reconhecimento de Plantas .
./ Ter Curso Diocesano de Homeopatia e Cromoterapia

Como molivar a participação na Formação? 

./ Ter representantes da Pastoral nos Conselhos Comunitário e Paroquial .
./ Pedir apoio aos Párocos para divulgar as informações que chegam.
./ Ter recursos financeiros para facilitar a participação.
,/ Faz.er convites dos Eventos que vão acontecer.

Encaminhamentos: 

./ Ter EnCORtros Regi-0nais em Fevereiro/Março para estudar as três dimensões da Pastoral da Saúde.
,/ Cada Regional preparar o seu Planejamento e motivar a participação das Paróquias que ainda não

estão presentes . 
./ Ser formada uma Equipe Regional para articular _a Pastoral da Saúde nas Paróquias .
./ Preparar Listagem com endereço e atendimento dos grupos .
./ Ter Oficinas de Alimentação, Fitoterapia, Argiloterapia, Reciclagem da Bioenergética, Cosméticos

Massoterapia, Aromoterapfa, Auriculoterapia , ... de acordo com a neces.c;idade de cada Regional
,/ Ter Encontro Diocesano de Homeopatia e Cromoterapia. 
./ Ter Assembléia Diocesana para organíz.ar a Equipe e Estatuto da Pastoral da Saúde.
,/ Motivar a participação dos Regionais nos Congressos Estadual e Nacional da Pastoral da Saúde e no

Seminário da Rede Fitovida. 
./ Estreitar parceria coro a Universidade de Viçosa e a UFF através da Universidade Popular em Nova

Iguaçu em parceria com o CDH.



PLANEJAMENTO DIOCESANO DA PASTORAL DA SAÚDE 

ATMDADE LOCAL DATA ASSESSOR POBLICO 
NOÇOES DE HOMEOPATIA CDH 16/04/05 GRUPO DE MURIAE PASTORAL DA SAUDE 

17/04/05 ( + 100 PESSOAS)
CROMOTERAPIA CDH 13/08/05 GRUPO DE MUR.IAB PASTORAL DA SAUDE 

14/08/05 ( + 100 PESSOAS)
ASSEMBLÉIA DA CENFOR 12/11/05 COMISSÃO DIOCESANA PASTORAL DA SAUDE 
PASTORAL DA SAÚDE ( + 100 PESSOAS)
AVALIAÇÃO E CENFOR 21/11/05 COMISSÃO DIOCESANA REPRESENTANTES DOS 
PLANEJAMENTO 

\ 
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AS OUTRAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO ACONTECERÃO NOS REGIONAIS. 
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REGIÃO! 14/02/05 14:00HS AS 17:00HS CATEDRAL 
I , 

REGIÃO II AINDA VAI SER V [�/ 
MARCADO. 

1 

REGIÃOill 26/02/05 9:00HS AS l 2i00HS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (A CONFIRMAR) 
REGIÃO IV 

REGIÃO V E VI 
REGIÃO VII 

REGIÃO VIII E 
X 

AINDA V AI SER ,g\o-i 
MARCADO. 
05/03/05 
AINDA V AI SER 
MARCADO. 
26/02/05 

h->\JG h V,¼#

9:00HS ÀS 12:00HS SÃO JOÃO BATISTA (A CONFIRMAR) 

14:00HS AS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. 
17:00HS 



ATIVIDADES FORA DO ESPAÇO DA DIOCESE 

ATIVIDADE LOCAL I DATA I ASSESSOR I PUBLICO 
CONGRESSO 
ESTADUAL DA 

A DEFINIR l 30/07/05 I COMJSSAO ESTADUAL E I REPRESENTANTES DA
CONVIDADOS REGIONAIS E PARÓQUJAS. 

DIOCESE, 
PASTORAL DA SAÚOE 
CONGRESSO 
NACIONAL DAI PAULO 
PASTORAL DA SAÚOE 
SEMINARIO DA REDEI A DEFINIR 
FITOVIDA 

04/09/05 l COMISSAO NACIONAL E I REPRESENTANTES DA DIOCESE E
05/09/05 CONVIDADOS REGIONAIS. 
29/10/05 COMISSÃO ESTADUAL E REPRESENTANTES DOS GRUPOS NA 
30/10/05 CONVIDADOS DIMENSÃO COMUNITÁRIA DA 
31/10/05 _ PASTORAL DA SAÚDE. 



MEMÓRIA DO 7° FÓRUM DAS )PASTORAIS SOCIAIS 

(13 de Novembro de 2004, de 9:00hs às 12:00hs.) 
. "O NOVO BRASIL QUE QUEREMOS SER." 

Apresentação 

O sétimo Encontro do Fórum das Pastorais Sociais contou com a participação de 17 pessoas 
representando as seguintes pastorais, movimentos e grupos: 
Pastorais: Pastoral da Saúde, Pastoral Familiar e Pastorall Carcerária. 
Movimentos e Grupos: Movimento dos Trabalhadores Cristãos, Clube de Mães, Movunento de 
Mulheres, Grupo Fé e Compromisso. 
Organizações Diocesanas e Paroquiais: Centro Sócio Político, Centro de Direitos Humanos e 
Centro Comunitário São Sebastião de Vila de Cava. 
Grupos e Ações Sociais: Bolsa dos Carentes. 

O Encontro teve três momentos: Acolhida e ora1;ão; Memória da Assembléia Diocesana e 
do último Fórum; Divisão dos Grupos para ver como desenvolver as prioridades e Apresentação dos 
Grupos. 

Dom Luciano deu uma passada no Encontro para dar sua benção e apoio mas não pode 
ficar. Falou da importância do trabalho do Fórum, da articulação do Centro Sócio Político. E 
aproveitou para justificar as ausências, pois estavam acontecendo na Diocese várias atividades das 
diversas Pastorais. Nos agradeceu e desejou boa sorte no,s trabalhos. E para finalizar cantou o hino 
da Assembléia Comunhão e Missão. 

Pauta do Encontro: 
Acolhida e oração 
Memória da Assembléia Diocesana

Memória do último Fórum

Divisão de Grupos 
Intervalo 
Apresentação dos Grupos 
Avisos 
Encerramento 

Memória do último Fórum: 
Apresentação das Pastorais 
Resgate da História do Fórum das Pastoraís Soei.ais. 
Relação dos Desafios comuns: 
=> A necessidade de partioipação ativa da Diocese na questão das Políticas Públicas 

(intervenção, capacitação,formação e participação nos Conselhos Municipais - Saúde, 
Educação,Criança e Adolescente, Assistência Social...) 

=> Novo Pacto Social do Trabalho - A Dioc,ese deve investir, valorizar e articular as 
iniciativas de trabalho e geração de emprego e renda existentes nas Paróquias e Comunidades, 
promovendo e contribuindo no escoamento dos produto, integrando as Regiões Pastorais. 

=> Formação: investir em capacitação e no· despertar na formação de novas lideranças que 
possam ser multiplicadores nas paróquias e regionais. 

=>Valorizar a perseguição das mulheres e da juventude. 
:=) Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação das 

equipes e parcerias entre nós e com os outros, particulannente com os grupos de geração de 
emprego e renda (intercâ.-nbio, articulação e comunicação) 



Memória da Assembléia Diocesana - Oficina das Pastorais Sociais: 
Resgatar o papel da Igreja como fonnadora de opinião. 
A intervenção junto às conselhos Municipais para reivindicar as Políticas Públicas. 
Já existe o Fórum dos Conselheiros que terá um Encontro dia 28/11 das 8: às 17:00hs na 
Catedral. A proposta é que o Fórum dos Conselheiros seja um Dpt° das Pastorais Sociais. 
Ter uma Coordenação das Pastorais Sociais. 
Todos os passos da Pastoral Social serem encaminhados na Assembléia como a 
coordenação, quem são as pastorais que deve participar, como organizar a nível diocesano, 
regional e paroquial, com que meios e quais os objetivos. 
Foi formada uma comissão para preparar a Assembléia Pde Agostinho, Pde Geraldo, Pde 
Renato, Adriano, Sonia e Beth. Depois levar para o Fórum para acertar os detalhes finais. 
Ser constituída uma coordenação colegiada em nível diocesano para que possa articular, 
acompanhar e entrosar todas as Pastorais, talvez aproveitar do Conselho Pastoral. 
Tornar conhecida a doutrina da Igreja através de temas sociais com Seminános, Semana 
Social e Fonnação sistemática com Grandes Debates. 

Divisão de Grupos: 
Como concretizar as Prioridades: 1- Políticas Públicas 

1-Políticas Públicas

2- Novo Pacto Social do Trabalho
3- Formação - capacitação e qualificação

despertar lideranças 
4- Mulher e Juventude
5- mfra-Estrutura - intercâmbio

- articulação
- comunicação

Fazer levantamento das Pessoas que part1c1pam da Igreja e que já participam dos 
Conselhos Municipais. 

- Articular a participação das pessoas a nível regional. Levantar no Município quem são os
Conselheiros, a Pauta e Eleição dos Conselhos, quem são as Instituições, Data e onde se reúne 

Fórum dos Conselheiros ser um Opto das Pastorais Sociais. 
Fórum dos Conselheiros, dia 28/11 das 8 OOhs às J 7·00hs- Catedral 
Articulação dos Conselhos de Saúde, Criança e Adolescentes, Educação e Assistência 
Social. 

2- Novo Pacto Social do Trabalho
Investir e valorizar as 1mc1at1vas de trabalho à partir dos dez Regionais. 
Gerar parcerias com o Banco Popular. 
Os Grupos de Produção das Paróquias serem referência para geração de renda. 
Levar para os Grupos de Produção as pessoas que recebem ajuda da bolsa de alimentação 
nas Paróquias com o obJetivo de valorizar, resgatar a auto-estima e profissionalizar. 
Acolher sempre os que chegam para não haver exclusão. 
Ter capacitação profissional e qualificação. Considerando a fonnação uma priondade. 
Parceria com a OCERJ através do Centro de Dlreitos Humanos. 
Ter como meta a Economia Solidária 
Que um dos critérios de participação do grupo seja a participação na Comunidade e não um 
trabalho individual 



3-Formaçio 

capacitação 
despertar novas lideranças 
Temas Sociais dentro da 4ª Semana Social - Seminários: 
• Março - Mulher (Lançamento 08 de Março)
• Maio - Pacto do Trabalho (Lançamento O l de Maio)
• Julho-Águafferra/frabalhador Rural (Lançamento ti de Julho)
• Novembro -Consciência Negra (Lançamento 20 de Novembro)
• Os Seminários poderiam acontecer nos Regionais.

4- Mulher e Juventude

Implantação de núcleos do Centro de Direitos Humanos nos Municípios, em defesa da 
mulher. 
Curso profissional para jovens. 
Parceria com o Cedim 
Caminhada no Dia da Mulher - 8 de Março de 2005. 
Encontro de final de semana para informação, formação e· confraternização. 05/03 e 
06/03/05 
Juventude -l O Emprego e Educação. 

S-Infra-Estrutura/Organização 
Intercâmbio 
Articulação 
CoIJ1unicação 

• Ter uma equipe de comunicação.
• Ser Agentes de Divulgação.
• Fazer e organizar ao mesmo tempo.
• Dar avisos nas Celebrações para atingir todo o público.
• Sensibilizar os padres para passar as informações que chegam.
• Refletir sempre sobre a nossa prática.

Encaminhamentos: 
Fórum das Pastorais Sociais data 18/02/05 9:00hs - Cepal 
Assembléia das Pastorais Sociais - data 09/04/05 9:00hs 
Cada Pastoral entregar uma cópia do Calendário para o Centro Sócio Político para entrar no 
Relatório das Pastorais Sociais. 

Mensagem: 
"Nlo somos o que iremos ser". 
Não somos o que queremos ser

Mas graças a Deus não somos o que éramos". 



HISTÓRICO DA REDE 
Em final de 1998 Suzana (médica), Márcio (Agrônomo) e Sonia (Educadora Popular) já 

faziam o trabalhavam com Plantas Medicinais nos seus respectivos Grupos. Conheceram-se por 
acaso e ficaram surpreendidos ao saber do trabalho que o outro fazia: Suzana em Campos, Sonia 
em Nova Iguaçu e Márcio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Passaram então a se 
encontrar periodicamente para trocar experiências, até que em determinado momento firmaram 
como objetivo proc11rar Jazer contato com todos os grupos que pudessem conhecer. Assim no 
início de 1999 começaram a mapear o Estado do Rio de Janeiro para saber: Onde tinha 
Grupos? O que faziam? Ondefazitun? E como fa:dam? 

Durante todo o ano de 1999 fizeram várias visitas a todos os Grupos que conseguiram 
encontrar, e outros fizeram contatos por telefone. E em final de 1999 resolveram parar e avaliar 
o trabalho que haviam realizado. chegando a seguinte conclusão:

*Os grupos eram pequenos e trabalhavam comunitariamente para manipular as ervas
medicinais. 

*Tinham dificuldade de refletir sobre o que faziam.
•Havia insegurança e resistência quando eram chamados a conversar com o Poder Público.
*Estavam, isolado cada um no seu canto.
• A maioria dos Grupos funcionava no Espaço da Igreja Católica
•os participantes do Grupo em sua maioria, sempre eram de mulheres Idosas ou Jovens.
*Havia grupos que já faziam esse trabalho há mais de 15 anos.
*Havia uma dificuldade financeira muito grande, pois os componentes dos grupos se

mantinham sem recursos, produziam os produtos e-0m arrecadação que eram feitas entre os 
componentes para comprar material de manipulação e depois passava aos usuários a preço de 
custo ou doação. 

Conseguiram visitar cerca de 50 grupos em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
Márcio, Suzana e Sonia ficaram muito felizes por terem descoberto esses grupos, ver o 

esforço que faziam para se manter de pé, mesmo sem nenhum recurso financeiro. Diante de 
tantas dificuldades e com uma grande riqueza de experiências e preocupação de resgatar sempre 
a sua cultura, resolveram provocar um Encontro onde todos os grupos pudessem se conhecer. 
trocar as experiências, partilhar seus sucessos, dificuldades e ver juntos como poderiam avançar 
no trabalho que faziam. 

Assim numa dessas visitas ja haviam conhecido Ir. Gabriela do Colégio Santa Catarina em 
Petrópolis, Mestra em Plantas Medicinais, tendo em sua Grade Curricular a matéria de 
Fitoterapia nos cursos da área de Saúde promovidos pelo Colégio. E paralelamente desenvolvia 
o trabalho comunitário com as Agentes de Saúde. Que se propôs dar todo o apoio para a Equipe
oferecendo o espaço do Colégio para realizar o Encontro. Assim em Abril de 2000 aconteceu o
1 Encontro Esúuülal Popular de Terapias AlternaJJvas em Saúde, em Petrópolis estando
presentes cerca de 150 pessoas representando os 50 grupos visitados no Estado do Rio de
Janeiro. O Encontro foi de Confraternização e Troca de Conhecimentos, mas ficou uma
inquietação por parte dos grupos O que fazer dali pra frente? Esta pergunta foi feita aos
participantes e foi proposto que a continuidade do trabalho fosse feito da seguinte forma:

*Ter wna Equipe Estadual para articular os grupos do Rio de Janeiro.
*Criar um Informativo interno entre os grupos infonnando o que estava acontecendo.
*Ter um próximo Encontro em 2001.
*Fazer pequenos Encontros para troca de experiência.
A partir desses encaminhamentos foram criados os seguintes passos:

*Uma Equipe Estadual de Articulação dividida por região.
*Foi criado o Jornal FITOTEIA (FITO=ervas TEIA =grupos).
*Foi criado o Grupo da Partilha, um pequeno Encontro Estadual que seria a cada três

meses com o objetivo especifico de trocar experiências com teoria e prática. 
No início de 2001 a Equipe Estadual se reuniu e avaliou como o trabalho havia crescido. Já 

estávamos na terceira edição do Jornal Fitoteia e no segundo Encontro do Grupo da Partilha 



com participação de mais ou menos noventa pessoas do Estado do Rio de Janeiro. E que já 
perguntavam do II Encontro Estadual, daí começamos a pensar nos objetivos para começar a 
organizá-lo. O Grupo Estadual estava crescendo, e era aberto a todos que quisessem chegar. Era 
preciso começar a ter alguns critérios, daí surgiram os objetivos do próximo Encontrão: 
*Criar critérios para participação dos grupos nesse novo Grupo Estadual.
*Criar um nome para identificar esse Grupo.
*Avaliar os Encontros do Grupo da Partilha.
*Avaliar como estava sendo feito e distribuído o Jornal Fitoteia.

Assim aconteceu em Junho de 2001 no Jardim Amapá em Caxias (RJ) o IIº

Encontro Estadual Popular de Terapias Alternativas em Saúde com a participação de 250 
pessoas onde saiu os seguintes Encaminhamentos: 
*Jornal FITOTEIA- ser organizado pelo Grupo da Partilha até avaliar novo jeito de ser.
*Grupo da Partilha - experiência totalmente positiva, não tinha o que mexer.
*Foram criados alguns critérios de participação, ao todo 14 que chamamos de princípios, para
que todo aquele grupo que desejasse participar do Grupo Estadual seguiria esses princípios.
*Foram levantadas várias propostas de nomes para identificar o Grupo, que naquele momento a
referência era o Grupo da Partilha ou Grupo Estadual, assim diante de votação da Assembléia
foi escolhido o nome REDE FITOVIDA (Rede= Grupos; Fito=Ervas e Vida= vida
saudável). Logo após o Encontrão uma companheira de Macaé desenhou nossos princípios
fazendo uma cartilha e éom desenho na capa para identificação do Gruí>O, sendo aprovada por 
todos. Assim nasceu a REDE FITOVIDA e a CARTil,HA DE PRINCIPIOS. 
*Foi proposto que em 2002 acontecesse Encontros Regionais e que o próximo Encontro
Estadual seria em 2003.

Em 2002 foram trabalhados os Encontros Regionais para Troca de Experiências e 
Avaliação do amadurecimento da Rede para ver que passos seguir no novo Encontro Estadual. 
Nesse período a Rede cresceu bastante, e se fez presente em muitos acontecimentos importantes 
de organização como o Fórum Social, Rede de Trocas Solidárias, Encontro do ENA� etc. Os 
grupos articulados aumentaram e surgiram novos grupos que se fonnaram. Com essa nova 
realidade surgiram outras necessidades e objetivos como: 

• Articular os grupos.
*Trocar experiências.
*Garantir o trabalho dos grupos na sua essência
*Criar Central de Informação e Formação.
*Ser referência dos grupos partindo da participação dos mesmos.

Todos os Grupos que trabalhavam com Terapias Alternativas em Saúde Popular fazendo 
um trabalho comunitário e que seguiam a Cartilha de Princípios poderiam fazer parte da Rede. 

Em 2003 realizamos o III° Encontro Estadual em Jlila de Cava - Nova /gut1çu com cerca de 
250 pessoas, onde o objetivo e lema eram a Construção do nosso caminho e uma das sugestões 
era legalizar a Rede para que os grupos pudessem ser respaldados, depois de três dias de 
Encontro chegamos a conclusão que só legalizar a Rede não era o caminho, mas que deveríamos 
fazer Encontros Regionais e a Equipe de Articulação continuar buscando propostas para a 
caminhada da Rede. Assim após participar .do VII Encontro em Recife com as Plantas 
Medicinais tomamos conhecimento do Decreto 3551. A partir daí começamos procurar contatos 
para entender o Decreto porque percebemos que um novo caminho de fato poderia estar 
começando a ser construído. Conseguimos contato com Brasília que nos indicou Letícia Viana 
aqui no Rio onde houve wna primeira conversa que mais uma vez reforçou as nossas 
expectativas de que o caminho poderia ser esse. Através da Letícia foi feito um contato com 
UFF através da Professora Ligia Segala no Laboratório de Educação que nos convidou a 
participar do Curso de Educação Patrimonial para entendermos melhor o que é Patrimônio 
Imaterial, depois do Curso novamente conversamos com Letícia que nos sugeriu pedir a 
autorização para usar a Metodologia do Inventário e a Rede Fitovida tem cada vez mais certeza 
de que esse possa ser o caminho para garantir o direito de uso das plantas medicinais, de 



resgatar e cultivar nossa cultura, para que a sabedoria popular seja respeitada e que o direito de 
uso das tradições possa ser opção de cada um. Pois a Rede Fitovida tem como objetivo: 
• Promover o fortalecimento, luta pelo reconhecimento e respeito ao nosso direito de uso e

manipulação das Plantas Medicinais e Terapias Alternativas visando multiplicar sempre esse
conhecimentos para que não se percam na história.

• Garantir o intercâmbio, articulação e confratemi:zação entre os grupos, sempre a partir da
organização comunitária.

• Garantir a vivência, prática e testemunho da Cartilha de Princípios para que os Grupos
possam fazer parte da Rede.

• Garantir a troca de saberes e formação a partir da experiência de cada wn, tendo como
referência o Grupo da Partilha.

Equipe: 
SUZANA NOGUEIRA - 0XX22 2543 3080 
MÁRCIO MA TOS DE MENDONÇA -OXX21 2253 8317
MÁRCIA CRISTINA DE V ARGAS MOURA- 0XX22 2543 3080
ELISABETH DA CRUZ MARINS-0XX213772 7487 
SONIA FERREIRA MARTINS -0XX21 3778 7992 
IR sn., VEm ERMO - 0XX21 2580 2832 
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA E sn., VA-0XX21 2701 5582 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS: 
-Articulação dos Grupos
-Formação de novos Grupos a partir da experiência dos grupos já existentes; outros Grupos

que já existiam que se juntaram a Rede. 
-Formação da Rede.
-Confecção da Cartilha de Princípios.
-Formação da Equipe Estadual e Assessores, ter alcançado a articulação em nível de Estado.
-Parceria com a UFF.
-Articulação com o lPHAN - RJ.

Desafios para 2005 
Articular todos os grupos que trabalham com a Medicina Natural para se preparar com o 
processo de Inventário dos bens culturais (plantas medicinais e terapias alternativas) junto 
ao IPHAN-RJ. 
Preparar o abaixo assinado de autorização dos grupos para que sejam inventariados e 
reconheçam corno legítimos os pesquisadores. 
Articulação do Grupo de Trabalho com reuniões periódicas para preparar a metodologia a 
ser utilizada pelos grupos. 

- Treinamento do Grupo de Trabalho no IPHAN para dominar a metodologia do Inventário.



Curso de Formação SociaJ 

Roteiro do Encontro do Dia 22/08/98 

9.00 hs - Objetivos (Pi: Matteo) 

9.10 hs- Celebração 

9.40 hs - Introdução (F. Piaia) 

9.50 hs - Trabalho de Grupo 

> Breve diagnóstico da situação do trabalho de evangelização em
cada município: 

a) pontos positivos
b) principais dificuldades
e) prioridades pastorais: desafios e compromissos

12.00 hs - Almoço 

13.15 hs - Apresentação dos resultados do trabalho dos grupos 

15.00 hs - Organização dos encontros. 

- comissão de organização
- critérios para convidados

16.00 hs - Encerramento 



Missa em honra de Santo Antônio 

Antff ona de Entrada 
A boca do 1usto proclama a sabedoria 
e a sua finguafala da justiça; 
a lei de Deus está no seu coração. 

Coleta 
Ó Deus, que, para levar os homens ao caminho da verdade, suscitastes na Igreja 

Santo Antônio, pregador infatigável do Evangelho: fazei que também nós, fortaleci
dos pela fé e dando ccstcmunho de uma vida santa, saibamos conduzir os nossos 
irmãos em santidade e vida pelos cam.tnhos da salvução. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na úoidaâe do Espírito Santo. 

Primeira Leitura 
Sofre também Ju comigo por amor do Evangelho 

Da segunda Carta de São Paulo a Timóteo (1,7�11) 
"Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espín'to de força, de amor e 

de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de 
mim, o seu prisionetro, pelo contrâno, pa11fcipa do meu sofrimento pelo evangelho, 
confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, 
não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça Essa 
graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, foi manifestada 
agora pela apan'çâo de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte mas 
também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo evangelho, para o qual eu fui consti
lu ído pregador. apóstolo e doutor. 

Palavra do Senhor 
Todos: Graças a Deus 

Missa em bonra de Santo Ar11611fo 1 



Snlnio Respo11so1"ial (S1.88) 

Refriio: Ca11tare1 d1.•nu1111t'llh' ti 1111s1•I·Ico1 tlta dti 'lt 1, l�, 

• ó Senb01: eu cmrtarer eternnmente o rosso amni;
de geração em geraçiio eu cauta, e, t>assa 1•erdade.'

• Porque dissestes .. ·o amor�gnrant1dopam sempre!"
E a L'OSSa lealdade é tào firme como os céus (Refrão)

• ''Eu firme, uma .1/wnça com meu sen'O, mt•u eleito,
e eu fiz um juramento a Dat ·1. meu sen•1dor

• Para sempre. no teu t1-01w.firmmei wa linbagem,
de geração em gemçiio garantirei o teu remado'' (Refdio)

• Amu1-C1a o firmamento vossasgrande.s mar,u·1lbas.
e o cosso amor fiel. a assembléia dos eleitos.

• pois, quem pode. lá nas nuiieusaoSenborse comparar
e quem pode. entre seus a nfos. ser a ele semelhante'(Ref rão)

• Quão feliz é aquele f>Ot'O que conbe<.e a alegrw,
seguirá pelo cammbo, sempre à luz de tJOSSc1 face'

• E.Y:ultará de alegna em L 'OSSO nome d,a a dia.
e com grande entusiasmo exaltará cos.sa Jusr,ça (Refrt"io)

Ca11to de Aclamação ao Evangelho 

Evangelho 

O Espin'to do Senhor enwou-me a evangelizar os pobres 

Do Evangelho segundo São Lucas (4,16b-22a) 

Ele foi a Nazaré onde fora criado e, segundo o seu costume entrou em dia de 
sábado na sinagoga e let1antou-se para ler Fo1-lbe entregue o liL'l'o do projeta Isaías: 
abrindo-o. encontrou o lugar ondeestá escnto· 

O Espínto do Senbor está sobre núm, po,que ele me ungiu pcm1 evmrgeh�a, os 
pobres: enviou-me para proclcrn1a1 a remil�ào ao� p, e:;o., e uú� cego� e a, t'C 11f,e1a\ iiu 
da 1Asta, para restilu ir a liberdade aos opnnudos, e para proclamar um cmo de graça 

2 lffs.•a l'lll IJonrn de�,.,,,.. 1,,r(min 

do Senhor E,tro/011 o Jiliro, entregou-o ao serl/e11te e sentou-se. Todos na sinagoga 
olhm 1ct111 nn. me11tns 1.'111,io comc>ço11 <t diz-er I fojc> renli::011-sC' essa Escril1tfft que 
t1cobttsfe,, dt! ollt'II 

Palavra da Salvação. 
Grt1ças a De,,s 

Homilia 

Oração dos Fiéis 

Irmãos caríssimos, em união espiritual com a multidão dos devotos de Santo 
António espJ!h:1dos por todo o mundo, dinjamos a Deus as nossas preces em favor 
de rodos os homens. nossos irmãos. E digamos: Senhor escutai a nossa prece 

1. Pelo mundo mtei1·0 para que, pondo os olhos em Santo Antônio. qual farol de
luz I! tlispenseiro dos favores celeste�. se siuta atraído para a justiça e para a
p_az. rezemos ao Senbor.

2. Pela sama Igreja. para que todos os seusji'lhos vimm 11afidelidadea0Evange
lbo e testemunhem a jesus Cristo com uma vida santa. rezemos ao Senho,:

3. Por todos os devotos de Santo A ntômo, pelos necessttados, pelos que sofrem no
co,po e na alma, para que alcancem o conforto e o alívio: rezemos ao Senhor

4. Por todas as obras de caridade e apostolado surgidas em nome de Santo Antô-
11 io, para que alcancem o que retamente se propõem e manifestem ao mundo
os valores do amo, criStào: rezemos ao Senbor.

5. Por todos nós que pm1icipamos desta Eucaristia, para qu e o exemplo de Santo
A11tô11io nosestimule a uma vida verrfadeiramentecriStã. rezemosaoSenho,:

Pel::l intercessão de Santo Antônio, mensageiro da Vossa Palavra e da vossa 
misericórdia, acolhei Senhor, as súplicas que vos dirigimos e concedei que ,·ivamos 
de mi modo que por toda a parte testemunhemos a caridade de Cristo e a luz da sua 
veadadc Por nosso St:nliu1 ft::sus Crastv vo�so FiJho l!Ut' LO11VOSLO, ive e reina pelos 
sé\.ulo-. du!>.'>éculos Arut.111 

1fr«a ""' hnm'tl <fp 'in11rn 4111n111t' 3 



O,·nção sobre as of ere11das 

Ó Dt•w,. tJ1t .. • pur ,,.,,,, mútrw e. lll(trl/l '1/110.w t cm111nh:açiíu rfc, <1011::, 11w J1v111111,s

estar em lomu11bào co,wosco, nosso un,co r! supremo bem. Concedei que a verdade 
constantemente proc!a mada por San to Antôniu seja sempre testernunhetda na nossa 
mda Po1 NSJ.C .... 

Antifana de comu11bão 

Ide por lodo o mundo e anuncia, o E'uangelbo a todt1s as criaturets, diz o Senhor 
(no Tempo Pascal. Aleluia) 

Depois da Comunhão 

O dom recebido à vossa mesa nos santifique, Senhor. e nos confirme na fidelida
de ao Evangelho que Santo Antônio admiravelmente pregou na vossa Igre;a. Por 
Cristo Senhor nosso. 

4 Missa i:m honra d� Santo ti mó11 fo 



Segundo Projeto de Formação Social 

,coordenação 

Bruno, Agostinho, ·Piaia, Irene, 
Adriano e Sônia 

Maria Batista, Arthur, Valentina, 
Salvador, Sônia e Beto Parreiras 

(Assessor Permanente) 

(Equipe Administrativa) (Equipe de Animadores Municipais) 

Paracambi Japeri Queimados Nova Iguaçu Belford Roxo Nilópolis 
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Encontros de Formação Política (4ª5 Quartas-feiras, de 14 às 17 horas, na Cáritas). De cunho mais amplo

·a; Tema 
Assessoria 

Período 

·5
·2:

2 de "História da Dominação Política na 
José Cláudio outubro e novembro de 1999

Baixada", 

(/J 

2 de "O Mundo da Política nas Relações entre Núcleo Mulher e Cidadania do CEDAC fevereiro e março de 2000.

·a;

e Homens e Mulheres",

(/J 2 de "Conjuntura Política Francisco Orofino abril e maio de 2000

-o 
ro 
-o 
·5

Encontro de Retlexão da Prática dos Militantes (com proposta de ser mensal, à noite, na Cáritas). De cunho mais restrito



Arquivo 
Nova Igua9u, 22 de janeiro de 1988 

01 - T!tuloa Seminário sobre Reforma Agrária. 

02 - Reeponsávela Oomiaeão Pastoral da Terra. 

03 - Data, 10/t>9, 15/09 19/b9 e 22/b9/87. 

04 - Looala O estudo se prooeseou em quatro looaiaa 

• Paraoamb1

• Volta Redonda

• O&xiaa

• Nova Pribú.rgo

05 - Participantee, De oada um dos locais acima citados, parti

oipe.ram mais ou mcnoa, 25 trabalhadores ru.

ra.is eem terra, que a artir de suas respon

sabilidades noa mutirões (ocupa9ão de terra 

ociosa), vieram aprender, através desta eem1-

nário, a proble.t!lática da terra, que deve so

frer o processo da reforma agrária. 

07 - Conteúdo a 

08 - Doopeaaaa

Participantes 

Projeto 

rurais, especializa 
-

e direito de todos. 

ozs 6.100,00 

39.000,00 

ozt 31.100,00 



72 Encontro Internacional Oscar Romero 

�: 12 a 19 de julho de 1987 
Local: Casa de Encontros da Diocese de Nova Iguaçu, Estado do Rio de 

Janeiro, RJ. 
Tema: "A solidariedade nas práticas de libertação na América Latina". 
Promoção a nível internacional: Secretariado Internacional Cristão de 

Solidariedade com a América Latina D.Oscar Arnulfo Romero, com �eoi 
na Cidade do México, México. 

Promoção a nível continental: regiões do Secretariado na Europa, Amé
rica do Norte, América Central, países andinos, Cone Sul ,da Ami. 
rica do Sul e Brasil. 

Promoção no Brasil: CDHAL (Movimento de Cristãos pelos Direitos Huma
nos na América Latina), Praça da sé,158, 72 andar, conjunto 701, 
fone 011.369571. 

Co-promoção como entidades convidadas: 
CEPE (Centro de Evangelização e Pastoral Frei Tito de Alencar Li 

ma. 
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL. 
UBRAJE (UNIÃO BRASILEIRA DA JUVENTUDE ECUMfNICA). 

Participantes do exterior: bispos, pastores, religiosos, leigos, mili 
tantes da solidariedade cristã no plano nacional e internacional. 

Participantes do Brasil, convidados diretamente: 
Bispos, líderes e dirigentes evangélicos, parlamentares, militan 
tes pela reforma agrária, comunidades de base, operários, camp� 
neses, biblistas, catequistas populares, mulheres marginalizadas, 
teólogos, Índios, negros, jovens, militantes dos direitos hUlllanos, 
religiosas inseridas, militantes da soliaariedade latino-americana. 

Objetivos do encontro: 
l.Dinamizar a solidariedade 1 tino-americana;
2.Aprofundar o conhecimento sobre os c�forços de integração entre

os povos e nações da América atina, em favor da libertação. 
3.Dentro dos processos de libe tação latino-americanos, dinamizar

a solidariedade no Cone Sul, Região Andina e Brasil, em favor dos pro
cessos de libertação no continente, em particular em favor da América 
Central. 

4.Lutar para que todo processo de libertação leve consigo a dimen
são da solidariedade cristã e, deste modo, refletir sobre as práticas 
de libertação e o conteúdo solidário nelas presentes. 

5.A nível da Igreja dos Pobres, implementar um maior vínculo entre
as instâncias eclesiais na América Latina, promovendo atividades neste 
campo. 

6.Dar a conhecer as realidades dos indígenas e sua presença na Amé
rica Latina, promovendo.a solidariedade para com eles. 
Metas do encontro: 

l.Dinamizar o funcionamento e a coordenação da solidariedade cris
tã nas diferentes regiões do Secretariado. 

2.Procurar responder às diferentes demandas das regiões, de acordo
com suas prioridades. 

3.Tomar consciência da desinformação sobre todos os processos de
libertação na América Latina, promovendo e dando conhecimento sobre os 
canais mais eficientes e/ou alternativos para possibilitar a correta 
informação. 



�regrama básico: 
JJ 

Domingo, 12.7.1987 - recepção e credenciamento dos participantes. 
Ordenação de um diácono da diocese de Duque 
de Caxias (RJ). Abertura formal do encontro, 
com a palavra de d.Sergio Mendez Arceo, d.Mau 
ro Morelli e d.Adriano Hypólito. Apresentaçãõ 
das delegações. Apresentação das comissões. 
Sessão musical. 

Segunda, 13.7.1987-:- Tema: "A política norte'"'americana para a Arnéri 
ca Latina". 

-

Painel, grupos de trabalho, testemunhos. 
Terça-feira, 14.7. - Tema: "A Igreja dos Pobres na América Latina e 

a solidariedade latino-amf'ricana". 
Quarta-feira, 15.7 - Tema: "Conjuntura política da América Latina" 

(exceto Centroamérica e Coribe). 
- Tema: "A questão indígena na AL". Quinta-feira, 16.7 

Sexta-feira, 17.7 -
Sibado, 18.7. 1987-

Tema� "Conjuntura política centro-americana". 
Tema: "O que fazer; tarefas concretas da soli
dariedade cristã''. 

Domingo, 19.7.1987 - Tema: "Conclusões do encontro; celebra<ião final 
e ato pGblico em solidari�dade ã Nicaragua." 

A quem caberã a direção do encontro: 

No conjunto do evento, corno um todo: Secretari.ido Oscar Romero, com 
sua presidência, acrescida de d.Mauro Morelli e com os membros da 
equipe internacional. 
No que se refere à parte brasileira: um representante de cada uma das 
quatro entidades que trabalham em conjunto, em função do encontro (CE
PE, CORAL, UBRAJE e RENOVAÇÃO CRI<;TÃ).
No que se refere à parte local: comissão formada em conjunto pelo CDHAL 
e p�la Diocese d� Duque de Caxias. 
Estas comissões deverão reunir-se regularmente, 
encontro, deverão tAr reuniões todas as noites. 
tar na Bai1<ada Fluminense antec do encontro. 
Proviàênci� a s_ren tomadas, com urJe�pia: 

\ 

desde agora. Durante o 
De prefe=ência,devem es-

1.Fechament� do programa definitivo do encontro, levando em conta o pro
grama básico e as $Ugestões che�a as recente�ent� do Secretariado.

2.FeGhament) da liL 1 de convidados, iefinindo-se as responsabilidades
pelos contatos. Prazos definitivos.

3.Detalharnento, mai� específico, da programação noturna, considerando
atos culturais e �ugestão para conferências �/ou painéis abertos ao
grande público

4.Avaliação das despesas mínimas do encontro e de critérios para cobran
ça da taxa de inscrição No exterior, essa taxa oerá de 60 dólares.

5.Critérios e procedimentos para os convites s�ídos do Brasil para o
exterior.

6.For�ação de c�miss3e� de trabalho: redação, segurança, liturgia, ani
maçao, recepçao, imprensa, infra-estrutura (checagem da limpeza, co
z!nha, trn�spcrtes), secretaria etc. Definir urgenteAe�te que comis
soe� deverao efetivamente funcionar e quem, aas entidades co-promoto
ras, irá fntegrá-lJS.

-

7.Deflhição de um o��noçrama detalhado entre fevereiro e julho, fixando
responsab1Iidades.

8.Traba1nô específico a ser desenvolvido no Ri0 de Janeiro e Baixada,
junto ao mundo cristão (católico e evangélico) e aos outros segmentos
sociãf.s.

9.Compa€!Bili�áção entre o oaráter do encontro e a divulgação.
10.Det�inamento 60 trograma e das tarefas ltga�as à delegação da A.mérica

Central ju� virá para o enoontro a ficará mais três semanas entre SP,
RJ, Bra �!lía, FP �ií� e Salvador. 
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SOCIEDADE DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
( CONGREGAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA- C.I.C.M..) 

Rua Carmem de Freitas Salgado, 258 
Califórnia 
26220-470 Nova Iguaçu/ RJ 
Brasil. 

Tels: (21) 2767-5680 / 2768-4955 

Fax: (21) 3773-8279 

� - Endereço Postal 
Caixa Postal 77141 

26001-970 Nova Iguaçu/ RJ 

j 

· Brasil

E-Mail: provbra@aol.com

Nom du Proiet: SOPA 
Adresse: Paróquia Cristo Ressuscitado ( Bairro Santa Eugênia ) 

Caixa Postal 77141 
26001-970 Nova Iguaçu / RJ 
Brasil. 

Responsable du Projet: 
Pere Lesly J ulien,cicm. 

Supérieur Provincial (de feu René L. Stormacq ). 
Voics de communication: 

1) Tels: 55/21 -2767-5680
55/21- 2768-4955 

2) Fax: 55/21 - 3773-8279

3) E- Mail: Provbra@aol.com

Description de la Conception du Projet: Alimentation 
Le quartier Santa Eugenia se trouve à la péri:phérie de la ville de Nova Iguaçu 

qui à son tour est périphérique de Rio de Janeiro. La paroisse Cristo Ressuscitado 
se trouve dans ce quartier populaire ou vivent beaucoup de gens pauvres, de 
vieillards retraités et pauvres, des gens, jeunes et moins jeunes, en chômage, des 
families nombreuses avec un salaire minimum meosuel de 200 reais ( = 53 Euros 
approx.imativement )pour survivre. D va sans dire que beaucoup de gens, 
spécialement les enfants et les vieillards souffrent de la faim durant la majeur 
partie du mois. Face à cette situation, le feu pêre René Léon Stormacq, pris de 
compassion pour ces nécessiteux, a fait appel aux paroissiens afin de commencer 
la distributipn d 'une soupe populaire qui serait offerte aux plus pauvres une fois 
par semaine. De la paroisse, il a obtenu de la m,ain - d'oeuvre volontaire pour la 
préparation et la distribution de la soupe. De ses amis et bienfaiteurs belges, il a 
reçu l'aide financiere pour l'acbat des ingrédients nécessaires pour la soupe; et 
nchaque deuxieme dirnancbe du mois, la quête est dédiée à la soupe. 

Avant de mourir, René aurait demandé aux paroissiens de cootinuer avec la 
soupe eo faveur des plus pauvres de la Paroisse. Ce projet s'encadre bien dans la 
campagne nationale contre la misere et la faim promue par le nouveau 
·aouvemement et la société civile dans ]e Pays. Cela va de concert avec les efforts
qui se font au niyeau national pour promouvoir la S(?lidarité, l'éducation et le
travail en vue de dim.inuer l'inégalité três grande qui ravag� ce pays.
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SOCIEDADE DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
( CONGREGAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - C.I.C.M. ) 

Rua Carmem de Freitas Salgado, 258 
Califórnia 
26220-470 Nova Iguaçu/ RJ 
Brasil. 

• - Endereço Postal:
Caixa Postal 77 i 41

26001-970 Nova Iguaçu/ RJ 
Brasil 

Tels: (21) 2767-5680 / 2768-4955 
Fax: (21) 3773-8279 � l 

E-Mail: provbra@aol.com

Selon les informations reçues du Secrétariat de la Paroisse, la soupe 
hebdomadaire réalisée dans la Paroisse de Cristo Ressuscitado coute environs 350 
reais ( = 94 Euros environs ) pour aliment'er 40 familles enregistrées. Soit un total 
approximatif de 376 Euros par mois ( ou 4.512 Euros par an ). Et ces families 
sont nombreuses avec en moyenne 10 personnes chacune. D'autres personnes 
sans familie y participent aussi. Ce qui augmente le nombre à environs 800 
personnes chaque semaine. 

La Paroisse collabore avec la quête du 2e. Dimanche de chaque mois et 
deux équipes de volontaires qui travaillent dans la préparation et la distribution de 
la soupe. 

Nous partageons beaucoup cette vision du feu pere René L. Stormacq, 
c'est pourquoi la Province CICM ( Peres de Scheut ) du Brésil l'appuie et se fait 
garante de la continuité de ce projet en la personne de son Supérieur Provincial 
actuel, }e Révérend Pere Lesly Julien qui compte beaucoup sur la participation et 
la collaboration financiere des amis et parents qui ont toujours appuyé ses 
oeuvres afin de perpétuer sa vie et sa mémoire à travers cette oeuvre d'arnour et 
de solidarité avec les plus pauvres. 

Jüsqu'à présent, toutes les aides que le pere René avait reçues venaient de ses 
bienfaiteurs arnis et parents de la Belgique. Nous vous remercions tous pour votre 
générosité et collaboration dans notre mission à travers lui. 

Je, soussigné, Pere Lesly Julien, cicm, Supérieur Provincial des peres de Scbeut 
au Brésil, rédigerai périodiquement un rapport détaillé sur l'utilisation des 
ressources financieres reçues par l'intennédiaire de SOS Scbeut. Et je déclare que 
toutes Jes infqrmations données ci - dessus so� 

� 
• _ �

lguaçu/RJ, le 17 Février 2003. 

P. LESLY JULIEN:, cicm
� 

RUA CARMEM DE FREITAS SALGADO, 258 
CALIFORNIA 
26220-470 NOVA IGUAÇU/ RJ 
BRASIL. 



>From: "Ieslyjtilcicm" <IeslyiÜlcicm@uol.com.br>
> To: "philippestormacq" <plúlippestormacq@hotmail.com>
>Subject: Sopa de Renato
>Date: Wed, 28 Jul 2004 21:44:55 -0300
>
>Bien cher Philippe, 
> Salutations distinguées depuis le
>Brésil. Cela fait déjà longtemps que nous ne nous pas 
>communiqués. Je souhaite que vous soyez bien ainsi que toute
>votre familie. Denotre côté, çà va bien, Dieu merci. Beaucoup
>de boulots à faire, mais on s'en tire peu à peu et bien.
>Il y a quelques jours, la secrétaire de la Paroisse de Santa
>Eugenia ou travaillait Renato, m'a téléphoné pour me demander
>de vous contacter afjn de vous aviser qae l'argent dont ils
>disposaient pour la Sopa hebdomadaire est à sa fin. Elle
>voudrait savoir si la Paroisse pourra compter sur vous pour
>la continuité de cette oeuvre. Si toutefois vous réussissez à
>motiver des bienfaiteurs à cet effet, vous pourrez envoyer
>l'aide à travers Scheut avec mention « Sopa - Paroisse Santa
>Eugenia, Nova Iguaçu / Brésil », aux bons soins du pere Lesly
> Julien, Supérieur Provincial CICM.
> Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour faire
>remarquer que l'aide que Renato recevait pour la formation
>des leaders communautaires et des jeunes n'arrive plus. A la
>mémoire de Renato, nous demanderions à ces bienfaiteurs de
>continuer à financer nos oeuvres relatives à la formation de
>leaqers et à l'éducation de jeunes pauvres. lei au Brésil,
>CIÔ-f investit plus dans la formation humaine et la
>préparation pour une vie plus digne. Je ne sais pas si vous
>avez des contacts avec les personnes de l'Université qui,
>selon Renato, organisaient dette collecte en faveur de la
>formation de leaders et de jeunes dans sa paroisse. Peut-être
>pourriez-vous intercéder en faveur de nos confrêres qui

>travaillent à la périphérie des villes et en brousse au
>milieu de beaucoup de pauvres et de jeunes sans perspectives
>pour l'avenir.
> Je vous laisse maintenant dans l'espoir de vour lire sous
>peu. Que Dieu bénisse votre vie et votre famille 1
>Salut,
>Pere Lesly Julien,cicm
>Brésil.
>
> 
> 

., 
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Pastoral Setor de Atuação 

1. Pastoral Carcerária
2. Pastoral da Solidariedade
3. Pastoral Social. -
4. Pastoral da Cidadania --
5. Sociedade São Vicente de Paulo

Assistência social 
6. Grupos de Distribuição de

alimentos, roupas, cobertores,
remédios, etc.

7. Casa da Solidariedade
8. Pastoral da Saúde Saúde 
9 .. Pastoral Operária

10. Clube de Mães 
·---

11. Mov. Trabalhadores Cristãos
(MTC)

Trabalho 

12. Grupos de geração de empnego e 
renda 

13. Cooperativas e Grupos de 
Produção ...

14. Pastoral do Menor.• 
15. Pastoral da Criança 

16. Casa do Menor.
17. CECOM criança e adolescente 

18. Creches Comunitárias.·
19. Projeto Crescendo Juntos
20. Cáritas Diocesana
21. Abriaos. \ 
22. Pastoral dos NeQros ·-

"'�-23. Grupos de Fé e Compromisso e 
de Fé e Política. 

24. '"'- ' ' 
"-·---. 

25. Ministério Fé e Política1 da Política e cidadania 
Renovação Carismática 

26. Centro de Direitos Humanos

Assessor 
Observadores 

Diocesano 
Pe. José Antônio 

(A , 
_Vl// ,_ 

, :H 7 / L 
-)1 . / ,./ 

@; 1/ �

Ir. Madalena 
Pe. Geraldo Lima . .ir� 

Pe. Agostinho 
Pretto 
Pe. Séraio Guedes, 

··· ···., 
Pe. Agostinho 
Pretto .. � 

/ � '-..,.__j' 
1, ,�"') 

Pe. Renato Chiera \1Vil-1.�o�:=i 

Diácono Vito 
,,/ 

Pe. Renato Chiera 

J 
-r----1

} 1 
1 

./ 
/ 

____ ...,.// 
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Frei Luiz Flávio 

Pe. Roy 

Rnpresentantes 

J��� \} r- e..\_!\!. �

Mara Nascimentto 

Sônia Martins 
Dailton Antônio da Silva 

Irmã Verônica, Maria Helena 

Antônia (Eridan,) 
1··\ 
/ 

Nilândio Camoo:zil 

Luciene 
Mille de'Giacorni 

Inês Coelho Teixnira 

Marli Câmara de Freitas 
Kelly Cristina Vaz 

Flávio Antônio Brandão 

Ivan Rúbio Lacerda 

Hercília Inácio de Memezes 

Elisabeth Marins 
Maria Lúcia Ribeiro 
Maciel 
Maria de Lourdes 

Moisés Corrêa da Silva 

' 

Ronald Cosmo 

Ir. Rosa Emilienne 
AnQela Vós 
Pe. Renato Chiera 

Ir. Reaina Martini 

Cirilo Roberto de 
Andrade 

Anderson Gomes 
Correia 



27. Centro Sociopolítico Pe. Agostinho 
Pretto 

28. Cárilas Diocesana Pe. Bruno 
29 Mo._ rnento de Mulheres 
30. Pas:oral da Educação Pe. Carlos 

Henriaue 
31. Fazenda Esperança
32. Espaço Progredir

Observadores 
33. Av1c-es

34. Cecaman
35. Gru� de Espiritualidade da Terra
36 Grupo Emaús 

Poderão votar e ser votados: 
• Os representantes das Pastorais, Movimentos e Grupos sociais (escritos na cor preta)
Poderão só votar:
• Os respectivos assessores dessas Pastorais, Movimentos e Gn,pos.

Adriano de Araújo 

Ana Reaina 

Antônio Sérgio G. Macêdo 

Denise Joaquina Vasconcelos 

• Os 3 órgãos diocesanos de apoio e assessoria: o Centro de Direitos Humanos, o Centro Sociopolítico e a Cáritas Diocesana.
Não poderão votar e nem ser votados:
• Os Coordenadores Regionais, os Representantes das Regiões ,9 os Observadores. (escritos em cinza).

Observação: não foram contactados: Emaús, Grupos de Espiritualidade da Terra e Cecamam 
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Tânia Maria Si lveira 

Maria José Carvalho 
de Souza 
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Cartas 

Companheiros do movi
mento sindical brasileiro! A 
recente visita de Sua Santida
de, João Paulo 2'?, ao Chile 
demonstrou o quanto os chi· 
lenos almejam liberdade, Jus
tiça, respeito aos direitos hu
manos e a volta da democra
cia. Não hã dúvidas, por par
te dos mais de 2 mil observa
dores, de que durante a visi· 
ta do Papa se deram as maio
res manifestações contra o 
regime de Pinochet. A greve 
de tome de mais de 400 pre
sos políticos (12 deles por 37 
dias), suspensa no dfa 3 de 
abril, revelou, diante dos 
olhos do Papa. até que pon
to as atrocidades que come
tem os torturadores encon
tram resposta de parte dos 
afetados, que nesta atitude 
estão dispostos a entregar 
suas vidas. Carmen Glória 
queimada viva pelos militares 
é outra vitima da violência do 
regime. 

HoJe. a vitima é Clodomíro 
Almeyda, ex-professor un,ver
sitãrlo, ex-chanceler do gover
no da Unidade Popular. AI· 
meyda regressou clandes1i· 
namente ao Chile e. no dia 25 
de março, apresentou·se ao 
tribunal de justiça para exigir 
seu legitimo direito de viver 
no Chile. O tribunal o absol
veu das acusações e o confi
nou por 90 dias na localida
de de Chile Chico. o regil"1e 
chileno não quer reconheéer 
que se trata de uma medida 
ilegítima, não só para Almey
da, mas também para os 
1.400 exilados impedidos de 
regressar ao Chile. 

A opinião pública nacional 
e internacional condena mais 
uma vez este ato de violéncia 
repressiva da ditadura Cha
mamos ao movimento sindi
cal, entidades, organizações, 
ao povo brasileiro a se mani
festar contra esta medida, 
solidarizando-se na campa
nha pela liberdade imediata 
do companheiro Almeyda, pe
lo fim do exílio, pela liberda
de dos presos polfticos. 

"Liberdade para Clodomiro 

Alm e y d al" 
''Fora Pinochet , democra

cia agora!" 

Comissão Exterior 
CUTIChile 
Coordenação Brasil 
São Paulo, SP 

LI o número 217 de ''fempo 
e Presença·: Acho que vocês 
acertaram em cheio ao publl· 
car mais uma edição sobre a 
Infância A do ano passado 
("A questão do menor·: maio 
de 1986) Já tinha sido multo 
boa e a de agora veio 
complementá-la Gostei mul
to da mudança de ênfase no 
título da revista e nos artigos. 
O termo ''Criança" é mais 
abrangente e sem preconoei
tos; "menor" jâ pressupõe um 
enquadramento jurídico. Na 
verdade., a criança pobre é 
que é chamada de "menor·: a 
rica é apenas criança ... 

Quanto ao artigo de Emir 

Sader, embora multo interes
sante (como tudo o que ele 
escreve), tenho multas dúvi
das se as Delegacias de Pro
teção ao Menor, propostas 
por ele, vão ajudar no comba
te à violência contra as crlan• 
ças. Ao contrário, penso que, 
descontando a tachada Que 
possam vir a ter, serão mais 
um Instrumento Õpressivo pa
ra cima das crianças. E para 
Isso, Já bastam as Febens da 
vida! 

Otonlel Augusto da Silva 
Campinas. SP. 

"Tempo e Presença" tem si
do uma benção na área de 
publicações periódicas. Sou 
um cristão que busca um 
comprometimento maior Jun
to às classes populares e te
nho bebido multo na fonte 
dos artigos publicados por 
vocês Meus parabéns à toda 
equipe. 

Antonio Adolfo Maldonado 
São Paula, SP 
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NÃO É TERR(VEL? 

Editorial 

Solidariedade 

questão 

decisiva 

Na última década, a América Latina 
tem vivido períodos muito intensos de 
acontecimentos pol{ticos. Momentos de 
repressão e sofrimento, com sangrentas 
ditaduras militares, onde a morte, a 
tortura e os desaparecimentos eram 
acontecimento dt'ários. Mos, também, 
momentos de crescimento dos 
movimentos populares, do aparecimento 
de novas formas de organitação política e 
do fracasso e queda de alguns dos 
sistemas opressivos do nosso povo. 

Forma eficiente de dificultar o 
crescimento desse processo político 
democrático em ntvel mais amplo tem 
sido o de cultivar o isolamento dos povos 
latino-americanos, criando-se barreiras 
entre os seus poises, provocando-se 
artificiais problemas e incentivando-se 
guerras e discórdias. Esse esforço 
divisionista tem como origem os centros 
de dominação econômica e política, 
principalmente os Estados Unidos, que 
têm interesse em manter os seus 
mecanismos de intervenção e exploração, 
já tão conhecidos por todos. 

Entretanto, o situação da América 
Central principalmente com a vitória do 
povo nicaragüense, despertou em muitos 
setores dos nossos patses um sentimento 
de que a verdadeira construção da 
democracia, no nosso continente, passa 
pelo fortalecimento dos laços de 
solidariedade entre os povos oprimidos. 
Compreendeu-se que a causa da justiça e 
da liberdqde é ecumênica na profunda 
compreensão do conceito. 

O esc/Jndalo da nossa imoral dívida 

externa, que ajoga, empobrece e 
inviabili1.0 os projetos pollticos 
democráticos indica, de forma inequívoca, 
que essa forma de expoliação só pode ser 
enfrentada com uma postura política, que 
passa inevitavelmente por uma atitude 
articulado a nível latino-americano. Sem 
essa determinação não há salda para o 
problema. É espantosa a constatação de 
que a atitude do Brasil em decretar a 
moratória foi us_oda, pelos credores 
internacionais, paro fechar rapidamente as 
negociações com o México e a Argentina. 
E isso impossibilitou uma atitude 
conjunta desses países com o Brasil. 

Para nós brasileiros a questão da 
solidariedade continental precisa ser cada 
vez mais aprofundada, ampliada e 
expressa em atos concretos. Estamos num 
rico momento de romper o nosso 
isolamento e uma certa auto-suficiência, 
inclusive no âmbito eclesial. Alguns fatos 
estão demonstrando esse novo estágio. 
Entre muitos, poderíamos destacar, por 
exemplo, os constantes atos de 
solidariedade ao Chile e à Nicarágua, a 
escolha desse tema para o 7'! Encontro 
lntereclesial dos CEB's e a realização, no 
mês de julho.. em Novo Iguaçu, do 7'! 
Encontro Oscar Romero, promovido pelo 
Secretariado Internacional Cristão de 
Solidariedade com a América Latina D. 
Oscar Amulfo Romero. 

Esperamos que o CEDI. publicando 
este número da sua revista sobre o tema, 
possa contribuir paro estreitar os laços de 
solidariedade que devem unir todos 
aqueles que têm um compromisso com a 
paz e com a justiça. 
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Empobrecidos,

mas solidários! 

Milton Scbwantes
B . J -�! 11\--é_ todo. oe ezpJo.,.._do.e da tttra. 
._ &eu clirei&o! 8--.; · · , B que 
cidade! (Sr 2,3) 

Justiça. UR.t thnpli. 

, 

E 
tempo de greve. Nao há quem suporte tamanho empobrecimento 

h 
Trabalhadores reagem contra �

ploraçao. Quando o pobre es 
se encontra em situação aJ�a:

a �,em
opressão festeja banquetes. Ouand� o ti! 
:em faminto violenta a mulher esfomea-a , a morte triunfa . 

dobra adiante. 

qu�f
p

r
:

s

g!º ie
q
s

ual 
h
lnço. Dependência écon ecem flmltes.

ac atamento salarial. Com a greve dão umbasta ao assalto de que, dia a dia, vam sendo vitimas. os 

Mas, Justamente nestes dias crescemas filas nos portões das Indústrias Ê !� que procura emprego. Oferece s�u/s!��ços. Apresenta-se com suas quaJificaçõ�s. Faz ficha Está disposto a assumir
�f�t���-

de quem, devido à greve, é

Estas filas ameaçam os grevistas. Dlml���r as

E
adesões à paralisação. Muitos 

am.  assim quem está desem re do, fica contra quem está no em r
p g

Étrabalhador contra trabalhador.
P ego. 

Essa cena se vem repetindo nestes meses. E outras similares se dão aí e sas casas. m nos-

Quanta violência de homens contra m lheresl Aqui na vlfa ela é parte do pão no�:so de cada dia ._ A falta de dinheiro e a escassez de comida na mesa são "sol c· nadas" aos gritos e aos murros. E c�J��sempre se acha . Acha-se na parte maisfraca. Esta chama-se: mulher AI rasgar a corda. 
· costuma 

A oprenão dHconhece llmltH 

lld�;º h� quem goste de falar dessas rea
bres.ª{ m�1oª���� ª 

quem opta pelos po.
vi�e do salário mln�: �r�f��?��i��r

u
! c� P� na espoliação. Damos primazia à denuncia dos ricos exploradores. Aliás, é d veras Justo que assim se 

e-

�pressao capitalista, no cf�����a��:.r:· :Ja posta às claras. Nao obstante m m nao se pode tapar o sol com a r:_nelra . Entre os pobres seguld 
P 

reprOduzldos os esquemas d:����:::i
É o que também sucede em nosso ró

��� l��s. repete-se Internamente o J�lto
O N d 

e ora, dos fundos internacionais o� este enriquece o centro do pais isugado de suas riquezas e de sua gente E o é em português e em cruzados!
. 

t 
Nossa querida Bollvia não estaria em si·

l
uação slmflar? Seus vlzJnhos lgualmene pauperlzados e d • encurralam-na. Esmagam-n!�endentes,

A iranla não é privilégio de alguns poucos. antes uma reação em cadela lá d alto desce até as profundezas E a 

. 
1 

o 

d 
Quando trabalhador traiclona trabalha-or, saltita o coração de quem vive da ex-

���z!ç
,e
ã

p
o

,od
d 

uz
d
lda a ponto d� fac�l�ta��os e cima Vai da p t d cabelos até os dedões. E desde a��eª deºs�
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�r ar também envereda a Blblla enfeita ao delinear os efeitos da 
. Não 

Dela tala com multa cru 
opressão. 

do as relações Não há 
eza. Vê-a permean-

sltada pela ga

.
na de otrf:t �

e nAo é vi
quer tomar tudo d 

· opressao
territórios sagrad;/ssatto. Nao respeita 

Naqueles tempos da Blblla, havia quempensasse q_ue, ao menos, o âmbito do sagrado estaria Isento de Opressão. Dizia-seque os templos funcionariam como taís
�al��rtes contra a espollaçao. Qual nadai
de°def 

ªf u9ado dos profetas não deixou
próprli����g�sença da exploraçao no
va a aflr 

o sagrado. Amós chega
e ritos a���t

ue os templos, seus cantos
avam as transgressões Je

��mias desl�nava o sagrado templo d� Je
quS:!

émêde 'covll de salteadores'� Ingênuo
te do ��dl

s

l 
e
d
r o sagrado terra neutra, a par-o opressor! 

A Escritura nem mesmo embeleza 
pobres. Não os glorifica Na fl 

os 

���,��1�!�:i:,. de ferir e �utj�;:r b��
vorecer O pob� 

passagens prçlbem fa-,e num processo (Ex 23 3· Lv1��5). E o profeta Jeremias refere-s� �osP res em Jerusalém como sendo lnsen
iatos e desconhecedores do caminho de
ln��fê��1;·�>-

A �abedorla Inclusive vê na
breza (Pv 2;,;,.�). 

possíveis ralzes da po-

De fato, a 8/blfa nao enfeita os empo-

brecldos. Não os Isenta de oprimir. Mas 

apesar disso ••. 

O fft9r,o da hlatórla 

A hlstórlà que a Blblla nos conta apos
ta no reverso da história. É radicalmente 
solldãrla aos pobres. Celebra a trajetória 
de empobrecfdos. Mulheres e homens da 
perlferla são seus personagens cen1rals. 
Isso é cristalino. Não há como deixar de 
constatá-to: Os cenãrlos blbllcos são ocu
pados pelos empobrecidos . 

O próprio Jesus nasce numa vlia, em 
Belém, não na cidade de Jerusalém. É 
morto ao lado de ladrões. Em vida, famln· 
tos e doentes lhe fizeram companhia. As· 
sumiu a condição de escravo. 

Feitio slmlfar encontro nos salmistas. 
Sua causa é a dor da gente perseguida e 
do13nte. Seu grito vem do fundo da cova. 
Desde a desesperança clamam: "Meu 
Deus, por que me desamparaste?" No sal· 
térlo, a dor dos pobres é o tema predileto 
da oração. 

É o que também os profetas põem em 
cena Quem é Amós, senão um trabalha· 
dor sazonal, um bóia-fria? Enxotam-no de 
um ganha-pão ao outro. Fora pastor. 
Fazem-no boleiro. Por fim, humllham-no 
como 1alhador de stcõmoros, servlclnho 
sofrido para os mais sofridos. Pois, .1avé 
veiculou sua palavra Justamente através 
deste Amós. Tirou-o do anonimato. E, atra· 
vês dele, colocou os pobres bem no cen
tro de seu povo. 

Nosso Deus trilha seu caminho na com
panhia de mulheres e homens refugados. 

A luz de seu projeto reluz.em os empobre
cidos. É o mistério de Deus! 

RHlatAncla • so11darledade 

A reação contra a opressão tem seu ber· 
ço no mesmo lugar, no qual a miséria se 
faz mais transparente. A resistência come
ça lá no fundo do poço da humilhação. Os 

crucificados revelam-se como os maiores 
utopistas. Diante dos verdugos falam do 
paralso! A ressurreição é Irmã. gêmea do 
martlrlo 

Esta é a experiência que a Sibila-este 
memorial da resistência-faz chegar a nós. 
E a vamos percebendo ao redor de nós. 

AI está a solidariedade entre os empo
brecidos. Brota em toda parte. Cresce a 

olhos vistos. As pessoas se associam em 
defesa de sua dignidade. Agrupam-se pa· 
ra a conquista da moradia. Organizam-se 
para poder plantar um pedaço de chão. 
Slndlcallzam-se para fazer frente ao em
pqbrecimento que, a cada dia, assalta o 
assalariado. O cllentellsmo Já não funcio
na mais ta-o bem . Afinal, está-se cons
truindo nova experiência partidária, a par
tir dos explorados. Avança a solldarleda
de Internacional. Nicarágua é, hoje, uma 
palavra querida para os pobres. Chile faz. 
se slmbolo de resistência contra as 

torturas. 
Não hé dúvida, em toda parte aflora a 

solidariedade entre mulheres e homens 
oprimidos. Aumenta a coesão. Forma-se 
um cordão para resistir e avançar. 

É evidente, nem tudo está ganho. Mui
tos ainda não se associam. O opressor 

dentro deles ainda os mantêm sob gri
lhões. Outros tantos descrêem na força 
histórica dos fracos. A propaganda oficial 
se encarrega de armar citadas. lnv .3ste na 
desmobilização. Apesar disso, estamos 

chegando lá ... 

A aollderledade doa eapolladoa 

O. empobrecidos estão chegando lá,
mas doutro Jeito. Suas propostas são ou
tras. Divergem radicalmente do Que está 
em voga . 

As soluções que nos são propostas vão 
pelo trilho Individual. Propagandelam uns 

empregos a mais aqui. Algum pedaço de 
chão acolá. Um conjunto habitacional pa
ra alguns poucos. Os grandes propõem 
soluções aos pedaços. Aos remendos 

crêem poder compor um casaco novo. 
A solidariedade dos espoliados vai por 

outro trilho. Os empobrecidos se empe
nham por todos. Sua luta é Inclusiva O co
letivo é sua sina . 

É o que mostram os sem-1erra . Quise
ram desmobilizar seus acampamentos 
com oferta de emprego cá ou lá, com ter· 
ra para alguns selecionados e promessas 

vazias para outros. Sua resposta repete 
vez por vez.: "Ou todos são reassentados 

ou todos ttcam acampados''. 
Os empobrecidos chegam juntos, soll· 

dárlos. As comunidades cristas nasceram 
neste berço. Eram uma experiência de mu· 
lheres e homens, crianças e velhos, refu
gados e ma!'glnallzados no Império 
Romano. 

Os que vão juntos vêm a ser os Justos. 
Jesus denomina-os de "felizes''. Não são 
justos porque estejam prontos, perfeitos, 
parados . O são porque se põem a 

caminho. 
Acontece Que a Justiça passa pela prá· 

Uca Não se esgota no formalismo Jurlstl
clsta. Efetiva-se nas relações . Envolve 
acesso amplo à terra e ao trabalho. Parti· 
lha do pã.o é parte plenamente Integrante 
da justiça proclamada na Escritura 

Os empobrecidos são os que mais ade
rem a este projeto. É o que demonstra a 
reallc;tade que nos circunda. Os pobres, 
que se agrupam e reúnem, fazem-no com 
vistas a superar a Injustiça. Fazem-no pa· 
ra libertar a terra das amarras de cercas 

e latffúndlos. Fazem-no para soclallzar fá· 
brlcas e produtos . .É o que também cons· 
tata o profeta Sofonias ao atestar que os 
exploradores da terra já estão empenha· 
dos em realizar o direito de Deus (Sf 2,3), 
Mas Isso não significa que estivessem 
prontos e perfeitos. Por Isso. o mesmo pro
feta os anima: "Buscai justiçai" 

Solidarl13dade é, pois, um dado e simul
taneamente um dom! 

Milton Sçhwantes é biblista, professor da Esco:a 
Superior de Teologia da lgreJa Evangélica de Con· 
llsslo Luterana no Brasll (IECLS). 
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DIVIDA 

EXTERNA 

continua a sangria 

D
urante séculos, a América Latina e o Caribe têm sido explora. dos Impiedosamente pelos pai-ses Imperialistas. Sistematicamente,nossas riquezas foram transferidas para o exterior, constituindo-se na formade exploração e dominação a que estamos submetidos. 

O desenvolvimento do capitalismoeuropeu e mundial, foi feito à custa doextermínio das civilizações aqui existentes, através do saque e da escravidãodos indígenas e dos negros trazidos daÁfrica. Sem o processo de colonizaçãoa que fomos submetidos, teria sido impossível a acelerada acumulação de capital a partir do século 16, e mesmo, arevolução industrial inglesa. 
Se anteriormente a forma de explora

ção assentava-se no envio direto das ri
quezas aqui extraídas ou produzidas, 
hoje ela toma a forma do endividamen
to externo e do pagamento de juros 
extorsivos. 

O endividamento total da América La
tina e do Carlbe chegou em 1985 a 368 
bilhões de dólares. Nos dez anos trans
corridos de 1975 a 1985

1 
foram pagos, 

só de juros da dívida externa, 218,3 bi
lhões de dólares e a dMda continua 
sempre aumentando. 

Entre 1976 e 1981, quando o proces-
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Luiz Fenelon 

so de endividamento esteve mais acelerado, foram feitos empréstimos no total de 272,9 bilhões de dólares. Dessetotal, apenas 8.4%-22,9 bilhões de dólares-entraram no continente. Do restante. 60%, que corresponde a 170,5 bilhões de dólares, serviram para pagar dividas atrasadas e juros vencidos; 22,9bilhões ficaram como reservas internacionãis nos bancos estrangeiros e 56,6bilhões saíram como fuga de capitais.Apesar disso, continuamos devendomais de 368 bilhões de dólares e estamos pagando atualmente em torno de30 bilhões de dólares só de Juros. Somente de 1981 a 1985, a América Latinaremeteu aos bancos estrangeiros 133 bilhões de dólares, praticamente o dobrodo que todo o continente devia em 1975.A divida naquele ano chegava a 68,5 bilhões de dólares. 

Pelos números acima fica totalmente claro que estamos submetidos a umprocesso de extorsão que não tem justificativa econômica, jurídica e muitomenos moral. A única justificativa a esta sangria a que estamos submetidosé a dada pelos setores Interessados emcontinuar com a espoliação, sob o pretexto de que o não pagamento da divida levará à rufna o sístema financeirointernacional (entenda-se: o atual sistema de exploração rnternaclonal).

Defende-se a manutenção da ordemeconômica atual, ameaçando com a ruina financeira dos grandes bancos e asconsequências que sofrer/amos. Masnos perguntamos, será que não estamos sendo levados à rufna pelo atualsistema econômico? 

Am6rica Latina 

A dívida dos chamados países do Terceiro MurJdo, particularmente da América Latina, foi a forma encontrada pelos países desenvolvidos para contorna,a crise capitalista mundial iniciada nofim da décacte de 60. Na época, o capital lnternaclonal (empresas transnacionais), necessitando novo.s mercados,começa um processo de investimentoem infraestrutura industrial nos pafsesperiféricos. O choque do petróleo de1974, aumenta de forma desmedida aoferta Internacional de capitais em busca de colocação. A solução encontradafoi oferecer empréstimos a Juros maisbaixos que os Juros internos dos pafsesem desenvolvimento. O que era prenúncio de uma crise internacional, se apre·sentava no raciocfnlo das classes dominantes latino-americanas, como solução para o financiamento barato àssuas pretensões desenvolvimentlstas.Os governos locais, em maior parte dl-

taduras militares, rapidamente justifica
ram o endivldameno com o discurso 
ufanista de crescimento com base na 
poupança externa. Com a entrada de 
quantiosos emprástlmos internacionais. 
vârlos problemas foram "resolvidos'': 

1) Consegulu•se colocação para o ex
cedente do capital Internacional; 

2) EstimuIo·u-se a Integração e depen·
dêncla dos palses do Terceiro Mundo, 
especialmente a América Latina ao sis
tema financeiro Internacional; 

3) Ativou-se um mercado importador
para estimular a economia dos países 
Imperialistas; 

4) Financiou-se internamente gover·
nos, principalmente militares, de cará
ter Impopular e favoráveis a Internacio
nalização econômica. 

o mercado Internacional de capitais
cresceu de 12 bilhões de dólares em 
1964 a quase 700 bllhões de dólares em 
1982, estimando-se em mais de um tri
lhão de dólares o endividamento total 
dos palses do Terceiro Mundo. 

Em 1982, com a crise do endividamen
to, a entrada de capitais se est":ncou e 
a tendência se Inverteu. Nos ultlmos 
quatro anos, a América Latina remeteu 
ao exterior mais do que todos os recur
sos lngressàdos na década anterior, no 
entanto,a divida continua crescendo e 
equivale a 3,4 vezes toda a exportaç�o 
do continente e os Juros pagos, a 5,4 Vo 
do PIB latlno-amerlcano (câlculos com 
base no ano de 1983). Em resumo, atual
mente toda a América Latina trabalha 
somente para pagar os Juros da divida 
contraída, adiando indefinidamente 
qualquer perspectiva de desenvolvimen
to independente. 

Conaeqüênciaa atuais do 

endividamento 

Em 1970, a América Latina tinha um pro
duto Interno bruto por habitante de 1.380 
dólares. Este produto cresceu para 1.933 
dólares em 1980. Mas, em 1985, segun
do estimativas da Capai, o produto ln· 
terno por habitante reduziu para 1.782 
dólares. Cabe destacar que o PIB por 
habitante não nos aclara sobre o grau 
de concentração de riqueza de .c�da
economia, por exemplo: em 1985, vIvIam 
abaixo da linha de pobreza absoluta, e 
com renda mensal Inferior a 40 dólares 
(renda anual de 480 dólares), 150 mi
lhões de latino-americanos, 20 milhões 
a mais que em 1981. Entre eles, 55 mi
lhões de habitantes do pais mais rico 
da América Latina, o Brasil. 

Durante os anos 80, o conjunto das 
economias latlno-amerlcanas tem feito 

um enorme esforço exportador e redu
zido drasticamente as Importações ne
cessãrlas para o desenvolVlmento, com 
o único objetivo de manter em dia seus
compromissos com os pagamentos dos
Juros da divida externa. Praticamente to
do o saldo do comércio exterior da re
gião é destinado ao pagamento dos ju
ros e mesmo assim o resultado tem si
do deficltârio, sendo a diferença, neces
sariamente, coberta com novos emprés
timos Internacionais.

Como resultado do processo anterior, 
nos anos entre 1980 e 1985,o lnvestl�en
to Interno bruto se reduziu em 26,91/o e 
o produto interno por habitante (PIB) em
8,9%. Como conseq0ênclas lmediat�s, 
temos o aumento do desemprego, da in
flação, da mortalidade l�fantil, da des
nutrição e do analfabetismo. 

O futuro da América Latina 

Com base no quadro econômico atual, 
as previsões mais otimistas são de 
prosseguimento da atual crise. No pla
no político, a crise se manifesta através 
da instabilidade dos governos de ?emo
cracia formal. Não há democracia que 
se sustente,quando o país está sofren
do uma sangria constante de recursos 
para o pagamento dos juros da divida 
a custa da deterioração permanente das 
condições de vida das amplas massas 
populares .. 

Considerando as tendências do capl
tallsmo Internacional, as perspectivas 
são mais sombrias. A necessidade da 
economia norte-americana em reduzir 
seu déficit comercial com o resto do 
mundo a leva a tomar medidas protecio
nistas 'com o objetivo de reduzir as Im
portações e aumentar as exportaçõ�s. 
Já se fala em guerra comercial pela dis
puta do mercado Internacional entre os 
Estados Unidos, Japão e Europa. A res
trição do mercado mundial afetará dlre-

tamente aos países do Terceiro Mundo, 
obrigados a exportar cada vez mais_ -e a preços mais baratos - para sim
plesmente poder seguir pagando os ju
ros de suas dividas. Não podendo com
petir a nível de produtividade com os 
países desenvolvidos, só resta a redu
ção dos custos via barateamento da 
mão-de-obra (entenda-se arrocho). 

Como agravante adicional, a tendên
cia da produção industrial nos próximos 
anos é demandar cada vez menos os 
produtos tradicionais dos países expor
tadores de matérias-primas e inclusive 
utilizar cada vez menos o fator mão-de
obra (até a pouco tempo, um grande 
atrativo para os investimentos). O uso 
generalizado de computadores, a micro. 
eletrônica, a substituição dos metais 
por cerâmicas, fibras óticas e plásticos, 
o desenvolvimento da quimica fina, a
biotecnologia etc., aprofundam cada vez 
mais o fosso existente entre nossas 
economias e as chamadas economias 
desenvolvidas. No interior de nossas 
economias, o reflexo serâ o aprofunda
mento das distâncias entre os setores 
da economia que cumprem algum pa
pel na distribuição internacional do tra
balho e as amplas massas 
marginalizadas. 

Contrastando com o potencial de ri
queza material existente em seu territó
rio a América Latina avança a passos 
rápidos para a miséria absoluta de sua 
população. 

Somente uma Iniciativa coordenada 
pelos povos interessados em deter a ex
poliação histórica a que somos subme
tidos, e que hoje assume a forma _do en
dlvldamento1 é que essa perspectiva po·
de ser r8l/ertlda. 

Luiz Fenelon é economista e assessor de planefa
mento da ClJT/SP. 
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contadora em
conta-gotas

E 
m janeiro de 87, o Grupo de Contadora completou cinco anos de vida.em meio a prognósticos bem desen-contrados: enquan10 os Estados Unidos e seus aliados da América Central tentamdesacreditá-la, a América do Sul , os pa íses não-alinhados e os que formam a Co·munldade Económica Européia (CCE) continuam apostando nela como a única viapara conquistar a paz na América Central.

Por que Contadoral

Jandir Santin

A presença dos 'contras" em terrílónos vizinhos a Nicarágua começou a gerarconflitos fronteiriços e protestos mutuos entre Nicarágua e Honduras. Por outro lado, continuava a guerra de libertação da Frente Farabundo Mani, em EI Salvador.O triunfo que parecia estar muito próximo,foi freado pela Intervenção rápida e fortedos Estados Unidos. Estes acusavam os sandinfstas nlcaragüenses de estaremapoiando loglstfcamente os guerrilheiros salvadorenhos, mesmo que nunca pudessem comprovar esta acusação. 
Do mesmo modo na Guatemala a guerrilha crescia com seus diversos gruposatuando em vários lugares do país ...
Contadora: socorrer o. vizinhos ousocorrer-se? 

em conflito, a fazer propostas de paz, apropiciar reuniões bilaterais, a elaborar atas para que os palses envolvidos estu-dassem, fizessem emendas, apoiassem efinalmente assinassem, comprometendo,se a cumpri-las. Nas diversas atas. o grupo já s ugeriu saldas como : - Negociaçao entre os governos constituídos e os grupos rebeldes, ou seja, entre o governo salvaaorentio e a FDR-FMl.!Ne entre o governo sandlnista e a Contra:- Controle de armamentos de todos ospalses centro-americanos para evitar uma desproporção armamentista que gere desconfiança e mais armamentismo;
- Controle de armas ofensivas, Que nocaso. se nam para atacar a outros palses;- Controle ou fim das manobras milltares com a pattlcipação de forças mllf.tares de fora da América Central (no caso, dos Estados Unidos);

- Controle do número de assessores militares estrangeiros ou salda de todos eles da América Central;

Em Julho de 1979 triunfa a insurreição armada na Nicarágua, estabelecendo umgoverno revolucionário que tenta atender às necessidades básicas das maiorias empobrecidas peto longo processo de exploração Imperialista e pela ditadura dos Somoza durante os últimos 40 anos. Os Estados Unidos que haviam retirado a ajuda a Somoza no últimos dias de seu governo e que mantiveram boas relações com os sandinfscas no primeiro ano da Revolução, mudaram de parecer no fim de1980. Passaram a ver a Nicarágua comouma aliada da União Soviética e, portanto, um perigo de subversão para toda a América Central, considerada pelos EUAcomo o seu quintal. 
Através da CIA, armaram os guaroas somozistas que tinham fugido para Honduras e Costa Rica, para que impedissem o desenvolvimento do programa revolucionário da Frente Sandinista de libertaçãoNacional. Era o início da contra-revolução ou "Contra•: como é lntemacfonalmenteconhecida 

Na medida em que cresciam as tensões na América Central, os pafses vizinhos passaram a preocupar-se com a possibilidade da generalização dos conflitos e mesmo com a explosão de uma terceira guerra mundial, principalmente pela Insistência da administração Reagan (na época, começando o seu primeiro período governamental) em inscrever os conflitos centro-americanos na relaçao lesteOeste. Foi então que, por Inspiração do México, formou-se o grupo vizinho: México, Panamá, Venezuela e Colombia. Essegrupo·reunlu-se pela primeira vez na Ilha panamenha de Contadora.

- Patrulhamento das fronteiras emconfllto por tropas da ONU ou OEA.
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Depois, o grupo passou a realizar encontros com os chanceleres dos paises 

Nica.r6gua frente à Contadora
Os palses em questão têm reações diferentes quanto a essas propostas. A Nicarágua não acena negociar com a Contra, pois não a considera autónoma; nao nasceu e nem se sustenta por conta própria. É um exército mercenário treinado e 

d elos Estados Unidos. Por Is· su
�����r�:ua só aceita negociar com âs 

�
o 

" da Contra. Também não po e 

'd
o

��� o controle de armamentos defen
!��s enQuanto os EUA continuam arman· 
do a Contra e os palses vizinhos. Não po
de deixar-se Invadir e massacra�, �o��aconteceu oom Granada. depois e an 
esforço para levar adiante a Revolução Po
pular Aceita o controle sobre as arma:ofen�lvas, pois o que lhe Interessa 

delender-se da agressão e não atacar o 

v i z i n h o . 
Aprova o fim de todas as manobras mi

litares com a participação de palses 
lhetos à area centro-americana, pois as 

�anobras mllitares do exército hondure
nho com a participação de tropas nor�e-

��=��i�
ª

i�
s

�o��
m

f�! ��!J�
e

���o: 
abastecerem a Contra sem a aprovação da 
Câmara e do Senado. Aceita e propõe o 

atrulhamento das fronteiras co� Costa 

�lca e Honduras, pois Isto Impediria a en· 
t da dos "contras" e os conflitos que não ra 

d o controle lhe Interessam. Concor a com . e mesmo a eliminação dos assessores m� lltares estra�gelros, na me�l
li�:�n����IEstados Unidos retirem a 

ra e loglstica â contra-revolução. 

Resumindo, a posição 

s

"���;���e���centra-se. na tese de que o 
dos são os culpados principais pela guer-

América Central Se eles não tives 

���
ª

Intervido, a guerrilha em EI Salvii;� 
'á teria vencido e estabelecido um g 
�o popular1 a contra-revolução nlc:ra���;:
se não existiria e. certamente. n o 

ria conflito com os pai ses vizinhos. Por 
1
1s: 

so, a solução fundamental se na 

!���lc
n
a tervençao norte-americana na 

d s EsCentral um compromisso formal o 

à tados Unidos de retirarem sua ajuda
dl-contra e a reabertura da negocla

l
ção 

e s orte-amer cano reta entre os governo n 
ue foi unllate· sandlnlsta - negociaçã� q 
Estados Unlralmente Interrompida pe os 

ortos nicara-dos quando minaram os P 
goenses do Pacifico. 

EI Salvador, Honduras • Coita Rica 

Os aliados dos EUA (EI Salvador, Hon
duras e Costa Rica) não ace:ta� op��nl�� le ou o fim das armas ofens va • 

via ão slgnlflcarla desfazer-se de uma,;s E�ta
· 

mllltar importante financiada pe 

a Nl-dos Unidos para preparar �. lnv�:�,� total carágua, ou para enfrent��
a1fs�o''. Segun-

�� �
o

p�:;����d�
o

:�i!�erl���i
s�

I
��: râgua é a nova frente do co 

Invadir toda ternaclonal, frente q
�� 

q
l�6 e os próprios a América Central, o x 

Unido s. Estados

Honduras não aceita o fim dos exerci
cios militares com t�opas estran��1:::- �� 
so significaria pr�1blr as 

ni,�� território exército norte-americano em 

Grupo de Apolo é Contadora 

e o adestramento do exército hondurenho 

para usar o sofisticado equlpam�nt� mi·
fitar cedido pelos Estados nI os. 

Costa Rica e Honduras não concordam 

o patrulhamento das fronteiras _porcom . assim seriam tropas especiais, p
�

rq
��ntra e a Nicará-cortados os passos a 

EI Salvador não gua seria deixada em paz. 
1111 aceita a retirada dos assessor�s m 
NI 

are; norte-americanos e chantageIa a car 

gua com a questão do diálogo c�� ��r�rltha: aceita neg ociar com .ª F · 
C 

: 
se Nicarágua aceitar negociar com a �n 

os Estados Unidos e seus a a
��; �;ioblema é Idêntico e a solução de
ve ser Igual . 

EI Salvador também não acelt� � c?n· 
trole de armas, alegando ter_ um tnIm1go 

Interno auxiliado por potências externas 

(URSS e Nicarágua , segundo o governo 

salvadorenho). 
Em suma os aliados dos Estados Unl· 

dos assume� a postura do "patrão" e bus
cam por todos os meios, Impedir o avan
ço d� Contadora que acusam de ser pr�-

f :;:
n

�::�!���: :t!
s

�� ci�_�t;���: f ��: 
tam pcomover outras Instâncias para 
ve r o conflito. 

Contadora nio est6 sozinha 

Por sua vez o grupo de Contadora con
ta com o ap()io total de Nicarágua, Gua
emala do Grupo de Apolo composto por 

�ru, u�ugual, Argentina e Brasil, da ��U,
OEA e CCE de palses como Cana e 
S écla dos palses não-alinhados, dos pal
s�s so�lallstas de Ásia e Europa ... 

Pelo visto, fica diflcil para os EUA e s�u
e

� 
aliados negarem a legltiml,da��e 

i:O�mo de Contadora no oontro e 
e racentro-americano. Ademais, tor�o

o

u
�f 

a
doratlcamente im�osslve�e

ªl���� juntamen· 
1:��� q�: �ep;���ntantes máximos df
OEA e da ONU, andou por -todos os pa . 

m fins de janelses centro-amerlca�;�,
o
�strar seu apoio ro deste ano, para 

dispondo-se a ajudáIrrestrito ao gr
ã
upo, 

da crise na área. lo na soluç o 

Os frutos de Contadora 
Embora não tenha conseguido a paz na 

d negar O papel Imporregião, nao se po e 
de contadora notante que jog�u O Grup�·tos Só O fato de "esfriamento dos c�; s� p�de discutir oexlsfü um fórum on · 1 Quantas ve-t Já é uma conqu Is a assi;g��po se reuniu extraordlnarlamen·z

te

es
para resolver tensões multo sérla

l
s 

s

ª 

E xistindo essa n · acalmar os ânimos. 
'

ª

ou-se mais difícil tãncla de dlál�fu�ii�éllca dos conflitos.ap�lar para

a 
a

o

s 

dos EUA para acabar com Dai a press . b no paContadora e deixar o caminho a e 
ra a Intervenção ... 

Contadora representa uma 
fº'��t1 tino-americana para a questão.. a 

� a Latina dizendo que não precisa de turic 
solver seus conflitos e que ����

g
e��:���uer intervenção imp�l�I

P
I� Problemas. Por Isso, o r ta nos �eus 

à Contadora. Isto esde Apoio somou-se 
OEA tá também provado pela mudança na 

na qual os Es-tados Unidos contavam com . . já n�o conseguem quo-ma1ona e .agora 
ti-América Latina. rum para suas teses an 

'ê · de Contadora representa a con�c1 ncIa 
ão roblemas centro-americanos n 

��� ���ente re3�o

u
n�:P�:�:m�f1��

e

;�� ção, o srm
,�

ol�
e é o imperlallsmo em suas 

�:!�:a��or�as: a injustiça;:,��
I:i!��;� tre os palses g

����
e

: �i�obres, entre o nos, entreso
u

s

l Po
n 
r isso o que acontece na Norte e o · õ o resAmérica Central tem repe

é
rcuss 

nf: �o iceto do Terceiro Mundo e a po 

berg da relação Norte-Sul. 

Jandlr Santln é braslleElr�:::�?;i�n�!n7�C:ai��!I! assessor do Centro e 
so (CAV), Manâgua. 
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Solidariedade latino -americana

Obstáculos
-

a 

solidariedade

latino-americana

Nenton Cario
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e om a doutrina Monroe, de 1823
os Estados Unidos estabelece'. 
ram que "a América é para os 

americanos''. As potências colonlals eu
ropéias que se mantivessem à dlstên
tla. Cerca de melo século mais tarde os 
norte-americanos decidiram que o con
tinente devia ter "uma só voz''. Foi cria· 
da a primeira organização panamerlca
na, começo do que é hoje a Organiza
ção dos Estados Americanos, a OEA. 

Numa carta escrita em 1959 ao presl· 
dente dos Estados Unidos na época o 
general Dwlghl Eisenhower, estudant�s 
chilenos disseram o seguinte: "A OEA 
é uma entidade Internacional na qual os 
países pobres são solldârlos com o pais 
rico, os países fracos com o pais forte, 
sem que ninguém conheça com preci
são as obrigações do pais rico e forte 
para com os países pobres e fracos". o
desconhecimento permanece até hoje, 
embora a Idéia de solidariedade estives
se presente tanto na doutrina Monroe 
como na primeira organização 
panamerlcana. 

Mas o que se viu, por parte da potên
cia maior. com ambições de substituir 
as metrópoles européias, foi uma poll
tlca de divisões (a unidade centro
americana foi logo destrulda) para rei
nar melhor. E de Intervenções mllltares 
como última lnstãncla. Os primeiro� 
movimentos de solidariedade de países 
do continente tiveram o objetivo de aca
bar com as Intervenções militares dos 
Estados Unidos, que até se empenha
ram numa guerra hoje considerada por 
historiadores o seu primeiro Vietnã, a da 
Nlcaré.gua de Sandino. 

O México da revolução de 1910 era 
tratado como câncer bolchevista. Mas, 
afinal, em 1936 os palses americanos 
conseguiram que os Estados Unidos 
aceitassem o principio Jurldlco da não
lntervenção, transformado em "pedra 
angular" do sistema lnteramerlcano. A 
Segunda Guerra se aproximava, a soll· 
darledade continental era Importante 
para os Estados Unidos (bases milita
res avançadas, depósitos de matérias
primas, resistência às "seduções" do 
nazismo etc.) e assim surgiu a polltlca 
da "boa vizinhança'� 

Terminada a guerra, a Idéia dominan
te era de que o triunfo das democracias 
resultaria numa cadela de solldarleda· 
de "democrática·: que tiraria o continen
te da miséria das ditaduras, opressões, 
Injustiças etc. Ditaduras começaram de 
fato a cair, como a do Brasil. E na Gua
temala parecia florescer um regime 
constitucional com justiça social, uma 
raridade na região. Novas escolas, um 
novo código de trabalho, promessas de 
reforma agrária, um belo espetáculo de 
solidariedade nacional que se proje,a-

R•ac•n: um irrand• obaticufo t aolfdarlodede 1.uno--icana,...___--,1-.-

rla "inevitavelmente" no resto do 
continente. 

Mas a guerra fria já estava entre nós 
exigindo um outro tipo de solldarieda'. 
de. A OEA fora criada como um Instru
mento de guerra fria. Reunida na Vene
zuela, na época controlada com mãos 
de ferro pelo ditador Perez Jlmenez ávl· 
do tanto de poder como de "plata': ela 
decidiu dar "Instrumentos jurldlcos:' pa
ra que os Estados Unidos acabassem 
com a "infiltração marxista'' no conti
nente. A Guatemala foi invadida e ocu
pada por mercenârlos pagos pela CIA 
norte-americana. Eisenhower relata o 
episódio em seu livro de memórias. 

Depois foi a vez da revolução cuba
na, das novas Intervenções militares 
(São Domingos em 1965 e Granada em 
1983) e da transformação do continen
te num vasto campo de aplicação de 
doutrinas de contra-lnsurgêncla ou se
gurança nacional. A miséria das dltadu· 
ras ganhou em sofisticação e meios vio
lentos de manutenção do poder. Não ha
via solidariedade possível num univer
so como êsse. Mas, tentativas não 
faltaram. 

Em 1969, produziu-se o chamado 
"Consenso de Vh'la dei Mar". Os palses 
latlneramericanos se reuniram na estân
cia chilena e pela primeira vez em sua 
totalidade assinaram um documento 
colocando em questão as relações com 
os Estados Unidos. Um sinal de cons
ciência da Impossibilidade de convivên
cia Igual entre desiguais. Essa primei
ra manifestação de solidariedade "glo
bal ' '  Irritou de tal modo o presidente dos 
Estados Unidos na época, Richard Nl
xon, que o encarregado d� levar o ''con
senso" à Casa Branca, o ex-ministro chi
leno Gabriel Valdez, custou a ter marca· 
do um pedido de audiência. 

Não tardaram, como se esperava, no
vas ações divisionistas. Numa clara ln-

tenção de dividir, Nixon declarou que 
"para onde vai o Brasil Irá. o resto do 
continente". Um tema delicado, sempre 
explorado com habilidade, o de "desta
car" o Brasil.Mas a idéia de uma OEA
sem os Estados Unidos, sem "o pais ri
co", jâ estava instalada na cabeça de 
muita gente. Ela conseguiu avançar al
guns passos com a guerra centro
americana, que tem entre seus sub
produtos a solidificação de um "triân
gulo de ferro" (Honduras, EI Salvador e 
Costa Rica) que representa os Interes
ses dos Estados Unidos e dificulta a 
paz. 

Foi criado o grupo de Contadora. 
Com êle a América latina se propôs a 
procurar "uma solução latino
americana para um problema latlno
amerlcano''. A posição ''de fato" dos Es
tados Unidos a Contadora é oposição 
ao "autonomismo" de um projeto "soli
dário". Trata-se de ameaça ainda maior 
à hegemonia norte-americana. De Con
tadora saiu o "grupo dos oito" (Brasil, 
Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Ve
nezuela, Panamá. e México). O projeto 
foi ampliado. Outras questões, além da 
guerra centro-americana, seriam trata
das a partir de uma "ótica 
latino-americana". 

Afinal a OEA sem os Estados Unidos? 
Talvez o começo. Mas a solidariedade 
latino-americana tem outros obstácu
los. As mazelas das heranças coloniais, 
como fronteiras mal definidas que pro
vocaram e continuam provocando guer
ras. As rivalidades de elite que tanto pre
judicaram as relações entre Brasil e Ar
gentina etc. Mas esses obstá.culos são 
vencidos. Chile e Argentina fizeram as 
pazes e Brasil e Argentina se Integram. 
O que permanece é a resistência maior. 

Newton Certo• é Jornallsle especlellzado em as
suntos Internacionais. Integra a equipe de enalls· 
tas da Foll!a de S. Paulo. 
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Brigadas

de café 

um ato de

solidariedade

Maria Cecília lorio e Neide Esterci

N 
a Nicarágua dezembro f - • Janeiro e evereiro é tempo das briga-das. Todo o país se volta para o 

����à 
d

?, 
café, principal fonte de divisasg1 economia nacional, sobrecarregada com o esforço de guerra .

parte do complexo contln . gad1stas era constituída pe
�:�'� de br,-

de trabalhadores rurais
e egaçao ����<t;s
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d
s

i��
e os trabalhadores assampo, brasile1ros colomb. e assessores

9ue, repres'entando
�a���
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e�,olivf
A
anos 

ncana de CPID d mo me-
Se acrescentarmos

Nos centros urbanos, são recrutadosoperários, professores, estudantes técnicos, profissionais liberais e don�s de�!!ª· �rofessores e estudantes ocupamsa onna seus períodos de férias en 
g
q

a

uanto
l

os demais profissionais se �br,: m a nterromper f 
· 

titicas . suas unções espe-
t 

para realizar, temporariamente es a �utra tarefa que os interesses na .c1ona1s dem�ndam. É um super esfor�
me

de emergen_cía Imposto aos nicara-nses e Que Já dura faz algum tempo.
s �ontando com a simpatia de vários
R

e or� da comunidade internacional a
br

o ução Sandinista tem logrado rr:0-
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m
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bém o�ga��i��=��f � (Co�pac) Iam-
nas de brasile iros q 

ga_çao de deze
na mesm é 

ue mais ou menos
gadas do �ª

�oca participaram das brt-em outra região do país.
Por que as Brigadas 

Depois do triunfo sandl . 
meira medida tomad 

nista, a prl� 
o confisco das terra: �

elo governo foi
parentes e afiados

e Somoza, seus
cerca de 70º' d t

que representavam'º as erras do · p 

1 izar delegações de todo o mundo ue v:o p�eslar seu apoio e solidaried�de p rt1c1pando da colheita do '"rojlto" N 
�

ontanhas, fustigadas pela ameaça :a aque dos "�ontras': se encontram, no�empo das bn�adas, nicaragüenses do Jampo e da cidade, operários, camponeses, enfermeiros. estudantes eencontram-se também as br 

U
destas terras foi ocupada P:,:�·U;E

rte 
nldades de Produ ã E s

foi distr1'b 'd 
ç O stª'ª' · e parte u, a aos campone ra. O governo tratou també 

ses sem ter-
ientar em benefício dos tr�:�����la
t 

o campo, os contratos de arrendame��o, ao mesmo tempo em Que t· 

solidariedade que vêm de outr�s
ª
i:�:s� 

Na colheita deste ano uma pequena 
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mas e ab · 1xou nor-
que redun��r:���
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frentes de guerra é fá 

i campo para
motivos nao falta 

, e deduzir Que 

slgnjficativa 
m para que ocorra uma

para faze 
escassez de mão-de-obra

rárias da �����::;��essidades tempo.
de escala (café algod

m
ã 
erc/aJ em gran-

• o, cana), 
Acrescenta-se ainda o tato d rem os cafezais localizados naª c

esta-

�
�ste. [azendo fronteira com Hondu�!�nor e-, e com a Costa Rica 

ci��d�r�:;: 
�s colheclores de 'c��é

s
�\�

defesa. 
n re as tarefas de colheita e 

Daí Que em determinado momento 
�
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2rlgadas para o corte do 

enfr;nta;
º
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º
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d
antes para 

saúde. e e ucação e

todos têm que enfrentar as condições 
precárias de alojamento e alimentação, 
sem contar com a fnospltalldade da pró· 
prla natureza: terrenos lngremes, inse
tos, escassez de água para o que quer 
que seja. 

Mesmo assim, nao há constrangi· 
mantos legais que obriguem os nicara 
goenses a aderirem às brigadas. A efl· 
câcla da convocatória corre por conta
da motivação Ideológica de cada um, da
pressão coletiva baseada na legitimida
de da Revolução, dos incentivos de or
dem polltlca e moral, principalmente , e 
muito pouco, ou quase nada, em termos 
de recompensa material. 

Unidadu de produção estatal 

As U nidades de Produção Estatal são 

áreas cultivadas tomadas de Somoza e 
seus correllgionárlos que depois do 

triunfo passaram ao controle do Estado. 
Nestas áreas foram preservadas as 

atividades agrlcolas anteriormente de
senvolvidas. visto que, ainda constituem 
a base da economia do pais. Em alguns 
casos, conservaram-se as famlllas que 
ali estavam executando as tarefas de 
manutenção da fazenda. 

Não houve uma slmples transposlção 

de donos. No que se refere a situação 
dos trabalhadores muitas mudanças 
ocorreram tais como: a liberdade de se 
organizar em sindicatos, redução da Jor
nada de trabalho, fornecimento de ali
mentaç4o e material de trabalho, assis
tência médica e criação de uma peque
na farmácia em cada U PE, liberdade pa
ra cultivar produtos complementares à 
alimentação, criação de pequenos ani
mais e uma das conquistas mais teste· 
)adas pelos trabalhadores, a eliminação, 
da figura do capataz ou "puntero''. 

Com relação à admlnistraação da 
produção, mudanças também ocorre
ram. Hoje é feito um planejamento 

anual da produção em todas as suas fa
ses Junto com os trabalhadores fixos de 
cada unidade, dessa forma é determina
da a meta a ser atingida . 

A colheita do café começa de fato em 
setembro. Antes dos brlgadistas, é a vez 
dos próprios trabalhadores do campo 

realizarem a colheita dos primeiros 
grãos que amadurecem. São os grãos 
"classe A'; mais cotados no mercado ex
terno e cuja colheita requer destreza e 
habilidade. Nesta fase a mão-de-obra fi
xa das unidades produtivas de café é
completada pelos contingentes de tra
balhadores rurais temporários, também 
chamados tradicionais quando se tra
ta de distingui-los dos brlgadistas. 

A atividade de colheita do café é re
munerada à base do salário por produ-

Ao finei da colMlla, • brigada mala pnJdu va re« 
ção. Embora em situações revolucioná· 
rias como esta a jornada e a produtivi
dade do trabalho tendam a sofrer um re
laxamento pela quebra dos mecanls
mos de coação anteriormente vigentes, 
no corte de café a Jornada pode se es
tender por clez horas sem que haja for
te Insatisfação quanto a isso. Pelo con
trário, os trabalhadores temporários la
mentam o fim da safra durante a qual 
eles conseguem obter mais do que o do
bro da remuneração obtida nas demais 
épocas do ano. 

Também os brigadlstas recebem algu
ma forma de incentivo material: do sa
lário por produção recebem a metade 
sendo o restante destinado às despesas 
cio governo com as próprias brigadas e 
com a guerra. Além do que, lhes é pre
servado o salário referente ao seu em
prego na cidade. 

Aos vanguardistas - aqueles que lo
gram a produtividade maior dentro das 
brigadas - são concedidos prêmios 
tão simples quanto uma flâmula ou uma
lata de sardinha ou tão raros quanto 

uma Jaqueta "jeans". Tudo, no entanto, 
com uma forte dimensão simbólica. 

Impressão que ficou 

No Inicio houve uma reação de per
plexlbllldade por parte de alguns mem
bros da delegação devido à distância 

que separa a situação de escassez de 
alimentos, a dureza das condições de 
trabalho daquilo que Imaginavam ser 
a resultante de uma luta contra o poder 
opressor. 

A delegação discutiu e decidiu "pe
qulsar": enquanto participava da colhei
ta conversavam com uns e outros sobre 

que pensavam da situação e como a 
suportavam. 

Pelo fato de estarmos compondo uma 
brigada, tlvamos acesso, de uma forma 

especial, aos problemas que se colo
cam hoje para o povo nicaragüense. A
oportunidade de identificar, Junto aos 
trabalhadores, quais as questões são 

decorrentes das estruturas herdadas cio 

somozismo e quais as que se colocam 
a partir do próprio processo de lllUdan
ça foi um exercício que ampliou o co· 
nheclmento da delegação e criou um re
ferencial para as análises do grupo não 
só com relação à Nicarágua como tam
bém com relação à situação e às práti
cas de cada um em seus palses. 

Neste sentido algumas questões fo
ram levantadas e uma delas pode ser 
assim formulada: 

O poder é do povo, mas o governo não 

tem podido atender as reivindicações 
populares; as lideranças das organiza
ções populares estão em contato com 
as bases e são sensíveis às suas aspl-
1pções. No entanto, a ameaça constan
{e que paira sobre o poder sandinista 
cria uma situação em que as lideranças 
que estão identificadas politicamente 
com este poder colocam a questão de 
como discernir papéis e exercer a repre
sentação de modo a promover um real 
diálogo entre o governo e povo. 

Além da convicção de estar diante de

uma experiência absolutamente Impor
tante para o alargamento da discussão 

acerca dos processos Ele transformação 

ficou, acima de todos os questionamen
tos, a sensação de algo muito caro aser
preservado como expressão das lutas 
populares na América Latina. 

Maria Cecllla lorlo Integra a equípe do Programa 
Movimento Camponês/Igrejas do CEDI. Foi a coor
denadora da delegação de brlgadlstas organlza(la 
pela Rede Latino-Americana de CPIO. 
Nelde Estercl é professora do Departamento de 
Ciências Sociais da UFRJ e coordenadora do Pro
grama Movimento Camponês/Igrejas do CEDI, 
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Igreja Eletrônica:

Não basta anotar

escândalos

Hugo Assmaon

Q
uando um assunto é noticiado como escândalo há sempre o perigo de a gente considerá-lo como algo fora do normat. Os fatos seapresentam. então, como estouro sensacionalista

'. 
explosão do exótico e aparição repentina do inusitado. Qualqueranalísta crftico do funcionamento dosmeios de comunicação sabe que a pratica do sensacionalismo é uma dasmais ardilosas formas de ocultamento da realidade. Aquilo que é parte lógica e normal de um determinado funcionamento da sociedade passa a ser vistocomo exceçao aberrante. 

ci�na expandir ainda mais o seu já vas to •mperio televisivo. Jím Bakker não teve outra saída que a de renuncfar ao comando da PTL 
O fato const,tur-se em prato cheio para os noticiários sensacionalistas da imprensa dos EUA, merecendo tambémamplo destaque nos jornais do Rio e deSão Paulo (26 a 28/03187) e cobertura. em chave exótica, no '·Fantástico" da TVGlobo (29/03/87). O lado positivo: a not,cla do escândalo serviu para dlfundtr,em nosso meio tão escassamente informado sobre a real importância da 'lgre-

que Já faz parte da nossa realidade e éde bom aviso lembrar que velo para ficar e crescer. 
"Igreja Eletrônica" nos EUA 

O _"Destino Manifesto" é a ideologiamediante a qual os EUA se �uto· atribuem uma vocação de tutela impe.rialista sobre o resto da humanidade Historicamente, esta pretensão sempr�se amparou em raz-ões supostamenter:UgJosas: a existência de um âeslgnío divino entregando aos EUA um papel decondutor da humanidade. A "civil raligion" tem sido o viés normal de expres�ão religiosa dessa pretensão. A-:� ígre-,as estabelecidas toram as reprodutorasusuais dessa ideologia no sentido comum dos norte-americanos. o que ébastante fácil comprovar na literaturareli�iosa de maior uso nessas igrejas.Os ideólogos políticos, contudo, jamaisse deram por satisfeitos com essa reprodução normal da ideologia atravésda� igrejas. Praticaram sempre, paramaior g�r_antla, uma espécie de magistério rel1g1oso de suplência. Basta cont.erfr a presença de vigorosos apelos rellg1osos na boca e na pena dos políticos de maior expressão, ao longo dahistória. 

Algo disso está passando com a maneira como nossos meios de comunicação se referem. esporadicamente, a umassunto tão sério como é a assim chamada "Igreja Eletrônica''. Ela se transforma em noticia sensacionalista decurta duração quando explode algumescândalo. Foi o que sucedeu recentemente quando um dos mais famosos teleevangelistas dos Estados Unidos. JimBakker, presidente da rede PTL ("PeopreThat Love'1, cu10 programa tem uma versão própria em espanhol e não mera dublagem, transmitida em muitos paíseslatino-americanos· teve que admitir publicamente amores furtivos e o fato deque sua esposa, sempre presente emseus programas religiosos, é viciada emdrogas. Vítima de chantagem duranteanos, pagando pesadas somas paracomprar o silêncio de uma ex-secretária e pressionado por outros teleevangeli;tas como Jlmmy Swaggart, que ambi-
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1ª Eletrónica·: uma série de dados sobre as organizações multimilionáriasque manipulam os programas religiososfundamentalistas nos EUA O lado negativo: o recorte sensacionalista das noticias não ajudou em nada a análise do caráter normal e polítlcamenle funcional desse fenômeno no atual contextodos EUA, não permitiu visualizar sua penetração crescente na América Latinae não propiciou a percepção das características originais que a "Igreja Eletrónica" está adquirindo, para além da simples importação, no volume crescentede programas religiosos de rádio e TV,no Brasil e no resto da América Latina .Já Que aquilo que é apresentado como exótico e sensacionalista tende aocultar-nos o que é realidade normal econsistente, é urgente que despertemospara a verdade: a "Igreja Eletrõnlca" não é um assunto " fantástico" confinado emexotices do panorama religioso norteamericano; é um assunto multo sério 

E � Que sucede nas épocas de aguda crise de legitimidade? Nunca faltou na história dos EUA, a entrada em ce'.na de "reavivamentos" religiosos estreitamente ligados à reconstruçao do orgulho messiânico da nação que se pretende líder do mundo. Esse tem sido o 

papel tradicional da entrada em cena 
dos fundamentalistas. cuja caracterís
tica primeira nlo é o li er�lismo blblico 

. sempre presente, sem duvida ·, mas a 
sintonia ct>rn ânsias e Inseguranças no 

sentído coqium d? povo norte
americano. Neste sentido, os fundamen
talistas representam um fenômeno re
ligioso não apenas normal num contex
to religiosamente "pluralista·: mas algo 
profundamente congenial com necess\
dades religiosas próprias de eras de 
crise. 

Ê provável que a lentidão das Igrejas 
estabelecidas em captar autênt_icas n�
cessldades espirituais de seus f1é1s �eJa 
um fator relevante na adesão de muitos 
a "seitas" esse fenômeno explosivo do 

qual a "Igreja Eletrônica" não é �ais 
que um capítulo complementar. Mui.tos 
leológos Já registraram o atraso das ms
tlt uições rellgiosas na percepção e no 
atendimento de experiências novas da 
fé. Hã, pois, aspectos pastorais sér!os 
que o sociólogo e o analista pollttco 
costumam desconsiderar Por outro la· 
do seria Ingênuo deixar de ver a ade· 
qu�ção quase perfeita de certas ofertas 
religlosas aos Interesse polltlcos dos 
dominadores. 

Não hâ dúvida de que os grandes te
leevangellstas norte-americanos repre
sentam um suporte político expllclto às 
posições predominantes na era Reagan; Jerry Falwell fundou a "Maioria Moral' 
para apoiar a Reagan e, mais recente· 
mente, com a criação da ''Lfberty F�de· 
ratlon", quer consolidar um bloco rehglo-

[R •·

so conservador para além da era R�a
gan. As bandeiras de Reagan, especial
mente no que se refere à A,nérlca Cen
tral, têm recebido apoio entusiasta de 
praticamente todos os Integrantes da 
"Igreja Eletrônica·: 

· 'Igreja Eletrônica" na América

Latina 

É um grave engano limitar o c.oncei
to de "Igreja Eletrônica·: na América la· 
tina aos programas importados desde 
os ÉUA. E certo que essa im�ortação 

continua aumentando, especialmente 
nos pafses de língua espanhola. Certas 
regiões, como a _América Central, so
frem neste sentido uma espécie de 
bombardeio de saturação. Mas nem tu
do é importâvel, mesmo porque nem t?
dos os programas respondem à� cir
cunstâncias sócio-históricas peculiares 
de nossos países. Por Isso é necessá
rio estarmos atentos aos aspectos es
pecíficos com que o fenómeno se reves
te na América Latina. 

Em primeiro lugar, já nao se pode ig
norar que, apesar da importação ainda 
em aumento, começam a predominar os 
programas autócton�s. ger�dos na 
América Latina. Yeye Avila, Lu1s �f au, 
Hermano Pablo e diversos outros Já são 

teleevangelistas quase onipresentes 
nos países de fala espanhola. No Bra· 
sil a maioria dos programas é gerada 
no' pais, embora imlta�do nitidamente 
os moldes norte-americanos. 

Em segundo lugar, o râdlo é ainda o 

veículo predominante para os progra
mas religiosos na América Lati.na. No 

Brasil Já existem dezenas de emissoras 
de rádio com programação religiosa 
fundamentalista praticamente a temP.o 
completo. o pastor Manuel de Mello ( O 
Brasil para Cristo") utillza umas 250 es
tações; David Martins Miranda ("Deu� é 
Amor'1 fala semanalmente em 573 emis
soras· a Râdio Transmundial espera che
gar a 100 repetidoras até 1990: Na TV, os 
programas religiosos, em evidente au
mento, estão ainda confinados a ho�â
rios menos nobres. A Gua�emala foi o 

primeiro pais latino-amerrcano a ter
uma emissora de TV exclusivamente re
ligiosa. O segundo caso, ao que nos 
consta, será O canal 13, do Alo de J�
neiro (antiga TV Rio), que o gov�rno F1· 
gueiredo concedeu ao pastor N1lson do 

Amaral Fanini. 
Em terceiro lugar, cabe um destaque 

â profunda mudança n_o que se refere
aos destinatários. A maioria dos progra
mas religiosos de rádio e TY, gerados na 
América Latina, exploram e ma_nlpul�m
as ãnsias religiosas ligadas a s!tuaçoes 
de miséria social. Fizeram, pois, a sua 
maneira, a "opção pelos pobres': �epre
sen ta m um populisn:io _ret1g1oso
milagreiro para os margmahz�d?s· Es
sa é a causa principal de seu ex,to. Es
te é, portanto, o desafio maior para qu_al
quer anâllse séria. Não basta denunc�ar 
formas aberrantes de mensagem reho
sa. Ê necessário entender por q_ue fun
cionam, por que atingem audiências 
massivas. 

Para as igrejas estabelecidas é tal�e! 
a hora de curar-se em espanto ao venh
carem a que ponto podem c�ega, as 
manipulações do sagrado, mediante pa
lavras, gestos e obje1os. Tudo isso �ão 

é estranho aos mais arraigados hábitos 
de manifestação tradicional do fervor 
religioso nas Igrejas cristãs. A "Igreja 
Eletrônica" não começc·J do zero. Ela se 
apoia em raízes tradicionais. Para as 
Igrejas, com a Católica em destaqu� é 
a hora de analísar. ness� espel�o _d1�; torcionante que é a "lgreJa Eletron1ca' 
as excrescências aberrantes de suas 
próprias doutrinas e práticas. Ou�iq�er 
recuo na opção decidida pelas ma,onas 
oprimidas significaria uma traição ao 
Evangelho , além de envolver o futuro do 
cristianismo. Parece, pois, que ª evan
gelização implica hoje a crlaçã� de uma 
cultura mobillzadora do potencial evan
gelizador dos pobres. 

Hugo Assmann, um dos principais teólogos da 
América latina. é professor da pós-graduação da 
Universidade Metodista de Piracicaba (SP}. Autof 
de A Igreja Eletrônica e Impacto na Am6rlca Lalt• 
na - Convite a um estudo (Vozes, em português, 
8 DEI, em espanhol). 
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Solidariedade tatlno-americana

Responsabilidade

dos cristãos na

solidariedade

latino-americana

D. Angélico Sândalo Bernardino

N 
osso ponto de partida: a realidade dura vivida pelos povoslatino-americanos. Nosso ponto de chegada: revolucionar, na justiça e �o élfT!Or, esta realidade mergulhada na injustiça, construindo uma sociedade Justa e fraterna . Em Puebla, número 28 constataram os bispos: "Vemos, à luz d�fé como um escândalo e uma contradição como ser cristão, a brecha crescente entre ricos e pobres. o luxo de algunsp�uc�s converte-se em insulto contra a mrs�na das grandes massas. Isto é contrárro ao í?lano do Criador e à honra que lhe é devrda A tradicional miséria reinante_ nos povos da América Latina quelhe é imposta pelos exploradores inter�os e externos, conhece, agora , nfveisinsuportáveis ditados pela dívida extern� de nossos países, ocasionada, na afirmação de John Kenneth Galbralth "pela estupidez dos grandes bancos"'."quando bancos pouco sensatos em�prestam ª governos pouco sensatos não há_como esperar que lhes devolva�

esse dinheiro''. 

Latino-Americano (Puebla, 28) não fugiuâ respon�bilidade que Incumbe, de mod? especial, aos católicos: "Nesta angustia e dor, a Igreja discerne uma situação de pecado social, cuja gravidade é tanto maior quando se dá em paises que _ se dizem católfcos e que têm
a capacidade de mudar''. 

quenos e fracos na luta pe la vida e pela liberdade. Com urgência precisamosve�cer barreiras e preconceitos que n�,s d1vrdem e imobilizam" 
Esta solidariedade, sendo urgênolapara todos, se torna dever e coer�nclapara os orlstaos. A exemplo do FIiho de Deus que se fez solidário conoscc, tornando-se carne, habitando entre nó:�(Jo 1, 14>- temos a brigação, brotada dafé. de viver a fraternidade, a solidariedade. As palavras de João Paulo 2º na sua mensagem para a celebração do Dla1 ·Mund;af da Paz, 1 �/ 01/1987, versando só-,bre desenvolvimento e solidariedadeem sua abrangência universal ,  têm ur�gente necessidade de acolhimento porparte dos cristãos latino-americanos:

• Diante dest� situação de injustiça, a 3 · Conferência Geral do Episcopado 
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Na solidariedade, o caminho

Unidos pelos laços da comum exploração 9ue, há séculos, pesa sõbre nos
sos pa1ses, somos povos separados divididos, quando se trata de soluçõe; 11·bertadoras. Adequadas, neste enfoque 
as constatações de d. Mauro Morell/ e� Colegfalidade e M/ss�o, /987: "Os problemas comuns a todos os países da América Latina são agravados pelosbloqueios que nos isolam ou separam.Em nosso caso, por razões históricas e 

cu!turals, não nos identificamos como latino-americanos. Nenhum país de nosso continente conseguirá a libertação que busca, sem a solidariedade dos dema ís. A solidariedade é a força dos pe-

Rec?nhecer a solidariedade soclal da tam/lra humana comporta a responsabllldade de construir sobre aquilo quenos une. Isto significa promover effcaz�en!e e sem exceção alguma a Iguald1gn1dade de todos, como seres humanos dotados de certos direitos fundamentais e Inalienáveis. Isto afeta todosos aspectos da nossa vida Individual bem como da nossa vida na familia , n�

CMOT. GAIPAA GARCIA L 

comunidade em que vivemos e no mun
do. Uma vez que compreendemos verda
deiramente que somos Irmãos e Irmãs 
no seio de uma comum humanidade, en· 
tão podemos modelar as nossa atitudes 
diante da vida à luz da solidariedade 

que nos torna uma coisa só. Isto é ver
dade, de modo especial, quanto a tudo 
o que diz respeito ao projeto universal
de base: a paz''. 

Algumas sugestões 

Diante da vastidão do tema: "Res
ponsabilidade dos cristãos na solidarie
dade Latino-Americana", ouso apresen
tar algumas sugestões para que esta 
solidariedade possa Ir crescendo: 

1) Como cristãos, precisamos de 

constante conversão. Nossas vidas, 
nossas comunidades em revisão critica 
diante do Evangelho, da realidade, pre· 
cisam sempre mais ser luz, sal e fer
mento" (Mt 5,13-16). Sendo cristãos mar
ca registrada Nosso Senhor Jesus Crls· 
to, estaremos dando urgente colabora
ção à causa da libertação integral da 

Não deixa de ser protudamente ques
tionador o fato de que a América Lati· 
na se professe, em elevada porcenta· 
gem, católica , com governos fazendo a 

mesma profissão e se constitua em ter
rlvel bolsão de miséria , de incríveis de
sigualdades sociais, no mundo ! Temos 

urgência de dobrar os joelhos diante do 
Deus vivo, Deus da vida , não diante de 
ldolos. De Jesus, aprendemos que Deus 
é nosso Pai, devendo, também ser nos·

soro pão de cada dia ! Mais do que de· 
claraçôes, documentoi,, a América La
tina necessita de testemunhas vivas de 

sol idarledade! 
2) Precisamos dar o melhor apolo aos

ensaios da Teologia da libertação. Es
sa Teologia da Libertação definida por 
João Paulo 2?, na mensagem ao episco
pado do Brasil, 9/4/86, como ''não só 
oportuna mas útil e necessária." 

3) Que organismos de Igreja, tipo Ce
iam, sejam de tato, abertos à participa
ção, tornando-se, efetivamente, Instru
mentos de fraternidade. Que aprenda
mos a dialogar, despojando-nos de ideo-

logias, proselitismos, visando o bem in
tegral do homem latino-americano. 

4) Que projetos visando incrementar
o bem de nossos povos, feitos entre al
guns paises ou a nlvel continenta l, en
contrem, em nós, decisivo apoio. 

5) Que promovamos em simpósios,
encontros, a consciência de sermos 
latino-americanos, com o objetivo de 
nos unirmos, organizarmos, na defesa, 
aprimoramento de nossa cultura, dos di· 
reitos de nossos povos, e de nossa vo
cação solidária universal. 

6) Que nos organizemos para vigília 

constante contra governos ditatoriais, 
corruptos, lacaios de potências estran
geiras. Que a lâmpada desta vígllia se 

torne vivo, incansável, protesto contra 

a sórdida ação do governo dos Estados 
Unidos a respeito dos esforços de liber
tação de povos como o salvadorenho e 

o nicaragUenses.
7) Que unamos esforços em torno de 

movimentos de âmbito latino
americano , tipo o Movimento de Cris
tãos pelos Direitos Humanos na Amé
rica latina (CDHAL). Tais movimentos, 
aos poucos, vão criando uma alma 
latino-americana , dando-nos a convic
ção de que somente na comunhão e 
participação, haveremos de conquistar 
a liberdade. 

8) Que a opção preferencial pelos po
bres se torne sempre mais, realidade, 
dando-nos ao amor assistencial, promo
cional libertador. Que, sobretudo, no 

dia-a-dia, sejamos agentes Incansáveis 
na construção de nova América Latina , 
estruturada na Justiça e fraternidade. O 
grande desafio à nossa fé cristã, na 

América Latina, está na urgência da edi· 
flcação de povos livres da tome, da 

opressão, do analfabetismo, da falta da 
terra, de habitação ... Na verdade, a fé 
sem obras é morta (Tg 2,17), sendo que 
a religião pura e verdadeira reside nis
to: ajudar os órfãos e as viúvas em suas 
aflições, e não se manchar com as coi
sas más deste mundo" (Tg 1,27). 

Precisamos crer no Senhor da Histó· 
ria, no Deus dos pequeninos, que "der
ruba os poderosos de seus tronos e 
exalta os humildes" (Lc 1,52). Decidida
mente. os cristãos, na América Latina, 
deixando alianças com poderosos, pre
cisam estar aliados aos pobres, àque
les que, nas elites dirigentes, colocam 
suas vidas a serviço do povo, para que 
este tenha "vida e a tenha em plenitu
de" (Jo 10,10); para que o "povo disper
so seja congregado na unidade" (Jo 
11 ,5 2 ) .  

D. Angélico SAndalo Bemardlno é bispo auxlllar da 
São Paulo. 
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.§olldariedade latino-americana

Solidariedade
e 

esperança 
Gerson de Azevedo Meyer

.Huampaní (Uma, f'9ru), 1982: plernirto d.a AUembléla Co�Ututlva do Clal, 
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H 
á alguns anos, o autor ao terminaruma palestra sobre a Américo Lati�ª _ em um pais rico do AtlânticoNo!1c. foi diplomaticamente advcirt.ido a não ma1s _usar n�e pais a palavra solidaricdnde. _Tinha,_ disscmm-lhe., conotação muito nc-gau,� ro1s e.ra usada por grupos de esquerda .. � interessante notar, como contraste, amaneira natural como a palavra é usada e nosso contin�m� e ilhas do Caribe Hispfin�co

1
com �m. Stgmficado, talvez de5conhecidope a mo1ona do� povos anuentes acostumados a dar _das migalhas que lhes sobram, Há

�a,� de vmtc :inos, comunidades locais ind1v1duos. organízaÇÕes e outros grupo; de�nstão� têm levimtndo a vo, ...... n,ra . . . • "v as tnJus-ll�-os nesta pru-t� do mundo e as manifcstu-çõc� d� 5?hdanedade genuinamente cristãsse muluphcam como resposta ao desafio dramático que vive o contincinte e às implicaçõesde uma ft sólida. 
A Assembléia de lgreJas Cristãs reunidaem Oa..xtepe� México, em 1978, que cria o�00S:th0 �tino-Americano de lgrcj� (Clai)Já CV1dene1a em suas declaraçõe:. qual sena o programa do Clai. Há dez anos, diziam osdele�ados de 1 10 igrejas e Of!anizaçõcs ccu

�êruca.s: ''Urge uma pastoral dirigida às ví,�� de todo tipo de ,iolação de legítimos d1�!to:;: os desaparecidos e suas famílias o.pnstone1ros políticos, os refugiados e os �u!sofrem repressão''. Exorta Somola a "detera sangrenta repressão do povo nicaraguensee a ofc�r a sua renúncia .. :· (O papel da Igreja 0• América Latina, OaJttepec, 1978) O mesmo pedido é feito ao Secretário Cera!da ONU a fim de que interfira para acabarcom o derram_amento do sangue inocente e
JX:IO �labclecunemo da paz com justiça naN1cará_gua; ao presidente Caner solicita a libcrtaça�- dos quatro mais anugos prisioneiros pohucos do hemisfério. Denuncia também � caJami_tosa situação de inju tiça na Améne-c1 Latma como adiante se verá.

É ne\te sem ido que nasce no Clai uma P'as
toral d_e Sol�dariedade e Consolação que serevelan� mu110 eficaz em seus programas para _ m�n1festar concre1amente a solidariedadecrma a�s que sofrem neste continente, muito especialmente na defesa dos direitos humanos

_. 
A mensagem do CJal ãs igrejas e povos !a11no-americanos enfatiza: "Frente à in;usltça que prevalece, há muito:. que não sóc��am pela justiça como tam�m e, alémdisso, ;�ão ag�n1es na luta contra esse pecado social. A aJuda humanitária oferecida poraquelas pessoas que abandonam a comodidade de seu lar e uma posição segura paraªf roncar a insegurança dos campos de refu.?!ª�os e até das frentes de �ucrra, é sinal daJus1_iça do R�ino'' (Mensagem do ConselhoLauno-Ame,:icano de Igrejas às Igrejas e Po-

vos do Cont1neole Americano Huampaní 1982)- Como disse Enrique Ou;sel vivemo�em uma era de transição, fim da "e� das mis�õe�" para � "era da solidariedade" entre asig�cJ�s locais. (ln, Revista Internacional deMtssao, CMr, Yol. VXXV J ,  n? 301/1987)

Solidariedade - novo eatJlo na vide 
da lgreJa 

Não tem sentido a criaçAô de um conse
lho como o Clai que não esteja a serviço dos 
pobres e que não defenda os seus direitos OU· 
torgados pelo Criador, portanto, sagrados;
não tem sentido que este ministério não te
nha consciencia do drama que vive nosso 
continente e que não ofereça testemunho
concreto do poder do Evangelho atrav� da
solidariedade que Jesus exemplificou. (De
Oaxtepec a Huampani, Clai, Lima, Peru,
1982)

Mas antes de prosseguir, temos que di,.er 
bem claramente que solidariedade não é mera 
ajuda humanitátia, "t amor que move pés,
mãos, coração, bens, aux.Oio e sacrifício na
hora da dor, da desgraço, do desastre. da re
pressão, do perigo, do massacre e da morte 

1que sofre um povo ou alguns seres humanos !
na desgraça" (Teologla de la Solldariedad 
CrlsUaoa, Jon Sobrino e Juan H. Pico, TH- j! 
CA/CAV, Nicarágua, 1983). 1àlvez os termos 
mais apropriados para definir solidariedade_ 
nos sejam indicados pelo próprio Jon Sobri- t 
no no mesmo livro citado: "corresponsabili· J
dade humana". Somos corresponsáveis pela 
desgraça humana e é por esta razão que a pre
gação do Evangelho não pode jamais 
desassociar-sc da proclama�o da justiça CO·
mo na pregação de Isaías, Jeremia�. Amós
e outros. 

Somos testemunhas deste milagre na vida
das igrejas em nossa parte do mundo, de ma
neira eloqütnte na vida das comunidades de 
base • Aqueles que visitam a América Cen
tral hoje falam de um movimento sem para
lelo na história. Para aqueles que estão en
volvidos com as igrejas na América Latina.
os exemplos de solidariedade cristã são co
moventes. A palavra de Paulo aos Gálatas é
certamente seguida por milhares de cristãos
em nossas terras: "Levai as cargas uns dos
outros, e assim cumprireis a lei de Cristo" (GI
6.2).

Clodovis Boff em suas andanças pelo
Ama.zonas teve. muitas vezes, a oponuoida·
de de constatar o que acima se diz.; "As CEBs
enriquecem a nota da apostilicidade viven·
do hoje um cristianismo bem próximo da
Igreja dos Apóstolos, a comunidade de Je
rusalém. E isso através das reuniões, leitura
da palavra, orações em comum, partillta de 
bens e esforço pela. transformação do mun·
do (nologia p!-no-clliio, Vozes, 1984).

No outro extremo do pais, Walter Alt
mann, em texto a ser publicado como mate· 
rial preparatório para a 2� Assembléil! Oe·
raJ do Clai, nos convida a acompanhar uma 
igreja local em sua caminhada solidária com 
as duas mil famílias de sem-terras acampa
das na faunda Annoni (Sarandi, RS). Diz
ele a respeito de uma Igreja de Cristo da ci
dade de São Leopoldo: a Igreja ficou peque
na para receber os sem-terras e os cvangéli·
cos que com eles se solidarizavam. A Escola

Superior de Toologia da Igreja Bvangélica de
Confissão Luterana no Brasil (IECL,8) sus
pendeu as suas atividades letivas para que 
professores e alunos também pudessem par
ticipar do culto. Ourante o cuJto, falaram em 
solidariedade representantes das Igrejas Me
todista, Anglicana, Católica e Luterana. Os
lavradores foram lembrados da promessa di
vina com as senhas bíbli� do dia: "Sois po
vo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor
vos escolheu de todos que há sobre a face da
terra para lhe serdes seu povo próprio (Dt
14,2). "Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cris
to de Deus" (!Cor 3,22s). Em suma: o culto 
deu impressionante atualidade ao tema da 
IECLB para 1986, bordado num antepêndio
sob o púlpito: "Por Jesus Cristo, Paz com
Justiça". Claro que a luta continua para os
sem-terras, mas a Igreja de Cristo procura ca-
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minhar com os pobres e marginalizados da 
sociedade, aqui e em muitos outros lugares
porque graças a Deus a Igreja cristã neste 
continente está a caminho de uma esperan
ça solidária.

Mais do que uma demonstmção de soli·
dariedade para com os que sofrem, temos
que reconhecer um novo estilo de ser igreja
na América Latina e um novo conceito de 
missão. Juan Marcos Rivera. Secretário Ge
ral do Concflio Bvangél1co de Porto Rico es
creve: "Na América Central um novo estilo
de missão começou: Solidariedade. Um no
vo desafio se toma visível em toda a Igreja
Cristã: na vida prática de muitos cristãos que
viram a face de Cristo na face dos pobres,
os caminhos para o futuro se cruzam". (O Fu
turo da Missão, semeando a semente de Sha·
too, Revista Internacional de Missão)

Um barco da solidariedade e da paz sairá
brevemente da América do Sul levando uma 
carga de amor e esperança ao povo nicara-

güense. O "Barco da Solidariedade e da Paz.,
deixará Buenos Aires e oassara por Brasil, Ve
nezuela, Equador e Colômbia antes de cb� 
gar ao porto de Corinto, na Nicarágua. O
projeto é presidido pelo Bispo Fcderico J. Pa
gura, da Igreja Metodista da Argentina, que 
escreveu: 

"Para estender a mão solidária
ao povo irmão, indômito, bravio,

América do Sul se fará navio".

Solidariedade e a luta pela Juetiça

"Porque vivemos em uma sociedade opres
sora que não avança para a justiça, a Igreja
tem que perguntar a si mesma acerca do sig
nificado de sua missão profética. Deve reco
nhecer o pecado de sua infidelidade ao aliar
se aos poderes da opressão e escravidão, de
ve buscar a conversão de suas próprias estru
turas de poder que muitas vezes estão vin.,,
culadas e servem aos poderes loca.is e mun
diais, e deve deixar de viver para si mesma
e converter-se em servidora na e:,,;tensão do
Reino". (O papel da Igreja na América
Latina)

Desde então as igrejas na fraternidade do
Clai e outras não têm cessado de denunciar
as violações de injustiça em nosso conúnen
te, demonstrando ao mesmo tempo a vereia·
deira solidariedade cristã que em muitos ca
sos (não na maioria, infelizmente) procura
viver, apesar das dificuJdades, aquela men
sagem que Jesus anunciou na sinagoga de 
Nazaré (Lc 4,18-19). Assim diz a " Carta de 
Manágua" da Junta Diretiva e Secretariado
do Clai que se reuniu recentemente em Ni
carágua: "Jesus começou o anúncio do Rei
no em um mundo de pobres, cativos, cegos
e oprimidos. Quatro rostos da pobreza eco
nômica, física. política e espiritual. Procla
mou que nele se cumpriam as promessas do
Jubileu, as esperanças do Reino, quer dizer, 
as boas novas, a restauração da vida, a liber
dade e novos começos para uma paz respi
rando justiça ... Da solidariedade de Jesus à
solidariedade com os pobres, da esperança
de Jesus à esperança com os pobres até a
morte". "Tomem o meu jugo", disse Jesus

Na visão histórica da realidade latino
americana, os bispos em Puebla, Méx.ico,
acentuam a situação de extrema pobreza e di�
zem que é o Senhor mesmo que nos questio
na e nos interpela para que reconheçamos nos
indígenas, camponeses, operários, margina
lizados, sub-empregados e desempregados,
jovens, crianças e anciãos, os traços de Cristo. 

Comove-nos e somos inspirados pelas ati
tudes de igrejas latino-americanas nestes úl
timos anos: o desafio que a Consulta Ana· 
batista. realizada na Guatemala, em 1984,
lança aos menonitas latino-americanos, es
pecialmente sobre a situação em América
Central, convocando as Igrejas Menonitas a
um testemunho efetivo no momento que vi
ve essa parte da nossa América {E.q)enioça
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�o �o, América Central desafia a lgre
Ja, lgreJa Evangélica Menonita Hondurenha, 
1986). Somos fortalecidos em nossa fé e com
P��ssos �la desafiadora carta que líderes 
c.i:istaos chilenos enviam ao general Augusto 
Pinochet, re�-ponsabili2.a.ndo-o diante de 
�us pelo sangue derramado. A carta foi as
smada pela diretoria da Confraternidade 
<?ristã das �grejas, mas também Por oito pre
sidentes, bispos e moderadores das igrejas 
evangélicas. 

religiosa, ou mesmo um só país. e nesta luta 
pelos direitos humanos que se manifestam as 
provas de solidariedade e unidade. Por um 
lado, uniram-se os pobres para defender os 
seus.direitos sem perguntar a que igreja per
tenciam os membros do grupo: por outro la-
do, lideres cristãos põem de lado as suas di
ferenças e motivos de divisão para. juntos, 
lutarem contra as injustiças. Nessa i.olidarfo
dade que vem do compromisso cristão. apa
rece cotão o milagre: católicos e proteslan-

10, por grupos diferentes., das si111açõe� de in
justiça e opressão, levam-nos n superar �uas 
virtuais dive!llências" 

Recentemente realizou-se em Cuenc11, 
Equador, um encomro histórico que reuniu 
católlcos e protestantes, entre bispos, presi
dentes, moderadores e outros para estudar 
"� movimentos religiosos contemporâneos 
e seu desafio a nossas Igrejas". O resultado 
desse encontro foi publicado por "�mpo e 
�ençn" (nº 21S, deicmbro de 1986). Des 
tocando o seguinte sobre as opções p..'lstorais: 
"frente aos desa nos apresentados. e."<pressa
mos a exigência de vi,er prefertnciaJ e soli
daria com os pob�s. não e."<clusiva nem a
eludente, que imphca: numa prática religio
s:i que tenha em conta as necessidades vitais 
dos pobres; na aproximação l.'Om o povo, co
mo pasto�s responsáveis de nossa� igrejas e
na sohdanednde com suas necessidades ma
tena1� e espmtuais. A�s1m, desde o� pobres 
e com c!c:s no, compromeccmoi. a construir 
um.1 1grcJa do:; pobres e não somente par.t 
os pobre!>. ooncret1.2ada em igrejas locais cria
das n partir dos \alores autóctones, como es
paço de solidariedade e fraremidade" 

Nesta mesma linha, fala uma pastora pen- tes trabalham juntos para suprir as ne<:cssí-
tecostal chilena: ·� mulher latino-americana d�d� dos pobres no Chile e lutar pelos seus 
tem. essa respQnsabilidade - viver compro- direitos; um pastor protest.lllte �ra uma 
meuda com o Reino e solidarizar-se, em to- arquidiocese católica no Brasil: um sacerdo-
das as panes, com aquele Jó sofredor, caido te cacólico pnrricip:i de uma comissão pro-
no caminho ( ... ) O Senhor me utilizou para testante de âmbito contmenral para assunto..\
chegar até às autoridades do meu po,o e fa- humanos e, alcgTCltlcnte, todo:. celebram a li-
lar,_ ser a voz dessa mulher do povo margi- turgia da Pala,ra de Deus no Dia dos Oirei-
nahzado, sem casa e ,;vendo sobre o lixo!" e,---------------
{Semente de _Comunhão, Clai, 1983). Os l
exemplos das igrejas na fraremidade do Clai ; 
e multas outras, podem ser multiplicados e J 
damos graças a Deus por esse testemunho da J
Igreja de Cristo. º 

i Se ''evangelizar é um pobre faminto dizen
�o a outro onde encontrar comida ... a Jgre
Ja em nosso continente tem evangelizado co
mo nunca o fez antes. Aqueles que têm fo
me e sede de justiça (salário digno. moradja 
saudável, educação, saúde para uma vida ple
na} encontram em muitas comunidades lo
cais a esperança para continuar lutando na 
certeza de que os oprimidos serão libenados 
um dia. Como disse um lavrador. ''Esta no
va Jgreja do Evangelho deixa a palavra livre 
aos Pobres e até se orgulha dos pobres; não 
vende os sacramentos por dinheiro, mas e.-<l
ge o compromisso; destampa a verdade do 
Ev�gelho e desmascara as injustiças. E a 
fgreJa que se bate pela justiça e pelo direito 
de 1odos1•• (Estudos Bíblicos de um Lavra
dor. CEDI, Suplemento 25, 1979) 

Ao pergumar ao rev. Monimer Arias, rei
tor do Seminário Bíblico Latino-Americano, 
como podem as comunidades eclesiais do 
Clai expressar a esperança solidária na Amé
rica Latina hoje. indica em primeiro lugar: 
"A solidariedade no pecado ao assumir a co
respQnsabilidade do que sucede em nossa 
América e compartilhar o sofrimento das vi
timas do pecado pessoal e social. e ao mes
mo tempo unir-se no esforço para 
desembaraçar-nos de todo peso e do pecado 
que tenazmente nos assedia..!'. (Hb 12,J) 

Solidal'iedade e unidade 

8m nossa América latina remos muitos 
exemplos de esforços em favor da unidade 
cristã, mas nada tem contribuído canto para 
isso quanto a solidariedade na luta contra as 
injustiças e pela dignidade dos pobres. Al
guém disse que "direitos humanos é assunto 
muito sério e vasto para ser considerado por 
uma só denominação", ou uma só confissão 
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tos Humanos do Claí Acrescente--se também 
a formação de comissões interdenominacio
� e interconfüsionais para lutar pela jus
tiça onde ames não se pensava ser possível. 

Em 1980, a Junta Direriva do Clai, juma
�ente com. o_ seu secretariado, dma ãs igre
Jas da Amenca Lacina e do Ca.ribe: "Deus 
em sua Palavra nos revela que Ele quer que 
todas as s_uas criaturas vivam como uma 
grande família e no meio de codos nós Je
sus Cristo, como irmão maior. A PaJavr� da 
Bíblia nos convoca a uma verdadeira unida
de. ao amor fraternal e a uma vida simples 
na quaJ podemos e devemos compartilhar 
igualmente os bens e os frutos desta rica e 
bela terra". (Carta Pastoral de Santiago, Chi
le, Advento de 1980) 

A diaconia liberadora como resultado de 
uma pi:át íca ecumênica, foi enfatizada no ano 
passado na consulta sobre diaconia auspicia
da pela Coordenadoria Ecumênica de Servi
ço (Cese). "Isto", diz o doCllmento final 
"brota da descoberta de que o enfrentamen� 

Aresar do aspecto positl\O do que se diz 
sobre a unidade da raça humana. Vivemos 
divididos e: sub-di\ididos· norte-sul, lcste
ot�tc. credos. ideologias, raças, classes etc. 
Conrudo a JgrcJa de Cri�to deve, unida, cres
cer em sua solidariedade e unidade para que 
o mundo possa crer (Jo 17,21). A Constitui
çà? �o Clai estabelece como o seu pnmeiro 
obJeU\'O "promover a unidade do povo de 
Deus na América .Launa como expréssão lo
cal da Igreja Universal de Cri$to e coroo si
nal e contnbuíção para a unidade do povo 
launo-americano". Jon Sobnno em sua obra 
já citada, u�a a e"<pressão ''levarmo-nos mu
ruamente" - caminhar juntas e juntos na e�-
1rada nada fácil da solidariedade cri\tã no es
pírito das palaHai, de Paulo aos corlntios 
(!Cor 3,3-9). Ouuo teólogo fala da "ámi�. 
de do mutuo su�temo e da mutua correção" 
- como membros do mesmo corpo nós fo
mos chamados a sustentar UO$ aos outros e
a corrigirmo-nos em amor (Rm 12). É isso 
que dá \entido à vida cristã porque sem ela 
não existe vida digna dei,se nome para todos 
os seres humanos que Deus criou. (Jo 10,IO) 

Voh·eodo à introdução, podemos repetir 
que a palavra solidariedade torna-se cada dia 
mais familiar em nossa parte do mundo e em 
outros lugares do mundo pobre, ma.sé ne
cessário lembrar que em muitos casos, ela 
tem gravado com sangue em nossa história 
o compromisso solidário e 1em exigido mui
to sacriffcio por parte de cristãos. Por outro 
lado, por causa dessa mesma ação sacrificial 
ela tem gravado também em milhares de co
rações a palavra esperança. 

Oerson de Azevedo Meyer é pas1or da Igreja Pres,
bltertana Unida, assessor do Clal e preslden1e do 
Cenrro Evangéllco Brasileiro de Esiudos Pastorais. 
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A solidariedade 

dos 

povos indígenas 

Aillon Krenak 

A 
questão lndlgena, vista numa pers
pectiva latino-americana, é multo 
complexa. Tratar do assunto sem 

atentar para os aspectos históricos de ca
da. povo, de cada etnia - pois é importan
te ressaltar que sobretudo estamos falan
do de tribos - é correr o risco da slmpll
flcação. Só no Brasil, por exemplo, nós so
mos 180 t{lbos atualmente. São grupos ét
nicos que têm uma trajetória, desde a ori
gem do mundo, da memória da origem do 
mundo, até os contatos lntertrtbals, e de· 
pois os contatos com os brancos, carre
gada de conflito. 

Pensar a solidariedade dos povos lndf
genas, mesmo no contexto só do Brasil, 
é extremamente delicado. Eu tenho acom
panhado a luta pela construção de um mo
vimento fndlgena no Brasil onde povos 
das tribos diferentes possam estar Juntos, 
compartilhar e se esforçar por uma pro
posta comum. Mas tenho percebido que 
dentro da Ideologia, da tradição, da cul
tura, da religião de cada tribo há terríveis 
obstáculos para que se es1abeleça esse 
pan-lndlanlsmo, essa coisa dos povos tri
bais estarem Juntos numa luta para fora. 

As sociedades chamadas desenvolVI· 
das colocam-se hoje para o con/unto das 
populações fndlgenas como um risco em 
potencial. Diante desse risco, as peque
nas sociedades lndlgenas buscam se Jun
tar e se solldarlzar com os Iguais, com os 
que estão na mesma canoa. Eu não acre
dito, contudo, que a possibilidade de bus
car o apolo de outra tribo dentro de uma 
nação-estado como o Brasil, e de tribos 
de outras nações-estados como o Para· 
gual, a Bolívia e o Peru, seja colocada de 
forma multo clara para as populações 
lndlgenas. 

A solidariedade lndlgena estâ fundada 
em prlnolplos que não são os do confron· 
to, da perspectiva da revolução burguesa, 
da revolução moderna; sao povos tribais. 
Eu costumo dizer que as sociedades ln-

dlgenas são sociedades de alianças. Es· 
sas alianças se estabelecem pelo casa
mento, pela comunhão do mesmo espa
ço de caça, de colheita, de pesca; por te
rem cantos, expressões e ritos que se as
semelham. Essa solldarledade está mar
cada profundamente por uma expectativa 
com relação à vida e com relação ao en· 
tendimento do mundo, mas não supõe Is
so que modernamente chamam de solida
riedade política. � diferente, é uma solida
riedade que está vinculada muito mais a 
uma origem, a uma memória da origem do 
povo. 

Quem nos chama de fndlo, aliás, são os 
brancos. Cada grupo lndlgena tem uma 
Identidade multo específica, muito pró
pria. E é multo cioso dessa sua identida
de, não quer ser confundido com a tribo 
vizinha. Se um Xavante for chamado de 
Bororo, ele vai reagir no mesmo instante 
dizendo que ele não é Bororo, que ele é Xa
vante. Se um Yanomami for chamado de 
Tukano, ou de Makuxl, ele vai reagir Ime
diatamente, ressaltando que ele é Yano
mami. Por Isso, a questão da solidarieda
de entre os povos indlgenas deve ser pen
sada com multo cuidado, porque são so
ciedades de aliança por excelência, mas 
não aceitam dispensar a sua Identidade
na formação de uma massa. 

A polftica moderna pensa esse negócio· 
da solidariedade das massas, da solida
riedade do povo, da solidariedade de to· 
do mundo Junto; as sociedades tribais 
pensam a solldarledade dentro das dife
renças, dentro da Identidade de cada uma 
delas. Então, pensar a questão da solida· 
rledade lndlgena na perspectiva latino
americana seria circunscrever a uma re· 
glão geográfica uma realidade que é cul
tural, que é étnica, que é histórica, que é 
mítica, que é cósmica. Para os povos ln· 
dlgenas não existe a América Latina, exis· 
te o universo. 

Guardadas essas observações, pode-se 

dizer que as populações indígenas do Bra
sil são solidárias com as tribos que conhe
cem. Nós estamos muito preocupados 
com o que possa acontecer com os nos
sos parentes Yanomami que vivem do la
do de lâ da fronteira do Brasil, na parte do 
estado-nação da Venezuela. Porque eles 
já viviam all antes dos brancos botarem 
fronteira na América. Não havia América 
do Norte e América do Sul; havia povos vi
vendo aQul, organizando-se de mariêíra di
ferente. Eu acho que a perspectiva de 
América Latina é uma perspectiva da ca
beça dos brancos, não é uma perspectiva 
da cultura e da cabeça dos índios. 

A solldanedade dos povos tribais do 
mundo ou das Américas, e no caso aqui, 
da região geográfica ldentittcada como 
América Latlna, ela se estabelece no con
tato, na visita, nos protestos que os gru
pos tribais de uma e de outra região des
se continente fazem e manifestam dian
te de governos autoritários e corruptos, 
que desrespeitam as nossas tribos, que 
não acatam os nossos chefes, que não 
respeitam o nosso pensamento religioso, 
polltico e cultural. Nós protestamos nos 
foruns nacionais e Internacionais diante 
da truculência, do genocídio e do desres
peito que os brancos têm praticado con
tra o nosso povo. Protestamos contra os 
governos, de qualquer Ideologia, que não 
sabem contemplar o nosso povo como um 
povo diferente, como um povo especifico, 
como um povo que tem uma história que 
baliza o seu comportamento dentro das re
lações com os homens. A história de um 
povo que remonta a alguns milhares de 
anos e que não começou de jeito nenhum 
no ano de 1500 com a che�ada dos
brancos. 

Allton Krenak é coordenador regional da União das 
Nações lndlgenas (UNI-SP). Este rex10 é parte de 
um depoimento concedido a José Domingos 
Bragheto. 
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Solidariedade latino-americana 

Encontro Oscar Romero: 

solidariedade 

6 6
:A

solidariedade nas práticas
de libertação na América 
Latina" será o tema do 7� 

Encontro Oscar Romero, de 12 a 19 de 
julho próximo, em Nova Iguaçu, RJ, nu
ma promoção do Secretariado Interna
cional Cristão de Solidariedade com a 
América Latina O. Oscar Arnulfo Rome
ro, com sede no México, além do patro
cínio, no Brasil, do COHAL (Movimento 
de Cristãos pelos Direitos Humanos na 
América Latina), com apoio da Ubraje 
(União Braslleira da Juventude Ecumê
nica), do CEPE (Centro de Evangeliza
ção e Pastoral Frei T ito de Alencar Li
ma) e da Rehovação Cristã. Estão sen
do esperados, neste encontro, cerca de 
200 militantes da solidariedade latino
americana, do Brasil e do exterior, bis
pos, líderes evangélicos. índios, negros, 
mulheres, teólogos, catequistas popu
lares, religiosas inseridas nos meios po
pulares, biblistas, operários, campone
ses, parlamentares e representantes de 
outras articulações. 

Com este tema, os organizadores do 
encontro pretendem aprofundar a ref le
xão sobre a presença maior ou menor 
da dimensão solidária nas práticas de 
libertação no continente latino
americano, discutindo, paralelamente, o 
que fazer para que, em todas essas prá
ticas, esteja presente a consciência da 
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militante 

Denni Azevedo 

latino-americanidade. O tema central 
será detalhado em sub-temas, em cada 
dia do encontro: na segunda-feira, 13, o 
debate será sobre "A polltlca norte
americana para com a América Latina''; 
na terça, 14, sobre "A Igreja dos Pobres 
e a solidariedade na América Latina"; na 
quarta, 15, sobre a conjuntura continen
tal, exceto América Central e Carlbe; na 
quinta, 16, sobre a realidade indlgena, 
na sexta, 17, sobre a América Central e 
no sábado, 18, sobre as tarefas a serem 
realizadas como prioridades. No domin
go, 19, os participantes terão um convl
vio com as comunidades da Baixada 
Fluminense e celebrarão o oitavo aniver
sário da Revolução Sandinista na 
Nicarágua. 

O Secretariado 

O Secretariado Oscar Romero, como 
é mais conhecido, foi organizado no Mé· 
xico, nos anos 1980, por refugiados sal
vadorenhos e centro-americanos e por 
militantes crístãos da solidariedade em 
terras mexicanas, com base no martlrio 
do arcebispo de San Salvador, visando 
impulsionar a açao solidária militante 
em todo o mundo. É dirigido por um co
legiado de bispos, integrado por d. Sér
gio Méndez Arceo, d. Samuel Ruiz, d. 
Leónidas Proar'lo e d. Mauro Morelli, pre-

sidente do CDHAL Está Integrado por 
representações regionais na Europa, Es· 
tados Unidos, Canadá e México, Améri
ca Central (com sede em Manágua). Co
ne Sul (sediado em Buenos Aires). pai
ses andinos e Brasil. Tem uma equipe 
Internacional de assessores, integrada 
sobretudo por leigos e religiosos. 

O primeiro encontro do Secretariado 
realizou-se na Cidade do México, em no
vembro de 1980, sobre o tema "A Igreja 
que nasce do Povo': O segundo realizou
se em Riobamba, Equador, em maio de 
1981, sobre "A solidariedade, direito dos 
povos". O terceiro ocorreu em Cuerna
vaca, México. em Janeiro de 1982, sobre 
a conjuntura latino-americana. O quar· 
to aconteceu em Turim, Itália, em maio 
de 1983, sobre "Rumo a uma Jgreja re
novada na prática da solidariedade", o 
quinto ocorreu em Manágua, Nicarágua, 
em julho de 1984, sobre o tema "Para 
uma Igreja solidária com a luta de liber
tação dos povos'' e o sexto realizou-se 
em Madrid, em setembro de 1986, sobre 
"A solidariedade, slnal protético". 

O CDHAL 

No Brasil, o Secretariado Oscar Ro
mero é representado pelo CDHAL , que 
ocupa parte da sede do Centro Frei T i-

to, na Praça da Sé, 158, 7! andar, con
junto 701, São Paulo, tel. (011) 369571. 
Sua direção é formada por d. Mauro Mo
relli, presidente, rev. João Dias de Araú
jo, vice-presidente, frei Glorglo Callegarl, 
secretário ''ad-hoc" e rev. Flávio lrala, te
soureiro. Seu secretariado é formado 
por Derml Azevedo, secretário executi
vo, padre José Domingos Braghetto e 
pastora Nancy Cardoso. 

Entre suas atividades principais, es
tão a realização de Jornadas pelos direi
tos humanos na América Latina, publi· 
cação de livros sobre a ação solidária 
no continente, seminários, apolo aos 
exilados e refugiados latino-americanos 
no Brasll, celebração de eventos ligados 
à luta de nosso povo e, proximamente, 
o Inicio de uma escola de direitos hu
manos, com funcionamento inicial em
São Paulo e Santo André. O CDHAL pro
cura trabalhar em conjunto com entida
des congêneres, abertas para uma ação
lntegrada. Sua Unha é ecumênica.

Perspectivas 

Nestes sete anos de funcionamento, 
o Secretariado Oscar Romero tem
acompanhado a progressiva gestação

da Igreja dos empobrecidos na Améri
ca Latina. cujo Influxo estende-se para 
todas as regiões do mundo. Esta cami
nhada tem sido feita, evidentemente, em 
melo às dlficuldades e às tensões vivi
das pela América Latina, ainda majori
tariamente submetida a condições de 
exploração e esmagamento, por parte 
do oapltalismo e do neocolonialismo e 
em meio às dores que acompanham a 
gestação da Igreja que nasce do povo. 
No entanto, o progresso tem sido mul
to grande. Aumenta, cada vez mais, o 
número de grupos solidários, de entida
des que acrescentam à sua prática co
tidiana a dimensão latino-americana, o 
esforço para que nossos povos se unam 
cada vez mais, formando a Pátria Gran
de, terra de Irmãos, unida pelos laços de 
Justiça e fraternidade. 

Uma das regiões em que a solidarie
dade militante precisa mais 
desenvolver-se é o Brasll. Isto Já come
ça a acontecer, mas falta ainda muito 
a realizar. O 7� Encontro pretende ser 
mais um passo nessa caminhada. A de
finição de algumas prioridades a nlvel 
nacional, a serem assumidas de comum 
aoordo, pode ser um passo Importante 
para nós, brasileiros. Entre os obstácu
los que precisamos superar, encontra-

se a mentalidade egolsta, traduzida em 
um fechamento de cada grupo em seus 
próprios limites, gerando um isolamen
to na prática cotidiana, ao lado de ati
tudes sectárias e permanentemente 
marcadas pelas desconfianças recipro
cas. Comportamentos deste tipo, infe
lizmente ainda comuns entre nós, aju
dam objetivamente o "Inimigo da huma
nidade': enfraquecendo-nos a todos. 

No momento em que a América Lati· 
na começa levantar-se contra o neoco
lonialismo, contra o demônio da divida 
externa e da submissão a todos os seg
mentos de nossos povos, aproveitemos 
esta oportunidade para uma revisão da 
caminhada e para uma renovação de es
forços, na militância solidária. Respon
damos "presente" ao clamor que brota 
do sangue de nossos mártires - cam
poneses, operários, lndios, negros, ho
mens e mulheres, pastores, padres e 
bispos, religiosos e religiosas. E que 
nossa resposta seja traduzida em ações 
concretas para que sejam superadas as 
barreiras artificiais Impostas entre nós 
pelos cólonizadores de ontem e de hoje. 

Derml A%evedo é Jornalista profissional e editor res
ponsável da Agência Ecumênica de Noticias 
(Agen) 
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Constituinte 

O direito de propriedade 

na 

Constituição democrática 

O 
direito de propriedade tem sido 
a1ravés dos séculos, e continua 
a ser ainda hoje, um fator de do

minação, de conflitos. de miséria e de 
marginalização. A propriedade da terra, 
sobretudo, tanto das terras rurais quan
to das urbanas, tem sido obstáculo à 
igualdade e à justiça na convivência hu
mana O Brasil de hoje confirma Isso 
tragicamente. 

Mas a humanidade está ''Víciada" na 
propriedade e por isso não é viável, es
pecialmente nas sociedades capitalis
tas, a eliminação do direito de proprie
dade. É possível, entretanto, e Isso de
ve ser feito, reduztr os malefícios da pro
priedade, submetendo-a a regras que 
Impeçam a superacumulação de bens 
e seu uso anti-social ou, o que é tam
bém anti-social, a falta de uso que so-
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Dalmo de Abreu Dallari 

nega à sociedade uma fonte de traba
lho e de alimen1os. 

Essas regras, que devem constar da 
futura Constituição brasileira se os bra
sileiro quiserem realmente uma socie
dade justa, podem ser assim resumidas: 

Primeira:. Efetiva subordinação do di
reito de propriedade à utilidade social. 
Não basta afirmar que é princípio da or
dem econômica a função social da pro
priedade. Pelas resistências teóricas e 
práticas ao reconhecimento dos princi
pias constitucionais como Imperativos 
jurídicos, bem como pela timidez da ju
risprudência em sua aplicação, é preci
so deixar expresso que não será objeto 
do direito de propriedade o bem que não 
esteja atualmente e concretamente pro
porcionando à sociedade os beneficias 

que pode proporcionar. O simples titu
lo formal de aquisição não deve asse
gurar o direito de propriedade. 

À semelhança do que consta na 
Constituição de Portugal, deve ficar ex
presso que o bem sem utilização é con
siderado em abandono, sem proprletâ· 
rio, permitindo-se que a lei ordinária fi
xe o mlnimo de produtividade dos bens 
para que eles não sejam considerados 
em estado de abandono. 

Segunda: Os bens devem ser classl
flcados em diferentes categorias, fican
do cada uma delas subordinada a regi
me Jurídico próprio. Devem ser fixadas 
três categorias de bens: os de uso ou 
consumo, os de produção e os de 
especulação. 

Essa diferenciação deverá estar na 
base das formas de aquisição e perda, 
das exigências para utilização, do regi· 
me fiscal e de outras espécies de dis
ciplina Jurldlca. 

Cada pessoa deverá ter assegurado 
o direito de ser proprietário de dois Imó
veis de uso para uso próprio e de sua
familia, e, no máximo, mais um bem de
produção. Não se deve permitir, entre
tanto, que uma pessoa seja proprietária,
sozinha ou em sociedade com terceiros,
de área rural superior a 20 mil hectares.

Terceira· Na hipótese de desapropria
ção por necessidade pública ou por in
teresse social. o proprietário só deverá 
receber como indenização o que tiver 
efetivamente desembolsado para aqui
sição e o que tiver acrescentado me
diante comprovado desembolso ou por 
seu trabalho pessoal e direto. 

Os bens que forem classificados co
mo de especulação, assim compreendi
dos tanto os que são meras reservas pa
trimoniais como aqueles utilizados pa
ra exploração do trabalho alheio sem 
que os trabalhadores tenham igual par
ticipação nos resultados, poderão ser 
desapropriados sem indenização. 

Quarta: Só deverão ser mantidos no 
patrimônio pôblico os imóveis necessâ
r!os para efetiva e Imediata prestação 
dé serviços, bem como os que forem 
realmente utjllzados como vias públicas 
ou locais de recreação e lazer, bem co
mo os que forem lndlspensávels à con
servação de bens essenciais à vida ou 

à proteção das fronteiras nacionais. 

Os bens que não se enquadram em 
qualquer dessas hipóteses devem ser 
Imediatamente entregues a quem deles 
necessite, para moradia ou exploração 
agrícola, mediante planos de distribui
ção de terras que compreendam a con
cessão de recursos para a pronta utili
zação. Os que receberem esses Imóveis 
ficarão obrigados a utilizá-los para o fim 
predeterminado, sob pena de perda, de
vendo pagar por eles quantia nunca su
perior a 20% de sua renda pessoal ou 
familiar, conforme o caso. 

Quinta: Disposição constitucional ex
pressa deve fixar o prazo de cinco anos 
para que os atuais proprietários se ajus
tem nessas exigências relativas à des
tinação dos bens e aos limites do direi
to de ser proprietário. 

Atingindo esse prazo os proprietários 
perderão para o Estado os bens que de
tiverem em excesso ou com destinação 
inadequada, sem direito a qualquer in
denização. Os bens que forem assim in
corporados ao patrimônio público serão 
redistribuídos de acordo com as regras 
fixadas para o atual excedente desse 
patrimônio. 

Sexta: Para a exploração agrlcota de
verá ser favorecida e estimulada a pro
priedade comunitária. reunindo pelos 
menos dez famlllas. Deverá ser assegu
rada prioridade para o fornecimento de 
energia elétrica, ligação telefônica, Ins
talação de escolas, ambulatórios e cen
tros de recreação a esses grupos comu-

Assine a Revista 

nitários. Assim também deve ser dada 
prioridade a esses grupos para a con
cessão de assistência técnica e de fi. 
nanciamentos destinados à aquisição 
de sementes, mudas, fertilizantes e 
equipamentos agrícola�. 

Como se verifica, ai está um conjun
to de regras básicas relativas à proprie
dade das terras urbanas e rurais. A ado
ção dessas regras não significará a eli· 
minação do direito de propriedade, nem 
mesmo da propriedade individual de 
bens de produção. Não há dúvida, po
rém, de que essa disciplina da proprie
dade da terra dará contribuição subs
tancial à elítninação das explorações in
justas, porá fim à especulação com a 
terra e facilitará a aquisição de mora

dias e de áreas de trabalho para milhões 
de brasileiros. É preciso que regras se
melhantes disciplinem a aquisição e o 
uso das outras espécies de bens, ado
tando a autogestão dos bens e produ
ção e tendo como objetivos a proteção 
da dignidade humana, e a justiça social. 

Esse é o caminho para a constituição 
de uma sociedade justa, sem discrimi
nações, sem explorações e sem violên
cia, em que a ordem jurldica estará ple
namente assegurada pela vontade de 
todos os seus integrantes, por que se
rá uma ordem de pessoas felizes. 
(Arttoo extrafdo do Dosslê Constituinte li, pub/lca
do pefo CEDI.} 

Dalmo de Abreu Dallart, Jurista, é o atual diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de sao Pau· 
lo (USP). 
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o saio

Rubem Alves 

rera uma vez um galo que acordava bem cedo todas
[s as manhãs e diz.ia paro a bicharada do galinheiro: 

- Vou cantar para fazer o sol nascer. ..

Ato contínuo subia até o alto do telhado. estufava o
peito, olhava para o horizonte e ordenava, definitivo: 

- Co-co-ri-co-co. ..

E ficava esperando.
Dali a pouco a bolo vermelha começava o aparecer 

até que se mostrava toda. acima das montanhas, 
iluminando tudo. 

O galo se voltava, orgulhoso, paro os bichos, e dizia: 

- Eu não disse?
E todos ficavam biquilobertos e respeitosos ante

poder tão extraordinário conferido ao galo: cantor pro 
fazer o sol nascer. E ninguém ousava duvidar, porque 
tinha sido sempre assim. Tàmbém o galo-pai cantara pra 
fazer o sol nascer, e também o galo-avô ... 

Aconteceu, entretanto, que o golo certo dia perdeu a 
hora (fora dormir muito tarde), e quando acordou o sol 
já estava lá, brilhando no meio do céu. sem necessidade 
de conto de galo algum que o fizesse nascer. E desde 
este dia em diante o galo foi acometido de uma 
incurável tristeza. por saber que o sol não nascia pelo 
encanto do seu canto, e os bichos foram acometidos de 
uma maravilhosa alegria por saberem que não 
precisavam do galo pra haver o dia ... 

Há teólogos que se parecem com o galo. 
Acham que se não cantarem direito o sol niio nasce. 

São possuidos pela curiosa ilusão de que Deus 
depende daquilo que eles dizem. E chegam mesmo o
estabelecer inquisições poro perseguir galos de cantos 
diferentes e condenam outros o fecharem o bico, sob 
pena de excomunhões. 

Se faz.em isto, é claro, é porque levam muito a sério o 
poder do seu co-co-ri-co-co para fazer o sol nascer: se o 

26 • maio/87 • urnpo e presença 

canto não for o certo, Deus fica murcho. 

Qualquer pessoa percebe que só pode pensar assim 
quem for doido varrido, pois oJribuir importóncia tal ao 
que pensamos e escrevemos é se julgar igual o Deus, 
onipotente, pensoulfalou=aconteceu, e é por isto que 
não se pode vanar o conto que tem dado certo até 
agora ... mas, como se sabe muito bem, não é verdade 
que os doidos estejam trancados nos manicómios. 
Muitos deles chegam a presidentes, a generais e mesmo 
a cardeais ... 

O pior não é a loucura do galo. 

O pior é que a bichorada acredita. 
1eólogos são, freqüentemente, galos que discutem pra 

saber qual é a partitura certa: que canto contar pra fazer 
o sol nascer? E nisto conservadores/fundamentalistas em
nada se distinguem dos teólogos crlticos/cient{Jicos. Se
uns cocoricam a la Carlos Gomes e os outros o la Vil/a
Lobos, o faJo é que tanto uns quanio os outros cantam
pra fazer o sol nascer. Concordam todos em que a
partitura é uma s4 e ela estó· ld, escrita num texto
inspirado, e ao teólogo só compete cocoricar sem
desafinar. As brigas teológicas são discussões sobre se a
tonalidade é maior ou menor, sobre se o acidente é
sustenido ou bemol se é pra ser rocado com orquestra

de câmera ou com banda... Não importa a posição: 
todos qfirmam que existe um jeito só de tocar a música. 
Nas palavras de Lutero, um excelente galo-cantor, meu 
favorito: "unum simplicem solidum et constatem 
sensum" - o sentido uno, puro, sólido e constante. 
Desafinações, variações ou modificações tra1.em sempre 
consigo o perigo de alguma perturbação solar. .. 

Eu cocorico de outro jeito, 

e se não me proibiram de cocoricar, 

me deixaram cocoricando sozinho ... 

Pois é.: protestantes e católicos têm jeitos diferentes de 
f<U.er a mesma coisa. 

Cocorico que o sol nasce sempre, do mesmo jeito, 
com galo ou sem golo. 

Assim. o galo pode dormir à noite, sem o angústia de 
ter de acordar na hora certa. Se dormir demais, o sol 
vai se levantar do mesmo jeito. A importOncia do galo 
fica menor. mas em compensação ele pode dormir 
melhor, o que é uma das grandes dádivas da fé em 
Deus. 

Além do que, o galo tem permissão não só pra 
inventar outros cantos, como também até de desqfinar, 

sabendo que o sol nao 1rá se zangar e continuará 
tranqüilamente a nascer no mesmo lugar, à mesma hora. 
sobre bons e maus. 

Tradu1.indo em jargão teológico isto quer dizer groço: 
a bondade de Deus continua a mesma, sempre, 
independentemente de nossas afinações. Ele não nasce 
melhor quando estamos afinados e nem pior quando 
estamos desqfinados. Seria pesado demais para mim 
acreditar que, se eu pe-nsar errado, Deus vai nascer 
torto ... 

'Ieologia é brincadeira. 

canto de galo, 

celebração de um sol que nasce sempre 
discretamente 

dos pensamentos doidos a que damos o nome de 
teologia, 

como se tivéssemos competência para escrever 
compêndios de anatomia ou fisiologia divinas, estas 
coisas o que damos os nomes pomposos de cristologia, 
trindade, soteriologio ... São belas canções, é bem 
verdade. E eu as cocoricarei por sua beleza. 

Quanto ao sol, continuarei a nascer a despeito delas ... 
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Bíblia hoje 

A traicão de 
• 

Edom 

(Abdias 1-14.15b) 

A
busca de solidariedade, nao 
apenas retórica mas concreta, 
entre os países latino

americanos se toma cada vez mais ur
gente. Está na hora de deixarmos de 
lado rixas antigas que sustentam um 
nacionalismo falso, bom apenas pa
ra as minorias dominantes. Faz-se ne
cessário uma pressão contínua e for
te sobre nossos governantes para pro
vocar uma vontade política comum de 
superação dos eternos meandros b�
rocráticos, para uma tomada de posi
ção eficaz contra a dependência eco
nômica imposta pelos países desen
volvidos. A dependência econômica 
crônica que, em fins do século 20, ain
da conserva nosso continente numa 
situação de "colônia·: E a amostra 
mais clara dessa dependência é a 
questão da dívida externa: a "derra
ma" nao só continua, como se tornou 
maior do que no tempo da Inconfidên
cia Mineira. Se o "inimigo econômi
co" é forte e unido na defesa e preser
vação de seus interesses, só uma de
cisão comum que supere as barreiras 
nacionalistas poderá começar a fazer 
frente aos depredadores, que não 
poupam esforços para evitar qualquer 
crescimento do Terceiro Mundo, 
levando-nos a um cada vez mais rápi
do empobrecimento e a uma alarman
te miséria. Uma "inconfidência'' 
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latino-americana levaria o Primeiro 
Mundo a tomar consciência de que, 
sem a matéria-prima e a mão-de-obra 
dos subdesenvolvidos. acabaria a 
opulênc,a em que se assentam. Criar 
mecanismo de mútua dependência 
paritária poderia fazer surgir um no
vo tipo de relacionamento económi
co no planeta. 

Edom e Israel: 
um relacionamento difícil 

A questão da desunião entre 
países-Irmãos em situações críticas 
e decisivas não pertence só ao nos
so tempo, mas já existiu entre os an
tigos. Entre muitos outros, vamos 
lembrar aqui um exemplo trazido pe
la Bíblia, que poderá nos ajudar a 
refletir. 

O livro dos Génesis conta-nos o 
nascimento de dois irmãos gêmeos, 
Esaú e Jacó, que mais tarde se torna
ram duas nações - Edom e Israel -
(Gn 26,19-26), Contudo, a narrativa, do 
nascimento dessas nações mostra 
que o relacionamento entre elças não 
foi pacífico (Gn 27). De fato, a histó· 
rla das relações dos dois países es
tão permeadas de guerras (1Rs 
1 1,14-25; 2As 8,20-22). 

Provavelmente não era apenas a et-

nla que aproximava essas duas na
ções, mas também uma tipologia so
ciopolítica comum, ao menos em con
traposição ao antigo sistema cana
neu de cidades-estado. 

Um acontecimento, porém, foi guar
dado pelos israelitas como traição 
vergonhosa e imperdoável. Após a pri
meira deportação efetuada por Nabu
codonosor da Babilônia (597 a.e.), pla
nos de revolta foram tentados pelos 
judeus. Num desses planos Edom 
participou, juntamente com Moab, 
Amon e Tiro. Entretanto, quando es
sas tentativas foram frustradas com 
o cerco de Jerusalém em 597 a.e. ,
Edom no só se omitiu, mas bandeou
para o lado da Babilônia e colaborou
com o invasor. Essa traição era recor
dada com amargura tanto na, Babilô
nia (SI 137,7-9) como entre aqueles
que permaneceram em Judá (Lm
4,21). A atitude política covarde de
Edom foi denunciada nos livros pro
féticos (Am 1,11-12; Ez 25,12-14; 35,1-15;
Jr 49,7-22; Is 34,5-17).

O proceHo contra Edom 

O pequeno livro de Abdlas se inse
re nesse contexto. Os oráculos que o 
compõem são em poesia (vv. 1,14.15b 
e vv. 15� 16-18) e um em prosa (vv. 
19-20).

Vamos refletir um pouco sobre o 
conteúdo do primeiro oráculo desse 
livrlnho (vv. 1-14.15b). Ele descreve um 
processo realizado contra Edom on
de é mostrado o crime que ele come
teu (vv. 10-14.15b), a sentença que lhe 
cabe (vv. 2-4) e a execução da senten
ça (vv. 5-9). 

A acusaçao é rápida: morticínio e 
violência contra o Irmão (v. 10), Isto é, 
Edom cometeu um fratricídio. São 
apresentados o momento e o local do 
crime: quando os babilônios captura
vam o exército judafta, Invadiam Je
rusalém e destruiam a cidade, os edo
mltas lá estavam Junto com os Inva
sores (v. 11). O crime é caracterizado 
como cumplicidade com o grande 
opressor que destrói o país-Irmão 
vizinho. 

Em seguida, são descritos os deta
lhes do crime cometido, a partir de 
uma série de violações de leis que fi
guram dentro do direito Internacional 

(vv. 12-14): Invasão de território e da ci
dade, saque dos bens, extermfnlo de 
sobreviventes, entrega dos refugiados 
ao opressor. Essas violações são pre
cedidas e acompanhadas de uma ati
tude: satisfação Insolente e alegria 
quase sádica de vingança. O refrão: 
''no dia de sua desgraça", "no dia de 
sua angústia", "no dia de sua rufna" 
denota a gravidade particular dessa 
vingança: ela é realizada num mo
mento cruclal para os Judaltas; Edom 
aproveita.se da impossibilidade de 
Judá se defender, pois está comple
tamente dominado pelos babilônios. 
Ê a mesma coisa que esmurrar al
guém ferido de morte e seguro por um 
brutamontes. Desse modo, a gravida
de da acusação é sem par. uma vin
gança realizada contra o pais-Irmão, 
na cumplicidade com uma grande po
tência que aplica todo o seu poder na 
destruição. 

A sentença (vv. 2-4) para esse tipo 
de crime é. também lapidar: Edom fi-

cará marcado para sempre por sua 
mesquinhez e será profundamente 
desprezado. Em outras palavras: Irá 
pata o lixo da história. Considerando
se Inexpugnável, invencível por cau
sa de sua posição geográfica que im
pedia manobras militares e favorecia 
uma forte defesa, Edom julga estar 
realizando sua grandeza histórica à 
custa do país vizinho oprimido. No en
tanto, mesmo que consiga ganhar, 
por um momento, lampejos de glória, 
está construindo sua própria rulna e 
desaparecimento do mapa. 

A execuçáo da sentença (vv. 5-9) 
provém da própria aliança com o 
·grande opressor. Este usa os pafses
pequenos como "testas de ferro", até
momento em que servem para seus
projetos ·de conquista e dominação:
"enganaram-te, derrotaram-te os teus
amigos", diz o profeta. De ira, foram
julgados pelos babilônios (cf. Ez 32,
29) e, mais tarde, seu território passou
a pertencer aos nabateus. O certo é
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que, depois de 587 a.e •• os edomltas 
aos poucos desapareceram da histó
ria. O texto de Abdias, de uma manei
ra Irônica, mostra que a sabedoria e 
a valentia dos guerreiros, dos quais 
Edom se orgulhava, se tornaram in
sensatez e covardia ao se aliarem a 
uma grande potência para atacar o 
pais-irmão desprotegido. O profeta 
lança sobre essa sabedoria e valen
tia um julgamento de Deus (=naquele 
dia), revertendo-as em motivo de ver

gonha, consciência de culpa e derro
ta merecida. 

De volta ao contexto 

latino-americano 

A reflexão que o profeta Abdias for
neceu nos traz de volta ao nosso con
texto latino-americano e de Terceiro 
Mundo. Os poderosos do mundo não 
duvidam em invadir e manter sob seu 
controle os países fracos que estão 
dentro da área de seus interesses; fa
zem alianças. fornecem armas, ajuda 
financeira, para que certos países se 
convençam em participar na derruba-

da do vizinho. Os casos de hoje são 
multo conhecidos para que nos dete
nhamos a enumerá-los. 

Entretanto, não é esse o modo mais 
refinado de aliciamento e dominação. 
Aproveitando-se da miséria crônica e, 
freqüentemente, da corrupção interna 
dos governantes dos países subde
senvolvidos, as grandes potências 
econômicas, que emprestam dinhei
ro para um possível desenvolvimento, 
se julgam nb direito de "dar as cartas" 
em cada um desses palses. Para que 
tenham que enfrentar a união dos pai
ses enconõmicamente dependentes, 
usam a tâtica do "divide et Impera!" 
Renegociam a dívida em separada, di
tando as normas de pagamento con
forme a "boa" ou "mã vontade'' de ca
da país. 

A submissão a essas normas pode 
favorecer econômlcamente uma na
ção devedora. mas rompe qualquer 
possibilidade de uma reação em ca
deia, de tal modo que um pais que 
não queira se submeter, acaba sofren
do as pesadas represálias. A boa von-

TRABAUfAOORtS 
URBANOS O 
BRASll 82-84 

. 

' 

tade submissa pode fazer com que 
uma nação subdesenvolvida cresça, 
mas dentro dos padrões do domina
dor e até quando ele Julgue conve
niente. A submissão sustentada por 
um desenvolvimento falso. "milagrei
ro': mantém a lmposslbllldade da 
emergência histórica dos países po
bres. Sem mecanismos eficazes de 
reação a esse "moto perpétuo•: um ou 
outro pais subdesenvolvido poderá 
até despontar no cenário Internacio
nal como potência, mas na cumplici
dade com os opressores e à custa 
dos outros países-Irmãos que perma
necerão na continua Impossibilidade 
de sair do atoleiro. Isso não é fazer 
história pois ''se voares como uma 
águia e se colocares entre as estre
las o teu ninho, de lá eu te farei des
cer - oráculo de Javé" (v. 4). 

21 de abril de 1987, Dia de 

Tiradentes. 

Euclldft Marllna 8alancln biblista �tóllco, e au, 
to,, Juntamente com Ivo Stornlolo, do ll�ro Confie
� a 81blia o da ecllçto pastoral do NoYO Testamen, 
10. ambos publicados por Edições Pauhnas 

L,..___ __ ____.LAN ÇAMENTOS DO CEDI .__I --=----.....;__=_ 
Pai DOJSO (Rubcm Alves) - Co-edíção com Edições Pauhna.s. 
Cz:S 110,00 

Um enfoque poético-u:o/6gico da figura do P.di "Opa.ide olhos 
mansos só existe em nós como uma nostalg1a, uma saudade. 
u.ma tristeza. Mansidão precisa voltar. E sabemos que ela é a 
dádiva de um olhar. E é por isto que Jesus nos ensinou a orar, 
chamando de volu o olhar manso, aquele que nos fará sorrir 
de novo: Pai nosso..:• 

D-abalhadores urbanos no Bruil/82-84, Aconteceu Especial 
16. Cz:S 150,00

Levant.amento dos pnncipajs fatos que ma.raram a vida dos tra
balladores urbanos no Brasil, ao período que abrange rres anos: 
1982. 1983 e 1984. nu análises das conjunturas econômica, po-

lírica e smd1cal e um levantamento, na imprensa smdica/ e dill
ria. dos principais acontecimentos de cada categoria profissio
nal dos trabalhadores urbanos. 

O caminho da escola - luta popular pda nc.ola pábllcá. 
Cadernos do CEDI IS, C1.S 50,00 

!>triferia: dtufio • unidade, 
Cadernos do CEDI 16, Cz:S 50,00 

Dois novos /anÇAmentos da �rie Caderno, do CEDI. O primeiro 
trat.1 das lutas dos movimentos populares da 7-ona Leste da ci

dade de São Paulo pelo direito á t:ducaçlo. O segundo re,iscra 
a expuiência das igrejas Metodista, Episcopal e IECLB (lute
rana) na implantaçlo de uma Pastoral Ecumlnica de Pe.riferia, 
no sul do país. 

Faça seu pedido atravH de cheque nominal para o CEDI - Av. Higieoópolis1 

983 - CEP 01238 - São Paulo - SP 
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Livros 

A IGREJA F.l E IRÔNICA E SEU IMPACTO NA 
AMERlCA LAl INA - CONVITE A UM 
F.SIUOO
Hugo A\�mann, Voze!>IWAC'C-ALC, Petrópolis,
1986, 216 pp 14x21 cm.

O presente llvro do teólogo e sociólogo Hu· 
go Assmann debate a questão da eletrônlca 
colocada a serviço da evangelização nos pai· 
ses de modelo econômico capitalista. 

Dividindo o livro em cinco partes, optou por 
uma apresentação do assunto que obedece 
ao seguinte esquema: A primeira, segunda 
e terceira partes, que compõem dois terços 
do volume total da obra, são Informativas so
bre a. atual situação da lgreJa Eletrônica Na 
quarta e quinta partes traz ''discretas pistas' 
para análise do material apresentado até 
então. 

Igreja e meios de 
comunicação de 

massa 
Antonio Car1os Ribeiro 

Procurando responder a uma carência de 
análises sérias sobre o assunto em nossa lln
gua, Assmann consagra a primeira parte à 
descrição do modelo americano com o ob
jetivo de ampliar a compreensão do que 
acontece aqui. 

A expressão "lgreJa Eletrônica" designa os 
conhecidos teleevangellstas que se caracte
rizam nos EUA pelo uso Intenso e crescente 
dos meios de comunicação eletrônicos, com 
destaque para o fato de serem lideranças au
tonômas, em relação às denominações cris
tãs convencionais. O surgimento do fenôme
no está llgado à crise de legitimidade e do 
capltallsmo em sua fase de transnaclonall
zação, que se dã nos anos 50 e 60, época em 
que aparecem Bllly Graham, Oral Roberts, 
Jerry Falwell e outros lideres fundamentalis
tas Depois vieram Rex Humbard, Jlmmy 
Swaggart, Pat Roberson, Jlm Bakker, Robert 
Sohuller, Paul Crouch, Robert T llton e BIii 
Brlght, para destacar os mais famosos. 

Na segunda parte do livro falará da Amé
rica Latina enfocando basicamente a estra
tégia fundamentalista de opção pelos po
bres, "transformando-os em destinatários de 
seu bombardeio de mensagens''. com a maior 
parte dos programas Importados, o que Jus
tifica a primeira parte do livro. 

Elaborado a partir da ótica de um Intelec
tual consciente de sua tarefa e importância, 
''A Igreja Eletrõnlca" parece um Inquietante 
desafio aos cristãos que ao compreenderem 
que ''cada crise do capitalismo é um momen
to de abalo dos fetiches e, por Isso mesmo. 
de nova Intensificação do fetichismo'� quei
ram testemunhar de forma conseqOente e 
Informada. 

Antonio Car1os Ribeiro cuuM1 o mestrado om teo
logia no Semlnárlo Teológico Batista (RJ) o o ba
charelado em Comunicação Social. 

Tudo sobre ecumenismo 
' 

� 

ECUMENISMO B UBERT'AÇÃO - Rencxõcs 
sobre a rdaçlo entre a unidade c:riSlA e o Reino 
de Deus 
Jlllio de Santa Ana, Vozes, Pl:trópolis, 1987. 320 
pp. 14x.21 cm. 

Júlio de Santa Ana conhece multo sobre 
o ecumenismo. Formou-se teologicamente
em ambiente ecumênico. Deu os primeiros
passos Junto ao movimento Igreja e Socie
dade na Amt!rlcs Latins (leal). Seu dinamis
mo deu vitalidade aos vários setores em que
mllltou no Conselho Mundlal de lgreJas, ln-

Jaime Wrigbt 

efusiva o Grupo Misto de Trabalho do Vallca· 
no e do CMI. Conhece o mundo ecumênico 
como poucos. Sua fecunda experiência es
tá agora a serviço da Igreja no Brasll e na 
América Latina. No Brasil, como diretor do 
Programa Ecumênico de Pôs-Graduação em 
Ciências da Rellglão, do Instituto Metodista 
de Ensino Superior. 

Ê dessa fecunda vivência que amadureceu 
o livro Ecumenismo e Llbertsç,o. Inexiste em 
llngua portuguesa (e qual teria sido a língua
do qual foi traduzldb?) um livro semelhante.
Tem todas as condições de tomar-se um livro
texto para aqueles que estudam ecumenls·
mo, especialmente os professores de semi
nários teol6glcos católicos e evangélicos, as
sim como seus alunos. Não se pode
descrevê-lo como uma "cartllha" sobre o ecu
menismo, porque ele não é de fácil leitura.
Ele é, Isto sim, um volume para provocar mul
ta reflexão, novas leituras e, principalmente,
renovação da fé e da prétlca.

HA definições multo claras sobre o ecumê
nico. O autor mostra a dificuldade da unida
de do povo de Deus num mundo dividido por 
razões polltlcas, Ideológicas, econômicas, 
sociais, raciais e culturais. 

São citadas vánas maneiras de alcançar 
a unidade: o projeto da Igreja Católica Roma· 
na, o da Federação Mundial Luterana, o do 
Conselho Mundial de Igrejas e o movimento 
popular que assume um ecumenismo de 
compromisso e luta pela Justiça como sinal 
do Reino de Deus. 

Há um estudo histórico sobre as divisões 
existentes entre as Igrejas e as causas. A se
guir uma exposição das bases blbllcas para 
a unidade do povo de Deus, com especial 
atenção para o pensamento e a prática de 
Paulo, a mensagem da primeira Epistola de 
fledro e o testemunho do Evangelho de João. 

A aferição final da eficácia de Ecumenis
mo e Llbertsç4o esta.ria na convicção de que 
mais Importante do que carregar rótulos de 
''Oatóllco romano': ou "protestante': ou ''evan
gélico·: ou de um agente de divisão qualquer, 
é ser um crlatio solidário na busca do Rei· 
no e no serviço aos pobres. 

Jaime Wright, pastor do lgrofa Presbiteriana Uni· 
da (IPU), é assessor do Cardeal da São Paulo, d. 
Paulo Evaristo Arns. Coordenou o projeto Brasil: 

Nunca Mafs sobra a repressão mllitar 
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TEXTOS DA DEI VERBUM -PARA LEITURA EM GRUPO 

Cap. ID: Inspiração divina da Sagrada Escritura e s111a interpretação 
Estabelece-se o fato da Inspiração e da verdade da Satgrada Escritura (SE) 
11. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na SE, forruu 
consignadas� inspiração do Espírito Santo. Pois a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, 
tem como sagraoose canôrucos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, 
com todas as suas partes, porque, escritos sob a in�ira1�(cf. Jo 20,31; 2Tm 
3,16; 2Pd 1,19-21; 3,15-16), eles t� e nesta sua qualidade foram confiados à
mesma Igreja. Na redação dos livros sagrados Deus escolheu homens, dos quais se serviu 
fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e 

(O /�4;/ por eles, escrevessem, como verdadeiros autores, tudo e :só aquilo que Ele próprio quisesse. 
, Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou os hagiógrafos afirmam deve ser tido 

..,z_ � # como afirmado pelo Esi:>írito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com 
e -,J. ·P7G(___ certeza-:7ielmente e sem erro a verdade que Deus ,em vista da nossa salvação quis fosse

- consignada nas Sagradas Escrituras. Por isso 'toda Escritura divinamente inspirada é também útil
para ensinar, para argüir, para corrigir, para instruir na justiça: a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito, preparado para toda obra boa' (2Tm 3, 16-17). 

Como interpretar a Sagrada Escritura 
12. Entretanto, já que Deus na SE falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete
da SE, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os
hag-iógrafos de fato quiseram dar a entender e aprouve a Deus manifestar por suas palavras. 

Para d · intenção dos hagiógrafos, dev1e-se levar em conta, entre outras coisas,
também êneros literános Pois a verdade é apresc�ntada e expressa de maneiras diferentes 
nos textos que sao e s modos históricos, ou proféticos ou poéticos, ou nos demais gêneros 
de expressão. Óra, é preciso que o intérprete pesquise o sentido que, · em detenninadas 
circunstâncias, o hagiógrafo, conforme �o ���D_!g_O e de �a �quis exprimir e 
exprimiu por meio de gêneros literários então emuso.Poisparaêõri'efamenteent.erulér aquilo que 
o a r s o qui or e rito é necessário levar devidamente em conta as nossas 
maneiras comuns e espontâneas de sentir, alar e ntar, as guru · eram correntes no tempo do 
hagiógrafo, como as que costumavam empregar-se largamente no int.ercâmbio daquelas eras. 

Mas como a Sagrada Escritura deve ser também lida e interpretada naquele mesmo 
Espírito em que foi escrita, para aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, deve-se � 
atender com não menor diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Sagrada Escritura, levada 
em conta a Tradição viva da Igreja toda e a analogia da fé. É dever dos exege�s esforçar-se 
dentro destas diretrizes para entender e expor com maior aprofundamento o sentido da SE, a fim 
de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Pois todas 
estas coisas que concernem à maneira de interpretar ,a Escritura, exerce o divino mandato e 
ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. 

Cap. IV: O Antigo Testamento 
A importância do Antigo Testamento (AT) para os cristãos -" �
15. a economia do J.:-T estava_ ?r?enada principa�ente para_ preparar a vid'a)le Cristo, redentor de
todos, e de seu Remo Mess1amco, para anuncia-la profetlcamente ('êr1::'°c 24,44; Jo 5,39; lPd 
1,10) e dá-la a conhecer através de várias figuras (,cf lCor 10,11). Os livros do AT em 
conformidade co°ina' condíçao éÍo gênero Í1umano dos tempos anteriores à salvação realizada por 
Cristomanif.estam-a todos..o--COnhecimento--de Deus e do homem, e os modos pelos quais o justo e 
misterioso Deus trata com os homens. Estes livros, embora contenham também coisas imperfeitas 
e transitórias, manifestam contudo �:dagogia divina. Por isto, devem ser 
devotamente recebidos pelos cristãos esses livros que exi�so de Deus e contêm 
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sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria, concernente à vida do homem, e 
admiráveis tesouros de preces nos quais enfim está latente o mistério de nossa salvação. 

Unidade dos dois Testamentos 
16. Deus, pois, inspirador e autor dos livros de ambos os Testamentos, de tal modo dispôs
sabiamente, que o Novo estivesse latente no Antigo e o Antigo se tomasse claro no Novo. Com
efeito, embora Cristo tenha fundado a Nova Aliança em seu sangue (cf Lc 22,20; ICor 11,25),
contudo os livros todos do Antigo Testamento, recebidos íntegros na pregação evangélica, obtém
e manifestam seu sentido completo no Novo Testamento (cf. Mt 5,17; Lc 24,27; Rm 16,25-26;
2Cor 3,14-16), e por sua vez o iluminam e explicam.

Cap. VI: A Sagrada Escritura na vida da Igreja 
A Igreja venera as Sagradas Escrituras 
21. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio Corpo do
Senhor, já que, principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar toma da mesa tanto da palavra de
Deus quanto do Corpo de Cristo o pão da vida, e o distribui aos fiéis. Sempre as teve e tem;
juntamente com a Tradição, como suprema regra de sua fé porque, inspiradas por Deus e
consignadas por escrito de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio
Deus se fazem ressoar através das palavras dos Profetas e Apóstolos a voz do Espírito Santo. É
necessário, portanto, que toda pregação eclesiástica, como a própria religião cristã, seja
alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos
céus vem carinhosamente ao encontro de seus fi.lbos e com eles fala. E é tão grande o poder e a
eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja, e, -
� filhos. finneza da fé, a)im!mt.o da alma, púra e perene fonte da vida espiritual. Por isso 
aplicam-se, por excelência, à Sagrada Escritura estas palavras: ·É viva e eficaz a palavra de Deus' 
(Hb 4,12), 'que pode edificar e dar herança a todos os santificados' (At 20,32; cf. 1 Ts 2,13). 

1 

Importância da Sagrada Escritura para a Teologia 
24. A Sagrada teologia apóia-se, como em perene fundamento, na palavra escrita de Deus
juntamente com a Sagrada Tradição, e nesta mesma palavra se fortalece firmissimamente e
sempre se remoça perscrutando, à luz da fé, toda a verdade encerrada no mistério de Cristo. Ora,
as Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus; por isto, o estudo das Sagradas Páginas seja
como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre

��sce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a ,
catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ter luar de destaque a homilia litúrgica.
Recomenda-se a leitura da Sagrada Escritura
25. Eis por que é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo e os outros
que, como os diáconos ou os catequistas, legitimamente se consagram ao ministério da palavra, se
apeguem às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente estudo, para que não venha a
ser 'vão pregador da palavra de Deus externamente quem não escuta interiormente', quando
especialmente na Sagrada Liturgia tem que comunicar aos fiéis a ele confiados as vastíssimas
riquezas da palavra divina. Exorta igualmente o Santo Sínodo a todos os fiéis cristos,
principalmente aos Religiosos, com veemência e de modo peculiar a que, pela freqüente leitura
das divinas Escrituras, aprendam 'a eminente ciência de Jesus Cristo' I 3,8). 'Porquanto ignorar
as Escrituras � ç_ris� Ac eguem-se, pois, e oa mente ao próprio te>..1:o sagrado, quer 
pela Sagrada .Liturgiãrepíeta ãa palavra de Deus, quer pela piedosa lei�a, quer por cursos 
apropriados e outros meios que, com a aprovação e empenho dos Pastores � Igreja, hoje em dia 
louvavelmente se difundem por toda parte. Lembrem-se, porém, que a leitura da SE deve ser 
acompanhada pela oração a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem; pois 'a 
Ele falamos quando rezados; a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos'. 
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Semana da Cidadania: "Cidadania e Desigualdade Social" 

Queridas companheiras e queridos companheiros de caminhada. 

No dia 13 de abril, Domingo de Páscoa, a Diocese de Nova Iguaçu 
elevou a Deus um clamor pela paz. Mais uma vez, impulsionados pela fé e 
pelo amor a Deus e ao próximo, queríamos estar junto do povo, com ele 
nos alegrando, chorando e sofrendo para sermos sinais da presença de 
Deus a fim de fortalecer a esperança e resgatar o verdadeiro sentido da vi-
da. 

Nossa Diocese continua comprometida a viver sua solidariedade 
com os pobres. As iniciativas são muitas: o curso de formação política, a 
atuação nos Conselhos Municipais, as várias pastorais sociais, a Romaria 
do Trabalhador e o Grito dos Excluídos, as creches, o resgate da sabedoria 
popular nos remédios naturais. 

A partir do ano passado buscamos contribuir com nossa fé encarnada 
na realidade em que vivemos, celebrando com dignidade e coerência a Se
mana da Pátria. Para isso, o Centro Sociopolítico está oferecendo este sub
sídio, para que cada comunidade possa refletir e celebrar sua cidadania a
'través de um tríduo. Confiamos que a boa vontade de todos faça acontecer 
o que os Bispos nos dizem nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil: "Incentivem a participação social e política nos diver
sos níveis e instituições, inclusive promovendo grupos de reflexão, forma
ção e ação, que cuidem de incentivar a participação da sociedade civil na
política, à luz da fé cristã'' (180).

Deus abençoe a todos e nos torne bons operários na construção do 
seu Reino. 

Pe. Bruno 
ViJ!ário Geral 

Orientações Gerais 
Todo esse trabalho é dado a titulo de sugestão. As Comunidades ficam livres para 

fazerem alguma modificação, se houver necessidade. Sugerimos que o Tríduo seja feito 
nos dias 02,03 e 04/09. 

Para essa programação, as Comunidades também podem preparar um jogral, 
dramatização e utilizar vídeos sobre politica, com curta duração. 

O Centro Sociooolítlco oossuiu alaumas fitas aue poderão ser úteis. 
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Primeiro Encontro: Governo Popular e Cidadania 
·······································---·························································································

1. Preparação do Ambiente
a) Acolher as pessoas que vêm participar. A Comunidade dá as boas

vindas, colocando todos à vontade. Enquanto as pessoas estão che
gando, tocar músicas próprias da caminhada

b) Preparar a sala de reunião. Colocar símbolos relacionados com a Ci
dadania: a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira verde-amarela; a
Constituição, instrumentos de trabalho, títulos de eleitor, cartazes,
etc.

2. Oração Inicial
a) Canto Inicial: "Cidadão".

• Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar./ Foi um tempo de aflição, era quatro
condução/ duas pra ir, duas pra voltar.
Hoje depois dele pronto, oio pra cima e fico tonto.! mas me chega um cidadão/ e me diz
desconfiado: tu taí admirado ou tá querendo roubar?
Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido,/ dá vontade de beber./ E pra aumen
tar o meu tédio, eu não posso oiá pro prédio que eu ajudei a fazer.
• Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá./ Lá eu quase me arrebento, fiz a
massa, pus cimento, ajudei a rebocar./ Minha filha inocente, vem pra mim toda contente:
"Pai vou me matricular"./ Mas me chega um cidadão: "criança de pé no chão aqui não pode
estudar".
Esta dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o Norte?/ Eu me pus a me dizer;/ Lá a
seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer.
• Tá vendo aquela Igreja, moço? Onde o padre diz amém./ Pus o sino e o badalo, enchi
minha mão de calo; lá eu trabalhei também./ Mas lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem
novena e o padre me deixa entrar .. ./ Foi lá que Cristo me disse: "Rapaz deixe de tolice, não
se deixe amedrontar" ... Fui Eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz a serra/ não deixei nada
faltar./ Hoje o homem criou asas e na maioria das casas, Eu também não posso entrar.

b) Invocar as luzes do Espírito Santo.
c) Acender uma vela ao lado da Bíblia. Fazer um momento de silêncio,

contemplando a chama. Depois, as pessoas que quiserem podem fa
zer suas orações espontaneamente. Após cada prece, todos respon
dem: Ilumina, Senhor, a Nossa Caminhada.

3. Escutar a Palavra de Deus que ilumina nossa vida.
a) Chave de leitura: um governo popular não usa o poder em proveito

próprio e deve ser transparente em todas as suas ações.
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b) Leitura do Texto: lSm 12, 1-5 (Samuel presta contas de sua gestão
diante do povo).

Texto Para Reflexão "Governo Popular e Cidadania" 
As eleições 2002 no Brasil marcaram a história mundial. Trabalha

dores, empresários, agentes econômicos acompanharam ansiosos as elei
ções, pela primeira vez na história do Brasil, de um governo popular. 

Para dar um basta à violência, ao desemprego, à enganação, à explo
ração e ao roubo, o povo resolveu, finalmente, tomar a história na mão para 
conduzi-la a seu modo. "A esperança venceu o medo" este grito ecoou pelo 
mundo afora. 

O povo chegou ao poder, mas como disse alguém "temos o governo 
mas não detemos o poder!" Isto porque a base de aliança que elegeu Lula 
não comporta só representantes populares. Nela há adversários históricos do 
povo que se juntaram a Lula para se manterem no -poder. Nesta arena políti
ca interesses se entrecruzam. Precisamos de muita habilidade para saber 
lidar com eles e fazer valer os interesses populares. Isto porque estamos no 
governo, mas não detemos o controle polí

t

ico do país. 
Para nós cristãos é muito dificil entender e aceitar este jogo do po

der. No entanto, "política é a arte do possível". Por isso, é preciso organiza
ção e mobilização para tomar possível nossos interesses. Neste sentido, não 
basta eleger um governo popular. É preciso que ele, de fato� tenha. força para 
poder governar de acordo com os interesses populares. 

Lula recebeu um Estado todo engatilhado segundo os interesses do 
grande capital. Trata-se, agora, de ir desarmando armadilha por armadilha 
para colocar o Brasil na trilha popular. Isto leva tempo e exige poder de fo

go do Governo para "peitar" as mudanças estruturais'. Se o povo bobear� as 
elites no jogo do poder, na correlação de forças, tomam o Governo refém de 
seus interesses. Por isso, mais do que nunca, o povo precisa estar organiza
do, fazendo pressão junto ao Governo para que seja transparente, participa
tivo e realmente voltado aos interesses populares. Pois ser cidadão é partici
par dos destinos da cidade da polis (desta palavra grega vem o nome "políti
ca''). 

O Governo Lula vem recebendo muitas críticas. Era de se esperar, 
pois a crítica é parte integrante da democracia. Precisamos saber, no entanto, 
que por detrás delas há muitos interesses. Interesses nem sempre nobres. Por 
isso, é preciso ter olho vivo para entender o que está por detrás das críticas e 
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dos possíveis elogios de adversários do povo. Conversão!? Sejam prudentes 
como as serpentes, nos adverte o Senhor. Não nos parece que eles queiram 
dividir seus bens muitos menos redistribuir a renda. 

Certamente muita luta e pressão popular será preciso, caso contrário 
as reformas terão a cara dos que sempre estiveram no poder. 

c) Meditação da palavra e do texto:
1. O que mais lhe chamou a atenção nestes textos? Por quê?
2. O novo governo tem recebido muitas críticas feitas pela- mídia (tele

visão, Jornal, rádio ... ). A quem interessam essas críticas?

4. Rezar a Palavra
a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Após

as preces, rezar um Pai-nosso.
b) Rez.ar o Salmo 82 (81): "Deus adverte as autoridades". Durante a

leirura vamos prestar atenção nos conselhos divinos dirigidos às au
toridades e aos poderes, pedindo contas de suas ações.

5. Canto Final: O Senhor me Chamou a Trabalhar
O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar, a ceifar o Senhor me
chamou: Senhor aqui estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu estarei até o fim contigo.
c .. t6 "ª hf\r:':> " �.onhf\r m.o ch!::imn11· �t:inhnr !::inlli t:idn11J 
1...\,1&\A li ,1v1�J V .._,v,01Vt lffV t.J1t,,.-Jrf-1,,,1'• __ ,,.,__,, -..,-, .._."""""'"• 

• Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida
entregar: chegou a minha vez.
• Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu coração! Teu irmão ao teu
lado vem sofrer: vai logo socorrer.
• T ode bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai premíar. Cem por um já na
terra ele vai dar: no céu vai premiar.
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Segundo Encontro: Justiça Social e Cidadania 
•1••····················••4••••···················-··············································································· 

l. Preparação do Ambiente
a) Acolher as pessoas que vêm participar. A Comunidade dá as boas

vindas, colocando todos à vontade. Enquanto as pessoas estão che
gando, tocar músicas próprias da caminhada.

b) Preparar a sala de reunião. Colocar símbolos relacionados com a Ci
dadania: a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira verde-amarela; a
Constituição, instrumentos de trabalho, títulos de eleitor, cartazes,
etc.

2. Oração Inicial.
c) Canto Inicial: Lamento Nativo.
• Eu venho de longe eu sou do sertão/ sou Pedro, sou Paulo, Maria, Jo
ão./ Eu sou brasileiro mas sou estrangeiro, lutei pela pátria e ganhei ca
tiveiro.
• Eu sou a nação eu também sou irmão sou povo de Deus não tenho por
ção./ Eu venho da fome, da seca e da dor, eu sou do trâbalho e não tenho
valor.
E agora me digam se eu tenho direito, se sou cidadão ou por Deus não
fui feito (bis).
• Eu faço a cidade e não moro, me arranjo, plantei e colhi/ mas não co
mo sou anjo./ Eu venho da terra sem distribuiçãoj eu sou do cansaço
sem compensação.
• Eu venho de longe eu sou do sertão/ sou Pedro, sou Paulo eu sou a na
ção/ eu faço a cidade mas sou estrangeiro lutei pela Pátria e ganhei cati-
veiro.
E agora me digam se eu tenho direito, se sou cidadão/ ou por Deus não
fui feito (bis).

d) Invocar as luzes do Espírito Santo
e) Acender uma vela ao lado da Bíblia. Fazer um momento de silêncio,

contemplando a chama. Depois, as pessoas que quiserem podem fa
zer suas orações espontaneamente. Após cada prece, todos respon
dem: Ilumina, Senhor, a nossa caminhada.
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3. Escutar a Palavra de Deus que ilumina nossa vida

a) Chave de leitura: nossa missão é construir uma sociedade Justa e fra
terna que revele a presença de Deus.

b) Leitura do Texto: Lc. 6, 17-26 (Jesus anuncia os favorecidos na nova
sociedade e denuncia todos aqueles que impedem o surgimento de
uma nova ordem na sociedade).

Texto para Reflexão: "Nada Vai Acontecer no Planalto sem a 
Mobilização na Planície". 

o Brasil é mn campeão mundial de desigualdades e injustiças. Há b�
ros como Ipanema, que superam a Noruega em indicadores de desenvolvi
me�to e bem-estar e outras concentrações humanas em regiões que chegam 
aos níveis mais baixos da miséria 

Mesmo respeitando as diferenças entre as pessoas, que são naturais e en-
riquecedoras, precisamos combater as desigualda�es que_ são produto das
injustiças cometidas pelos homens e que tr�e°: m�to sofnme�to. 

Para superar a fome, o desemprego, a v1olenc1a e a ex�lusao, são neces
sárias as reformas políticas feitas pelos governantes q�e aJudamos a :lege�. ,..
No entanto, precisamos prestar muita atenção para verificar se o que e dec1-
dido no Congresso favorece uma maior distribuição das riquezas do País ou .. 
se penaliza �inda mais o trabalhador. . A • • • Juntamente com as reformas da Prev1denc1a e a Tnbutária, o que se es-
pera mais é a reforma agrária e habitacional, a reform� �? �istema finance�
ro, uma maior participação política, o controle do Judic1ano e a democrati-
zação do poder da mídia. . . _ , . , . Nada vai acontecer no Planalto sem a mob1hzaçao na planic1e. lnuttl se-
rá a revolta com os centros de poder sem pressão das nossas organizações 
populares. 
c) Meditação da palavra e do texto:

J. O que mais lhe chamou a atenção nestes textos? Por quê?
2. Jesus diz que são bem-aventurados os que passam dificuldades e se

dirige duramente aos ricos. Será que Jesus concorda com a pobre-
za? O que Ele quer dizer nesta passagem?

3. Você tem observado que o governo está efetuando reformas (previ
denciária, tributária .. .). Você acha que essas mudanças poderão di
minuir as desigualdades sociais em nosso país? Por quê?

7 

4. Rezar a Palavra

a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Após
as preces, rezar um Pai-nosso.

b) Sugestões de gestos de compromisso, pessoais ou comunitários. 
e) Rezar o Salmo 101 (100): "Um programa de governo". Durante a

leitura vamos prestar atenção na oração de um governante que se
compromete com a justiça e com o direito, construindo uma socie
dade em que Deus possa estar presente.

5. Canto Final: Quando o Espírito de Deus Soprou

- Quando o Espírito de Deus soprou/ o mundo inteiro se iluminou, a espe
rança na terra brotou e um povo novo deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor,/ louvar o Criador. 
Justiça e paz, hão de reinar, e viva o amor! 

- Quando Jesus a terra visitou, / a Boa Nova da justiça anunciou. O cego
viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. 
- Nosso poder está na união,/ o mundo novo vem de Deus e dos innãos:
vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação.
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V. IA · • ('dadania e a Construção do Reino 
Terceiro Encontro: Paz �--·��.�����=---�·-····························"" ............................. .

.
········································· 

1. Preparação do Ambiente 
A arti . A Comunidade dá as boas-

a) Acolher as pessoas que vem P cipar. 
h 

vindas, colocando todos à vontade. �nquanto as pessoas estão c e-

ando tocar músicas próprias da caminhada . 
� 

, 
a sala de reunião. Colocar símbolos relacionados com a C1-

b)
a:i= a bandeira do Brasil ou qualquer bandeira ver?e-arnarela; a

C . . _ lllS. trumentos de trabalho títulos de eleitor, cartazes,
onstitwçao,

etc.
2. Oração Inicial . . 

a) Canto Inicial: Irá Chegar um Novo Dia (Axe).

Irá chegar um novo dia/ Um novo céu, uma �ova terr�, -um novo mar.

E e dia os oprimidos, / numa só voz a t,berdade ,rao canta�. . 
_ 

ne: 
nova terra O negro não vai ter corrente./ E o nosso indto vai ser visto como

gente. od - mer no
Na nova terra o negro, o índio e o mulato./ O branco e t os vao co 

mesmo prato. 

b) Invocar as luzes do Espírito Santo . .. . 
c) Acender uma vela ao lado da Bíblia. Fazer um mo�ento de silencio,

. 1--do 8 .. t. .. -n n�TV\;<.' �e: nec:�as oue owserem podem fa-
contemp é1U l,,UQ.LUU, .__,...,j'v•..,, - t' -- - - • • • 

zer suas orações espontaneamente. Após cada prece, todos respon-

dem: ilumina, Senhor, a nossa caminhada. 

3. Escutar a Palavra de Deus que ilu�a °:ossa �ida . . ta ão
a) Chave de leitura: a violência so�1al. so tenmnara com a unplan ç 

de uma sociedade construída na Justiça e na paz. . 
b) Leitura do Texto: Is 65, 17-25 (O desafio em constrwr novas rela

ções sociais que possibilitem o surgimento de um mundo novo, um

mundo de Paz, Harmonia e Alegria). 

Texto para Reflexão:" A Paz é Fruto da Justiça Social" 

Iniciamos a pouco um novo milênio e o clamor de boa parte da popu

lação mundial foi: "queremos paz". No Br_asil, as c�panhas pela P� 
�:

d · bastartte principalmente no Rio de Janeiro, onde a questão 
repro UZ1rarn • 

d E tado Vesti 
segurança pública tomou-se a pauta principal do governo O � 

· 1 -
mos camisas pela _paz, rezamos pela paz, falamos de paz. Mas isso nos eva
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a pensar: quais são os impedimentos para que a paz se realize? Será que as
campanhas até agora feitas foram eficazes? Podemos nos adiantar respon
dendo que não. 

Sendo assim, percebemos que há a necessidade de entender a questão
da paz como uma política estrutural, ou seja, não basta a conversão dos co
rações, mas temos que efetuar mudanças radicais em nossa sociedade. Essas
mudanças deverão acontecer no campo da educação, nutrição, saúde, mora
dia e segurança pública. Também percebemos que não podemos esquecer as
muitas gestantes e crianças desnutridas, os jovens sem perspectiva de em
prego, os idosos com suas míseras aposentadorias - muitas vezes sem a
atenção médica necessária - e a massa de desempregados adultos em nosso
país.

Então podemos concluir que a paz é fruto da justiça e que a própria
Bíblia nos ensina que o Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e liberda
de.
a) Meditação da palavra e do texto:

1. O que mais lhe chamou a atenção nestes textos? Por quê?
2. Quais as causas da violência?
3. O que podemos fazer para promover o Reino de Paz e Justiça, que
tanto esperamos?

4. Rezar a Palavra 

a) Preces da comunidade em resposta ao texto que foi meditado. Após
as preces, rezar um Pai-nosso. 

b) Sugestões de gestos de compromisso, pessoais ou comunitários. 
c) Rezar o Salmo 122 (121): "A paz que vem da justiça". Durante a lei

tura vamos prestar atenção em sua beleza poética e imaginando a
grande assembléia de todos os povos reunidos na "Cidade da Paz".

S. Canto Final: Utopia (Quando o Dia da Paz Renascer).
• Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da esperança brilhar,/ eu vou cantar!/
Quando o povo nas ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ cantada de novo./ No olhar do homem a
certeza do irmão:/ Reinado do povo.
• Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas se encherem de pão.! eu
vou cantar! Quando os muros que cercam os jardins,/ destruídos, então os jasmins/
vão perfumar.
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Estágio 
3a 

Durante 
a semana 

Fim de semana Formação 

- na paroquia em que Observação: exercera o diaconato; F Nesta fase o 1------+-a...--J_e_x..,.:r-ra=-_--+-__ a_s _s�1s--=-c.,...en_c_,.1a_a.,..s_p_a _s�to_r _a-.-i
1s É seminarista poderiatipo curriciJl{lr; sacramentais, sobretudo R também recuperar- pratica. batismo de crianças e J 

local 

celebrati- matrimônio; A algum dos estágiosva sobre l · eucaristia - auxílio nas celebrações S qL1e não ren 1a sido
e reconci- dossãcramentos junto feito ou não tenha 
Iiação; com as equipes de G sido satisfatório celebração; 
b)currjcu- - assistência à pastoral R
lar... litúrgica; A 

- acom12,anhamentp da N
equipe adm1mstrativa da D
matriz (e da paróquia); E
- presen� no conselho s
pastoral regional;
- �o nas reuniões
paroquiais e/ou regionais
ae paclres e freiras; 
- Çolaborac na preparação
e na realização da pastoral
sacramental, da celebração
dos sacramentos e da
liturgia dominical, na
qualidade de "assistente
pastoral";
- Conhecer mais 
detalhadamente as formas 
de contribuição financeira 
e de administração; 
Experimentar o trabalho 
de equipe e de co
operayão pastoral. 
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Vína JYôva Convivência com o <Planeta 

Por ocasião da Se1nana1íroore e da Semana ccológi,ca do ano de 
2004. 

Conhecer todos os bens naturais, p1incipalmente os mais 
próximos onde você ciicie: água,Jloresta e cuidar deles com carinho. 

Conhecer os alimentos que ciocê consome e as fontes onde eles são 
culticiados. 

Jfllimentar-se o quanto posswel-de alimentos naturais. 
<Praticar terapias naturais: exercícios, tomar chás, fazer 

meditação ... 
Jvão praticar e admitir os desmatamentos e as queimadas 

criminosos. 
<fwciclar o lixo produzido para que ele não acumule na terra e nas 

águas, poluindo-as. 
Combater sem trégua a aplicação de produtos JJenenosos em 

alimentos, na terra e nas águas. 
cp,.omocier reflorestamento com mudas naticias, frutíferas e 

plantas medicinais. 
Ji&tar contra a priciatizar;ão das águas, para que elas continuem 

lii:>res para todos e todas; e seja garantida como um direito humano. 
Ser solidário aos que lutam por uma rf{_eforma figrária justa 

contra o latifündio e a monocultura que por sua i,ez destrói a terra, as 
águas e ciiolam os direitos sociais. 

<íwconhecer os direitos dos índios e dos negros de ter suas terras 
inclusicie a preseroação de seus costumes próprios. 

ê por fim: defender a JJida em 1°. JJJgar, inclusii,e o direito que o
ambiente tem dei'>icier em toda sua plenitude. 

C(J>:[-êS/<f{J- equipe de Campos dos Goytacazes - ({{J. 



PASCOALZINHO PE-NO-CHÃO - Uma fãbula da reforma agrãria 

Chico Alencar 

De uma hora para outra, o coelho Pascoalzinho vi-se expulso da 

terra que era cultivada por sua familia hã gerações e gerações. 

E obrigado a mudar-se para a cidade e acaba indo morar na fa -

vela Fim do Dia, pensando sempre na injustiça de que fora vi -

tima. 

Uma fãbula verdadeira sobre o problema da terra no Brasil, que 

tem o objetivo maior de trazer para o leitor um pouco do meio 

rural e dos seus secu·tares problemas. Atiçar o leitor para que 

ele ajude a buscar as soluções, depois d descobrir que tudo 

isso tem que ver com iseu cafe da manhã - minguado ou farto - , 

com seu almoço e atê i:om a roupa que ele veste ou o sapato que 

calça. 

PASCOAUINHO P(-NO-CHl�O - Uma fãbul a da reforma agrâria, e o 

segundo livro da cole,;ão VIRAMUNDO da Editora Moderna, de autE_ 

ria de Chico Alencar. 

Seu irmão mais velho, PASSARINHOS E GAVIOES - Uma fãbula da 

Constituinte, estã na 25a . ediç�o e tambem encontra-se ã venda 

em todo o Brasil, ambos com belissimas ilustrações e capa de 

Fabi. 
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1 - Introdução 

Este livro pretende apresentar aos leitores a história da 
I I 

JUVENTUDE AGRARIA CATOLICA QAC) no Brasil, uma 
história de lutas e desafios. 

A Juventude Agrária foi um movimento que atuou no país de 
1947 a 1972, em várias Paróquias e Dioceses de 15 Estados 
brasileiros. Visava organizar os jovens rurais para, à luz do Evangelho, 
trabalhar pela promoção humana da juventude rural e pela melhoria 
das condições de vida de toda uma comunidade. 

A ideia de se escrever essa história evoluiu lentamente, a partir 
do Primeiro Encontro de ex-permanentes jacistas gaúchos, realizado 
em Porto Alegre (RS), em 1990. 

O assunto voltou a ser ventilado em 1998, durante o Primeiro 
Encontro Nacional de ex-jacistas, realizado em ltaparica (BA). No 
entanto, a ideia só começou a avançar a partir de 2005, quando 
Dionaura Camargo de Accioly e Angela Neves Lucchetti elaboraram 
um questionário enviado a todos os ex-jacistas e ex-assistentes cujos 
endereços ainda eram conhecidos. A finalidade era colher subsídios 
para elaboração de um livro sobre a História da ]AC no Brasil. 
Trinta e seis pessoas responderam ao questionário. 

Na mesma época, foi elaborado um esquema preliminar do que 
poderia ser o conteúdo da publicação, o qual sofreu modificações 
ao longo do tempo, durante os Encontros Nacionais de ex-jacistas. 
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O livro procura registrar e analisar a experiência da JAC, situando
ª dentro de um marco sócio-político, religioso, econômico e cultural, 
para que possa ser melhor compreendida. Dentro dessa perspectiva 
é que se trabalhou ao longo desses anos. 

O livro não foi escrito por especialistas, ou por pessoas com 
experiência em redação de livros. Antes, é o produto da colaboração 
de muitas pessoas, desde as que responderam ao questionário, até 
os participantes dos Encontros Nacionais de ex-jacistas. Nessas 
ocasiões, os textos elaborados eram estudados, criticados pelos 
grupos e as observações levadas em conta para o aprimoramento 
dos conteúdos. 

Sabe-se que houve avanços e retrocessos no que se refere à 
elaboração dos textos. No final, pode-se dizer que o livro é o produto 
da colaboração de muitos, refletindo, de certa forma, as diferenças 
regionais e de estilo das pessoas, assim como as diferentes fases pelas 
quais elas e o Movimento passaram. 

De certa maneira, todos os ex-jacistas são, também, coautores. 
Quando em 1947, a JAC começava a dar seus primeiros passos, 

o mundo e o Brasil viviam um momento muito especial.
A Segunda Guerra Mundial havia terminado dois anos antes, em

1945, com a vitória de países democráticos sobre países dotados de 
governos totalitários, surgidos na segunda metade do século �X. 

A Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, cnou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos para a promoção e 
respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana no mundo. 

No Brasil, que havia tomado parte na guerra, ocorreu a queda do 
Estado Novo, autoritário e nacionalista, implantado por Getúlio 
Vargas, e o início de um novo regime político, baseado na 
Constituição Democrática de 1946. 

Ao mesmo tempo, o país precisava enfrentar os obstáculos que 
se opunham ao seu desenvolvimento como: a necessidade �e 
modernizar sua infraestrutura de transporte, energia, 
telecomunicações, habitação, saúde, educação e saneamento básico. 

O Brasil rural continuava marcado por cinco séculos de latifúndio, 
nele implantado pelas oligarquias fundiárias. 
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Foi nesse ?ont,:xto que nasceu a Juventude Agrária CatólicaGAC), ?r�antz�çao que através de sua existência irá tomandocaracter�sticas diferenciadas. Ajudando no seu início ao trabalho deevan�ehzação nas Paróquias, passando pelo momento em queadquir� �m tom desenvolvimentista, incentivando as melhoriastecnologicas na produ�ão agrícola por parte dos jovens, atétransformar-se em movimento de conscientização den' • 
A 

• f , , uncia e resistencia rente as injustiças sociais. In�l�enciado pela 7e�logia ?ª Libertação, DocumentosConciliares e Conferencias Latmo-Americanas do CELAM (Conselh� Episcopal Latino Americano), assim como Cursos �Ass�mbleias do MIJ-1;-�C (Movimento Internacional da JuventudeAgncola e Rural Catohca), e pelo clima político vivenciado no fimdos anos 60, começo de 1970, o Movimento foi se transformandonu� proces�o dialético,.onde a organização e a conscientização quea açao repe�ida pro�or?ionava
'. 
transformava a vida do jovem e, porconsequ�ncia, o propno Movimento também se transformava. Este l:vro toma como fonte ?istórica, a memória dos própriosprot�gomstas. A�ompanha e registra na palavra de quem participouda _vida do Movimento, na qualidade de militantes, dirigentes eassistentes, o qu� esta experiência representou para eles e para elasem termos de solidariedade e vivência de uma fé mais comprometida,bem como em termos de transformação da sociedade rural em queestavam engajados. 

A caminhada da Juventude Agrária Católica será aqui abordadada seguinte forma: 
PRI MEIRA �1:RTE: História e Organização de JovensCamponeses Cnstaos, que se procura situar o Movimento nocontexto sócio-político de cada período. 
SEGUNDA PARTE: Elementos Básicos para a atuação da JAC compreendendo o método de trabalho, e a organização d�Movimento. 
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Os depoimentos dos ex-jacistas mostram o caráter educativo e 
conscientizador exercido pela Organização, dotando-os da 
capacidade de perceber o caráter estrutural e de classe dos problemas 
vivenciados em um mundo em grandes transformações. 

Em virtude desse contexto, este livro não se atém propriamente 
a história individual das pessoas, mas à história do Movimento, na 
qual a vivência de cada um tem um papel importante. 

O livro poderá servir como material de referência, análise e 
reflexão para os próprios ex-jacistas, bem como para todos os que 
se engajaram ou ainda se engajam no processo de mudanças das 
condições sócio-políticas e econômicas do campo. 

Alguns capítulos deste livro têm, às vezes, os aspectos de um 
relatório. 

Considerando-se que grande parte da documentação da JAC foi 
perdida ou destruída no período da ditadura achou-se conveniente 
registrar informações que, de outra forma, ficariam "perdidas na 
memória das pessoasn, ou desapareceriam com sua morte.

Estados onde a J AC atuou 
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1 ª Parte 

li - História e Organiza�ão de 
Jovens Camponeses Cristãos 

1947-1954 

Capítulo 1 

Angela Neves LuccheHi 
Raimundo Caramuru Barros 

Contexto Sócio Político e Eclesial do Brasil 

Após a derrubada do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1945, 
o país elegeu democraticamente como Presidente da República, o
General Eurico Gaspar Dutra para um mandato de quatro anos.
Visando estabelecer um marco jurídico de natureza democrática foi
convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou
uma nova Constituição, proclamada em 18 de setembro de 1946. O
término da II Guerra Mundial abriu para o Planeta, de um modo
geral, e para o Brasil, de maneira mais específica, novas perspectivas.
Este momento preciso representou a redução de poder de algumas
potencias mundiais, o surgimento de novos dominadores, a
emergência de novos povos e de novas nações independentes; a
tomada de consciência das limitações do mercado em promover o
progresso econômico e o aparecimento de novos modelos, que
conferiam ao Estado Nacional mais autonomia no processo de seu
desenvolvimento.

A partir de 1945, três blocos de nações passaram a dominar o 
cenário político internacional. O primeiro bloco foi formado pelas 
nações que adotaram o modelo de mercado na condução do seu 
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sistema econômico-financeiro. O segundo bloco foi integrado pelas 
nações que optaram pelo modelo econômico socializante, com um 
papel determinante do Estado nacional. O terceiro bloco agrupou 
nações que não se alinharam politicamente com nenhum dos dois 
blocos anteriores, mas, conservaram-se neutras e decidiram ao 
mesmo tempo, desenvolver um sistema econômico híbrido, de 
acordo com as necessidades peculiares e as vantagens comparativas 
do respectivo país no mercado internacional. Houve, igualmente 
nesta época, uma forte tomada de consciência da crise de alimentos, 
que condenava à fome crônica e à subnutrição quase dois terços da 
humanidade. Esta tomada de consciência refletiu-se na estrutura da 
Organização das Nações Unidas, que criou em outubro de 1945, 
uma entidade específica para ocupar-se com a questão. Esta entidade 
foi denominada de Organização para Alimentação e Agricultura 1

, que 
instalou sua sede na cidade de Roma - Itália. No caso do Brasil, 
começou-se a questionar a estrutura fundiária arcaica e o nível 
tecnológico obsoleto da produção agropecuária. Acentuou-se o 
processo de migração das regiões menos desenvolvidas para as regiões 
mais ricas. O processo migratório acentuou o êxodo rural, por falta 
de acesso no campo a serviços essenciais de educação, de saúde e de 
saneamento básico, indispensáveis a uma melhor qualidade de vida. 

Essas levas de migrantes passaram a inchar as periferias nas grandes 
cidades, aumentando significativamente o numero de favelas. As 
administrações urbanas não buscaram condições de fornecer a 
infraestrutura necessária à vida desses migrantes, marginalizados, 
agora, nessas excrescências urbanas. 

Terminada a Guerra, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall 
para reconstruir a Europa Ocidental, ou mais precisamente a 
Alemanha Ocidental, Itália, França, Bélgica e Holanda, e assim 
impedir que esses países fossem anexados à área de influência direta 
da então União Soviética. Tendo participado diretamente da Guerra, 
o Brasil propôs ao Governo americano que se estabelecesse um Plano
análogo para a modernização da América Latina. Como resposta, o
Governo de Washington prontificou-se a modernizar a Agricultura

1 Food and Agriculture Organization - FAO
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brasileira, dentro do Ponto IV do Plano de ajuda que fora destinado 
aos países não europeus, bem como a formar uma Comissão Mista 
(Brasil - Estados Unidos), incumbida de traçar um plano estratégico 
para a modernização do Brasil. Essas duas propostas foram honradas. 
A modernização da Agricultura brasileira concretizou-se em duas 
iniciativas. A primeira foi uma ampliação do Ministério da 
Agricultura, com a criação do Serviço de Informação Agrícola, 
voltado para este objetivo. A segunda foi a criação da Associação 
Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR, com estrutura 
específica em cada Região. No caso do Nordeste, p.ex., foi criada a 
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural - ANCAR. 

Getúlio Vargas voltou ao Poder, eleito democraticamente em 1950 
por maioria esmagadora, disposto a empreender um plano de 
desenvolvimento de maior envergadura dentro de três linhas 
fundamentais, já esboçadas em sua campanha eleitoral, a saber. 

1. Programa econômico de industrialização e infraestrutura,
abrangendo indústria automotiva; expansão das redes rodoviária e 
ferroviária; plano nacional do carvão; expansão da energia elétrica; 
política do petróleo; regulamentação e controle da remessa de lucros 
das companhias estrangeiras; criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento - BNDE com o objetivo inicial de financiar as 
indústrias de base. Duas decisões foram sujeitas à acirrada polêmica, 
ou seja, o decreto que limitou a remessa de lucros que as empresas 
estrangeiras podiam repatriar para as suas matrizes no exterior e a 
criação da Petrobrás. 

2. Programa de desenvolvimento regional, já enfatizado pela
Constituição de 1946, com a criação de Superintendências e de 
Bancos Regionais. 

3. Política Social, com ênfase no fortalecimento do movimento
sindical, visando à criação de uma Central Sindical de Trabalhadores. 

Três partidos políticos dominavam o cenário nacional. 
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O primeiro foi a União Democrática Nacional - UDN, integrada 
principalmente pelas classes médias urbanas; a ela estava aliada a 
Escola Superior de Guerra - ESG, uma organização constituída pelo 
segmento mais intelectualizado e politizado das Forças Armadas, 
com o objetivo de elaborar e atualizar, permanentemente, uma 
estratégia de inserção mundial para o Brasil, com base no binômio 
Segurança e Desenvolvimento e ao mesmo tempo, formar quadros 
para assumir progressivamente a condução e operacionalização dessa 
estratégia. O segundo foi o Partido Social Democrata - PSD, que 
congregava, sobretudo, as velhas oligarquias rurais. 

O terceiro foi o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB que apoiava 
Getúlio Vargas; suas bases eram as massas trabalhadoras urbanas, 
enquadradas, em grande parte, na estrutura sindical corporativista; 
Getúlio as cultivara com uma cesta de benefícios sociais, durante os 
anos, em que este estivera no poder. 

Os militares intelectualizados e politizados tinham os mesmos 
objetivos de Getúlio, em termos estratégicos, pois ambos haviam 
bebido da mesma fonte: o positivismo de Augusto Comte., Forças 
Armadas e Getúlio, perseguiam o mesmo objetivo, mas nutriam 
sempre uma recíproca e arraigada desconfiança. Por isso, um 
acontecimento policialesco, em 1954 provocou um abalo na política 
nacional: um atentado contra Carlos Lacerda, um dos líderes da 
UDN, que resultou na morte de seu guarda costa (o Major Vaz), 
levou as Forças Armadas a dar a Getúlio um ultimato para que 
renunciasse incondicionalmente à Presidência da República. Em 
resposta, o estadista gaúcho suicidou-se em 24 de agosto deste mesmo 
ano, surpreendendo e desconcertando inteiramente seus adversários 
políticos. Encerrou-se assim tragicamente a era Vargas. Após um 
interregno de 19 meses, preenchido por uma cascata de mandatos 
tampões, Juscelino Kubitschek é empossado como Presidente da 
República no início de 1956, depois de eleito democraticamente pelo 
povo. 

Terminada a II Guerra Mundial, Roma enviou como Núncio 
Apostólico para o Brasil Dom Carlos Chiarlo com duas prioridades, 
entre outras: Despertar a Igreja para os desafios do desenvolvimento, 
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bem como sensibilizá-la para as questões da alimentação e do 
desenvolvimento da agropecuária. Ao chegar ao Brasil, o novo 
Núncio Apostólico escolheu o Padre Hélder Câmara como 
Conselheiro da Nunciatura para assuntos brasileiros, pelo fato de 
ser ele o Assistente Geral da Ação Católica Brasileira, única 
organização católica dotada de uma efetiva coordenação com 
capilaridade nacional. Nesta qualidade Padre Helder foi enviado pelo 
Núncio para participar de eventos importantes, relativos ao 
desenvolvimento de certas regiões como Nordeste, Amazônia, Vale 
do Paraíba, e ao mesmo tempo, articular os bispos dessas regiões a 
fim de despertá-los para os problemas do desenvolvimento, 
especialmente do desenvolvimento agrário. 

Esta iniciativa demonstrou que o episcopado brasileiro necessitava 
de uma coordenação e articulação mais sistemática e permanente, e 
não apenas pontual e esporádica em função de acontecimentos 
específicos. Esses desdobramentos resultaram na criação da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em outubro de 1952. 

Nesse contexto, a cidade de Natal (RN) .enfrentou sérios 
problemas sociais, os quais a Arquidiocese se preocupou em ajudar 
a resolver. A construção de pistas de pouso na base área de Natal, 
construída pelos americanos como su1;orte logístico à campanha 
bélica que desenvolviam no Norte da Africa - atraiu para a capital 
potiguar uma forte corrénte migratória proveniente do interior da 
Região, principalmente em 1942, quando o semiárido nordestino 
foi vítima de uma estiagem prolongada. Desprovidos de alimentação 
e dos recursos essenciais para sua sobrevivência no interior da Região, 
esses migrantes nordestinos encontraram em Natal um promissor 
mercado de trabalho. Nesta conjuntura, a cidade de Natal 
experimentou um crescimento desordenado, em que sua população 
quase decuplicou em poucos anos. 

Com o término da guerra e a desativação parcial da base área, 
bem como com a drástica redução do fluxo econômico gerado pelo 
esforço bélico, o desenvolvimento urbano de Natal enfrentou um 
desafio de grandes proporções. Como atender às populações 
periféricas da cidade e como encontrar novos empreendimentos 
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econômicos capazes de substituir a economia de guerra que havia 
provocado a insustentável aglomeração populacional na sua 
periferia? 

Este desafio conjuntural chamou a atenção para outro desafio 
permanente, enfrentado periodicamente pelas populações 
interioranas: a inviabilidade do nível tecnológico com que se praticava 
a atividade agropecuária no serniárido, fruto em grande parte, da 
estrutura social obsoleta, que impedia o desenvolvimento da Região. 
Esta tomada de consciência levou a Arquidiocese de Na tal em 
articulação com as duas Dioceses sufragâneas, de Mossoró e Caicó, 
a buscar respostas a este quebra-cabeça. Em 1949, sob a liderança 
do Padre Eugênio Sales, da Arquidiocese Natal, foi criado o Serviço 
de Assistência Rural - SAR, com o objetivo de elevar o nível da 
qualidade de vida das populações interioranas, proporcionando-lhes 
condições para que conduzissem o seu próprio desenvolvimento. 
Essa iniciativa prosperou, ampliou-se e assumiu grandes proporções, 
transformando-se no que se convencionou denominar de 
Movimento de Natal. 

Este empreendimento pastoral operacionalizava em termos 
práticos as novas perspectivas de vivência e atuação da Igreja, 
preconizadas pelo Núncio Apostólico e veiculadas pelo Padre Hélder 
Câmara, em nível nacional, através de eventos e fomento de iniciativas 
similares em várias regiões do país. 

Tanto em Natal como em várias outras Dioceses, onde 
desabrochavam diversas outras experiências, era patente a 
necessidade de reciclar os sacerdotes que atuavam junto às populações 
rurais com respeito a esses novos horizontes da ação pastoral: 
fomentar comunidades eclesiais vivas, que, ao mesmo tempo, se 
colocassem a serviço do desenvolvimento humano das populações 
em que estavam inseridas. 

Em 1950, Padre Hélder Câmara organizou na Universidade Rural, 
localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, um curso de 
longa duração para sacerdotes rurais provenientes de Dioceses das 
várias regiões do país, com o objetivo de torná-los elementos 
multiplicadores dessas novas perspectivas da ação pastoral da Igreja 
no meio rural brasileiro. 
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Este curso foi orientado por Monsenhor Ligutti, que era então 
o representante do Vaticano na FAO, a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura. A reciclagem de sacerdotes
foi conduzida posteriormente de maneira sistemática, na
Arquidiocese de Natal, que passou a promovê-la anualmente, em
cursos intensivos de dez dias, no mês de janeiro de cada ano. A
Par6quia de São Paulo do Potengi (Mons. Expedito) no agreste
potiguar tornou-se uma referência desta nova orientação pastoral.

Na passagem da década de 1930 para 1940, a Juventude Operária 
Cat6lica - JOC, nos moldes formulados pelo sacerdote belga Joseph 
Cardijn, filho de um trabalhador em minas de carvão, começou a 
se implantar em cidades brasileiras. Sacerdotes canadenses atuando 
em Colégios da capital paulista introduziram também experiências 
iniciais com respeito à Juventude Estudantil Cat6lica - JEC. 

Essas iniciativas suscitaram na Igreja, ao longo da década de 1940, 
um debate sobre o modelo de Ação Cat6lica, que mais se adequaria 
à Igreja no Brasil: o modelo italiano, adotado na década de 1920, 
organizado em quatro ramos (homens, mulheres, rapazes e moças) 
ou o modelo da Ação Cat6lica especializada por meio social, na 
base do método ver - julga - agfr, a exemplo da JOC e da JEC? A 
Revista do Assistente Eclesiástico, da Ação Cat6lica, dirigida e 
editada pelo Padre Helder Câmara, bem como outros peri6dicos 
cat6licos, alimentaram esse debate. A Semana Nacional de Ação 
Cat6lica, que se realizou em Porto Alegre, imediatamente antes do 
Congresso Eucarístico Nacional, no ano de 1948, colocou este tema 
no centro de suas discussões, sem que se chegasse a uma decisão 
definitiva. Foi criada então uma Comissão Episcopal especifica para 
supervisionar a Ação Cat6lica Brasileira, composta inicialmente por 
cinco bispos. No início de 1950 esta Comissão foi ampliada para 
nela incluir todos os Cardeais e os Arcebispos metropolitas da Igreja 
no Brasil e decidiu que a Ação Cat6lica Brasileira passasse a se 
organizar de maneira especializada, por meio social, tanto em nível 
dos movimentos de juventude, como em nível dos movimentos de 
adultos. 
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A partir de então, além da JOC e da JEC foram constituídos os 
seguintes movimentos: a Juventude Agrária Cat6lica - JAC; a 
Juventude Universitária Cat6lica- JUC e a Juventude Independente 
Cat6lica - JIC, que se limitou ao movimento feminino, para jovens 
pertencentes à classe média urbana, que tendo terminado os seus 
estudos, dedicavam-se ao exercício de uma atividade profissional e/ 
ou �reparavam-se para o casamento. Os correspondentes
movimentos adultos foram surgindo aos poucos ao longo da década 
de 1950 

No período de 2 a 6 de julho de 1952, mesmo antes da criação da 
CNBB, realizou-se em Manaus o I Encontro dos Bispos e Prelados da

Amazônia com dois objetivos: tomar conhecimento das iniciativas 
governamentais e das transformações a serem introduzidas na Região, 
em decorrência dos recursos obrigat6rios a serem nelas aplicados 
pela União, de acordo com as disposições transit6rias da 
Constituição de 1946; traçar diretrizes pastorais a serem adotadas 
para responder a todas essas transformações. Um encontro análogo 
e com objetivos semelhantes foi levado a cabo em Aracaju - Sergipe, 
reunindo todos os Bispos do Vale do São Francisco no período de 
25 a 28 de agosto do mesmo ano. 

A Constituição de 1946 previa também recursos substanciais a 
serem aplicados nesta Região em amplos programas de geração de 
energia elétrica e de irrigação. Esses programas visavam também elevar 
as condições de vida das populações ribeirinhas duramente atingidas 
pela malária. Era necessário que a Igreja definisse seu papel nessas 
transformações e adotasse as orientações pastorais por elas exigidas. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, criada 
em outubro de 1952, teve inicialmente sua estrutura pautada em 
grande parte pela estrutura da Ação Cat6lica, que a partir da criação 
da CNBB passou a ser a esta vinculada. Durante vários anos Dom 
Helder Câmara acumulou simultaneamente, as funções de 
Assistente Geral da Ação Cat6lica e de Secretário Geral da CNBB. 
Dentro desse contexto da sociedade brasileira e da Igreja no Brasil a 
JAC nasceu e buscou caminhos para sua atuação. 
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Permanantes de JAC - 1962 - Na sede da JAC na Miguel Lemos - RJ -

Aloísio RS,Hcleno, Dionaura PE, Pc. Bruno RS, José Alaf RN Renita RS, 

Arlindo Sandri RS, José Candldo RN, Dionísia RS.e 

A JAC: Início de uma História 

J 

Ultimo dos movimentos de Ação Católica Especializada a se 
organizar no Brasil, a Juventude Agrária Católica GAC), só teve 
início em 1947 quando Dom José de Medeiros Delgado, primeiro 
bispo de Caicó (RN), iniciou as primeiras secções (grupos de base) 
em sua Diocese. 

Homem dinâmico, nordestino de nascimento e profundo 
conhecedor da região, iniciou na nova diocese um trabalho de 
renovação pastoral, tendo como suporte os princípios da Doutrina 
Social da Igreja. É neste contexto de renovação pastoral da região do 
Seridó, em pleno sertão do Rio Grande do Norte, que nasce a JAC, 
não como um movimento isolado, mas como parte integrante de 
um Plano de Pastoral Diocesano, onde o homem era visto como 
sujeito do seu próprio desenvolvimento. Na nova visão de Igreja no 
Seridó, a JAC se insere como um movimento capaz de educar e 
promover a juventude rural. 

Dom Delgado acreditava na necessidade de organização do 
homem rural, na importância das organizações cooperativas e de 
crédito, e numa Igreja identificada com os anseios do povo. Procurou 
organizar a Ação Católica Rural, a partir do modelo italiano, mais 
conhecido na época, que compreendia quatro setores: homens, 
senhoras, rapazes e moças. Em Caicó, o movimento jovem era, 
inicialmente, somente feminino, embora sua ação abrangesse toda 
a comunidade. Mais tarde, no início da década de 50, a JAC masculina 
veio a se organizar, graças ao trabalho do Padre João Penha Filho, 
em Lagoa Nova, paróquia da diocese de Caicó. 

Com a preocupação de atingir também os adultos do meio rural, 
Dom Delgado iniciou a Liga Agrária Católica (LAC), que no Brasil 
não chegou a se organizar de forma mais ampla talvez porque os 
movimentos de adultos não conseguiram se estruturar bem no país. 

O movimento de adultos só se desenvolveu a partir da segunda 
metade da década de 60, quando o padre francês José Servat, a pedido 
de dom Helder Câmara, nesta ocasião arcebispo de Olinda e Recife, 
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organi�� a ACR - _Ação Cat6lica Rural, depois denominada Ação 
dos Cnstaos no Meio Rural, sobretudo com trabalhadores rurais do 
nordeste e de outros Estados do Brasil. 

1.1 A JAC brasileira nasceu no sertão 

Caic6 fica a oeste do Rio Grande do Norte, na chamada região 
do Serid6, em pleno sertão nordestino. Nos idos de 1947 
predominava, n_a área � pequena e média propriedade, que vivia Í
base d_a pecuana de leite, do algodão, do plantio de milho, feijão, 
mandioca (macaxeira), ab6bora (jerimum), batata doce, como 
culturas de subsistência, sobretudo se o inverno, estação das chuvas, 
fosse generoso. 

Embora muito seco, o Serid6 possuía, à época, uma economia 
razoavelmente equilibrada onde a carne-de-sol, os queijos de coalho 
e de manteiga (requeijão) e a manteiga de garrafa eram conhecidos 
por sua boa qualidade, e o êxodo era menos intenso que em outras 
áreas do nordeste. Neste meio agressivo, no que diz respeito à 
natureza, se desenvolveram os primeiros grupos jacistas do Brasil 
nas localidades de Timbaúba, São Fernando, São João do Sabugi: 
Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Serid6, Currais 
Novos, Cruzeta, Ouro Branco, Lagoa Nova, Acari, Jucurutu e Sítio 
de Dentro. Em Timbaúba se localizou a primeira secção jacista do 
Brasil, sendo primeira dirigente Beatriz Torres de Araújo, à época, 
professora rural e Yara Rocha Diniz, primeira dirigente diocesana. 
�ara, que perte1:1cia à Ação Cat6lica Geral, assumiu a coordenação 
diocesana e muito colaborou com Dom Delgado para a nucleação 
das primeiras jovens que integrariam os grupos da JACF. 

Inicialmente, a dirigente da LAC (Liga Agrária Cat6lica), 
L�tega�des Gurgel de Araújo, que morava no sítio Tapuia, em 
T1mbauba, vinha a cavalo até a sede do povoado para coordenar as 
reuniões, função que, aos poucos, as jacistas assumiram. Nas 
primeiras reuniões, o pr6prio dom Delgado explicava os objetivos 
da Ação Cat6lica e da JAC, e como se trabalhava o método VER -
JULGAR - AGIR. O ideal jacista ia se concretizando a partir da 
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prática, no decorrer da realização das atividades pelos grupos de 
Jovens. 

As primeiras jacistas de Timbaúba eram doz.e jovens, filhas de 
sitiantes (nome dado aos pequenos proprietários) que se reuniam 
semanalmente, em círculos de estudo, procurando desenvolver um 
trabalho de cunho religioso e social. Como se depreende da leitura 
de um "Livro de Atas" da secção de São Fernando, que ainda hoje 
existe, o movimento tinha um caráter eminentemente religioso, 
embora procurasse desenvolver também uma dimensão social, na 
medida em que se preocupava com o aprimoramento da educação, 
a organização do lazer, o ensino de trabalhos manuais (corte e 
costura, tricô, bordados, crochê) visando melhorar as condições 
financeiras das pessoas. Através dos "Clubes de Jovens", a JAC 
atingia toda a comunidade. Fruto dessa semente, plantada há tantos 
anos, Timbaúba é hoje um importante centro de produção de 
bordados do Rio Grande do Norte. 

Inicialmente, a JAC da área do Serid6 viveu sua experiência de 
forma isolada, uma vez que não existia qualquer coordenação, nem 
a nível estadual nem nacional. 

Levando-se em conta as dificuldades da época, seja quanto aos 
meios de transporte, seja quanto à agressividade da natureza e à 
"novidade" do método utilizado pela JAC em termos de pastoral 
paroquial, a experiência do movimento na diocese foi bastante 
significativa, uma vez que atingiu 13 municípios da região. 

Em 1952, realizou-se em Caicó uma Semana Ruralista com a 
colaboração do Serviço de Assistência Rural (SAR) de Natal, tendo 
à frente o cônego Eugênio Sales e do Serviço de Informação Agrícola 
(SIA), do Ministério da Agricultura, que emprestava seus técnicos 
para o evento. 

Nesta como em outras Semanas Ruralistas, realizavam-se reuniões 
para agricultores, assim como para jovens e mulheres, sempre de 
acordo com os problemas e interesses da região. O objetivo era atingir 
e sensibilizar o maior número de pessoas da comunidade. Ângela 
Neves indicada pelo Padre Helder Câmara como responsável 
nacional da JAC, participou dessa Semana Ruralista e teve contato 
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com vários grupos jacistas. Era o início de um programa de
conhecimento das diferentes experiências de JAC que começavam
a existir no Brasil, sobretudo no nordeste. 

Nessa época, o bispo de Caicó era Dom Adelino Dantas, que
substituiu Dom José Delgado, quando este foi transferido para São
Luís, capital do Maranhão. O novo bispo continuou apoiando o
movimento. 

Em São João do Sabugi, (RN), realizou-se o primeiro encontro
diocesano de JACF do Brasil.

1.2 Padre Hélder Câmara e a Ação Católica Rural 

Ao mesmo tempo em que os primeiros núcleos jacistas se
firmavam na Diocese de Caicó (RN), no Rio de Janeiro o padre
Hélder Câmara, assistente geral da Ação Católica Brasileira, se
preocupava com a urgência de se realizar um trabalho de Ação
Católica no meio rural. Trabalhando com favelados no Rio de Janeiro
o então Padre Helder Câmara percebeu que a grande maioria
daquelas pessoas vinha do Nordeste e de áreas rurais em busca de
melhores condições de vida e de trabalho. Tornava-se necessária uma
atenção especifica a estas populações nas suas áreas de origem. 

Embora os bispos do Estado do Rio de Janeiro não estivessem
voltados para a problemática rural, padre Hélder Câmara solicitou a
Ângela de Moraes Neves, que pertencia à JEC Guventude Estudantil
Católica), que elaborasse um estudo da realidade do município de
Santa Maria Madalena, durante as férias escolares de 1947-1948. 

Ângela, então com dezessete anos, era filha de pequenos
agricultores daquele município, situado na região serrana do estado
do Rio de Janeiro, a 240 km da capital. A área até hoje é bastante
subdesenvolvida, com carência de todo tipo de infraestrutura. Padre
Hélder conhecia o lugar porque fora ali pregar durante u�a festa da
padroeira. A crise do café atingira duramente os pais de Angela e os
demais agricultores do município, uma vez que a área era
monocultora daquele produto. Por istol e como na região não havia
maiores possibilidades de instrução, Angela, a partir de 1940, foi
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est��ar com �a bolsa de estudos, como interna, num colégio
religioso do Rio de Janeiro. Ali conheceu e passou a integrar a
Juventude Estudantil Católica CTEC). 

O trabalho de campo foi acompanhado pelo padre Hélder
Câmara, que também elaborou o questionário a ser aplicado. Os
dados do estudo foram tabulados e trabalhados por Ângela com a
colaboração permanente de Cecília Goulart Monteiro secretária do
Padre Hélder Câmara.

' 
Em 1948, o trabalho foi apresentado sob o nome Uma Pesquisa 

no Meio Agrário, por ocasião da IIIª Semana Nacional de Ação
Católica, que se realizou em Porto Alegre, imediatamente antes do
Congresso Eucarístico Nacional, que teve lugar na capital gaúcha
neste mesmo ano. 

Era a primeira vez que numa Semana Nacional de Ação Católica
se abria espaço para abordar problemas do meio rural. Dessa reunião 

. . 
, 

part1c1param o padre Eugênio de Araújo Sales, da Arquidiocese de
Natal (RN), Ligia Barcelos (LAC), Judite da Mata Ribeiro da
Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR) de Pernamb�co.
Judite nunca pertenceu à JAC, mas, a partir de seu trabalho, sempre
colaborou muito com o movimento. 

Em \948, o padre Hélder Câmara nomeou Ângela de Moraes
Neves (Angela Neves) delegada nacional da JACF. Este era o nome
que, à época, recebiam os dirigentes nacionais e diocesanos dos
movimentos de Ação Católica Especializada. Ângela deveria
conhecer e visitar as experiências da JAC que começavam a surgir
no Brasil, sobretudo no Nordeste; favorecer a troca de experiências
entre elas; participar de encontros de diversos tipos; manter
correspondência com as dioceses; respeitar as diferenças regionais,
mas zelar para que o movimento tivesse os mesmos objetivos, a
mesma mística, a mesma metodologia de trabalho. Era importante
que a JAC não se transformasse numa organização de ação social
rural, que tinha o seu valor, mas que não era um movimento de
ação católica especializada. 

Começava, assim, a busca de caminhos para a JAC brasileira.
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O secretariado nacional que se tentava organizar recebia 
publicações da JAC francesa e da Juventude Rural Católica (JRC) 
do Canadá. Essas publicações foram Úteis na fase de implantação 
do movimento. Mesmo conhecendo a experiência de outros países, 
sabia-se que a JAC brasileira precisava ter "sua individualidade", sua 
"marca registrada", respeitando as peculiaridades regionais. Desejoso 
de organizar também os movimentos de adultos no meio rural, padre 
Helder indicou Ligia Barcellos (assistente social) e João Gonçalves 
de Sousa (engenheiro-agrônomo), como responsáveis pela Liga 
Agrária Católica (LAC) feminina e masculina, e Hilton Sales, 
engenheiro-agrônomo, professor da Universidade Rural (km 47-RJ) 
para a JAC masculina. 

Essas pessoas foram muito dedicadas ao trabalho que lhes foi 
pedido, mas a experiência demonstrou que os melhores apóstolos 
do meio são as pessoas do próprio meio como dizia Monsenhor 
José Cardjin, fundador da JOC. 

LigiaBarcellos, à época, realizava um trabalho de desenvolvimento 
de comunidade, na área rural do município de Araruama (RJ), distrito 
de São Vicente. Mais tarde, ela tornou-se também responsável pelo 
Correio Rural na primeira fase do jornal e muito se dedicou a esta 
tarefa. A LAC funcionou apenas em paróquias das dioceses de 
Campanha (MG) e de Caicó (RN). 

1.3 A JAC e as festas da colheita 

Lagoa Nova foi a primeira paróquia do Brasil a ter grupos 
masculinos e femininos da JAC, já no início da década de 1950, 
graças ao interesse e dedicação do Padre João Penha Filho, que ali 
trabalhava. Entre as atividades que o movimento realizava, tornou
se muito conhecida a celebração da festa da colheita que, em 1954, 
começou em Lagoa Nova e se estendeu a vários municípios do Rio 
Grande do Norte chegando depois a outros Estados corno o da 
Bahia. Além do sentido religioso de oferecer a Deus os primeiros 
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frutos da terra, costume muito antigo entre os judeus, as festas da
colheita tinham o objetivo de valorizar o trabalho do agricultor do
qual depende, em grande parte, a alimentação do mundo.

Visavam, também, chamar a atenção das autoridades para os
graves problemas do campo, uma vez que, à época, nem legislação
trabalhista rural existia. Na realidade, quando aJAC começou o seu
trabalho, o homem do campo era visto como alguém à margem da
sociedade: sem leis que o protegessem, sem acesso à educação ( a
grande maioria era analfabeta), a programas de saúde, de crédito, de

assistência técnica, sem direito a ter suas próprias organizações. Se

pensarmos bem, apesar de alguns avanços, a situação não mudou
muito.
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Conta o padre João Penha, em seu depoimento, que na época da !e�ta 

rapazes e moças da JAC se "espalhavam pelas fazendas e smos 
convocando os agricultores. Tudo era planejado. Na véspera, as equipes 

se dividiam para preparar os agricultores: uma turma era encarregada 

de preparar homens e mulheres para a confissão, durante a noite, e 
várias equipes para proporcionar distrações para o pessoal, no largo 

do mercado . Eram cantorias de viola, emboladas de coco, danças 

folclóricas a noite toda . Equipes cuidavam de preparar a alimentação 

para O café da manhã, após a missa, yois t?dos trazia�'.N quando 

chegavam, os frutos das primeiras colheitas: ID1lho verde, fe1po verde, 
ovos, galinhas etc. As equipes passavam a noite preparando bolos, 
canjica e pamonha, além de galinha assada para o café da manhã". 

"O padre passava a noite confessando. Pela manhã, havia a missa 
campal. Na hora do ofertório, todos traziam s�as oferendas. Os frut�s 

das primeiras co lheitas eram colocados diante do altar; �e�o.1s 

recolhidos e enviados para os abrigos de idosos, ou para o sem10a�10 

arquidiocesano, em Natal. A festa termin�v� com um grande �esfil�,
no qual iam vaqueiros com suas roupas up1cas, carros de bms, bois 

puxando capinadeiras, trabalhadores rurais com suas enxadas� :ºd�s 

entoavam o hino do agricultor e se reuniam na praça, em frente a 1greJa 

onde era dada a bênção dos instrumentos agrícolas. Depois todos 
voltavam para suas casas". 

1.4 Os Bispos Nordestinos 

Na década de 40 e 50, alguns bispos, sobretudo do nordeste,demonstraram grande preocupação com os problemas do campo: ofenômeno cíclico das secas, injustiças salariais, má distribuição da�erra, falta de estruturas de apoio como sindicatos, cooperativas,mfraestrutura de saúde, falta de escolas. Esses prelados, chamados"bispos nordestinos", eram, à época, Dom José de MedeirosDelgado, de Caicó; Dom Fernando Gomes dos Santos, de Penedo(AL), depois bispo de Aracaju e mais tarde, arcebispo de Goiânia;Dom_ Avelar Brandão Vilela, de Petrolina (Pe) depois arcebispo de Teresma e cardeal de Salvador; Dom João Batista Portocarrero Costa,de Mossoró (RN); Dom Eugênio de Araújo Sales, bispo auxiliar de Natal, em 1954; e Dom Eliseu Simões Mendes que substituiu Dom Portocarrero Costa em Mossoró. A eles, vieram se juntar Dom Helder Câmara, cearense, radicadono R:i? de Jan�iro; Dom José Vicente Távora, pernambucano, BispoAuxiliar do Rio de Janeiro e, mais tarde, Arcebispo de Aracaju· Dom Inocêncio Engelke, de Campanha (MG); e Dom Edmundo K.unz Bispo Auxiliar de Porto Alegre (RS) e Assistente Arquidiocesano d�JAC. 

1.5. As semanas ruralistas 

Como assistente geral da Ação Católica Brasileira, padre Helderfez suas as preocupações dos Bispos nordestinos e buscou umacolaboração do Ministé.rio da Agricultu.ra, através do Serviço de Informação Agrícola que começava a desenvolver um trabalho de
extensão rural no país. Seguindo o modelo americano, foram criadasas As�ociações de Crédito e Assistência Rural (ACAR), primeiro
em Mmas Gerais e depois em vários estados do nordeste (ANCAR)_ Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural. As equipes eram municipais e constituídas de um agrônomo e uma economista doméstica, que deviam, mensalmente, visitar eacompanhar certo número de famílias rurais com vistas a melhorar
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seu nível técnico, econômico e social. A finalidade era atingir até 
pequenos e médios proprietários. 

Nessa época, tiveram destaque as Semanas Ruralistas, promovidas 
pelas dioceses em parceria com os governos estaduais, através das 
secretarias de agricultura; pelos municípios, através das prefeituras; 
e pelo Ministério da Agricultura, através do Serviço de Informação 
Agrícola (SIA). O objetivo das semanas ruralistas consistia em 
conjugar esforços para sensibilizar proprietários, técnicos, 
professores rurais e estudantes, levando-os a conhecer a problemática 
rural da região e, ao mesmo tempo, a perceber a necessidade de 
melhorar seus conhecimentos agropecuários e a promover a 
qualidade de vida das famílias rurais. 

No Rio Grande do Norte, além de Caicó, houve também Semanas 
Ruralistas em Pau dos Ferros, Mossoró e Jundiaí, sempre com a 
participação ativa das dioceses. Em 1950, a Semana de Jundiaí reuniu 
representantes das 3 dioceses do estado: Natal, Caicó e Mossoró, 
com a presença de dom José Delgado e dom João Portocarrero Costa, 
bispo de Mossoró. Padre Eugênio Sales ajudou a organizar todas 
essas Semanas Ruralistas. 

Uma Carta Pastoral sobre o Problema Rural saiu como resultado 
da Semana Ruralista de ]undiaí. Nela, os prelados do Rio Grande do 
Norte realçam, 

(...) a necessidade de melhor se definir as atribuições da União, 
dos Municípios e dos Distritos e recomendam a organização 
de cooperativas que atuem como intermediárias entre o 
pequeno produtor rural e o consumidor. 

Merece destaque a Semana Ruralista realizada em Caxambu, em 
1950. Dela participaram cerca de 60 párocos rurais, 250 fazendeiros, 
mais de 250 professores rurais, além de religiosos e religiosas, 
representando colégios de ensino secundário, aonde a maioria dos 
alunos vinha do meio rural. 

A Semana foi promovida pela Diocese de Campanha (MG), da 
qual era Bispo o franciscano Dom Inocêncio Engelke, com a 
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colaboração do Serviço de Informação Agrícola do Ministério da 
Agricultura. 

Neste evento estavam presentes padre Helder Câmara, Ligia 
/1 

Barcellos, João Gonçalves de Sousa e Angela Neves como 
representantes do Secretariado Nacional de Ação Católica Rural. 

Ângela deveria ver as possibilidades de começar a JAC feminina 
em algumas Paróquias da Diocese, o que realmente aconteceu com 
o apoio do Bispo e do Padre José Resende Bueno, nomeado
Assistente Diocesano.

No final desta Semana, foi publicada uma Carta Pastoral 
intitulada: 

I I I 

CONOSCO, SEM NOS OU CONTRA NOS SE FARA A 
REFORMA RURAL, que teve grande repercussão na época. 

Diz dom Inocêncio na referida Carta Pastoral: 

"Ficou célebre a confissão corajosa de Pio XI: < O maior escândalo 
do século XIX foi ter a Igreja perdido a massa operária. > O Santo 
Padre pensava, sobretudo, nos operários das fábricas. É o caso de 
concluirmos, com coragem cristã, o pensamento do Pontífice: *Já 
perdemos os trabalhadores das cidades. Não cometamos a loucura de 
perder o operário rural". 

"Ora, é sabido que a situação do trabalhador rural é, em regra, infra
humana entre nós. Merecem o nome de casas os casebres em que 
moram? É alimento a comida de que dispõem? Podem-se chamar de 
roupas os trapos com que se vestem? Pode-se chamar de vida a situação 
em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem ideais?" "O 
fato que se põe, brutal a nossos olhos, é o êxodo rural. Fosse um paraíso 
o interior e a atração das cidades arrastaria apenas os aventureiros e
não, como está acontecendo, famílias inteiras, populações
inteiras. "2 

Em 1950, ano desta Carta Pastoral, 70% da população brasileira 
ainda vivia no meio rural. O documento se refere ainda à importância 
de se ter um ensino escolar adaptado às necessidades do homem do 

2 O texto integral desta Carta está registrado em anexo. 
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campo, do ensino agrícola, da assistência médico-hospitalar, da 
necessidade de se ter uma séria reforma social agrária. 

1. 6 AJAC se firma no Nordeste

O interesse por um trabalho de renovação pastoral e pela solução 
dos graves problemas do homem rural, por parte dos chamados 
Bispos Nordestinos explica bastante porque a JAC se desenvolveu 
inicialmente no nordeste, apesar da agressividade da natureza. Nos 
anos 40 e 50 era bastante intensa a migração do elemento masculino 
para o sul, sobretudo para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de 
melhores perspectivas de vida e de trabalho. 

Os chamados paus-de-arara, caminhões que transportavam os 
migrantes, traziam principalmente homens, adultos e jovens, que 
eram usados como mão-de-obra, sobretudo no setor de construção 
civil. Esse êxodo, mais ou menos contínuo, e mais intenso nos 
períodos de seca, dificultava, em parte, o desenvolvimento da JAC 
masculina. Havia localidades, no interior nordestino, onde a 
população era predominantemente de mulheres, velhos e crianças. 
Os homens haviam sido obrigados a migrar. 

Em dezembro de 1952, no centro de treinamento de Ponta Negra 
(RN), arquidiocese de Natal, realizou-se a primeira semana jacista 
do Brasil. Dela participaram representantes daquela arquidiocese e 
das dioceses de Caicó e Limoeiro do Norte (CE), totalizando 38 
jovens, sendo 32 moças e 6 rapazes. Desta reunião participou o 
padre José Freire Falcão, assistente de Limoeiro do Norte e depois 
cardeal - arcebispo de Brasília. 

A referência ao número de participantes do encontro ilustra um 
pouco a realidade a que anteriormente nos referimos: muitas moças 
e poucos rapazes que deveriam desenvolver o movimento em seus 
municípios. Em poucos anos, o movimento atingiu todo o Estado 
do Rio Grande do Norte, graças ao apoio da hierarquia da época: 
Dom Delgado, em Caicó, Dom Eliseu Simões Mendes, em Mossoró 
e Dom Eugênio Sales, em Natal, como bispo auxiliar. Ainda na 
condição de simples padre, Dom Eugênio Sales havia iniciado com 
outros sacerdotes um trabalho pastoral e de promoção humana junto 
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à população da periferia de Natal. Esse trabalho depois atingiu toda 
a arquidiocese. 

Os primeiros grupos eram femininos e foram organizados nas 
paróquias de Nova Cruz, na comunidade de Serrote e tiveram como 
dirigente Maria Bezerra Pereira. Em São Paulo do Potengi, onde já 
existia um Centro Social, fruto do trabalho do Pároco, Monsenhor 
Expedito de Medeiros, a JAC expandiu-se em muitas comunidades, 
tais como, por exemplo, Riachoelo, Potengi Pequeno, e !elmo 
Marinho. Na Paróquia de Taipu, o Padre José Luiz fundou os 
primeiros mícleos da JAC adolescente. Nessa época também, tanto 
em São Paulo do Potengi com Miguel Ferreira de Lima, como na 
região salineira, em Pendências, com Osmar Sena, José Rodrigues e 
outros, surgiram os primeiros grupos da JAC masculina. 

Com a expansão da JAC por inúmeras Paróquias, o Bispo auxiliar 
de Natal, Dom Eugênio Sales, escolheu do município de Nova Cruz 
Leoníla Barbosa de Vasconcelos, e de São Paulo do Potengi José 
Cândido Cavalcante e Letice Gomes de Azevedo, da Paróquia de 
São Tomé, para comporem a equipe de coordenação do movimento 
a nível arquidiocesano. 

Para coordenar toda a atividade social rural da arquidiocese foi 
criado pelo padre Eugênio o Serviço de Assistência Rural (SAR). 
Por meio do SAR, era feito um trabalho de formação de cooperativas, 
sobretudo artesanais, de escolas radiofônicas, de sindicalismo rural, � 
nos quais muitos jacistas estavam engajados. Um deles, José J 

lf Rodrigues, teve uma atuação forte na área sindical rural e até ho · e
ij_ milita nesse campo. Com o SAR, a JAC foi um elemento muito

importante no trabalho de renovação pastoral e de promoção 
humana no meio potiguar. 

Na Paraíba, foi na região do "Brejo", uma área relativamente úmida 
e verde na encosta leste da chapada da Borborema, que a JAC 
começou, nas paróquias de Areia, Alagoa Grande e Solânea, nos 
primeiros anos da década de 50, tendo como assistentes, 
respectivamente, o cônego Rui Barreira Vieira, o então padre 
Epaminondas Araújo e o padre José Fidelis. O movimento atingiu 
também áreas mais secas do Estado como Esperança e Pocinhos. 
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Destacaram-se no trabalho de nucleação dos primeiros grupos 
jacistas, nesta região, as militantes Rita Carlos de Lima, Diva Carneiro 
Inácia Maria da Conceição e Maria dos Anjos de Oliveira. Atravé; 
delas novos grupos foram se firmando em diversas localidades de 
outras paróquias, sempre respaldadas pelos vigários que se tornavam 
naturalmente os assistentes de base. Assim surgiram gradativamente 
secções jacistas em Itabaiana, com Padre João Gomes da Costa, como 
assistente e Maria do Socorro Morais Cavalcante, como primeira 
dirigente. João Almeida juntamente com seu irmão, Ant&nio 
Almeida foram os principais agentes de nucleação da JAC masculina 
em todo Estado. Mais tarde, João Camilo Pereira da secção de 
Cipilho, distrito de Remígio, assumiu a liderança do movimento. Em 
Salgado de São Felix, vale destacar o desempenho de Maria da Luz 
Barbosa (Luizinha) e Maria do Socorro Barbosa. 

Na Paraíba muitos Jacistas posteriormente, ao deixar o 
movimento, exerceram sua militância nos movimentos de 
trabalhadores rurais engajando-se em ações de lutas reivindicatórias. 

Neste período também, o movimento atingiu o Estado do Ceará, 
paróquia de Apuiarés e o vale do rio Jaguaribe na a diocese de 
Limoeiro do Norte, com o padre José Falcão Freire. Ali a JAC se 
firmou de tal forma, que em 1954 foi possível realizar o primeiro 
encontro nacional do movimento. 

Em Limoeiro do Norte, predominava a pequena propriedade e a 
á.gua, no subsolo, era facilmente encontrada a pequena profundidade. 
Isto fazia com que a área sofresse um pouco menos o impacto das 
secas. Já em Apuiarés, no sertão cearense, aJAC feminina teve início 
em 1951, graças à dedicação do pároco local, Francisco José de Castro 
Ramos e de sua irmã Maria Carmozita Ramos que, à época, era 
professora rural na localidade. Carmozita, mais tarde, foi diretora do 
centro de Treinamento de Líderes rurais de Itapagé e dirigente 
arquidiocesana do movimento, enquanto seu irmão tornou-se o 
primeiro assistente eclesiástico arquidiocesano de Fortaleza. 

As primeiras secções jacistas de Pernambuco começaram na 
diocese de Nazaré da Mata, situada na zona do agreste deste Estado 
e tiveram como centro a paróquia de Limoeiro, cujo vigário era o 
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padre Otávio Aguiar, mais tarde primeiro assistente nacional daJAC. 
Este foi depois substituído pelo padre Gentil Diniz (posteriormente 
bispo de Mossoró, Rio Grande do Norte). A JAC - que nesta época 
era tão somente feminina - atingiu progressivamente os municípios 
de Orobó, Surubim, Nazaré da Mata, Carpi na, Bizarra, Bom Jardim. 

Santina Terezita da Costa foi pioneira para a implantação do 
movimento na zona do agreste, juntamente com Dionaura Camargo, 
que atuou a nível diocesano até ir para a equipe nacional do 
movimento. 

Na JAC, a maioria dos jovens era analfabeta e não tinha condições 
de frequentar escolas; por isso houve preocupação de organizar 
cursos noturnos de alfabetização, como uma atividade do 
movimento, ao mesmo tempo, em que se levavam os jovens a tomar 
consciência dos seus problemas e das duras condições de trabalho e 
da vida em que viviam. Nas reuniões discutia-se como se poderia 
melhorar a vida no campo, as ações que deveriam ser implantadas 
com os outros jovens e com participação de toda a comunidade. 
Avaliavam-se os trabalhos realizados. 

Nesta oportunidade cantava-se e copiavam-se cantos. Ensaiavam
se também diversões que seFViam não só para animar as reuniões 
jacistas, mas também para animar as atividades que a JAC organizava 
aos domingos nas respectivas comunidades, em geral totalmente 
carentes de lazer. 
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JAC Nazaré da Mata PE 

Capítulo 2 

1955-1968 

AJAC amplia e aprofunda 
.., 

a sua açao 

O período de 1947 a 1954 constituiu o nascimento da JAC, 
conforme relatado no capítulo anterior. Na segunda metade da 
década de 1950 a JAC entra em uma nova fase ampliando e 
aprofundando a sua caminhada. 

Neste período, era presidente da república Juscelino Kubitschek 
que priorizou o desenvolvimento do país, favorecendo a 
industrialização procurando dotá-lo de uma infraestrutura adequada. 

No final de 1961, Juscelino passou o cargo ao novo presidente 
eleito Jânio Quadro,s que teve como vice-presidente João Goulart. 
Após seis meses de governo, Jânio renunciou. 

Os três anos subsequentes à posse de Jânio Q"aneiro de 1961 a 
março de 1964) constituíram um período difícil na vida do povo 
brasileiro, que culminou com a deposição de João Goulart em 31 
de março de 1964, iniciando-se um período de ditadura e de �tens; 

� ?'?-., repressao. 
Nesta época, acontecia o Concílio Vaticano II, no qual o 

episcopado brasileiro esteve bastante envolvido, acompanhando os 
seus trabalhos que se desenvolveram com bastante intensidade. Além 
disso, alguns bispos procuravam acompanhar de perto a crise política 
instalada no país. 
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Os trabalhos do Concílio lhes proporcionaram aprofundamento 
teológico e pastoral visando preparar a igreja inteira para enfrentar 
os desafios do momento e das décadas seguintes. A renovação 
suscitada pelo Concílio ajudou a Igreja no Brasil a tomar uma 
consciência mais viva de que todos os seus membros são chamados 
a assumir uma responsabilidade missionária com relação a toda 
humanidade, e ao mesmo tempo a exercerem uma função de serviço 
visando à promoção humana dos indivíduos e do conjunto das 
sociedades em todos os seus níveis, do local ao nacional e 
internacional. 

Foi assim que, movido por este espírito renovador, foi realizada 
no Rio de Janeiro, de 25 de julho a 04 de agosto a Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano, que decidiu pela criação 
do Conselho Episcopal Latino-Americano - CELAM, oficializado 
dois meses depois pelo Vaticano. Nesse período, a Igreja no Brasil 
beneficiou-se também com a atuação do novo Núncio Apostólico 
D. Armando Lombardi. Este Núncio viajou imensamente por todo
território nacional, para conhecer de perto, não apenas cada região,
mas também cada diocese; valorizou todas as experiências pastorais
renovadoras, inclusive a Ação Católica especializada; assegurou de
maneira profunda e inovadora, as relações entre a Igreja no Brasil e o
Vaticano; mediou a nomeação de mais da metade do episcopado
durante os quase dez anos de sua permanência no país, onde veio
falecer em 1964.

No Rio de Janeiro D. Hélder Câmara, bispo auxiliar da 
arquidiocese, criou e desenvolveu várias experiências no campo da 
pastoral social, que posteriormente foram imitadas em outras dioceses 
do país, tais como o Banco da Providência e a Cruzada São Sebastião. 

Bahia - A JAC teve início em 1956, na comunidade Ponto da 
Serra, com Odelita Oliveira Caldas. O movimento brotou forte 
depois de realizadas várias reuniões e encontros, com jovens nas 
comunidades. Na Paróquia de são Miguel das Matas surgiram várias 
militantes: em Ponto da Serra, Odelita Caldas, Eunice Andrade, 
Zorilda Andrade, Filó Barreto e Terezinha Souza; no Rio Vermelho: 
Maria Julia de Souza Santos; em Riachão, Aquilina Nunes; na sede 
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do município Leda Andrade e Julia Souza; em Contra Mão, Maria 
do Carmo Santos. A JAC de São Miguel não se restringiu a esse 
município. Foi além. Alcançou os Municípios de Amargosa, Paraíso, 
Laje, Mutuipe, Jaguaquara, Jequié, Nova Itarana, Brejões, Santo 
Antônio de Jesus, Milagres, Conceição do Almeida. Tinha, então, 
como assistente diocesano o Padre Gilberto Vaz Sampaio que sempre 
contava com a ajuda de Padre José Clarêncio. 

Com ajuda de Albertino Carneiro e de sua irmã Francisca Maria 
Carneiro (Chica), a JAC atravessou as fronteiras de Amargosa e 
chegou em 1957 a Riachão do Jacuípe e Serrinha. Essas duas pessoas, 
estudantes ainda, foram grandes colaboradores em São Miguel, 
auxiliando nos Encontros Diocesanos, onde aprenderam o que era 
a JAC, tentando irradiar para sua paróquia. 

Serrinha tinha como vigário Monsenhor Demócrito Barros, que 
iniciou o Movimento em 1957, auxiliado por Albertino Carneiro 
(ainda seminarista) e Francisca Carneiro, estudante, que militava na 
JEC. Nas férias tentavam iniciar a JAC em Serrinha e Riachão do 
Jacuípe. 

Criada a Diocese de Feira de Santana em 1962, Albertino Carneiro 
já ordenado padre, passou a ser o assistente diocesano. A equipe 
diocesana foi composta por Joana Guida Carneiro e José.Cordeiro. 
Este saiu dois anos depois e foi substituído por Izabel de Oliveira. 
Esta equipe acompanhou o Movimento nos municípios de Araci, 
Barrocas, Feira de Santana, Pedrão, Riachão do Jacuípe, Serrinha e 
Teofilândia. 

Com a vinda do Arcebispo Dom Eugênio Sales de Natal para

Salvador, vieram juntamente dois jacistas do Rio Grande do Norte: 
Anália Pereira de Araújo e Estélio Santana. A atuação de Anália 
Pereira de Araújo e Estélio Santana na JAC da Bahia, juntamente 
com a do Padre Érico de Praeter, aconteceu no período de 1965 a 
1968. Inicialmente esta atuação limitou-se às paróquias da 
Arquidiocese de Salvador: Muritiba, Inhampube, Nova Soure, São 
Sebastião do Passé, Terra Nova e Itaparica (comunidade da 
Misericórdia). Em 1967, Anália passou a atuar em nível estadual e 
Regional, atingindo as Dioceses de Salvador, Amargosa, Feira de 
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Santana e Juazeiro, sendo substituída na diocese em 1968, por 
Antônia dos Santos Garcia que deu continuidade ao seu trabalho. 

�faria Julia dos Santos Souza foi convidada a participar da equipe 
nacional, permanecendo por 2 anos. Leda Andrade foi dirigente 
Estadual do Estado da Bahia e Terezinha Souza foi dirigente Estadual 
de Sergipe. Francisca Maria Carneiro (Chica), foi estudar no Rio de 
Janeiro em 1959 e passou a colaborar com a Equipe Nacional. Com 
o Congresso de Lourdes, em 1960, ela passou a integrar efetivamente
a Equipe Nacional.

Deixando a JAC, todos e todas militantes do movimento 
continuaram atuando no campo social, seja em pastorais, na 
educação, na saúde, em associações e cooperativismo. Com a 
ditadura implantada no Brasil em 1964, o Movimento da JAC na 
diocese de Amargosa, foi visto erradamente como Movimento 
subversivo. Então encolheu-se um pouco, mas continuou por mais 
uns anos. 

Sergipe - Foram atingidas as dioceses de Aracajú e Propriá. Lá, as 
primeiras secções jacistas começaram na diocese de Aracajú, 
especificamente nas paróquias de Japaratuba, Itabaiana e Frei Paulo, 
com o apoio de Dom Fernando Gomes, então Bispo de Aracaju, 
ainda na década de 50. Mais tarde, a diocese de Amargosa, na Bahia, 
cedeu uma militante Terezinha Souza, da Paróquia São Miguel das 
Matas, para iniciar o Movimento na diocese de Propriá, na paróquia 
de Malhador, tendo como assistente Padre Antônio Rezende. 

Pernambuco - Embora já houvesse JAC no agreste 
pernambucano só no início da década de sessenta, o movimento 
chegou à zona canavieira, onde San tina Therezita Costa e José Manuel 
iniciaram os primeiros grupos jacistas juntamente com Cleonice da 
Silva Viana (Nicinha) e o Padre Paulo Crespo. O trabalho foi feito 
com jovens trabalhadores das usinas e engenhos de açúcar. Era uma 
realidade muito diferente da zona do agreste, pois nesta predominava, 
as pequenas e médias propriedades. 

A Paróquia de Jaboatão foi o centro irradiador do movimento, 
atingindo as usinas Jaboatão e Bulhões, assim como os engenhos 
Manassu, Corveta, que se situavam nos municípios de Moreno e 
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Vitória de Santo Antão. Na usina Jaboatão a JAC era bastante 
organizada. Tinha uma diretoria eleita pelos jovens composta por 
três moças e três rapazes. Nos engenhos elegia-se um responsável: 
as reuniões eram uma vez por semana à noite. As reuniões com 
jovens eram nos sábados à tarde quando vinham também os 
representantes dos engenhos para revisar e planejar as ações. Assim 
os jovens iam pouco a pouco se organizando, tomando consciência 
da situação sub-humana e exploradora em que viviam; dos seus 
valores como pessoas e da importância de se unirem para buscar 
melhores condições de vida. 

Muitos dos simpatizantes e militantes da JAC, nesta reunião eram 
trabalhadores sócios do sindicato rural. Daí que, para atender às 
necessidades deles eram promovidos sempre estudos sobre a Reforma 
Agrária e o sindicalismo rural. 

Maranhão - Maria dos Anjos de Oliveira, então membro da 
equipe nacional da JAC e João Meira Lima (Nô), militante da 
paróquia de São Paulo do Potengi-RN foram os permanentes 
enviados para iniciar e acompanhar os primeiros grupos jacistas no 
Estado do Maranhão, pelos anos de 1961. Também como membro 
ãa equipe nacional, José Cândido Cavalcante (Deda), 
posteriormente deu continuidade ao trabalho de nucleação por eles 
iniciados. Lá, juntamente com Maria dos Aflitos, Vicente Ferrer 
Costa e Ieda Brenha, estes, responsáveis pelo movimento na 
Arquidiocese de São Luiz, foram realizadas muitas ações com o 
objetivo de orientar e firmar os grupos ali em formação. 

O estado do Maranhão apresenta características próprias do ponto 
de vista geográfico e socioeconômico. As distâncias são imensas 
entre as localidades, cujo meio de transporte, naquela época, era 
principalmente o barco e a canoa, por conta de sua extensa rede 
hidrográfica. Nos deslocamentos inferiores a 12 km, fazia-se o 
percurso a pé ou à cavalo. Segundo Maria Luzia, 

. .. "como nesta época do ano (março a junho) não havia estradas na 
baixada maranhense, viajei catorze vezes em um pequeno aeroplano 
(teco-teco) para as cidades daquela região. Fiz uma viajem de barco 
entre Pedreiras e Pindaré Mirim, quando fiquei três dias presa num 
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barco que se enterrou nas margens do Rio Pindaré, até que chegasse 

um outro barco para rebocá-lo". 

Na região onde a JAC atuava, a atividade básica de sobrevivência 
era a exploração do coco babaçu e da fabricação do carvão vegetal. 
De acordo com José Cândido Cavalcante, 

" ... essas atividades eram quase sempre realizadas com a ajuda da mão 
de obra jovem, principalmente feminina, cuja remuneração era menor, 
se comparada ao ganho do homem adulto e representava uma fração 

pequena do salário mínimo de então". 

A JAC nesse Estado desenvolveu-se na baixada maranhense e na 
faixa da estrada de ferro Piauí-Maranhão, atingindo as seguintes 
localidades: São João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento, Codó, 
Pedreiras, Coroatá, Viana, Matinha, Cajari, Monção, Penalva, Pindaré 
Mirim, Rosário e outros. 

Para se ter uma ideia das dificuldades de comunicação, na época, 
no 1'(1:aranhão, vale citar o que afirma Déda: 

"Em São Luiz havia uma rádio que fazia um programa cujo nome era 
Correio do Interior. Por ele dava-se qualquer aviso. Os recados tinham 
que ser escritos nas embalagens dos produtos Palmolive: sabonete, pasta 

de dente, talco e outros, contanto que fossem de limpeza e higiene". 

Por esta rádio também os permanentes se comunicavam com os 
militantes das secções de base, quando de suas viagens pelas várias 

I • 

paroqmas. 
Piauí - Com a colaboração de Dionaura Camargo e o entusiasmo 

dos padres José Anchieta, Mateus e Djalma Rodrigues, a JAC 
desenvolveu-se na diocese de Oeiras, especificamente nas paróquias 
de Floriano, Amarante e Campo Maior, nesta onde o Correio Rural 
era bastante difundido. O movimento aí floresceu e teve militantes 
do sexo feminino, como masculino, que deram muito de suas vidas 
para que a JAC se estabelecesse no maior número possível de 

I • 

paroquias. 
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A JAC em São Paulo nos Estados da Região Sul e em Goiás 

Em São Paulo os primeiros núcleos jacistas surgiram em 
decorrência do trabalho dos permanentes da equipe nacional José 
Cândido Cavalcante (Déda) e Maria dos Anjos Oliveira (Maria 
Luzia). 

Segundo Maria Luzia, a JAC nesse estado atingiu, em 1962, as 
dioceses de: São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Jaboticabal e 
São José do Rio Preto. Percebeu-se ali muito interesse dos padres e 
dos jovens, o que facilitou a implantação do movimento. De lá saíram 
para atuar a nível nacional: Maria Elza Aparecida Loss e o Padre 
Antônio Celso Moreira. 

No Estado de Santa Catarina a JAC se consolidou graças à 
colaboração de João Seibel da equipe nacional e Zilba Bortolotto da 
diocese de Caxias do Sul - RS. Ali já havia vários núcleos jacistas 
resultantes da ação do Padre Taicil Tavares como assistente. 
Posteriormente saíram duas pessoas que integraram o Regional Sul, 
João Anselmo e Pedro Oliveira. 

No Paraná, a Juventude Agrária Católica chegou no início da 
segunda metade da década de 50, onde padres de origem belga 
atuavam no município de Francisco Beltrão, no oeste do estado. 
Célio Bonetti, que atuou na JAC deste Município, integrou a equipe 
Nacional do movimento no final da década de sessenta. 

No Estado do Rio Grande do Sul, na mesma época, graças ao 
entusiasmo e dedicação de Dom Edmundo Luiz Kunz, bispo auxiliar 
de Porto Alegre, a JAC se difundiu por um grande número de 
municípios, principalmente entre descendentes de famílias de origem 
alemã e italiana, quase todos pequenos agricultores. Conforme relata 
Arlindo Sandri, em seu depoimento, foi nas colônias de imigrantes 
onde existiam as melhores condições para a organização de jovens 
rurais, que a JAC se consolidou, já que naquele estado, na vasta 
região do sudoeste havia os latifúndios e a população era muito 
escassa e dispersa. 
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Na região das colônias os habitantes moravam sobre a mesma 
terra da qual eram proprietários e que eles mesmos cultivavam. Eram 

comunidades com espírito religioso muito arraigado. Quase não 

�xistia analfabetos, havendo inclusive uma boa porcentagem de
Jovens com formação de nível médio. 

Nomeado assistente eclesiástico do movimento, Dom Edmundo 
iniciou o trabalho com três jovens do interior, que viviam em Porto 
Alegre: Loris Isatto, do município de Guaporé, que estudava na 
capital, Maria Gubert e Clecy Atayde, esta professora que ensinara 
na zona rural. 

Esta equipe teve um treinamento rápido sobre o método e os 
aspectos básicos do que deveria tornar-se o movimento, e começou 

� entrar em contato com as paróquias rurais, para despertar o
mteresse dos padres e ir descobrindo jovens com qualidades de 
liderança. Foi assim que no início de 1956 começou-se a promover 
encontros e seminários de formação dos primeiros militantes. 

Em 1956, durante um encontro em Porto Alegre, Arlindo Sandri 
conheceu a JAC. Passou a atuar em seu município - Travesseiro, 
como militante de base. Foi chamado em 1958 a integrar a equipe 
arquidiocesana do movimento, como permanente da JAC masculina. 
Diz Arlindo Sandri, 

"Foram tempos de muito trabalho e audácia. O Movimento levava as 
pessoas a avançar sempre, apesar da esczassez de recursos. No começo 
não existia orçamento, nem recursos definidos, e menos ainda uma 
remuneração estipulada para os primeiros permanentes gaúchos, o 
que nem nos preocupava. Era como aquela frase do Evangelho: 'vem e 
segue-me.' A precária sede funcionava numa sala emprestada pela 

paróquia da Catedral". 

Além de Dom Edmundo, a JAC gaúcha contou, inicialmente, 
com o padre Bruno Duraisky como assistente diocesano para apoiar 
os assistentes de base. Em pouco tempo ele foi substituído por Padre 
ErmiloWeizemann, liberado para trabalhar com o movimento. 
Segundo Arlindo Sandri o Padre Ermjlo que estava acompanhado 
pelo seu projetor, fazia palestras para todo o povo das Paróquias 
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ilustrando-as com (slides), que geralmente começavam com a foto 
do Papa João XXIII. Multiplicavam-se os encontros e reuniões em 
todos os níveis, o envio de correspondência, e elaboração de 
circulares e boletins, as visitas às bases, num imenso esforço no 
sentido de envolver os militantes e as comunidades nas ações do 
movimento. A JAC do Rio Grande do Sul começou 
simultaneamente, com rapazes e moças. Este fato, além do sério 
trabalho de formação de militantes, que se fazia por toda parte, 
certamente ajudou a difundir o movimento em quase todo o Estado. 
Os gaúchos ajudaram a implantação da JAC em Santa Catarina, 
Goiás, São Paulo, além de fornecer elementos para a equipe nacional 
e para o secretariado regional do Nordeste - no caso Iradí Masotti. 

Do Estado saíram dois presidentes do MIJARC (Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica) - Arlindo 
Sandri e João Seibel e o Padre João Bôsco Schio assistente da Diocese 
de Caxias do Sul também foi assistente Nacional da JAC e do 
Secretariado Latino Americano. 

O relatório do primeiro encontro de ex-permanentes gaúchos, 
que em 1990 reuniu cerca de 40 participantes, demonstra o quanto 
a JAC marcou a vida de cada um. 

O mesmo documento informa que o movimento atingiu os 
seguintes municípios: Caí, Gramado, Arroio do Meio, Forqueta, 
Bom Princípio, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Estrela, Caiçara, Monte 
Negro, Frederico Westphalen, Encantado, Ijuí, Santa Maria, Pinhal 
Alto, Lajeado, Dois Irmãos, Nova Petrópolis, Osório, Joaneta, 
Soledade, Vera Cruz, Rincão do Cascalho (Portão), Cachoeira do 
Sul, Ivorá, Caxias do Sul e Antônio Prado. 

Goiás - A JAC em Goiás teve início em 1962, graças à coragem 
e dedicação de dois militantes de Estados diferentes: João Seibel, do 
Rio Grande do Sul e Dalva Aparecida Santana do Rio Grande do 
Norte. A fim de atender ao pedido de D. Fernando Gomes, arcebispo 
de Goiania, a direção nacional da JAC, convidou-os para realizar 
esta missão. Antes, porém, João e Dalva passaram pelo Rio de Janeiro 
para, com a equipe nacional, se prepararem para este trabalho. 
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Padre Lino, Santa Maria RS - Josefa e Eridante 
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Segundo João Seibel, Goiás era na época um Estado onde a 
situação sócio-política era quase pré-revolucionária e a Igreja bastante 
atuante; contavam com os movimentos de ação católica especializada 
e o MEB (Movimento de Educação de Base). Este dispunha de escolas 
radiofônicas, equipes de nucleação, formação e organização de 
sindicatos rurais. Tudo era novo e constituía um desafio para João e 
Dalva, porque a realidade de Goiás era completamente diferente do 
Nordeste e do Rio Grande do Sul. Contudo, a coragem e o senso de 
compromisso de ambos fez com que realizassem um bom trabalho. 

Na arquidiocese de Goiania, o Movimento começou em 
Goiatuba, um município ao sul do Estado, com terras férteis, 
Itubiara, Murilândia e Orizona. Na diocese de são Luiz dos Montes 
Belos, a equipe visitou vários povoados. Esta região com a de 
Goiatuba integra atualmente o grande perímetro de produção de 
grãos no Estado. 

Na diocese de Porto Nacional, região de Gurupi, Peixe e Alvorada, 
na faixa da Belém Brasília, foram criados alguns grupos. A diocese 
de Uruaçu também foi visitada por João e Dalva. Era a região mais 
conflagrada do Estado, pois ali ficava Rio Formoso, onde atuavam 
as ligas camponesas, controladas pelo então deputado José Porfírio. 
Para entrar nesta área era preciso a companhia do bispo, que era 
bem aceito pelo governador do Estado Mauro Borges. 

Na verdade, todas as ativ idades realizadas foram uma 
oportunidade de crescimento e de amadurecimento dos jovens 
despertando-os para atuarem na sociedade como agentes de 
transformação. 

Embora sem um plano pré-estabelecido, porque as condições 
do momento não permitiam isto, observa-se que em seus primeiros 
treze anos, a JAC foi aos poucos, atingindo dioceses e estados onde 
sacerdotes e bispos se preocupavam com a necessidade de um 
trabalho de renovação pastoral. 

Preocupavam-se, também, com a urgência de se fazer alguma coisa 
no sentido de enfrentar os graves problemas do camponês brasileiro: 
sem leis que o protegessem, sem terra para trabalhar, sem assistência 
médica, educacional, sem ter onde vender os seus produtos, sem 
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salários dignos, sem organizações de classe que defendessem seus 
interesses, como sindicatos e cooperativas por exemplo. 

Nas décadas de 40 e início de 50, o mundo rural brasileiro era um 
verdadeiro caos. A maioria das pessoas, mesmo dentro da Igreja, 
não acreditava muito nas potencialidades do camponês, sobretudo 
dos jovens. 

Tanto no nordeste quanto no sul, o movimento atingiu 
inicialmente filhos de pequenos agricultores e jovens de povoados e 
de pequenas cidades do interior. A JAC teve dificuldades de trabalhar 
com os assalariados rurais. Talvez, por não compreender essa 
realidade, a JAC não tinha projeto para atuar junto a eles. Temos 
que lembrar que seus militantes vinham da pequena e media 
propriedade rural. Sendo do mesmo ambiente de onde provinham a 
maioria das freiras, padres, e bispos da Igreja Católica. Igualmente a 
Igreja apresentava a mesma dificuldade, por negar a existência de 
classe social contraditória entre si. 

Certamente foi o que o movimento conseguiu fazer dentro dos 
limitantes estruturais e históricos de sua inserção. Ao mesmo tempo 
dava-se muita ênfase à formação dos militantes, à importância do 
engajamento e ao senso de compromisso. 

Por certo, esse trabalho lento, mas profundo, preparou o 
movimento para ter uma expansão forte a partir da fase de preparação 
do Congresso de Lourdes, e a partir daí, nossos jovens rurais 
acreditaram em suas potencialidades, e na necessidade de se organizar 
para fazer frente aos problemas e desafios da conjuntura nacional e 
internacional. 

A JAC Brasileira e o Congresso 
Mundial de Jovens Rurais 

Dionaura Camargo de Accioly 

Preparação do Congresso no Brasil 

Com apenas seis anos de existência o MIJARC (Movimento 
Internacional de Juventude Agrícola e Rural Católica) lançou-se em 
um grande empreendimento. Decidiu realizar em Lourdes, na 
França, um Congresso Mundial de Juventude Rural, com a 
participação de 26.500 jovens, de cinquenta e sete países. De 26 a 
28 de maio de 1960, os jovens rurais estiveram reunidos para debater 
um tema de interesse mundial: a Fome no Mundo. Em função deste 
Congresso, o MIJARC realizou um imenso trabalho, no sentido de 
despertar em muitos países o interesse pelo movimento. 

A Juventude Agrária Católica do mundo inteiro estava envolvida 
na realização deste Congresso. A meta era reunir cerca de 26.500 
j9vens rurais no Santuário Mariano de Lourdes, na França, nos 
últimos dias de maio de 1960. Parecia um sonho! Uma grande 
Utopia! Difícil tarefa! Como jovens rurais, trabalhadores da roça, 
moradores de povoados, muitos dos quais sem luz elétrica e sem 
meios de comunicação e transporte podiam realizar tão grande 
evento? Como participar ao vivo dessa grande manifestação dos 
jovens camponeses, rurais, interioranos? Muitos deles poucas vezes 
teriam saído de sua localidade para visitar outros lugares .... As 
dificuldades afloraram no pensamento, mas a coragem apareceu na 
ação e. . . o milagre aconteceu ... Como? Por quê? 

O aprendizado e a vivência na JAC aconteciam com o método 
do aprender/fazendo, ou seja, com o ver-julgar-agir. Nas reuniões 
que fazíamos foram traçados alguns pontos - chave para a realização 
desse Congresso. Começamos por levantar todas as dificuldades, 
passando a analisá-las uma a uma. Em seguida, procuramos tomar 
consciência de nossas possibilidades e avaliá-las e, com base nesta 
avaliação, decidimos "botar as mãos na massa". 

51 



Em 29 de maio de 1959 deu-se início, de fato, à preparação para 
o C?ngr,:sso �ternacional da Juventude Agrária Católica, cuja
reali�açao sena de 27 a 29 de maio de 1960. Os jovens se
entusiasmaram com o futuro acontecimento. 

A decisão da JAC do Brasil foi mandar 30 delegados. Era um 
compromisso sério! Isso era uma "coisa do outro mundo!" Mas a 
cada semana era divulgado um plano de ação em todo o Brasil. 

Meteram-se todos em campanhas sérias e preciosas, para obter a 
proteção de Deus, e a ajuda de todos, com o objetivo de angariar 
recursos para a viagem. 

A questão dos recursos necessários para o Encontro de Lourdes 
gerou uma infinidade de ações individuais e de grupo. Era preciso 
vender rifas, realizar festinhas, mas também cotizações de jacistas e 
iniciati

:7
as interessantes como criar uma ninhada de pintinhos, 

produzir e vender ovos, leitões, e as moças, com outras atividades 
que dessem resultado. 

Em uma palavra, os jovens rurais e suas famílias recorreram a 
todas as iniciativas de cunho honesto, que pudessem render alguns 
cruzeiros a fim de ajudar na viagem dos delegados ao Congresso. 
A� c:mpanhas finan.ceiras leva�taram. Cr$ 2.350.000,00 (dois
milhoes trezentos e cmquenta mil cruzeiros), que correspondiam 
na época, a US$ 12.433,00 (doze mil quatrocentos e trinta e três 
dólares americanos). 

Foi tudo quanto se conseguiu para financiar a passagem e a estada 
de quem não podia custear sua viagem à Europa e ao Congresso. 
Foi a única delegação da América Latina que custeou todas as suas 
despesas. 

Itinerário dos Delegados Brasileiros do Rio de Janeiro até 
Lourdes (França) 

No dia 8 de maio de 1960 no porto do Rio de Janeiro todos 
estavam eufóricos e ansiosos pelo embarque no navio "Conte 
Grande" que os esperava no cais. Neste dia e local terminava a 
campanha em território brasileiro, visando à preparação para o 
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Congresso. Mas a preparação dos 30 delegados que iriam participar 
do evento, prosseguia durante a viagem, tanto no plano religioso 
como no plano cultural. Foi no navio que aconteceu a preparação 
mais próxima para a realização do sonho. Era verdade! Estávamos 
longe de nossas comunidades, dos nossos povoados, de nossa 
família .... Mas o desejo de chegar até o local do Congresso, em 
Lourdes era imenso. Este desejo era contagiante entre todos os 30 
brasileiros presentes no navio. 

Em alto mar realizamos o VI Encontro Nacional da JAC 
brasileira, cujo tema era a "FOME NO MUNDO". Deu-se ênfase 
também ao problema da água para o mundo rural. Era gritante! E 
ainda há em algumas regiões do Brasil um clima de clamor, de seca 
e de falta de alimentos. 

Em toda a viagem os dias foram bem ocupados, cansativos e 
mesmo exaustivos! Isso tudo viajando na terceira classe. Mas o grupo 
não perdia o entusiasmo. Em qualquer lugar do navio, que estivesse 
à nossa disposição, as reuniões e os debates aconteciam. Tiramos

muitas e sólidas conclusões de nossos estudos que amadureceram 
os nossos conhecimentos com relação ao Con�resso, à Europa, 
etc. 

Depois de oito dias de viagem aportamos em DAKAR, Capital 
do Senegal. Foi muito instrutiva esta parada. Pudemos ir à cidade, 
visitar um mercado público, e falar com alguns da terra. Foi o nosso 
primeiro contato com os tipos e ambientes diferentes do nosso Brasil: 
os homens vestindo roupas largas e falando francês. 

Não sabíamos falar a língua, mas deu bem para nos entendermos. 
Durante o percurso tivemos a grande vantagem de contar com 
Arlindo Sandri, que possuía alguns conhecimentos de idiomas. 
Desde pequeno ele aprendeu a falar, na casa dos avós paternos, a 
língua italiana. E a língua alemã na casa dos avós maternos. Sabia 
ainda um pouco de francês que estudou no colégio. Sabia também 
um pouco do espanhol, aprendido ouvindo palestras e conversando 
com colegas jacistas do Paraguai. 

Em DAKAR o clima é quente. Por isso os soldados usavam calças 
curtas em pleno serviço. No dia em que chegamos o tempo estava 
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Congresso de Lourdes - 1960 - da esquerda para direita: 

- em pé Dom Edmundo Kunz, Angela Neves, Jacistas portuguesas, Dion aura Camargo

- sentados: Pe Raimundo Caramuni Barros, Maria Helena Corrêa (Portugal), Arlindo

Sandri e Rita Carlos de Lima 
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bom e o clima ameno. Havia muita festa. O povo estava muito feliz 
e preparava-se para independência do país. O Senegal era uma 
colônia francesa, mas se tornou independente no dia 1 de junho de 
1960, menos de um mês após nossa passagem por lá. 

Com o bom tempo que fazia pudemos andar pelas ruas, entrar 
no mercado público, visitar algumas lojas e igrejas. Na igreja Sacré 
Coeur de Jésus acontecia a cerimônia de uma primeira comunhão. 
Era a missa paroquial. Foi bonito ver toda a assembleia cantando a 
missa "De Angelis". 

Depois de quatro horas em terras africanas retornamos ao navio 
e partimos rumo a Lisboa - Portugal. Chegamos a Lisboa no dia 
19/05. No porto estavam alguns dirigentes daJAC portuguesa, que 
nos esperavam. Foi muito boa a acolhida. "Uma festa". Com um 
ônibus à disposição visitamos alguns pontos turísticos. O primeiro 
foi a igreja do Sagrado Coração de Jesus, conhecida por igreja da 
Estrela, por ficar na praça deste nome. 

Para nós brasileiros que nunca dnhamos saído do interior, nem 
conhecido alguma cidade grande de nosso país, visitar Lisboa foi 
uma coisa maravilhosa! Ficamos encantados com os detalhes 
desenhados em cada canto. Um Deslumbramento! Cidade linda! 
Bem tratada, organizada, toda arborizada e com muitas flores. Cidade 
alegre. Visitamos também o Mosteiro dos Jerônimos, outra coisa 
maravilhosa. Este mosteiro era o convento que acolhia os nobres. 
Nele todos os navegadores faziam sua vigília nas vésperas das grandes 
viagens. Pedro Álvares Cabral fez ali a vigília costumeira, antes de 
embarcar rumo ao desconhecido e à descoberta do Brasil. 

De Lisboa nos dirigimos ao santuário de Nossa Senhora de 
Fátima. No itinerário para Fátima visitamos alguns museus, castelos 
e igrejas, como Alcobaça, Batalha, Santarém (onde está o túmulo 
de Pedro Álvares Cabral), Nazaré, etc. 

Chegando à Fátima, ficamos extasiados. Em todo o ambiente se 
respira santidade. Visitando as estátuas dos três jovens pastores, 
sentimos grande emoção no coração. Pois era um recanto 
verdadeiramente rural e tudo nos falava desses jovens rurais, 
privilegiados por conhecer Nossa Senhora. Visitamos os pontos 
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mais importantes e interessantes para a nossa vida de jovens rurais. 
Fizemos muitos prop6sitos no sentido de melhorar a nossa vida 
cristã e nos prepararmos para prosseguirmos até Lourdes (França), 
onde iria acontecer o Congresso. 
Chegamos a Lourdes no dia 25 de maio de 1960, ap6s uma longa 
viagem de trem, em que atravessamos parte de Portugal, todo o norte 
da Espanha e entramos no sul da França .. A cidade estava superlotada 
de jovens rurais provenientes de cerca de 60 países. Havia muito 
barulho. Todos queriam conversar apesar da dificuldade de língua. 
Todos queriam conversar e contar um para o outro - de língua e 
país diferente - as novidades de sua terra natal e de seu país. 
Era impressionante como cada um chegava a entender o que o outro 
queria dizer. Nas ruas muita gente, muita alegria, muita ansiedade. 
Muitas bandeiras de todos os países participantes do evento. 
Tanto quanto o Santuário de Fátima, o Santuário de Lourdes 
transpirava uma atmosfera de santidade e de oração, embora esses 
dois Santuários estivessem localizados em um meio ambiente muito 
distinto. Fátima está situada em uma área semelhante ao semiárido 
nordestino e habitada por uma população rural também similar a 
este semiárido brasileiro. Lourdes está encravada nos Montes 
Pirineus, que servem de fronteira entre a França e a Espanha e por 
isso semelhante a regiões serranas brasileiras. 

Celebração do Congresso em Lourdes 

A celebração deste Congresso teve um significado muito especial 
para n6s Jovens Rurais brasileiros. O tema central era a fome no 
mundo. Com o término da II Guerra Mundial (1939 a 1945), havia 
eclodido uma viva tomada de consciência sobre o problema da fome 
no mundo, e sobre a exigência de se estabelecer uma política de 
alimentação capaz de atender a esse direito fundamental do ser 
humano. Consciente deste desafio, a Organização das Nações 
Unidas, criada a partir da II Guerra Mundial em substituição à

fracassada Liga das Nações, fundada a partir da I Guerra Mundial, 
criou um organismo específico para enfrentar esse desafio alimentar: 
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FAO (Food and Agriculture Organizationofthe United Nations em 
sua sigla na língua inglesa). Em português pode-se dizer: 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

No Brasil, o tema da fome já havia sido tratado desde 1946 pelo 
médico e cientista pernambucano, Josué Apolônio de Castro, em 
seu livro intitulado "Geografia da Fome". Para escrever este livro, 
Josué de Castro viajou o Brasil inteiro, analisando e avaliando o 
conteúdo nutricional da alimentação do povo, em cada uma de suas 
macrorregiões. 

Em cada uma delas analisou o processo de colonização das áreas, 
de produção de alimentos e de aparecimento de doenças nos 
moradores. Desta maneira, comprovou que as deficiências em termos 
de proteínas, cálcio e ferro, em algumas regiões, e de vitaminas, iodo 
e cloreto de sódio em outras, não decorriam de fenômenos naturais, 
mas das prioridades constantes das políticas governamentais. Na 
conclusão de sua pesquisa aponta a distribuição da terra como 
solução para essas carências alimentares. 

Assim afirma Josué de Castro: 

"É indispensável alterar substancialmente os métodos de produção, o 
que só é possível reformando as estruturas rurais vigentes. Apresenta· 
se, deste modo, a reforma agrária como uma necessidade histórica 
nesta hora de transformação social que atravessamos, como um 
imperativo nacional". 

O Estudo de Josué de Castro foi traduzido para diversas línguas, 
em dezenas de países. Provocou grande impacto internacional e 
ensejou a seu autor a oportunidade de ocupar, por um período, o 
Conselho da FAO. 

O Congresso de Jovens Rurais ampliou esta temática da Fome e 
abordou o problema em quatro dimensões: Fome de Alimento, 
Fome de Cultura, Fome de Amor e Fome de Deus. 

Além disso, o Congresso apresentou uma encenação como uma 
das principais atrações de todo o evento: um colossal multimídia 
show baseado no livro do escritor baiano Jorge Amado, intitulado 
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"Seara Vermelha". Esta obra, traduzida em mais de uma dezena de 
línguas, focaliza a saga de uma família brasileira e nordestina, que, 
expulsa de suas terras pelo novo proprietário do latifúndio em que 
residia, é forçada a emigrar e empreender uma penosa viagem para 
o sul do país em busca de dias melhores.

Além dessas duas referências especiais, abordando a problemática
da fome no Brasil, especialmente no nordeste do país, o Congresso 
constituiu para os jovens rurais brasileiros, que dele participaram, 
uma oportunidade única de viver uma profunda solidariedade com 
jovens rurais católicos dos diversos continentes, e com eles partilhar 
os seus problemas e celebrar em conjunto a sua mesma fé cristã. 
Após o Congresso houve uma assembleia internacional do MIJARC 
em Lourdes, na qual Angela Neves foi eleita presidente internacional 
do MIJARC, assim corno René Peeters, da Juventude Rural Belga 
Flamenga, para o período de 1960 - 1962. Após os contatos 
mantidos com as bases da JAC na França, nós, jacistas brasileiros, 
antes do regresso ao nosso país, tivemos também a oportunidade 
de um encontro de intercâmbio muito frutuoso com os dirigentes 
nacionais da JAC francesa. De volta ao Brasil, pudemos partilhar 
nossas experiências com as bases do nosso movimento e dar a nossa 
contribuição para que a JAC no Brasil desse um passo decisivo em 
busca de sua maturidade. 
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Capítulo 3 

A JAC e os Anos de Ditadura 

1964-1972 

1. A situação social no campo

Angela Neves Lucchetti 
João Seibel 

Raimundo Caramuru Barros 

No início da década de 60 o Brasil vivia um clima de grande 
efervescência política e social, que teve sua origem em décadas 
anteriores. 

O Censo Agropecuário de 1975 revelou que 52,3% dos 
estabelecimentos rurais do país tinham menos de 10 ha, mas 
ocupavam apenas 2,8% das terras possuídas. Enquanto isto, 0,8% 
dos estabelecimentos rurais tinha mais que 1.000 ha, e ocupavam 
42,6% do total das terras. Se levarmos em conta que vários grandes 
proprietários têm mais de uma propriedade, a concentração 
fundiária é ainda maior. O que se observa, é que o acesso à 
propriedade da terra vem se tornando cada vez mais difícil para um 
número cada vez maior de lavradores que necessitam da terra para 
trabalhar e não para negociar. 

Nas décadas de 40 e 50, período em que aJAC dava seus.primeiros 
passos, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. Além 
da tradicional e injusta concentração de terras nas mãos de poucos, 
a massa de trabalhadores rurais não tinha nenhum direito e nenhuma 
legislação que a protegesse. 
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Centros urbanos importantes como São Paulo, Rio de Janeiro 
(então Capital do país) Porto Alegre e Recife, não tinham ainda 
assumido as características de grandes cidades, como hoje, ou 
megacidades, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. 

A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek 
(conhecido como JK), que pretendia fazer o Brasil "avançar 50 anos 
em 5", teve resultado contraditório: de um lado, fez avançar o 
processo de industrialização, criando a indústria aqtomobilística e 
pequenas empresas conexas, construindo estradas, aumentando o 
numero de empregos, inaugurando a nova Capital, Brasília, em abril 
de 1960, criando a SUD ENE - "Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste", com o fim de reduzir desigualdades regionais; do outro 
lado, no seu programa de desenvolvimento, a agricultura foi 
completamente esquecida. Nenhum programa de reforma agrária 
foi iniciado no governo JK. 

Os agricultores viram sua situação piorar ainda mais em relação 
aos ganhos dos trabalhadores da indústria. 

No final da década de 50, a política desenvolvimentista de 
Juscelino passou a sofrer forte oposição. 

Para financiar as grandes obras que empreendeu, o governo 
precisou fazer vultosos empréstimos no exterior, emitir grande 
quantidade de dinheiro, fazendo com que a inflação disparasse e o 
poder de compra da população baixasse muito. 

O Brasil continuava um país de grandes contrastes: riquezas 
concentradas nas mãos de poucos: de um lado os grandes 
proprietários das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e de 
algumas áreas do Sudeste e do outro, massas de trabalhadores vivendo 
em condições sub-humanas. 

Os Poderes Públicos agiam como se ignorassem a existência dos 
trabalhadores rurais e dos camponeses em geral. 

Enquanto já na década de 50 os trabalhadores urbanos tinham 
uma legislação própria e direito de organização assegurado, segundo 
palavras de Celso Furtado, Presidente da SUDENE, citado por 
Manuel Correia de ANDRADE (1962) 
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. . .  os camponeses não possuindo qualquer direito, não podem ter 
reivindicações legais. Se se organizam infere-se que o fa-zem com fins 
mbversivos. A conclusão necessária decorrente desta situação é de que a 
sociedade brasileira é r{gida em um de seus segmentos: aquele formado pelo 

setor rural.3 

O avanço de organizações como as Ligas Camponesas em 
Pernambuco, P.araíba e em outros estados do nordeste assim como 
em Goiás, e o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MASTER), 
no Rio Grande do Sul, levaram a Igreja a criar suas próprias 
organizações, como Sindicatos Rurais, Cooperativas e a Frente 
Agrária Gaúcha (FAG). 

Desde a década de 50 a Igreja vinha procurando marcar presença 
no campo, mediante diferentes iniciativas. 

As Ligas Camponesas, criadas pelo Deputado Francisco Julião, 
começaram na zona do agreste pernambucano, mais precisamente 
no Engenho Galileia, município de Vitória de Santo Antão, na 
década de 50. Na Paraíba, elas também se espelharam rapidamente 
em vários municípios, tendo no município de Sapé o maior nímero 
de associados, cerca de 7 .000. 

O agravamento da crise-sócio-econômica no campo, a ausência 
de legislação trabalhista para o campo, a impossibilidade de plantar 
lavouras de subsistência pelo embargo por parte dos senhores de 
engenho e usineiros, levaram os trabalhadores rurais e arrendatários, 
como no caso do Engenho Galileia, a uma situação de revolta e 
desespero. Chefiados pelo próprio feitor do Engenho, Zezé da 
Galileia, organizaram uma sociedade beneficente com o nome de 
Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que deu 
origem às Ligas Camponesas. 

Procurando um advogado que os defendesse, os camponeses 
chegaram ao escritório do Deputado Francisco Julião, único 
representante do Partido Socialista na Câmara Estadual de 
Pernambuco. Julião resolveu defende-los de graça, porque eles não 

3ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste. 1 ªEd. São 

Paulo: Brasiliense. 1962. 
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poderiam pagar-lhe e porque dizia que como Deputado, ganhava 
bem do Estado. 

Julião conhecia bem o meio rural porque era filho de senhor de 
Engenho e irmão de agricultores do município de Bom Jardim (PE). 
Achava que sua missão era despertar a massa camponesa para a luta; 
para tomar consciência de suas necessidades e de sua força, evitando 
que a solução do problema agrário fosse feita por políticos e técnicos 
que desconheciam a realidade do campo. 

Na verdade, a seu modo, as Ligas Camponesas tentavam 
preencher uma lacuna, criada desde séculos, pela falta de 
discernimento dos proprietários rurais e pelos Poderes Públicos, no 
sentido de liberar para culturas de subsistência, terras que não fossem 
utilizadas pela monocultura canavieira, se esta tivesse se preocupado 
em melhorar sua produção e produtividade, usando melhores níveis 
tecnológicos. 

Ao invés disto, os proprietários rurais temiam a reação 
camponesa, a reforma agrária de técnicos e políticos, desconfiavam 
dos planos de recuperação econômica e favoreciam cada vez mais, a 
criação de uma situação de desespero e revolta por parte dos 
camponeses. 

Os camponeses rejeitavam a solução do problema agrário regional 
através da colonização, como preconizava o Governo. Sabiam que 
esta solução, mesmo se fosse a bem sucedida, beneficiaria apenas 
um pequeno numero de pessoas, deixando de lado a maioria dos 
trabalhadores rurais. 

Segundo o geógrafo Manuel Correia de Andrade\ em 1960 as 
Ligas Camponesas possuíam associados em 26 municípios 
pernambucanos da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. 

Na Paraíba atingiram municípios como Santa Rita, Mamanguape, 
Guarabira, Pirpirituba, Espírito Santo, Sapé e Marí. 

O trabalho das Ligas não se desenvolveu sem violência. Em 1962 
foi assassinado o líder das Ligas Camponesas de Sapé (PB), João 

5 ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste. 1 2Ed. São 

Paulo: Brasiliense. 1962. 
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Pedro Teixeira. Na mesma época, também foi morto Nego Fuba, 
amigo e colaborador de João Pedro Teixeira. Tudo indica que estes 
assassinatos ocorreram a mando de grandes proprietários de terras. 
Em Marí, município vizinho a Sapé, houve um verdadeiro massacre 
de camponeses. Quantos outros deram a vida pela mesma causa! 

As Ligas Camponesas se desenvolveram mais em áreas onde 
predominavam "foreiros", espécie de sitiantes, que pagavam um fôro 
aos usineiros; por isto, podiam cultivar cereais, frutas e legumes em 
áreas distantes das usinas, às vezes de difícil acesso. Os foros eram 
pagos anualmente, em dinheiro, quase sempre a um feitor, 
representante do usineiro, que morava na cidade. 

O aforamento na realidade constituía um tipo de arrendamento 
que passou a se tornar mais frequente a partir da década 1931-1940, 
quando os preços do açúcar baixaram muito. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, as Usinas 
foram em geral reequipadas. Os usineiros passaram então a pressionar 
os foreiros e a expulsá-los dos sítios, frequentemente de forma 
violenta, para expandir a cultura canavieira. Esta expansão não foi 
feita à base de tecnologias modernas, o que teria levado a uin 
aumento da produtividade e à liberação de áreas que poderiam ser 
cultivadas com frutas, cereais e legumes para os mercados regionais. 

Em 1963, técnicos do Instituto lnteramericano de Ciências 
Agrícolas (IICA), observaram e criticaram o fato das melhores terras 
da Zona da Mata de Pernambuco estarem sendo utilizadas somente 
para o cultivo da cana, e não com outros produtos agrícolas 
necessários aos mercados regionais. 

Entre os trabalhadores assalariados da cana, as Ligas Camponesas 
não tiveram muito sucesso. De um lado, eles se afastavam delas com 
medo da reação quase sempre violenta dos usineiros ou de seus 
prepostos; de outro, porque eram verdadeiros nômades, sempre 
mudando de um lugar para outro. Em geral, quase nada possuíam. 
As poucas roupas que tinham, levavam em trouxas quando saiam de 
uma Usina para outra. 

Na década de 50 e inicio de 60, a tentativa de organização das 
massas rurais não era feita apenas por políticos, como Francisco 
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Julião. A Igreja, por meio de vários bispos e padres, fundou 
cooperativas e sindicatos rurais, orientando os trabalhadores e 
defendendo-os na luta contra os grandes proprietários rurais, quando 
surgiam choques entre eles. Baseavam-se na Doutrina Social da Igreja 
e na Encíclica Mater et Magistra, do Papa João XXIII, quando diz 
que os trabalhadores da terra devem sentir-se solidários uns com os 
outros e colaborar na criação de iniciativas cooperativas e associações
profissionais sindicais. 

· 

Já Pio XII, em 1946, numa alocução aos membros do Congresso 
da Confederação Italiana dos Agricultores, denunciava o capitalismo 
agrário, quando diz: 

O capital se apress.a em apoderar-se da terra ( ... ) que se torna, assim, 
não mais objeto de amor, mas de fria especulação. A terra, nutriz 
generosa das populações urbanas, como das populações camponesas, 
passa a produzir apenas para esta especulação, e enquanto o povo sofre 
fome, o agricultor oprimido de dúvidas, caminha lentamente para ruína; 
a economia do país se esgota para comprar a preços elevados, o 

abastecimento que se vê obrigada a importar do exterior. 

João XXIII na Encíclica Mater et Magistra diz: O conjunto dos 
bens da terra destina-se, antes de mais nada, a garantir a todos os homens 
um descente teor de vida. 5 

A Constituição Pastoral GAUDIUM et SPES, do Concílio Vaticano 
II, explicitou as exigências do direito natural com relação ao problema 
da terra num texto de impressionante atualidade para a situação 
brasileira, quando diz: 

Em muitas regiões economicamente menos deienvolvidas, existem 
extensivas propriedades rurais, mediocremente cultivadas ou 
reservadas para fins de especulação, enquanto a maior parte da 
população carece de terras ou possui só parcelas irrisórias, e por outro 
lado, o desenvolvimento das populações agrícolas apresenta-se com 
caráter de urgência evidente. Não raras vezes aqueles que trabalham 
por conta dos senhores ou cultivam uma parte de seus bens a título de 

5 Master Magistra n ° 119. 
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arrendamento, recebem um salário ou retribuição indigna de um 
homem, não têm habitação decente e são explorados pelos 
intermediários. Vivendo na maior insegurança, é tal a sua dependência 
pessoal, que lhes tira toda possibilidade de agir espontaneamente e 
com responsabilidade, toda promoção cultural e toda participação na 
vida social e política. Portanto, são necessárias reformas nos vários 
casos: aumentar as remunerações, melhorar as condições de trabalho, 
aumentar a segurança no emprego, estimular a iniciativa no trabalho 
e, portanto, distribuir as propriedades insuficientemente cultivadas 
por aqueles que as possam tornar rendosas. Neste caso, devem-lhes ser 
assegurados os recursos e os instrumentos indispensáveis, 
particularmente os meios de educação e as possibilidades de uma justa 
organização cooperativa.6 

Entre os sacerdotes pernambucanos que defendiam os 
camponeses, tornaram-se mais conhecidos os padres Paulo Crespo, 
de Jaboatão dos Guararapes e Antônio Melo, do município do Cabo. 

Este se tornou conhecido quando defendeu os trabalhadores da 
COPERBO (Companhia Pernambucana de Borracha Sintética) 
contra a própria Companhia, que vendera o imóvel à C. R. C. P. 
(Companhia de Revenda e Colonização de Pernambuco), e queria 
despejá-los das terras em que trabalhavam. 

O Padre Melo também dava assistência aos trabalhadores do 
Engenho Tiriri, filiado às Ligas Camponesas. 

Em 1963, eles conseguiram, com o apoio da SUDENE, implantar 
a Cooperativa Agrícola de Tiriri. Através de um contrato de 
arrendamento por dez anos, as terras e benfeitorias dos Engenhos 
Tiriri, Massangana, Algodoais, Serraria e Jasmim, passaram ao 
controle dos camponeses que ali trabalhavam o que, na época, era 
uma experiência inédita. 

No Rio Grande do Norte, impulsionados por Dom Eugênio 
Sales, então Bispo Auxiliar de Natal, vários sacerdotes procuraram 
organizar sindicatos rurais. Entre eles estão Monsenhor Expedito 
Medeiros, de São Paulo do Potengi, os padres João Penha e Antônio 
Vilela, este da paróquia de Serra Caiada, e Monsenhor Emerson 
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Negreiros, de Santa Cruz, que frequentemente enfrentava a ira dos 
. , . . propnetanos rurais. 

Alguns Bispos do Nordeste também se tornaram conhecidos pela 
coragem com que defendiam a causa dos camponeses. Entre eles 
estão Dom Avelar Brandão Vilela, Arcebispo de Teresina (PI), Dom 
Severino Mariano, Bispo de Pesqueira (PE), Dom José Vicente 
Távora, Arcebispo de Aracaju (SE) e Dom José Terceiro, Bispo de 
Penedo (AL). Dele, diziam pessoas reacionárias, que se preocupava 
mais com os problemas dos camponeses de sua Diocese do que 
com os do céu. 

No sul, Dom Edmundo Kunz, assistente da JAC gaúcha e Bisp 
Auxiliar de Porto Alegre, foi o grande orientador da Frente Agrári 
Gaúcha (FAG), que tinha um duplo objetivo: 

• despertar os agricultores para o espírito associativo, para a
realidade sócio-político-econômica do país e mostrar a necessidade 
da organização de sindicatos; 

• evitar que enti ades corno as Ligas Camponesas e o MASTER \viessem a se instalar na região para organizar os agricultores fora do _ij 

controle da I re · a. 
João Siebel, daJAC gaúcha, vivenciou este clima de efervescência 

sócio-política que agitava o Brasil. Participou ativamente de encontros 
estaduais e do trabalho de esclarecimento dos agricultores para a 
fundação de sindicatos rurais. 

Diz ele, em seu depoimento, que na época a lei previa dois tipos 
de sindicatos: o dos pequenos proprietários e o dos agricultores sem 

, terra. 
João foi eleito secretário do Sindicato dos Agricultores Sem Terra 

de São Sebastião do Caí (RS), ao qual pertencia Bom Princípio, 
localidade onde morava. Era filho de pequeno agricultor, mas ele 
mesmo não possuía propriedade. 

Os diferentes tipos de organizações de várias tendências, que 
surgiam em diversas regiões do país, eram um sinal de que os 
trabalhadores rurais e os camponeses em geral, começavam a tomar 
consciência de seus problemas e da necessidade de se organizarem 
para fazerem valer os seus direitos. 
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Seminário Latino-americano JAC 
Huancayo - Peru - Novembro de 1966 

Repres do Brasil José Schaab, 
Eridante, João Sei bel e Ângela Naves 

Dentro desta perspectiva, em 1961, realizou-se em Belo Horizonte o Primeiro Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, do qualparticiparam 1.400 delegados e o Presidente João Goulart ue naocas1ao, mam estou seu apoio a Reforma Agrana.De uma forma ou de outra a injustiça social e a viol&ncia continuam a existir em varias regiões do país, gerando conflitos de \ terra, como no sul do Pará, no Maranhão, só para citar dois exemplos. No Maranhão, segundo a CNBB, os conflitos ocorriam sobretudo nos vales dos rios Mearim e Pindaré. No Rio Grande do Sul, a JAC se desenvolveu principalmente nas áreas de colonização alemã e italiana, onde predominava a pequena propriedade. As colônias dispunham em geral, de um mínimo de infraestrutura: escola, igreja, pequeno comércio, salão comunitário (espécie de clube) para reuniões e festas, às vezes uma cooperativa e um minihospital; em geral, tudo era construído pela comunidade. Segundo Arlindo Sandri, sendo as famílias numerosas, em média, 8 a 12 filhos, os lotes foram se dividindo na medida em que os jovens se casavam e a terra se tornou insuficiente para o sustento das famílias. Já na terceira geração, jovens casais e às vezes famílias inteiras foram obrigadas a migrar para áreas onde existiam florestas virgens e onde a terra era mais barata. Assim, foi ocupada a região do Alto Uruguai, o oeste catarinense e paranaense, varias áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Neste estado, o povoamento se deu a partir da faixa da BR 364, que liga Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO). Em 1976 havia na área da Transamazônica muitas famílias gaúchas e capixabas. Estas, também eram originárias das colônias de origem alemã e italiana do Estado do Espírito Santo, onde o café era a principal cultura. Na maioria das situações, as pessoas deixaram seus municípios de origem pela mesma razão: falta de terra para trabalhar, de 
7SOARES, Odete Azevedo e outros. Uma história de desafios -JOC no Brasil- 1935-
1985. Rio de Janeiro: Marques Saraiva Gráficos e Editores Ltda. 2001. 270 p. 
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infraestrutura de apoio (escola, hospital ou posto de saúde, credito, 
assistência técnica, estradas e transporte para escoamento da 
produção). Indo para áreas pioneiras, das chamadas fronteiras 
agrícolas, esses migrantes tinham maior facilidade de acesso a terra, 
mesmo se, inicialmente, lhes faltasse a parte de infraestrutura. 

po 1t1ca �teiirenõ pãrs tavorece apenas 
as grandes empresas rurais e os grandes proprietários, em detrimento 
da propriedade familiar. 

O agricultor continua sendo expulso de sua terra e perdendo suas
raízes or alta de terra ara trabalhar. 

Embora se �ue a m or parte os gêneros alimentíci�que 
abastecem as cidades vêm das propriedades familiares, falta ainda 
um programa nacional consistente de apoio ao pequeno agricultor. 
Um trecho da Encíclica Mater et Magistra parece comprovar bem as 
situações que, de forma resumida e incompleta tentamos descrever: 

Não é possível estabelecer, a priori, qual a estrutura que mais convém 
à empresa agrícola, dada a variedade dos meios rurais no interior de 
cada país e, mais ainda, entre os diversos países do mundo. Contudo, 
quando se tem um conceito humano e cristão do homem e da família, 
não se pode deixar de considerar como ideal a empresa que funciona 
como comunidade de pessoas: então, a relação entre os seus membros 
e estruturas correspondem às normas de justiça. De modo particular 
deve considerar-se como ideal a empresa de dimensões familiares. 
Nem se pode deixar de trabalhar para que uma e outra cheguem a ser 
realidade, de acordo com as condições ambientais.9 

No documento Igreja e Problemas da Terra, diz a CNBB com muita 
propriedade: 

No caso dos pequenos e médios produtores fica evidente que muitos 
são involuntariamente transformados em instrumentos da exploração 
de seus semelhantes, através da subordinação da sua produção aos 
interesses das grandes empresas que exercem um controle crescente, 
direto e indireto sobre a economia agropecuária e que são as 

9Master Magistra nº 132 

beneficiarias em ultima instancia do seu trabalho e da riqueza extraída 

da terra.9 

� 
.....--.-....:: 

/ _Cons1dera_n�o que a Juventude_ Agrária Católica oficialmente
deixou de ex1sttr em 1972, as considerações e observações sobre a tsituação social no campo, e as violências, às vezes sistemáticas, 
retratadas, procuraram se ater ao período de existência do 
Movimento: décadas de 40 a 70. Só excepcionalmente, foram 
utilizados dados ou informações de épocas posteriores. 
�-------------

..-c-

..;_:_:_-�,
=------

2. O conceito de segurança nacional e desenvolvimnto e os
atos institucionais 

A intervenção militar das Forças Armadas Brasileiras, assumindo 
o comando e os destinos do país em março/ abril de 1964, não foi
um fenômeno isolado e exclusivo do Brasil. Eclodiu na época, em
vários outros países latino-americanos.

Essas intervenções militares não nasceram de iniciativas 
autóctones, embora fossem executadas por Forças Nacionais. Em 
todos os casos este movimento, visceralmente ditatorial e 
antidemocrático, foi orientado e organizado pelo Poder político, 
militar e diplomático dos Estados Unidos. 

No caso do Brasil, esta intervenção rolon ou-se elo eríodo 
de vinte anos, marca os pela repressão tanto .e9lítica, corno social e 
cultural, constituindo uma fase ne da nossa história. 

Para se entender os princípios que nortearam a intervenção militar 
de março/abril de 1964, é preciso levar em conta a Doutrina de 
Segurança Nacional elaborada pela Escola Superior de Guerra do 
Rio de Janeiro, no período imediato ao término da 2 ª Guerra 
Mundial. 

No período entre as duas guerras mundiais, 1914 a 1918 e 1939 
a 1945, estabeleceu-se um intercâmbio militar sistemático entre o 
Brasil e a França, que na época, trabalhava com o conceito de Defesa 
9CNBB. Documento da, Igreja e Problemas da Terra . Ed. Paulinas. Nº 17, 38 P. 
Nº 88, p. 31. 
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Nacional. Com o surgimento da guerra fria entre as potências 
ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha 
Ocidental, e o bloco Soviético, constituído pela União Soviética e 
seus satélites na Europa Oriental e no Sudeste da Ásia, o Brasil, ao 
criar a Escola Superior de Guerra (ESG), adotou o conceito de 
Segurança Nacional e elaborou uma ideologia e um projeto nacional, 
fundados no binômio Segurança e Desenvolvimento. 

A ideologia da ESG baseava-se em três aspectos: 
a) conferia grande importância à segurança interna, incluindo a

chamada guerra subversiva e a guerrilha; 
b) optava por um alinhamento com o bloco ocidental, liderado

pelos Estados Unidos, embora condicionasse esse alinhamento à 
sua coerência com os interesses nacionais; 

c) postulava um Estado Forte, centralizado, administrado por um
planejamento racional, responsável por todos os setores da vida 
nacional e pela sua plena integração. 

Ao assumir o poder, os militares estavam unidos em torno de 
dois pontos fundamentais: garantir a Segurança Nacional e 
empreender um programa de purificação ideológica, afastando 
definitivamente do cenário político os elementos considerados 
corruptos e subversivos. 

O desenrolar dos acontecimentos demonstrou, porém, que 
coexistiam nas Forças Armadas Brasileiras três grupos distintos. 

O primeiro grupo denominado Sorbone, reunia os militares mais 
intelectualizados, e formava a base ideológica da ESG, Escola 
Superior de Guerra, que havia criado a Doutrina de Segurança 
Nacional. Propunha alinhamento com o Bloco Ocidental; conferia 
prioridade tanto ao crescimento como à estabilidade econômica; 
defendia maior integração com o sistema capitalista internacional; 
postulava a manutenção das instituições democráticas, embora 
controladas por um poder executivo forte, capaz de impor suas 
opções políticas quando necessário; admitia uma repressão moderada 
aos opositores, preferivelmente mediante coerção política, social e 
econômica; admitia a devolução do poder aos civis no médio prazo, 
após ter concluído o saneamento político e ter equipado 
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adequadamente o Estado. Este grupo ocupou o poder no governo 
do Presidente general Humberto Castelo Branco e só recuperou 
com o Presidente general Ernesto Geisel. 

O segundo grupo, denominado de Linha Dura, defendia uma 
repressão radical para eliminar qualquer oposição ao regime, embora 
acompanhada de intensa atividade de relações públicas para ressaltar 
suas realizações e assim neutralizar em parte, os efeitos negativos do 
processo de Purificação Ideológica. Enfatizava uma prioridade total 
ao crescimento econômico, com relativa estabilidade de preços. 
Deixava, porém, que os custos dessa política econômica recaíssem 
pesadamente sobre as classes trabalhadoras e os segmentos de menor 
poder aquisitivo da sociedade. Sustentava que os militares deveriam 
permanecer no poder por tempo indeterminado, até que pudessem 
devolvê-lo aos civis sem nenhum r isco. Esse grupo ocupou 
parcialmente o poder na administração do Presidente general Costa 
e Silva, e o exerceu, plenamente, no governo do Presidente general 
Garrastazu Médici. 

O terceiro grupo era constituído pelos Nacionalistas Autoritários. 
Posicionava-se com o grupo Linha Dura em matéria de repressão e 
na determinação de conservar o poder sem prazo determinado. 
Distanciava-se, porém, deste ultimo em matéria de política 
internacional e no tratamento do capital estrangeiro, assumindo uma 
posição nitidamente nacionalista. Ao mesmo tempo, discordava das 
prioridades econômicas dos dois grupos anteriores, colocando maior 
ênfase na distribuição de renda, para corrigir tanto os desequilíbrios 
regionais entre o centro-sul e as demais regiões, como também, os 
desequilíbrios sociais, favorecendo as camadas de baixa renda. 

Esse grupo tinha menor penetração nos escalões superiores das 
Forças Armadas, e seu maior expoente foi o general Afonso de 
Albuquerque Lima, Ministro do Interior no governo do general 
Costa e Silva. 

A intervenção militar de março/ abril de 1964 violou a 
Constituição de 1946 em vigor, e para legitimar-se no poder editou 
diversos Atos Institucionais de exceção 
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· -··--· -- - .. .-

Seminário Latinoamericano JAC Huancayo - Peru - Novembro de 1966 Repres do Brasil, 

da Equipe Latinoamericana e do MIJAR 

Antes mesmo da posse do general Castelo Branco, foi promulgado 
o Ato Institucional nº 1, concedendo poderes de exceção aos
designados para conduzir as medidas necessárias à implantação do
regime militar.

No governo do general Castelo Branco foi votada uma Lei de 
Reforma Agrária que, apesar de suas limitações, ainda se encontra 
em vigor até hoje e foi denominada Estatuto da Terra. 

Durante o mesmo governo, o Ministério do Planejamento tornou
se o órgão executivo de maior importância da Administração Pública 
Federal, tendo como titular o Ministro Roberto Campos. 

O Ato Institucional n ° 2 ampliou o poder do Presidente: conferiu
lhe a prerrogativa de suspender o Congresso por Decreto; dissolveu 
os partidos políticos; estendeu os poderes dos Tribunais Militares, e 
deixou a porta aberta para a edição futura de eventuais Atos 
complementares. Entre estes, merece destaque o Ato Complementar 
de 20 de novembro de 1965, que criou um novo sistema partidário, 
com apenas dois partidos políticos: Aliança Renovadora Nacional, 
�NA e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 

O Ato Institucional nº 3 estabelecia a eleição indireta dos 
Governadores dos Estados e a nomeação dos Prefeitos das capitais e 
das cidades consideradas como relevantes para a Segurança Nacional. 

Uma Constituição foi elaborada pelo Ministro da Justiça da época, 
Carlos Medeiros da Silva. O Ato Institucional nº 4 convocou uma 
sessão especial do Congresso Nacional a fim de apreciar o texto 
dessa nova Constituição, que foi aprovada em 17 de janeiro de 1967. 

A Lei de Segurança Nacional tornou-se a pedra angular do Regime. 
Urna Lei de Imprensa foi votada, impondo aos jornais, revistas, 

rádio e emissoras de TV uma censura prévia. 
As aulas nas Universidades passaram a ser vigiadas, enquanto 

numerosos professores foram expurgados e aposentados sumariamente, 
outros tiveram que tomar o caminho do exílio. 

Escutas telefônicas, violação de correspondências e denúncias 
de vários tipos foram métodos postos em pratica pelos órgãos de 
repressão. 

A repressão se institucionalizou ainda mais, com a criação do 
Serviço Nacional de Informação, SNI, cujo objetivo era coletar e 
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analisar informações pertinentes à Segurança Nacional, à contrainformação e à informação de subversão interna. Instauraramse os Inquéritos Policiais Militares, IPM, aos quais os presos e quaisquer pessoas suspeitas deveriam responder. A política de crescimento econômico, inaugurada por Delfim Neto, Ministro da Fazenda no governo do general Costa e Silva e exaltada pela mídia como Milagre Econômico, era extremamente concentradora de renda e seu Ônus incidia, mais uma vez, sobre as classes trabalhadoras e as camadas mais pobres da população. Na primeira metade da década de 60, passeatas de mulheres haviam protestado pelas ruas das grandes capitais brasileiras contra o governo João Goulart. Em 1968, em contraste surpreendente, osestudantes, muitas vezes acompanhados de seus pais e professores,desfilavam pelas mesmas ruas contra o governo militar, que depuserao ultimo Presidente constitucionalmente empossado. Essasmanifestações, que se insurgiram contra a Ditadura, foram fortemente reprimidas pelos militares. Os sequestros de Embaixadores estrangeiros, especialmente o Embaixador americano Charles Burke Elbrick; os assaltos a banco, a guerrilha rural do Vale do Caparaó e a da Bacia Amazônica, as guerrilhas urbanas de Carlos Marighela; o pronunciamento do Deputado e jornalista Mareio Moreira Alves contra as Forças Armadas, que teve o apoio da Câmara dos Deputados, foram acontecimentos que levaram o regime a uma radicalização ainda maior. A resposta dos militares foi a edição do Ato Institucional nº

5, conhecido como AI 5, de dezembro de 1968, e o fechamento do Congresso Nacional. Este Ato concedia poder total e arbitrário ao Presidente da República para garantir, por todos os meios a estabilidade política e social, e manifestava em toda sua transparência e plenitude a fisionomia totalitária do regime. Seu resultado imediato foi uma onda ainda maior de cassações e intensificação da repressão e da tortura, que eram frequentemente conduzidas e aplicadas por homens sem nenhum preparo para distinguir o que era verdadeira subversão. Essas pessoas não tinham a mínima noção dos princípios mais elementares 
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dos Direitos Humanos; estavam preocupados apenas em conduzir uma ação policialesca eficaz. Para muitos militares, envolvidos nesse processo, era a oportunidade de demonstrarem sua lealdade e zelo ao regime e, desta maneira, ganhar créditos para sua promoção. Para alguns, como se pode inferir do depoimento de varias vitimas, era também, uma oportunidade para descarregar recalques mais profundos e taras de personalidade. Os Atos Institucionais, editados pelo Regime de 1964, tornaramse ao longo do tempo, importantes instrumentos, por meio dos quais, os militares institucionalizaram, e procuraram justificar a forma de agir do Regime Ditatorial. 
3. A JAC e o regime militar

/ O Golpe Militar de 64, que marcou vinte anos de repressão,
1 obscurantismo político e cultural, endividamento do país, integrando o período negro que marcou praticamente todos os países docontmente atmo-Americano, tudo com o apoio e organização do poder político militar dos Estados Unidos da América do Norte, encontrou a JAC num momento histórico preciso, eis que o 
1 movimento não integrava orgânica e politicamente o processo deaprofundamento da luta pela Democracia e pelas Reformas de Base, Educação, Reforma Agrária, nacionalização de setores estratégicos �a economia, como o caso do petróleo e outros temas. Na convivência com outros Movimentos da Ação Católica Especializada, JUC, JEC, JIC E JOC, se percebia um diferencial de entendimento. Eles, por serem oriundos de realidades com relações complexas de produção e existência real, tinham uma percepção mais crítica da sociedade e da própria Igreja. Referiam-se frequentemente à assim denominada Consciência Histórica, conceito que a JAC não utilizava e pouco percebia. De fato, nos dávamos conta de que eles estavam em sintonia com o movimento geral por mudanças estruturais no pa1s. Na vida concreta, muitos dirigentes daJAC, inúmeros militantes e grupos de base se defrontavam com o poder dominante, 
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representado para nós especialmente pelo Latifúndio no Nordeste 
e outros Estados, e intermediários e atravessadores na região Sul. 
Isto era mais intenso em áreas do Nordeste, São Paulo e menos em 
Minas Gerais e Goiás, onde a JAC se relacionava estreitamente com 
entidades tipo MEB- Movimento de Educação de Base, Ligas 
Camponesas, organizações políticas de esquerda e outras 
organizações. No Rio Grande do Sul também se verificaram casos 
de perseguição, controle de atividades, interrogatórios, pressão sobre 
o trabalho de militantes e outros.

O Encontro Nacional da JAC em Miguel Pereira (RJ), em 1964,
se realizou com dificuldade, pois a maioria dos participantes estavam 
viajando de ônibus, vindos desde o Maranhão e Rio Grande do Sul. 

Muitos dirigentes e militantes de base recebiam os documentos 
do IBAD - Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ponta de lança 
dos interesses americanos no Brasil e, como se dizia na época, 
financiava jornais como O Globo, as revistas O Cruzeiro, Manchete 
e outros, explicitamente incitadores do golpe militar. As informações 
dominantes no interior do país, campo de ação da JAC, em geral 
eram fornecidas predominantemente por meios golpistas, que usavam 
o anticomunismo como bandeira para se opor às Reformas de Base,
preconizadas e defendidas com ações pelo Governo João Goulart.

Recordo-me de ter estado no Rio de Janeiro em 1962, 
participando de um Congresso de trabalhadores democráticos, 

liderados por Ari Campista, célebre pelego pró-golpe, com a presença 
de Carlos Lacerda, sendo que na mesma data se realizava o 
Congresso da CGT - Central Geral dos Trabalhadores em Santos 
(SP), francamente a favor das mudanças que estavam ocorrendo no 
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pais. 
Após buscar a sede da JAC nacional, Aloísio Reck, me 

acompanhou a algumas sessões, palestras e ao encerramento 
realizado no teatro do Rio de Janeiro, questionando os conteúdos e 
posições apresentadas, produzindo o inicio de uma reviravolta no 
nível de entendimento da sociedade que eu tinha. 

Em 1963, já atuando em Goiás na formação da JAC, numa 
realidade mais conflitiva e mais enfrentada a nível das lutas sociais, 
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especialmente da Reforma Agrária passando pelo Rio de Janeiro, 
por ocasião do 1 ° de Maio, Aloísio Reck me convidou a participar 
do ato na Central do Brasil, onde se encontravam centenas de 
milhares de trabalhadores de todo o Brasil, dirigentes sindicais e 
políticos como os governadores Leonel Brizola, Seixas Dória de 
Sergipe, Miguel Arraes de Pernambuco e Mauro Borges de Goiás. 
No ato, João Goulart assinou os Decretos: 1 ° - nacionalização do 
refino de petróleo, até então na mão de multinacionais; 2° -
desapropriação das terras localizadas 10 quilômetros de cada lado 
das estradas federais, açudes, represas e outras obras do Governo 
Federal. Este acontecimento foi sem dúvida, o detonador definitivo 
do movimento que já existia nos quartéis e nas forças políticas de 
direita (UDN e PSD), na busca de condições para o golpe que viria 
um ano depois. Eram dadas as condições objetivas para o golpe, 
mas faltavam as condições subjetivas, isto é, que o golpe fosse uma 
aspiração de grande parte dos brasileiros. A Igreja, Congregações 
Religiosas e outros grupos se engajaram decisivamente em apoio à 
derrubada do Governo João Goulart. 

Como o Encontro Nacional de 1964 foi realizado logo após o 
golpe, este ocorreu quando estava viajando de Belo Horizonte ao 
Rio de Janeiro, no ônibus Cometa, da meia noite, o último a sair, 
sendo que no caminho, os passageiros foram revistados quatro vezes 
pelas forças do Exército, comandadas então, na Região Leste pelo 
general Guedes e em Minas Gerais pelo general Mourão Filho, com 
apoio direto do Governador mineiro Magalhães Pinto. 

Apesar da ebulição social no país, do golpe militar, perseguição 
política, torturas e t0da a sorte de repressão, tal situação repercutiu 
pouco, de forma orgânica, na JAC. 

Toda essa experiência e prática tinha dificuldade em ser 
incorporada às Linhas de Orientação do Movimento, permanecendo 
até 1965 o Programa do Ano Nacional como instrumento de 
orientação da Ação, o que era uma resposta pouco dinâmica à 
realidade em ebulição. Em pleno período de repressão político -
militar, tivemos um Programa do ano sobre o Tema Amor. Por um 
lado, os militantes na base, se enfrentavam com o poder econômico 
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e político, quando participavam de atividades e entidades 
politicamente em confronto com o status quo vigente, enquanto a 
direção da JAC não tinha condições de acompanhar e incorporar 
toda esta vivência à vida do Movimento Brasileiro. 

Assim, a repressão foi mais localizada, especialmente sobre ações 
concretas e militantes individualmente, sem ameaça direta ao 
Movimento como estrutura, como era o caso de outros Movimentos 
de Ação Católica Especializada, JEC, JUC, JIC, JOC. 

A Ditadura começou a ter percepção orgânica da presença social 
do Movimento após 1965, quando, com frequência cada vez maior, 
ocorreram atos de repressão em movimentos de massa, onde o 
Movimento impulsava, com interrogatórios, prisão de militantes e 
dirigentes. 

Para a JAC, a Ditadura passou a se revelar um problema e uma 
exigência de mudanças tanto na orientação, quanto na estrutura e 
nas formas de ação, a partir de 1967, constituindo-se em momento 
especial o AI-5 de 1968, que significou um golpe dentro da Ditadura. 

As atividades do MIJARC na América Latina, sendo o Curso de 
Formação com Análise da Realidade e Metodologia de Paulo Freire, 
realizado em Trinidad, interior do Uruguai, em 1968, com 
participação de aproximadamente 60 lideranças do CONESUL, 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, foi o primeiro momento 
conjunto de vários Movimentos, para um questionamento da 
Sociedade Capitalista e a necessidade de reorientar a Ação do 
Movimento. 

A Assembleia Latino Americana do MIJARC, realizada em Padre 
Hurtado, Santiago do Chile, em 1969, com a participação de todos 
os Movimentos do Continente, inclusive Centro América e México, 
pautou sua Temática em 3 momentos: 

1. Análise da Realidade Sócio Econômica e Política da Sociedade
Capitalista no Continente; 

2. Com que projeto de sociedade e que Conteúdo Metodológico,
os Movimentos querem se comprometer, e 
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3. Proposta de Ação com Metodologia adequada.

A participação de Paulo de Tarso e do Bispo Dom Leônidas 
Proaiío , da Diocese de Riobamba, Equador, que apoiava 
decididamente a JARC local, foi importante no entendimento da 
ação social comprometida e a participação da Igreja. 

Em 1967 a repressão tornou-se mais sistêmica e não somente 
pontual, o que obrigou a JAC a rever linhas de orientação e ação, 
metodologia, estrutura e, principalmente, a questão da segurança 
dos militantes e dirigentes. 

De fato, as equipes regionais, estaduais e nacionais foram sendo 
substituídas por coordenações mais flexíveis, que já não tinham sedes 
e residências tão conhecidas e, na maior parte do tempo, inseridos 
os atores na realidade concreta, grupos de base, organizações da 
sociedade, etc. 

Assim, a JAC continua praticamente na clandestinidade até 
vneados de 1972, quando muda de nome, denominando-se MER, 
Movimento de Evangelização Rural. A estrutura do Movimento 
permaneceu praticamente clandestina e as Ações e atividades eram 
abertas, assumidas por comunidades e ou entidades, tais como 
Sindicatos, Associações, Paróquias, etc. O relacionamento com a 
Hierarquia continuou por vários anos, sendo que muitos sacerdotes 
e freiras continuaram no Movimento, agora como ativos militantes. 

Já em 1967 começou-se a ter cuidados básicos de segurança, 
evitando-se reuniões muito publicas, sem exposição aos Meios de 
Comunicação, viagens de ônibus em rotas alternativas. Com 
frequência viajavam companheiros lado a lado e não se davam a 
conhecer até chegar ao destino. Outras vezes, viajavam conhecidos, 
amigos, sem revelarem qualquer proximidade entre si, evitando-se 
assim suspeitas que pudessem comprometer a organização ou as 
pessoas, já que agentes do regime, se infiltravam nas organizações 
sociais, produzindo delações que custaram a vida de muitos militantes 
sociais. 

Em 1972 a JAC ainda participava de atividades latino americanas 
e a nível mundial, como membro do MIJARC. 
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Como se viu anteriormente, com o advento da Ditadura, tornou
se difícil o trabalho dos Movimentos de Ação Católica Especializada, 
inclusive da JAC. 

Pessoas denunciavam outras. Facilmente alguém era taxado de
comunista e preso sem grandes averiguações. 

Palavras como conscientização e militante, entre outras, passaram 
a ser consideradas por alguns como perigosas, como indícios de 
comumsmo. 

Em todos os níveis, dirigentes dos movimentos foram 
pressionados, alguns presos arbitrariamente como comunistas. 

O clima de insegurança levou ao fechamento temporário do 
secretariado regional da JAC no Nordeste. Segundo depoimento de 
Ignácia Maria da Conceição H. Lavareda, membro da equipe 
regional, NE, 

(. . .) os responsáveis sofreram prisã-o arbitrária, por falta de conhecimento 
ou entendimento dos militares da Doutrina Social da Igreja, confimdindo
a com comunismo. 

Os membros do Secretariado tiveram que voltar aos seus Estados 
de origem, até que houvesse condições de continuar o trabalho; 
quando isto aconteceu, as atividades tiveram que ser muito reduzidas. 

O trabalho dos Sindicatos Rurais foi fortemente pressionado; 
muitos lideres presos. 

No início da década de 60, a JAC já funcionava na zona canavieira 
de Pernambuco, onde a repressão foi muito forte. 

Para se ter ideia da situação, transcrevemos o depoimento de uma 
dirigente do movimento, na época, Santina Costa: 
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Nas usinas, as porteiras e estradas passaram a ser vigiadas. Os chamados 
jiscais da cana", "capatazes", passaram a fiscalizar quem entrava nas usinas. 
Às vezes, as pessoas precisavam passar embaixo de cercas e caminhar a pé 
por dentro dos canaviais para não serem vistas pelos "apontadores de cana" 
que passaram a ser "'apontadores de pessoas. Em toda parte, apareciam estes 
tipos de pessoas, espalhando o metÚJ e o terror entre jovens, crianças e adultos. 
Os responsáveis pelo Movimento eram persegtúdos, outros se escondiam 
para não serem presos. Famílias se mudaram do meio rural para as cidades. 

Não havia quase mais trabalho no campo e muita gente foi despedida das 
usinas e engenhos. Diante dessa situação, jovens simples e pouco instruídos, 
cujo ttníco objetivo era trabalhar por ttm mundo rt�ral mais humano, mais 
justo e mais cristão, se tornaram aparentemente "perigosos" para os que 
detinham o poder. Nessa época, os encontros passaram a se não só de jovens, 
mas também de adultos, sempre com objetivo de formar lideranças cristãs, 
conscientes e responsáveis." 

Embora se tenha mencionado alguma coisa do que foi a repressão 
na área canavieira de Pernambuco, a situação não foi diferente em 
outros Estados onde a JAC funcionava, ou dirigentes jacistas 
atuavam de alguma forma. 

Cleonice da Silva Viana, Nicinha, que integrou a equipe diocesana 
da JAC de Olinda e Recife, também se refere à perseguição, violência 
e prisões que sofreram vários companheiros da Ação Cat6lica. 

Em 1966 Nicinha, a convite de Dom Antônio Fragoso, então 
Bispo de Crateús, Ceará, foi colaborar na organização de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, para a formação de um Sindicato 
Rural. 

Dada a situação em que viviam as mulheres da região, foi 
elaborado um programa de trabalho direcionado para elas, que 
compreendia: 

• aulas de alfabetização segundo o método Paulo Freire;
• aulas de economia doméstica, incluindo o aproveitamento de

alimentos; 
• enfermagem prática;
• curso de parteiras;
• sindicalismo;
• programa de rádio, incluindo orientação política e de saúde.
Apesar de todo o sentido educativo do programa, diz Nicinha:

( ... ) em setembro de 1968, estávamos na rádio local,faundo o programa, 
quando fomos abordados pelo Exercito, que não podíamos mais fazer o 
programa porqu,e estávamos desacatando as autoridades do Governo. Então 
foi encerrado o programa. 
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Na cidade de Crateús havia um quartel militar que fazia oposição 
às atividades de cunho educativo e sindical realizadas pela Diocese. 

No Rio Grande do Norte, Paraíba e na Bahia, militantes do 
Movimento foram perseguidos, assim como líderes de Sindicatos 
Rurais presos. 

Na Bahia, a repressão foi bastante grande em São Miguel das Matas 
e Santo Antônio de Jesus. A JAC ficou visada na região, por apoiar 
a organização do Sindicato Rural em São Miguel. A entidade era 
considerada comunista pelos grandes fazendeiros e pelos políticos 
locais e a JAC também. 

A pequena cidade foi cercada pela força militar. Um líder sindical 
ficou 91 dias preso em Salvador. Ao regressar a São Miguel, foi 
recebido pelo povo não político com muita consideração. Com o 
apoio da JAC, a comunidade doou-lhe um terreno de oito hectares, 
para que aquele senhor pudesse recomeçar a sua vida. (do 
depoimento do Padre Gilberto Vaz Sampaio, BA.) 

No Rio de Janeiro, a tensão junto à coordenação nacional do 
Movimento foi tão grande, que ela se viu obrigada a desativar o 
secretariado, encerrando suas atividades. Tal decisão era uma 
decorrência das dificuldades políticas da época, mas também porque, 
junto à hierarquia da Igreja, a Ação Católica Especializada já não 
dispunha do mesmo apoio. 

Dirigentes e permanentes voltaram a seus estados; muitos 
retornaram às suas localidades de origem, procuraram formas de 
engajamento e alternativas de trabalho. Não foi um período fácil. 

Na verdade, só muitos anos depois do golpe militar, os antigos 
jacistas voltaram a poder se reunir, em diferentes níveis, para trocar 
experiências e refletir sobre diferentes formas de engajamento que 
tiveram. 

Os encontros nacionais de ex-jacistas, que desde 1998 vêm se 
realizando cada dois anos, são na realidade, uma forma de troca de 
experiências, de estudo de temas atuais, de interesse comum, de 
aprofundamento cultural, uma vez que as reuniões são realizadas 
em regiões e locais diferentes. 

Considerando que a maioria da documentação do Movimento 
foi destruída ou perdida com o advento da Ditadura, muita coisa do 
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que está escrito neste livro assume o caráter também de um registro: 
registro de fatos e de situações que, de outra forma, ficariam para 
sempre perdidos no tempo e na memória das pessoas. 

Frequentemente, os campesinos não têm o costume de falar de 
si mesmos, às vezes acham que sua história não tem muito valor. Ao 
registrarmos tantas histórias, acreditamos estar, de alguma forma 
contribuindo para resgatar alguma coisa da história do Brasil e da 
história da Igreja neste país. 

José Alaf equipe nacional com participantes 

do 3º Encontro Regional Sul 

Conselho Regional NE II - Olinda PE 
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A Ditadura e o Declínio da JAC 

1968a1972 

João Seibel 

Raimundo Caramuru Barros 

Nesta fase, de dezembro de 1968 a março de 1972 três tópicos 
merecem especial destaque: 

O recrudescimento totalitário imposto pelo regime militar; 
Os conflitos nas relações entre Igreja e Estado; 
A crise que resultou na dissolução da JAC. 
Na medida, em que o regime militar começou a manifestar mais 

ostensivamente sua verdadeira fisionomia, duas questões 
fundamentais começaram a gerar conflitos que foram se avolumando 
ao longo do tempo. 

A questão dos direitos humanos violados pelas arbitrariedades e 
violência do aparato repressor, bem como a concentração de renda 
e a injustiça social embutidas no modelo de desenvolvimento 
econômico, além do conflito entre duas concepções diferentes no 
tocante às relações entre Igreja e Estado. 

Violações dos Direitos Humanos e Injustiça Social 

Frustrado por ser obrigado a assumir uma direção política diversa 
daquela que tinha se fixado inicialmente, Costa e Silva não teve 
capacidade física para enfrentar o desafio, e sua saúde baqueou, 
incapacitando-o de continuar na Presidência da República e 
precipitando o encaminhamento do processo sucessório. Quatro 
candidatos estavam na liça. A consulta encaminhada aos altos escalões 
das Forças Armadas indicou a ordem de preferência entre os quatro: 
Emílio Garrastazu Médici, Orlando Geisel, Antônio Carlos Muricy, 
Sizeno Sarmento. Este último era o próprio líder da linha dura. 
Médici, porém, pela sua posição mais neutra, aglutinava maior 
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consenso, e sua candidatura foi formalizada pelo Alto Comando, 
tornando-se Presidente da República. 

Pelo que consta, não desejava a Presidência e só a aceitou após 
forte pressão. Orlando Geisel, colocado em segundo lugar, tornou
se o Ministro do Exército, e assim teve condições de preparar a 
próxima rodada de sucessão presidencial, quando impôs o nome de 
seu irmão mais jovem, Ernesto Geisel. Médici em toda a sua carreira 
jamais ocupara um cargo que lhe desse o mínimo de experiência de 
administração civil. Por isso, com referência ao seu desempenho 
como Presidente da República, alguns observadores emitem uma 
opinião curiosa: 

"Méclici não administrou, mas apenas presidiu, deixando que Delfim 
Neto se encarregasse da economia; que Orlando Geiscl cuidasse das 
Forças Armadas, empenhando-se em restituir-lhes a unidade perdida; 
que Mário Andreazza tivesse rédea solta para tocar as iniciativas de 
maior envergadura do regime; que o aparelho de repressão tivesse 

carta branca para agir segundo seu beneplácito." 

Com efeito, Médici não pode ser propriamente identificado com 
a "linha dura". Mas durante o tempo em que exerceu a Presidência 
da República, a "linha dura" pôde considerar-se totalmente no 
controle do Governo. O grupo da "Sorbonne" estava presente 
apenas marginalmente. Os nacionalistas autoritários foram deixados 
de lado e estavam conspicuamente ausentes do corpo ministerial e 
de cargos estratégicos; os interesses do capital internacional sentiam
se como peixe na água na gestão de Delfim Neto. 

Observadores chamam ainda a atenção para a "pax política" que 
caracterizou esse período: não houve a mínima tentativa de golpe 
ou desestabilização do regime, constituindo uma notável exceção 
aos dois governos militares que o antecederam e aos dois que se 
seguiram. Qual a explicação deste fenômeno? 

Alguns apontam para a eficiência total e definitiva das forças de 
repressão. Outros chamam a atenção para o fato de as duas fontes 
tradicionais de desestabilização sentirem-se satisfeitas. Em outras 
palavras, a "linha dura" e os interesses do capital internacional nada 
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tinham a reclamar, pois tinham acesso fácil às rédeas do poder, do 
qual podiam obter tudo o que desejassem. Outros evocam ainda o 
fenômeno do "milagre brasileiro", com sua propaganda amplamente 
orquestrada. Provavelmente, talvez, tenha sido a conjugação de todos 
esses fatores que ensejou a "pax política", reinante no Brasil durante 
o Governo Médici.

Para prevenir eventuais críticas e retomar a preocupação de Costa
e Silva que desejava imprimir ao regime uma fisionomia mais 
humana foram tomadas duas iniciativas. A primeira delas foi a criação 
da Assessoria Especial de Relações Públicas - AERP, que passou a 
conduzir uma vasta e sistemática campanha para vender "os 
objetivos", a ideologia e as realizações do Governo. A campanha 
foi levada a cabo em termos profissionais. A segunda iniciativa foi 
uma tentativa de levar em conta as preocupações dos "nacionalistas 
autoritários" - que tinham sido afastados de qualquer participação 
no Governo Médici - em termos de projetos visando a distribuição 
de renda. 

Esses projetos foram o "Programa de Inclusão Social" - PIS; o 
"Programa de Integração Nacional" - PIN; e o PROTERRA voltado 
para a redistribuição de terra e estímulo à agroindústria do Norte e 
do Nordeste. Esses dois projetos, na realidade foram apenas uma 
formalidade e resultaram em redondo fracasso. 

Os Conflitos nas Relações entre Igreja e Estado 

Levando em conta que na raiz da ideologia elaborada pela Escola 
Superior de Guerra estava o positivismo de Augusto Comte 
inoculado nas Forças Armadas brasileiras no final do século XIX 
por Benjamim Constant, é mais fácil entender que a intervenção 
militar de março/ abril de 1964 estivesse despreparada no seu 
posicionamento sócio-político, no que tange às suas relações para 
com a Igreja. 

Inicialmente a Igreja deu um voto de confiança aos novos 
detentores do Poder. Este posicionamento inicial foi motivado pela 
extraordinária mobilização da opinião pública ao longo dos 
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primeiros anos da década de 1960, sobre a iminência de um golpe 
comunista, bem como pelo trabalho hábil e astucioso levado a cabo 
junto ao episcopado por instituições subvencionadas 
financeiramente P,ara alertar os bispos sobre esta eventualidade que
ameaçava o país. A medida, porém, que o regime foi manifestando 
mai� ost��sivamente sua fisionomia, os bispos foram começando a 
reagir cnt1camente. 

Os bispos mais intelectualizados passaram a contestar o modelo 
de Estado embutido na doutrina da ESG .. 

Em termos mais específicos, este grupo de bispos passou a 
contestar a violação aos direitos da pessoa humana, praticada pela 
arbitrariedade e brutalidade do aparato opressor, especialmente pelo 
emprego das torturas. Um grupo bem mais amplo de bispos -
principalmente aqueles que no dia a dia de sua atividade pastoral 
escutavam os "clamores do povo" , vítima das injustiças sociais que 
afligiam as camadas mais simples da população - passou a contestar 
o modelo concentrador de renda promovido por Delfim Neto.

Já no final da década de 1960, os bispos do Nordeste constataram
o empobrecimento das classes trabalhadoras e dos segmentos da
população com menor poder aquisitivo, vítimas do arrocho salarial
imposto por Roberto Campos para reduzir a inflação e promover a
estabilidade de preços, agravado logo em seguida pelo modelo
concentrador de renda adotado por Delfim Neto.

Diante dessa situação os bispos do Nordeste tomaram 
consciência de que era seu dever e missão denunciar essas injustiças 
e contra elas protestar. Com este intuito resolveram elaborar e 
publicar um documento chamando a atenção para esse descalabro 
social. O documento trazia o título sugestivo: "Ouvi os clamores 
de meu Povo". 

Finalmente, o episcopado inteiro, incluindo mesmo aqueles de 
tendência mais conservadora, estava unido para contestar a 
ingerência inaceitável do Estado militarizado que se arrogava o direito 
de definir os caminhos da evangelização e enquadrar o âmbito de 
atuação da Igreja. No Brasil, esta situação não era completamente 
inédita. A Lei do Padroado, no tempo do Brasil Col&nia e do Brasil 
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Império, que chegou a julgar e a condenar a trabalhos forçados os 
bispos de Olinda - Recife e de Belém do Pará, estava ainda presente 
na formação recebida no Seminário pelos membros do episcopado 
das décadas de 1960 e 1970. Eles sabiam também que a chamada 
"questão religiosa"' da década de 1870 contribuiu para acelerar a 
queda do Império e a proclamação da República. 

Mais recentemente ainda o Estado Novo de 1937 arrogara-se 
tam?ém esse direito de intervenção na Igreja. A grande diferença, 
porem, estava no fato do Estado Novo ser encabeçado por um 
político com estatura de estadista, capaz de dialogar e de respeitar 
homens de Igreja com a força moral do Cardeal Leme. Fruto desse 
diálogo e reconhecimento mútuo, ambas as partes se dispuseram a 
observar tacitamente o princípio em que o Estado respeitava a Igreja 
em questões de fé e moral, e a Igreja respeitava o Estado nas suas 
opções estritamente políticas. No final de 1968 essas questões 
estavam ainda latentes no subconsciente da Igreja no Brasil, máxime 
de sua hierarquia. Mais forte, porém, do que as lições de um passado 
remoto e doloroso, a experiência renovadora que a vinha marcando 
a partir dos anos de 1940, aflorava com renovado vigor na sua 
consciência de pastores. A vivência e a aplicação sistemática do 
método do ver - julgar - agir e um maior aprofundamento da prática 
de Jesus face aos desafios da sociedade humana, levaram vastos 
segmentos da comunidade eclesial a um processo de maior 
comprometimento, com encarnação na realidade brasileira, 
principalmente uma presença mais efetiva junto ás populações 
menos favorecidas. 

As encíclicas papais "Mater et Magi,stra", "Pacem in Terris" e mais 
recentemente a "Populorum Progressio"' encorajavam a Igreja a tomar 
essa orientação e indicavam-lhe os caminhos a seguir. O Concilio 
Vaticano II, por sua vez, consagrara decididamente em termos 
doutrinários essa tomada de consciência e a Conferência do 
Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín, Col&mbia, 
em agosto de 1968, procurara encarnar na realidade deste continente 
as diretrizes conciliares. 
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Essa vivência da Igreja e essa consciência renovada e atualizada 
de sua missão, não podia deixar de chocar-se com o corpo 
doutrinário da ESG e "a fortiori" com a ideologia subjacente à ação 
dos militares, sobretudo daqueles que personificavam a "linha dura", 
ao assumir o Poder em março/abril de 1964. 

Conflitos, confirmando a expectativa, os houve. Foram 
inúmeros, chegando quase a esgotar a pauta de alternativas possíveis. 
Abrangeram praticamente todas as regiões do país. Envolveram leigos, 
clérigos e bispos. Foram manobras de intimidação; censura no acesso 
aos meios de comunicação social; acintes de todo o gênero; intensas 
campanhas de difamação sem conceder às vítimas a mínima chance 
de defesa; invasão de Instituições vinculadas à Igreja, incluindo 
residências paroquiais e mesmo episcopais; tentativas de cooptação 
pela oferta de honrarias e condecorações que foram coerentemente 
recusadas; interpelações malévolas das dimensões sociais do 
evangelho; prisões e torturas; processos esdrúxulos que se arrastaram 
por meses e às vezes por anos; deportações sumárias de estrangeiros 
que trabalhavam nos quadros da Igreja; e finalmente sequestros, 
execuções e assassinatos. 

A frequência desses fatos acelerou-se a partir de 1968 e alcançou 
o seu clímax no Governo Médici. Sua persistência, embora de forma
menos ostensiva e mais atenuada, prolongou-se, porém, através dos
demais governos militares que se sucederam. A partir do Ato
Institucional n ° 5, na prática, "a Igreja tornou-se a única voz do p(Y()o
que não tinha mais voz�

Como resultado do Concílio Vaticano II a CNBB se consolidara 
como órgão representativo de todo o episcopado nacional e, nas 
dioceses, as pastorais populares e as comunidades eclesiais de base 
- CEBs ensejavam à Igreja uma maior encarnação na realidade, uma
participação ativa do povo, e uma mais vigorosa capacidade de atuar
como fermento em movimentos sociais suscitados pela própria
sociedade civil. Pelo que se sabe a Igreja no Brasil foi a Igreja que
mais se beneficiou da primavera de renovação promovida pelo
Vaticano II, bem como aquela que aplicou suas diretrizes em maior
profundidade e amplitude.
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Ademais, o posicionamento do Cardeal Dom Evaristo Arns -
atuando de maneira clara, rápida e decisiva em um centro da 
relevância de São Paulo, uma Unidade da Federação que se destacava 
como o foco mais importante das forças da repressão - conferia à 
Igreja uma força moral de alto quilate, credenciando a instituição 
eclesial a se tornar protagonista de primeira ordem para um diálogo 
entre a sociedade civil e o Governo instituído pelo regime de 
intervenção militar. Desde o início da década de 1970 a Igreja 
concentrou suas iniciativas em quatro setores específicos: direitos 
humanos; avaliação crítica do modelo econômico; agravamento do 
problema agrário; sobrevivência das nações indígenas e respeito aos 
seus direitos. 

V BNEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 de novembro de 2008 -

Homenagem aos Ex-Jacistas falecidos 
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Capítulo 4

Os Encontros Nacionais 

de Ex-Jacistas 

José Alaí de Souza 
Redator - Chefe do Correio Rural e Presidente do JAC Brasileiro 

Dispersos durante as décadas de 1970/80, sobretudo devido aos 
problemas decorrentes do período da ditadura, e da extinção do 
Movimento, os participantes da JAC do Brasil, sempre que possível, 
se encontravam em pequenos grupos, em alguns dos seus Estados 
de origem. 

Como fruto desses encontros, um grupo de ex-jacistas gaúchos, 
realizou em Porto Alegre, de 19 a 21 de outubro de 1990, o primeiro 
encontro de ex-permanentes e ex-assistentes deste Estado, com a 
presença de 33 participantes. Além dos gaúchos, o encontro contou 

I\ 

com a participação de Angela Neves, Arlindo Sandri e Dionaura 
Camargo de Accioly (ex-permanentes e dirigentes nacionais), Maria 

I 

Carmosita Ramos, do Ceará, Aurea Guedes, do Rio Grande do 
Norte, além de Rita Carlos (da JAC da Paraíba e ex-permanente 
nacional) e Eduardo Sartor, seu esposo, ambos residindo na 
Argentina, onde Eduardo foi dirigente nacional do Movimento. O 
referido encontro teve como conteúdo uma reflexão sobre a 
trajetória da JAC e as consequências do golpe de 1964 para o 
movimento, seguida de uma colocação em comum e discussão sobre 
o engajamento e a atuação dos participantes na vida profissional e
na comunidade.
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Outro momento importante que antecedeu à realização dos 
encontros de ex-jacistas, em nível nacional, foi o reencontro de 
gaúchos e potiguares, por ocasião da visita de um grupo de 12 ex
jacistas do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, no período 
de 06 a 22 de julho de 1996. Além do convívio com 16 ex-jacistas da 
Arquidiocese de Natal, que também se reuniam com certa 
regular idade, os gaúchos tiveram a oportunidade de rever 
companheiros do movimento, em Mossoró-RN, Fortaleza-CE e 
Recife-PE. Nesse reencontro de ex-jacistas gaúchos e potiguares foi 
aprofundada e fortalecida a ideia de realização dos Encontros 
Nacionais de Ex-Jacistas, reunindo o maior número de pessoas que 
participaram da JAC nos vários Estados do Brasil. Nessa mesma 
época ocorreram, com bastante frequência, contatos e visitas entre 
os ex-jacistas da Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro, fortalecendo a ideia de realização desses encontros. 

A articulação em nível nacional, tendo em vista a realização do I 
Encontro Nacional de Ex-jaci�tas, ficou a cargo de uma equipe de 
coordenação composta por Angela Neves Luchetti, do Rio de 
Janeiro, Francisca Maria Carneiro Baptista (Chica), da Bahia, José 
Alaí de Souza, do Rio Grande do Norte e João Loivo Seibel, do Rio 
Grande do Sul. 

Antecedeu, ainda, à realização do I Encontro Nacional de Ex
Jacistas, um segundo encontro de ex-jacistas gaúchos, nos dias 06 e 
07 de dezembro de 1997, tendo como conteúdo, uma reflexão sobre 
a JAC como movimento de Igreja, e um estudo sobre Globalização 
e Neoliberalismo - Desafios e alternativas. Fez parte do programa 
deste encontro a analise e discussão da proposta de realização do I 
Encontro Nacional de Ex-Jacistas previsto para o período de 04 a 
07 de setembro de 1998, na Ilha de ltaparica, na Bahia. 

Em 1998 na Bahia: O 1° ENEJAC 

OI Encontro Nacional de Ex-Jacistas -I ENEJAC - foi realizado 
na Ilha de ltaparica na Bahia, de 04 a 07 de setembro de 1998, com 
84 participantes de 11 Estados. Todas as providências em relação à 
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hospedagem, traslado dos participantes, material de secretaria e apoio 
logístico ficaram a cargo de uma equipe de ex-jacistas daquele Estado. 
O tema do encontro foi Globalização e Realidade Brasileira, tendo 
como expositor o Professor Elenaldo Teixeira ex-militante da JUC, 
professor universitário e assessor de movimentos sociais no Estado 
da Bahia. O estudo possibilitou uma reflexão sobre o mundo 
globalizado, suas implicações nas estruturas políticas, econômicas, 
culturais e sociais e, o favorecimento das classes e ideologias 
dominantes, ou seja, daquelas que detêm o poder, o capital, e ignoram 
a maioria da população, cuja participação nesse processo é reduzida, 
fomentando o aumento das desigualdades sociais. A partir desse 
contexto os participantes da reunião colocaram em comum as suas 
experiências de trabalho e/ ou atuação na comunidade através de 
órgãos do governo ou ONGs, seguida de uma argumentação de que 
a conscientização e a participação política será o meio mais eficaz 
de reduzir as desigualdades sociais e criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento pessoal e organizacional. 

Ao final do encontro foi lançado um documento que se chamou 
Carta de ltaparica, contendo como principais constatações: 1) Ao 
longo do tempo ocorreu um grande deslocamento das populações 
rurais para as cidades, em busca de sobrevivência e de melhores 
perspectivas de vida; 2) o esvaziamento do mundo rural provocou o 
inchaço das cidades resultando no surgimento de mais favelas e mais 
gente vivendo em condições sub-humanas; 3) ocorreu o 
empobrecimento das populações rurais e das pequenas cidades 
porque a maioria continua sem terra, sem trabalho, sem profissão e 
a tecnologia que chega por lá beneficia, apenas, a uns poucos; 4) 
falta hoje, por parte de muitas pessoas da Igreja, a preocupação de 
trabalhar com uma pedagogia e metodologia adaptadas à realidade 
em que vivem". Concluindo, os participantes reafirmaram "que tudo 
aquilo que a Juventude Agrária Católica GAC) semeou em nossos 
corações fez fortalecer a necessidade de, após tantos anos, nos 
reunirmos para rever a nossa caminhada na idade adulta e refletirmos 
sobre o papel que hoje podemos exercer nesta sociedade pluralista 
em tempo de globalização. Reafirmamos, nossa vocação cristã e os 
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Representação de Sergipe no 
I ENEJAC - I1aparica BA 1997 
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Representaçãao da Paraíba com Dom 
Fragoso - I ENEJAC - ltaparica BA 1997 

compromissos assumidos na juventude e estamos conscientes de 
que somos capazes de ser protagonistas na construção de uma nova 
Sociedade neste mundo em transformação, como vimos nas diversas 
experiências relatadas pelos participantes durante o encontro". Em 
relação às possibilidades de um segundo encontro de ex-jacistas, a 
maioria dos presentes se mostrou favorável e definiu Porto Alegre/ 
RS como local e 2001 como o ano de realização. 

IIº ENEJAC teve lugar na Capital Gaúcha 

Conforme estava previsto, o II Encontro Nacional de Ex-Jacistas 
- II ENEJAC- foi realizado em Porto Alegre/RS, de 11 a 16 de março
de 2001, com 45 participantes de 9 estados do Brasil, além de
representantes da Argentina e do Uruguai e, tendo como tema:
Cidadania e Participação.

Como introdução ao conteúdo central, sob a coordenação de 
João Seibel, foi feita uma retrospectiva histórica das ações da JAC 
no período de 1960 a 197 4 e uma reflexão sobre os desafios da 
realidade brasileira em 2001. O tema do encontro foi estudado, num 
primeiro momento, a partir de uma exposição feita pelo Padre 
Pedrinho Guareschi sobre os estágios da consciência e as 
possibilidades de participação cidadã, o que ele chamou de "saídas": 
pensar globalmente e agir localmente; Fórum Social Mundial; ONGs 
- existentes no mundo inteiro; comunidade - resposta no campo
afetivo (pessoal) e, orçamento participativo - resposta no campo
político. Num segundo momento, tendo a frente o Vereador José
Fortunatti, do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, foi
realizada uma palestra sobre Orçamento Participativo, baseada na
experiência da capital gaúcha, que tem como conceito básico:
"inverter a lógica até então existente". Em vez do governante decidir
sobre como administrar os bens públicos, o povo discute, planeja e
decide onde gastar e em que gastar. Anteriormente, o mandatário
de plantão (governante) atendia ou não e o beneficiado de joelhos
agradecia". Ainda, como parte da programação do II ENEJAC, os
participantes tiveram a oportunidade de visitar Caxias do Sul e
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2- Participan1es do n ENEJAC - Porto
Alegre RS - 11 a 16 de março de 2001

Permanentes e assist JAC - Pe Toófilo PE, 
Décio e Iradi RS, Nicolau RN eAloísio RS 
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TI ENEJAC - Porto Alegre RS -

11 a 16 de março de 2001 

Representação do Ceará - I ENEJAC 
Itaparica BA 1997 

Antônio Prado, onde conheceram de perto práticas da agricultura 
ecológica e agroindústria junto aos pequenos proprietários rurais. 
Nesta ocasião, o senhor Volmir Fiorlim falou sobre essas 
experiências, seguido do Padre João Bosco $chio que fez um relato 
sobre a sua atuação junto a Comissão da Pastoral da Terra e a 
convivência com a agroecologia praticada na região. 

Em seguida os ex-jacistas, em visita à Serra Gaúcha, conheceram 
a Cooperativa Agropecuária de Nova Petrópolis Ltda., que tem como 
principal atividade o beneficiamento de leite produzido pelos 
pequenos pecuaristas, ocasião em que foram recepcionados pelo 
seu presidente, Sr. Vítor Grings e pelo seu superintendente, Sr. José 
Mário (ex-jacista). A cooperativa é uma referência na região onde 
predomina o turismo e a pequena propriedade. Seu sucesso, em 
parte, é atribuído às lideranças rurais, sindicatos, associações e 
movimentos como a Juventude Agrária Católica e a Frente Agrária 
Gaúcha que proporcionaram a formação de lideranças no meio rural. 
Além da programação de estudos, reflexões e espiritualidade o 
encontro possibilitou aos seus participantes um contato com a 
cultura e tradições gaúchas, além de uma visita às principais atrações 
turísticas de Porto Alegre e das cidades da Serra Gaúcha, como 
Antônio Prado, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. 

A fase preparatória e a realização do II ENEJAC foram 
coordenadas por uma equipe composta por: Aracy Roque Braun 
(Chico), Y racy Maria Assmann, Pedro Meinerz, Renita Graeff, Irady 
Masotti, Eli Schmidt, João Seibel, Dora Milicich Seibel, Quirino 
Signori, Zilba Bortolotto, Maria Helena Scopel, Lúcia Cauduro, 
Canísio Beuren, Devina Bello Beuren, Vitório Beuren, Dionísia 
Brod e Padre Schio, contando com a participação e colaboração de 
outros ex-jacistas gaúchos. 

A partir do encontro de Porto Alegre/RS, o ENEJAC passou a 
ser realizado de dois em dois anos, como um evento de estudo e 
confraternização entre os ex-jacistas do Brasil. Sua programação 
segue mais ou menos o seguinte esquema: estudo de um tema da 
atualidade e de interesse geral do grupo; visita à realidade e 
conhecimento de projetos e atividades relacionadas com o tema do 
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Grupo de Ex-jacistas 
do Rio Grande do Norte - 1997 

Representaçãao do Rio Grande do Sul 
I ENEJAC - Itaparica BA 1997 

Socorro Morais PB e João Seibel RN m

ENEJAC/ Natal RN - 20 a 23 de set 2003 
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1 º Conselho Nacional de Assistentes - Miguel Pereira/RJ - 1966 

encontro; intercâmbio de experiências e de trabalho entre os ex
jacistas e, programa cultural e de laz.er incluindo, geralmente, um 
city-tour aos pontos turísticos do local de realização do encontro. 
Os momentos de espiritualidade acontecem pela manhã, antes do 
início das atividades e na missa de encerramento. Os encontros 
geralmente são financiados da seguinte maneira: os participantes 
assumem o deslocamento e hospedagem e a equipe de coordenação 
se responsabiliza pelos custos dos demais itens de despesa: 
correspondência e divulgação, material de secretaria, transporte para 
visita a experiências e city-tour, etc, conseguindo os recursos 
financeiros através de cotização, promovendo eventos e buscando 

I • patrocm1os. 

O Rio Grande do Norte sediou o IIIº ENEJAC 

O III Encontro Nacional de Ex-Jacistas - III ENEJAC - foi em 
Natal/RN, de 20 a 25 de setembro de 2003, com 67 participantes 
de 10 estados do Brasil e representantes da Argentina e, tendo como 
tema: Terra Livre e Água Limpa. A preparação e realização do 
encontro estiveram a cargo da equipe de ex-jacistas do Rio Grande 
do Norte, composta por: Alice Maria de Lima, Anália Pereira, 
Arlindo Freire, Clarice Liberato, Dalva Santana, Eridante Paiva, José 
Alaí de Souza, José Antônio da Silva, José Cândido Cavalcante 

I 

(Deda), Letice de Azevedo Dantas, Aurea Guedes, Socorro Morais, 
Socorro Marques, Lindalva Soares, Militino Leite e Zélia Pereira. A 
fase preparatória contou com a assistência de Dom Antônio Fragoso, 
à época residindo em João Pessoa/PB, que por motivos de saúde 
não participou da realização do referido encontro. 

O tema Terra Livre teve como principal foco a necessidade de 
uma distribuição mais justa da terra, tendo como palestrante o 
Professor Ivan Targino, da Universidade Federal da Paraíba, assessor 
de movimentos sociais e, participante da experiência Teologia da 
Enxada, na década de 1960, na Paraíba. O conteúdo foi exposto a 
partir de uma caracterização do semiárido nordestino, destacando 
os seguintes aspectos: distribuição da terra no Nordeste e 
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movimentos sociais significativos ao longo do tempo contra a 
estrutura fundiária vigente; tendências da produção agropecuária 
no Nordeste e especificamente no serniárido e, consequências da 
dinâmica da distribuição da terra e do modelo de produção rural no 
Nordeste. Durante a sua exposição, o Professor Ivan chamou a 
atenção para o fato de que a distribuição da terra e a organização da 
atividade agrícola no Brasil e particularmente no Nordeste, foram e 
continuam a ser marcadas pelos seguintes aspectos: o trabalho 
escravo, que permanece na figura do morador das grandes 
propriedades; a monocultura que é a produção agrícola concentrada 
em poucos produtos e, o latifúndio que ainda hoje existe pela 
concentração de grandes porções de terra nas mãos de poucos. Posta 
essa realidade, foi ressaltada a luta de vários movimentos sociais em 
favor de uma justa distribuição da terra, dentre eles: as Ligas 
Camponesas nos anos 50/ 60 e mais recentemente o Movimento 
dos Sem Terra. 

O tema Agua Limpa chamou a atenção dos participantes do 
encontro para a necessidade de preservação dos recursos hídricos e 
para o fato de muita gente no mundo, em pleno século XXI, ainda, 
não ter acesso à água de boa qualidade. A exposição esteve a cargo 
do Engenheiro Hildemar Vasconcelos, assessor da ASA -
Articulação do Semiárido- instituição que atua no semiárido 
nordestino e que tem como objetivo ajudar a população a conviver 
melhor com a seca. Na sua abordagem, Hildemar destacou os 
seguintes aspectos: a água no planeta, ontem e hoje e, os problemas 
e as soluções para captação e armazenamento da água no semiárido. 
Dados estatÍsticos mostram que 1,2 bilhão de pessoas, não têm água 
potável para beber e 2,4 bilhões de residências não têm esgoto, 
gerando 4 bilhões de casos de diarreia com 2,2 milhões de mortes 
por ano. Situação gerada pelas políticas públicas inadequadas, pela 
inércia dos governos e pela desorganização da sociedade civil. 
Segundo a UNESCO seriam necessários 25 bilhões de d6lares para 
levar água e saneamento a toda população da terra, porém o 
investimento na época era de apenas 8 bilhões. Por outro lado, 
estatÍsticas mostram que a redução de 10% do consumo de água na 
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agricultura seria suficiente para abastecer o dobro da população 
mundial. Ap6s as exposições dos temas foi realizado o debate e o 
aprofundamento dos aspectos abordados. 

Num segundo momento, os participantes do III ENEJAC 
visitaram a região do Serid6 do Rio Grande do Norte, com o objetivo 
de conhecerem duas experiências de convivência do homem com a 
terra e a água no semiárido nordestino, nas comunidades de Caatinga 
Grande no município de São José do Serid6 e Carrapateira no 
município de Caic6. Os projetos têm a assessoria do SEAPAC -
Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários - e têm como 
base a organização dos moradores das comunidades em associações 

A • / N • N que em convemo com orgaos governamentais executam açoes e 
atividades nas áreas de: infraestrutura (construção de cisterna e de 
barragem sucessiva, e dessalinizador); geração de renda (agricultura 
irrigada, pecuária e artesanato). 

A visita ao Serid6 foi coordenada pelo SEAPAC e os ex-jacistas 
foram recepcionados por Dom Jaime Vieira, Bispo de Caic6 e 
hospedados no Centro de Treinamento da Diocese de Caic6. Além 
das visitas aos projetos comunitários os participantes tiveram um 
contato com a cultura local através da realização de uma noite 
cultural com as seguintes atrações: dupla de repentistas; dança dos 
Negros do Rosário e grupo de forr6 pé de serra. Em Natal, a 
programação de cultura e lazer contou na abertura do Encontro 
com a apresentação do Coral "Som das Águas", da CAERN 
(Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte). A Noite 
de Confraternização constou de jantar, seguido de várias atrações 
no audit6rio: troca de presentes, cânticos e uma homenagem ao 
Monsenhor Expedito Medeiros com exposição de um banner, 
lançamento e aut6grafo do livro "Monsenhor Expedito, o Profeta 
das Águas" do Dr. Aluízio Azevedo; City-tour aos principais pontos 
turísticos de Natal, incluindo o :Maior Cajueiro do Mundo" e o 
show folcl6rico. Ç ..._.... =:/ 



ID ENEJAC - Natal RN - 20 a 23 de set/ 

2003, Missa de Enc com Dom Matias 

IV ENEJAC - Florianópolis SC

- 14 a 20 de março de 2006
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m ENEJAC - Natal RN - 20 a 23 de set 
2003, visita ao Seridó do RN 

JoséAlaí RN, Dom Fragoso 
e Eridante RN - 2003 

IVº ENEJAe foi realizado em Florianópolis/Se 

O IV Encontro Nacional de Ex-jacistas - IV ENEJAC, foi 
realizado de 14 a 20 de março de 2006, em Florianópolis/Se, nas 
dependências da Colônia de Férias do SESC em Cacupé, com um 
total de 54 participantes, de 11 estados brasileiros, além de 
representantes da Argentina, Paraguai e do MIJARC- Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica. A coordenação 
da fase preparatória e a realização do encontro coube à equipe 
formada por ex-jacistas do Rio Grande do Sul: João Seibel, Dora 
Milicich, Quirino Signori, Zilba Bortolotto, Sírio Sandri, Maria 
Helena Scopel, Lúcia Cauduro, Canísio Beuren, Devina Bello 
Beuren, Vitório Beuren, Dionísia Brod, Pedro Meinerz, Renita 
Graeff, Irady Masotti e Eli Schmidt. 

A princípio, o encontro deveria proporcionar aos participantes 
uma programação mais "leve", contemplando os aspectos: 
confraternização, intercâmbio, lazer e um conteúdo mais adaptado 
à faixa etária e às características do grupo. Mas na verdade, os 
conteúdos abordados não foram tão "leves" como se propunha. 
Assim, o encontro começou com uma retrospectiva histórica do 
país e uma visão crítica do movimento, desde o surgimento, passando 
pelo período da ditadura militar, pelo encerramento das atividades e 
chegando à fase dos encontros de ex-jacistas; discussão/ reflexão foi 
coordenada por João Seibel, contando com varias intervenções dos 
presentes. 

Dando sequência ao conteúdo do encontro, o grupo sob a 
coordenação de Zilba Bortolotto teve a oportunidade de refletir sobre 
o tema: Desafios para uma vida saudável e comprometida. Além
dos aspectos relativos à saúde física e mental, foram abordados
conteúdos sobre soberania e segurança alimentar.

Depois veio o estudo do tema: Avanços sócio-poHticos e 
econômicos no Brasil, na América Latina e no Mundo, tendo como 
palestrante João Seibel, que fez referências à globalização e aos 
grupos de resistência em várias partes do mundo; a luta dos 
contrários, na qual uns querem garantir o controle privado dos bens 
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e serviços e outros lutam para democratizar o acesso de todos aos 
bens essenciais à uma vida digna. Naidson Baptista (BA) deu uma 
contribuição ao tema chamando a atenção para o fato de que "o 
processo de inclusão social ganha corpo e a consciência de sua 
importância atinge amplos setores da sociedade, incluindo os 
diretamente interessados, o poder público (executivo, judiciário e 
legislativo), e crescente participação de setores empresariais .... O 
pr6prio Governo Federal desafia a população a se organizar, a 
reivindicar, a construir iniciativas de pressão política e de dinamização 
de espaços autônomos de economia sustentável". Continuando, 
João Seibel focou os avanços e os bloqueios do ponto de vista social, 
econômico, político e religioso, no Brasil, na América Latina e a 
nível mundial. 

Em um segundo momento, os  participantes tiveram a 
oportunidade de discutir e aprofundar o tema em pequenos grupos. 
Concluindo o conteúdo de estudo do encontro, Dora Milicich 
coordenou uma reflexão possibilitando aos participantes do grupo 
um questionamento sobre a participação na sociedade, como 
Cristãos, na construção da solidariedade num mundo mais justo, 
participativo, igualitário e democrático. A espiritualidade foi uma 
constante durante o encontro, a partir de reflexões de textos bíblicos 
e da celebração de missas. 

Durante o encontro foram apresentados dois informes. Um sobre 
o MIJARC - Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural
Cat6lica - pelo coordenador do movimento na América Latina

• I\ 
' 

N1valdo Ramos e, o outro por Angela Neves, com a participação
dos ex-jacistas do Paraná, Célio Bonetti e Lindomar Bonetti, sobre
a proposta de elaboração de um livro sobre a JAC no Brasil, tendo
como finalidade resgatar a hist6ria do Movimento e seu papel e
atuação no contexto hist6rico.

A programação cultural e de lazer constou de tempo livre para 
aproveitar o parque aquático e a programação que a colônia de férias 
proporciona aos seus frequentadores (hidroginástica, exercícios 
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aer6bicos, apresentações folcl6ricas, etc), além de um city-tour pela 
Ilha de Florian6polis e uma excursão à região turística composta 
por Blumenau, Brusque (centro de confecções) e Nova Trento com 
visita ao Santuário e museu de Santa Paulina. 

Vº - ENEJAC foi na Ilha de Itamaracá/PE

O encontro foi realizado na Ilha de Itamaracá/PE, no Hotel 
O range, no período de 4 a 9 de novembro de 2008, com um número 
recorde: 72 participantes, de 1 OU nidades da Federação: Bahia, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, Brasília (DF), além de 
participantes da Argentina e do Paraguai. O V ENEJAC foi preparado 
e realizado a cinco mãos, ou dizendo melhor, por cinco estados do 
Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba Pernambuco e 
Bahia. Desta vez, a equipe de coordenação composta por Maria 
Rodrigues Barbosa - CE, José Alai de Souza e José Cândido (Deda) 
- RN, João Camilo e Margherita Peisine - PB, Ignácia Maria da
Conceição Lavareda, San tina Therezita da Costa, Marcos Pacheco e
Cleonice da Silva (Nicinha)- PE e Francisca Maria Carneiro (Chica)
e Neidson Baptista - BA. Contou com a internet na fase preparatória
e se reuniu duas vezes em Pernambuco e uma na Paraíba. O tema
do V ENEJAC foi Aquecimento Global X Agro - Ecologia.

Num primeiro momento houve uma exposição sobre as causas 
e os efeitos do aquecimento global, vendo-se como principal causa 
a desigualdade na produção da riqueza no mundo (75% na parte 
norte' e 25% na parte sul do planeta). 

Constata-se que os países industrializados são os que mais 

contribuem para o crescimento acelerado das mudanças climáticas. 

Após a exposição do tema pelo Sociólogo Antônio Barbosa, o 

aprofundamento do tema ocorreu através de um debate, seguido de 

um estudo em grupo, onde os participantes concluíram pela 

necessidade de um maior compromisso com a preservação do meio

ambiente e incentivo e participação em experiências e projetos que

contemplem: a coleta seletiva e a reciclagem do lixo; a preservação e

não poluição das fontes de água e do solo; a prática da agro - ecologia;
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o reflorestamento; o uso racional da água e da energia, entre outras
medidas que contribuam para a redução do aquecimento global.

Num segundo momento, aos participantes do V ENEJAC foi 
proporcionada a oportunidade de conhecer in loco o SERTA -
Serviço de Tecnologias Alternativas - uma ONG localizada no 
município de Glória de Goitá / PE, no semiárido nordestino. O 
SERTA atuava junto à escola/ comunidade e a pequenos produtores 
rurais com projetos de desenvolvimento sustentável, a partir de 
tecnologias alternativas fundadas na agricultura ecológica, e 
trabalhava também junto aos jovens rurais com capacitação e 
empreendedorismo. Na sede do SERTA os visitantes conheceram 
o seu programa de atuação e o campo de demonstração das
tecnologias alternativas e da agricultura ecológica.

Em seguida os ex-jacistas se deslocaram até uma escola e uma 
pequena propriedade rural e viram, na prática, a aplicação desses 
conhecimentos e tecnologias. A proposta educacional de apoio ao 
desenvolvimento sustentável executada pelo SERTA contava com a 
mediação de educadores para a formação de uma "massa crÍtica" de 
jovens, atribuindo um novo papel para a juventude e para a escola 
do campo. Para tanto, procurava implantar um modelo inovador de 
educação profissional e de diversificação econômica com base em 
uma ação protagonista. A expectativa era de que, no médio prazo, 
fosse constituída uma geração motivada e competente, tanto pessoal, 
como social e produtivamente. Esta geração deveria estar capacitada 
a atuar no contexto do desenvolvimento local sustentável de 
microrregiões do Nordeste brasileiro. 

Concluída a parte de estudos foi apresentado o esquema do livro 
sobre a JAC, por Ângela Neves e Francisca Maria Carneiro (Chica), 
para conhecimento e apresentação de sugestões por parte dos 
participantes do encontro. Em seguida foi escolhida a equipe 
responsável pela sua elaboração: Ângela Neves, do Rio de Janeiro; 
Francisca Maria Carneiro (Chica), da Bahia; João Camilo, da Paraíba; 
Maria do Socorro Morais, do Rio Grande do Norte; João Seibel, 
Dora Milicich e Arlindo Sandri, do Rio Grande do Sul. 
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V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 

de novembro de 2008 - grupo do RS 

V ENEJAC - Uha de Itaparica PE - 04 a 09 
de novembro de 2008 - Visita ao SERTA -

Serviço de Tecnologias Alternativas em 
Glóriado Goitá PE 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 2010 - Porfíria do Pamná 
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V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 
de novembro de 2008 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 2010 - Carmozita CE e 

Mons Ermilo RS, entre os participantes 

Enc Reg- Edileu1.ll, Toinha, Orlando, 
Genivaldo, Pe Orlando, Rioldécio, José 

Eudes, José do Canno .. 

Constou da programação uma homenagem aos ex-jacistas 
falecidos: Áurea Guedes e Monsenhor Expedito, do Rio Grande do 
Norte; Maria Rodrigues Barreto, do Ceará; Rita Calos Sartor, da 
Paraíba; Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, da Bahia; Aracy Roque 
Braun (Chico), Pedro Meinerz, Quirino Signori e Padre João Bosco 
Luiz Schio, do Rio Grande do Sul. Parentes e amigos foram chamados 
a abrirem um Banner com as fotos dos homenageados e em seguida 
receberam fotos gravadas em pratos de porcelana, eternizando esse 
momento de saudade que foi preparado com muito carinho pela 
equipe do Ceará. Adernais de momentos fortes de espiritualidade, 
tudo culminou com a missa de encerramento. 

A programação de cultura e lazer constou de: tempo livre para 
curtir o parque aquático do hotel e os pontos turísticos da ilha. A 
noite Cultural, ocasião em que os estados apresentaram aspectos 
do seu artesanato, folclore e tradições, através da música, encenações, 
bebidas e comidas típicas e da troca de presentes. Esta programação 
incluiu City-tour à Olinda e Recife e, passeio turístico no "Trem da 
Alegria" pela Ilha de Itaparica. 

Os presentes manifestaram o desejo de um próximo reencontro 
- o VI ENEJAC - em 2010, em Fortaleza/CE, ficando por conta
dos estados do Nordeste a coordenação da fase preparatória e da 
sua realização. 

VP -ENEJAC foi em Fortaleza -(CE) 

Nos dias 09 e 10 de outubro de 2009 a Equipe de Coordenação 
do VI ENEJAC composta por Maria Barbosa e Maria Valcíria, do 
Ceará; José Alaí de Souza e Eridante Paiva, do Rio Grande do Norte; 
Margherita Peisino Pereira (Margot) e João Camilo, da Paraíba e, 
Ignácia Maria da Conceição Lavareda e Cleonice da Silva Viana 
(Nicinha), de Pernambuco - esteve reunida em Fortaleza/CE, com 
o objetivo de definir o conteúdo e a programação do encontro, a
ser realizado em Fortaleza, de 7 a 12 de setembro de 2010.

O ano de 2010 foi escolhido pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas como o Ano Internacional da Biodiversidade, ocasião em 

115 



VI ENEJAC - Fortaleza - CE- de 7 a 12 de 
Set/201 O - Representação da Bahia 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/201 O- Representação de Brasília 

VI ENEJAC • Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010- Representação do Ceará 2 

VI ENEJAC- Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010- Representação do RN 2 

116 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010 - Representação da Paraíba 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET flO l O- Representação de Pemam buco 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SETflO I O- Representação do Ceará 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12/ 
09/2010- Representação do RJ

Ângela Neves e Maria Luzia 

que foi realçada a importância vital que a biodiversidade tem para a 
qualidade de vida e para a sobrevivência do planeta. Por essa razão, 
em sintonia com o Ano Internacional da Biodiversidade, o VI 
ENEJAC - teve como tema: Produção Sustentável X Consumo 
Consciente - Atitudes permanentes de cidadania em defesa da 
Biodiversidade. E, como objetivos: 1) Contribuir para uma reflexão 
sobre as necessidades, práticas e impactos da produção e do consumo 
na qualidade de vida e no meio ambiente; 2) Estimular práticas 
permanentes de cidadania, adotando valores e princípios que guiem 
as escolhas, hábitos e formas de produção e consumo sustentável; 
3) conhecer experiências relacionadas ao Tema do Encontro. 4)
Favorecer um intercambio cultural entre os Estados participantes
da reunião,

Para conhecer experiências vinculadas ao tema do Encontro, 
visitou-se o Banco Palmas, um trabalho de cunho sócio-econômico
solidário, que se desenvolve no Conjunto Palmeiras, bairro popular, 
com 32.000 habitantes na periferia de Fortaleza. 

Em 1973, a área era uma favela, sem nenhum tipo de 
infraestrutura. Em 1981, com a fundação da Associação de 
Moradores do Conjunto Palmeiras - ASMOCONP - começou a 
organização da comunidade: 

A Associação criou o Banco Palmas em 1998, como objetivo de 
garantir microcrédito para a produção e consumo local, a juros baixos 
e sem exigências de consultas cadastrais, comprovação de renda ou 
fiador. Os vizinhos passam a dar a garantia ao tomador de credito, 
assumindo se a pessoa é responsável ou não. A gestão do Banco é 
feita pela própria ASMOCONP, e seu quadro de pessoal é 
majoritariamente voluntário. 

Existe, hoje, o Instituto Banco Palmas, uma organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, para cuidar das iniciativas de 
economia solidária existentes. Atualmente há 6 (seis) microempresas. 
A ASMOCONP tem, também, vários projetos sociais para a 
comunidade. 
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VI ENEJAC - Fortaleza - CE- de 07 a 12 VI ENEJAC- Fortaleza- CE- de 7 a 12 de 
de setembro de 2010 SET/2010-- Representação do RS 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 VI ENEJAC - Fortaleza J CE - de 07 a 12 
de setembro de 201 O de setembro de 201 O 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE- de 7 a 12 de VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 
SET/2010- Representação do Rio Grande de setembro de 2010 - Visita ao 
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do Norte Movimento de Sa1íde Mental 

Livro de Canticos do 

3º ENEJAC - Natal, 
20 a 25.09 

Comunitparia do Bom Jardim - Fortaleza 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE- de 07 a 12 
de setembro de 2010 - Visita ao Banco 

Palmas - Experiência de economia soLidária 

O Banco Palmas e a ASMOCONP são um exemplo do que pode 
fazer uma comunidade organizada em defesa de seus direitos e de 
melhores condições de vida. 

Os participantes do Encontro também visitaram o Movimento 
de Saúde Mental do Bom Jardim. A instituição está vinculada à 
vivencia das Comunidades Eclesiais de Base. Trabalhar em parceria 
é uma de suas mais ricas experiências. Com isto, desenvolve vários 
tipos de ações como: Terapia Comunitária, Autoestima, Biodança, 
Horta Comunitária, Cursos Profissionalizantes, Casa de Cultura, 
cujo objetivo é acolher pessoas que tenham sensibilidade para arte 
e ser, ao mesmo tempo, um espaço de encontro, escuta, cidadania e 
cultura para a população. 

Os textos já elaborados do livro sobre a história da JAC foram 
apresentados ao grupo, por Raimundo Caramuru Barros e Angela 
Neves. Ele havia aceitado a incumbência de organizar o material já 
existente "sob uma primeira forma de livro". Os participantes do 
Encontro fizeram suas observações e sugestões no sentido de se 
aprimorar o trabalho e se chegar a um resultado final 

Houve uma nova noite cultural com a participação dos Estados 
e um tour turístico pela cidade de Fortaleza. 

Um momento de espiritualidade precedia as atividades de cada 
dia. 

A missa de encerramento foi o momento de maior agradecimento 
a Deus e, ao mesmo tempo, marcou o encerramento do Encontro. 

VII ENEJAC - Foz de Iguaçu 

Antes de terminar o Encontro Nacional de Ex-Jacistas em 
Fortaleza , foi programado o VII Encontro Nacional de Ex-Jacistas 
em Foz do Iguaçu, de 7 a 11 de novembro de 2012. 

O tema escolhido foi a Integração latino-americano, nesta 
reunião, além dos brasileiros, haverá representantes do Uruguai, 
Argentina, Chile e Paraguai. 
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Considerações sobre os Encontros de Ex-jacistas 

A JAC foi o único movimento da Ação Católica Especializada 
cujos antigos participantes ainda se reúnem regularmente, não por 
espírito de saudosismo, mas com o objetivo de trocar experiências, 
estudar temas de interesse comum e, naturalmente, renovar os laços 
de amizade e de solidariedade que o Movimento plantou no coração 
de cada um. 

Desde as primeiras reuniões de ex-jacistas, sobretudo no Rio 
Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, passando pela realização 
dos encontros nacionais (cada dois anos), a experiência se repete 
por cerca de quatorze anos. Isto é algo significativo se levarmos em 
conta a extensão do Brasil e as dificuldades inerentes à realização de 
cada encontro. Cada estado procura encontrar formas de reduzir o 
custo das viagens e hospedagem. 

Ao se procurar estudar um pouco os encontros de ex-jacistas, 
tanto em nível estadual quanto nacional, uma constatação fica 
evidente: de uma forma ou de outra, os antigos membros do 
Movimento procuraram engajar-se em algum tipo de atividade, como 
meio de dar continuidade ao sentido de militância que cada um 
incorporou à sua vida, a partir do que a JAC lhes ensinou. 

Há um grupo grande de pessoas engajado em diferentes tipos de 
pastorais, como família, liturgia, catequese, saúde, cidadania e 
juventude. 

Na área de saúde, os participantes desenvolvem um trabalho 
importante voltado principalmente, para a medicina alternativa e a 
educação alimentar. O Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul 

/\ •A • • 

tem expenenc1as importantes nesse campo. 
Na área de associativismo, há um trabalho expressivo que se 

desenvolve em cooperativas e sindicatos rurais, abrangendo assessoria 
jurídica, formação da consciência política, de lideranças, capacitação 
profissional, reivindicações em geral. 

Educação em todos os níveis: Alguns são hoje professores 
universitários. Como educadores, estão empenhados na busca de 
qualidade do ensino público, na formação de uma visão crítica e
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reflexiva dos educando confiados à sua responsabilidade 
profissionais. 

Vale destacar o quanto a JAC contribuiu para o processo de 
formação humana e cultural dos seus membros. Partindo-se do 
princípio que a grande maioria dos jacistas tinha, à época, pouca ou 
nenhuma instrução, é significativo constatar o quanto o interesse 
pelo estudo e a própria metodologia do Movimento alavancaram o 
desenvolvimento das pessoas e, por extensão, das comunidades onde 
a JAC atuou. 
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Grupo de Jacista na Diocese de Pesqueira· PE 
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Pennanante de JAC- Santo Dísordi RS, Maríazinha SC, Nicolau RN .. 

Pe Schio - RS - As Nac da JAC 
Encontro Nac ional - Recife 1967 
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Participantes do 3º Encontro Nacional de 

JAC em momento de descontração 

2ª Parte 

111- Elementos Básicos para
Atuação da JAC 

Capítulo 1 
N f 

REFLEXOES SOBRE O METODO VER-JULGAR-AGIR 

João Laivo Seibel 

VER-JULGAR- AGIR 

Todo movimento de ação católica especializada adotou o método 
VER-JULGAR-AGIR. 

Este Método teve origem nas reflexões da JOC, Juventude 
Operária Católica, na Bélgica, tendo como fundador Mons. Cardijn. 
Diante das condições de conservadorismo na Igreja Católica, em 
geral defendendo o status quo político e econômico, ou seja, o sistema 
capitalista de exploração e concentração da riqueza social, ainda em 
fase de expansão, o surgimento desse método significou um avanço 
importante, principalmente como instrumento para a descoberta 
da realidade, aprofundamento e engajamento organizado, nas mãos 
dos jovens trabalhadores. 

A aplicação dos três momentos VER-JULGAR-AGIR, introduzia 
uma dinâmica mais organizada às reflexões e podia levar os 
movimentos em seus núcleos de base e nas suas várias estruturas, a 
obter uma visão mais ampla e crítica da situação dos jovens, seus 
problemas, dificuldades e desafios, dentro de toda realidade em que 
v1v1am. 
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Além disso, o Método ajudava a construir uma identidade entre 
os participantes dos movimentos, no caso, os jacistas. Chegava-se a 
dizer que a identificação dos integrantes do movimento se dava através 
da utilização e vivência do método ver, julgar e agir. Para as lideranças, 
dirigentes de grupos e mesmo para coordenadores, permanentes ou 
não, ter na mão um documento que identificava o método, seus 
vários passos, significava uma segurança importante. 

VER 

O Ver permitia conhecer a realidade (fatos, acontecimentos, 
situações), em vários aspectos, o que de outra forma efetivamente 
não era percebido, desenvolvendo uma visão coletiva, a nível, das 
comunidades, do Estado e do País, uma autêntica aprendizagem 
concreta, resultando em aumento da capacidade e da formação de 
todos os participantes. Ajudava no despertar dos jacistas para a 
comunidade, para os outros jovens, fortalecendo a curiosidade pelo 
conhecimento do mundo, de tantas coisas que se ignorava e se 
descobria, já que muitas questões se relacionavam e era possível 
conhecê-las. A identificação dos problemas na sociedade e das 
dificuldades dos jacistas ou militantes levava a indagar sobre as 

" . 

consequenc1as e as causas. 
As consequências eram mais facilmente percebidas, porque os 

participantes dos núcleos e equipes partiam da percepção de sua 
existência concreta, localizando-se necessidades que eram estudadas 
e muitas vezes enfrentadas com ações e atividades, envolvendo ora 
pequenos grupos, ora muitos jovens e membros das comunidades 
em geral. 

Já as causas eram mais dificilmente percebidas, porque dependiam 
de análises e informações que na maioria das vezes não eram 
conhecidas nem disponíveis para os participantes, questão 
parcialmente suprida pela direção do Movimento, quando fornecia 
o Programa de Ação do Ano ou até com a ajuda de assistentes e
permanentes.
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JULGAR 

Significava o 2° momento na aplicação correta do Método e 
geralmente se tratava de uma reflexão teológico/bíblica. Indagava
se e refletia-se sobre o que está certo e errado nos problemas e 
situações detectadas no Ver e o que a Bíblia, a Palavra de Deus nos 
dizia sobre o refletido. 

Este momento era mais difícil porque se dispunha de poucos 
elementos para aprofundar, questionar e caminhar para uma visão 
mais crítica. A capacidade limitada dos participantes, eis que partiam 
de sua percepção num horizonte geográfico e sociopolítico restrito, 
gerando pouco conhecimento novo. 

Quando algum assistente participava das reuniões, com 
frequência, o conteúdo era mais aprofundado, tendo como 
consequência uma percepção mais ampla e por vezes, mais crítica. 

O Julgar levava geralmente à conclusões intuitivas, com 
dificuldades de aprofundar as percepções verificadas no Ver, que 
eram mais próximas ao cotidiano dos participantes, limitados pelo 
entorno, com clara predominância da cultura e estrutura social locais 
e portanto, conforme a visão dos setores e cultura dominantes na 
sociedade. 

AGIR 

Este era o momento, na maioria das vezes mais forte do Método, 
eis que o Ver detectava problemas, dificuldades e situações, sobre 
os quais era possível agir, promover atividades e ações. Havia uma 
diferença entre Atividades e Ações. As primeiras tinham um propósito 
e objetivo específico, uma finalidade delimitada no tempo e no 
espaço, atacando-se uma necessidade concreta. 

As Ações tinham uma perspectiva mais abrangente, podendo 
compreender diversas atividades no seu curso. Por exemplo, para a 
Campanha de preparação do Congresso de Lourdes, a Ação era um 
conjunto de atividades relativas a estudos, busca de recursos 
financeiros, etc. 
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Cada atividade, como era o caso da aquisição de recursos 
financeiros, era subdividida em outras tantas atividades, tais como 
festas populares para angariar fundos, rifas, criação de frangos para 
vender e destinar o resultado para custear a viagem de 30 brasileiros 
à França em 1962, e outras tantas. 

As dificuldades dos participantes eram enfrentadas com atividades 
de formação, palestras, leituras, cursinhos, participação em entidades 
já existentes nas comunidades e outros. A maioria dos núcleos 
buscava ter livros, uma pequena biblioteca. Organizava-se teatro, 
grupos de cultura nativa, assembleias populares, cursos de 
alfabetização e outros meios e instrumentos de formação. 

Como frequentemente as reuniões contavam com a participação 
de muitos jovens ou moradores das comunidades, os problemas eram 
enfrentados com atividades que envolviam muitas pessoas, algumas 
vezes centenas de jovens e também adultos. 

As ações compreendiam iniciativas que buscavam enfrentar 
problemas maiores ou mais profundos, que exigiam mais tempo, às 
vezes várias atividades, constituindo-se em processos que envolviam 
todo o núcleo ou equipe e por tempo maior, com diversas reuniões 
de revisão e aprofundamento e novo planejamento de atividades = 
Agir. 

As ações se constituíam um grande espaço de formação, tanto 
dos núcleos ou equipes, como dos envolvidos concretamente, 
despertando muitos para a participação comunitária e associativa, 
p� a construção de relações amigáveis com a vizinhança, etc. 

E importante lembrar que a JAC contribuiu para o surgimento 
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, inclusive para a fundação 
das Federações e da própria CONTAG, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura. 

Havia certa clareza de que o Agir se completava, ou o Método se 
completava com a revisão/ avaliação, identificando-se os resultados 
das atividades, as dificuldades, os pontos positivos e negativos, os 
valores que apareceram e outros aspectos. 

Normalmente uma revisão levava a uma reflexão de 
aprofundamento e um novo planejamento de ação, significando uma 
continuidade que evoluía em sentido crescente. 
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As Equipes de Irradiação 

Outro aspecto importante do Método era a busca de cada militante 
de conseguir formar o que se denominava EQUIPE DE 
IRRADIAÇÃO, provavelmente uma proposta de Dom Edmundo 
Kunz. A ideia de todos os militantes terem um grupo de influência, 
intuía uma ação militante de conteúdo importante, o que resultou 
em avanço crÍtico, para não dizer político do Movimento. A equipe 
de irradiação dava uma ideia de compromisso, de engajamento, uma 
visão de força coletiva, de busca de uma sociedade justa e fraterna, 
que se buscava viver no nível de grupo, mas naturalmente abria 
horizontes para a participação social, como Frente Agrária Gaúcha, 
sindicalismo, associativismo e também partidos políticos. 

Evolução na Vivência do Método 

Como referido, a introdução do Método VER -JULGAR -AGIR 
na prática do Movimento, deu um impulso forte na atuação nas 
comunidades, bem como despertou para o conhecimento, com um 
entendimento melhor da situação em que se encontravam os jovens 

I • I rurais e o propno pais. 
No período que antecedeu o Congresso de Lourdes, as atividades, 

especialmente as que visavam angariar fundos para a viagem, 
dinamizavam os núcleos e o Movimento como um todo. 

Os diversos níveis de consciência foram avaliados dentro dos 
• • I • 

segumtes cntenos: 
Consciência Mítica, quando as pessoas simplesmente se 

submetiam aos fent>menos da natureza e a um Deus Todo Poderoso. 
Consciência Ingênua, correspondia a uma compreensão onde as 

pessoas entendiam o mundo como dividido entre bons e maus. 
Cabia aos cristãos converter os maus para que passassem a praticar 
o Bem, sem referir às causas da situação dos jovens rurais. Entendia
se que as mudanças tinham que vir de cima, dos que tinham poder.
O voto em geral era privilégio dos que dominavam na sociedade, já
que não se acreditava na força de mudança do povo organizado.
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Consciência Crítica, quando os jacistas descobriam algumas 
contradições, alguns níveis de exploração, e entendiam a necessidade 
de uma ação associativa, sindical, cooperativa para superar essas 
contradições. 

Apesar de não ter o projeto de uma nova sociedade, começava-se 
a questionar os políticos e partidos e a acreditar na força popular 
para intervir e participar de um processo de mudança, embora não 
se tivesse claro, para que tipo de sociedade. 

Consciência Política, quando os atores percebiam a natureza 
política dessas contradições, e davam-se conta que a pobreza e a 
miséria são produtos da exploração do homem pelo homem e 
exigiam uma ação organizada na sociedade para produzir mudanças 
profundas, capazes de instalar na terra uma sociedade mais justa e 
igualitária, numa visão de construção do reino de Deus, a partir do 
interesse das grandes maiorias. 

Nesta escala de níveis de consciência, a prática da JAC até o golpe 
de 64, se situava majoritariamente no nível de Consciência Ingênua, 
com algumas experiências de exercícios mais críticos. Em nível da 
prática e do seu entendimento, na sua Ação Social, o Movimento 
era basicamente reformista e experimentava dificuldades para 
formular uma visão de transformação da sociedade. Acreditava-se 
num capitalismo humanizado. 

Vale dizer que a percepção teórico-prática não era de todo linear, 
mas tinha lampejos de dialética, quando certas ações e certos 
militantes questionavam estruturas, desenvolvendo posturas críticas 
e propondo mudança social. 

O Conselho Nacional daJAC de Março/ Abril de 1964 vivenciou 
as contradições internas do Movimento, no que refere a diferentes 
níveis de prática nos diferentes contextos regionais de onde 
provinham os participantes. 

No início do Encontro, uma minoria era crítica em relação ao 
golpe militar recém ocorrido; mas a maioria dos dirigentes, assim 
como a maior parte da Hierarquia Católica, apoiava a atitude dos 
militares, considerada correta, pois livrava o Brasil das ameaças do 
comunismo. Em virtude da convivência, dos estudos e de maiores 
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informações decorrentes dos acontecimentos, o entendimento da 
maioria dos participantes do Conselho foi se modificando. 

O resultado foi que esta maioria retornou aos seus Estados de 
origem convencida da existência de um golpe militar, com 
consequências muito sérias para a democracia e para o povo brasileiro. 

Embora as reflexões fossem mais reformistas (buscando somente 
melhorias para os pobres e explorados, sem mexer nas estruturas 
econômico-sociais em nível teórico), as práticas muitas vezes eram 
transformadoras. Isto provavelmente se dava em função do alto grau 
de comprometimento que marcava a militância, a qual realizava 
tarefas muitas vezes além de sua capacidade e do seu preparo. 

O Seminário de Araruama, de 1963, já fora um impulsor 
importante para a compreensão de certos problemas sociais e 
econômicos que o Brasil vivia e nós desconhecíamos, pelo menos 
em uma visão mais global. 

A partir de 64, o Método VER - JULGAR -AGIR foi encarado 
mais numa linha de tomada de consciência, introduzindo-se mais 
decisivamente a questão da revisão/ avaliação, instrumentos 
rudimentares de análise da realidade social, iniciação à percepção 
do funcionamento do sistema capitalista, e mais especificamente, a 
discussão sobre o caráter evangélico dós valores humanos. 

De fato o Concílio Vctticano II, a Encíclica "Populorum Progressio", 
a Exortação Apostólica" Evangelii Nuntiandi", a Assembleia Latino
Americana do Episcopado em Medellin e outros documentos 
posteriores tinham superado esta dicotomia radical e compreendido 
que os valores humanos são também, valores evangélicos se 
praticados para a construção do Reino de Deus em termos da 
dignidade da pessoa humana, da solidariedade e de sua libertação. 

Os outros Movimenttos tais como a JUC, JEC e JIC, mais tarde 
também a JOC, trabalhavam em cima do conceito de consciência 
histórica. Nós da JAC não entendíamos esta linguagem. Só 
descobrimos mais tarde que este conceito expressava a compreensão 
do desenvolvimento dos diversos sistemas de sociedade que se 
sucederam na história humana, e do caráter contraditório das 
relações societárias vigentes nesses sistemas, em termos de escravidão 
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da maioria, da exploração e acumulação capitalista, bem como das 
exigências de projetos de transformação social, na perspectiva da 
Justiça, da Igualdade e da Solidariedade. 

O Conselho Nacional de Itaparica, em 1965 e o Seminário de 
Formação Socioeconômico que se realizou previamente a este 
Conselho, constituíram-se em propulsor forte no sentido de 
dinamizar as relações internas do movimento. 

Enfatizou-se a necessidade dos dirigentes -inclusive nacionais 
buscarem conviver com as equipes dos vários níveis, compartilhando 
- com todos os níveis, inclusive núcleos de base ou secções - os
estudos, as reflexões e os desafios práticos de operacionalizar sua
atuação na sociedade.

Foram introduzidos conteúdos novos no Método, tais como 
análise mais profunda da realidade, com os conceitos de Infra e 
Superestruturas da sociedade, sua inter-relação e a subordinação da 
superestrutura político cultural à infraestrutura econômica, o 
desenvolvimento histórico do capitalismo, embora com dificuldades 
concretas de repercutir tudo isto na prática, ficando, ainda, as 
reflexões restritas a pequeno número de pessoas. O Conselho 
Nacional de Várzea - Recife - 67 avançou em alguns pontos, 
chocando-se, entretanto, com certo bloqueio insuperável para o 
momento, ou seja: uma retórica revolucionária com uma prática 
majoritariamente tradicional, anunciando certa crise de identidade 
entre um Movimento de Formação de Jovens e uma entidade com 
pretensões a ser eficaz em termos de atuação política. A partir de 
1968, o Movimento sofre transformações importantes, tanto na 
vivência do Método, quanto na sua inserção nas comunidades rurais. 

O Ato Institucional n°5 de dezembro de 1968 - um golpe dentro 
regime militar instalado em 1964- significou um maior fechamento 
político/ militar e apressou mudanças na JAC, sendo que os grupos 
foram se tornando mais cautelosos em suas atividades, sobretudo 
as de formação, passando a realizá-las de forma clandestina. 

Quanto ao Método, foram-se adotando conteúdos de Paulo Freire 
(Ação Cultural), precursores da abertura do Movimento para todos 
os trabalhadores rurais, já não unicamente jovens, numa perspectiva 
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de eficácia da ação. Surgiu o entendimento sobre problematização 
da realidade com os interessados na ação e o encaminhamento das 
ações a partir do nível de consciência que a massa tinha, ou seja, se 
partia dos problemas que o povo entende como prioritários e se 
sente capaz de enfrentar e assumir. Na maior parte dos núcleos, 
agora denominados grupos de base, o método passou a ser 
acompanhado de conteúdos mais científicos, já experimentados na 
luta social, no Brasil e outros países, embora a vivência dos três 
momentos continuasse, por ser um procedimento natural do 
militante. Na prática incorporavam-se ao Método elementos 
científicos de análise da realidade, tendo como referencial e como 
pressuposto, a busca da construção de uma sociedade não capitalista, 
com possibilidade de Justiça, Igualdade, Solidariedade e outros valores 
que contemplassem a realização e felicidade de todos, eliminando
se a exploração do homem pelo homem, raiz da violência e da 
desigualdade social. 

As mudanças que se verificaram na realidade brasileira 
progressivamente a partir de 1964 - redundando no golpe de 1968 
com o Ato Institucional nº 5 - ocorreram também, de uma forma 
assemelhada na maioria dos países do Continente Latino
Americano. Foi um período intenso de lutas sociais, em que as 
grandes massas de camponeses e outros setores sociais como 
trabalhadores urbanos e estudantes, entraram em cena, 
protagonizando propostas para a construção de alternativas, que 
substituíssem a situação socioeconômica atrasada e conservadora 
vigente. 

Além de essencialmente injusta, essa situação provocava a 
exclusão de 100 milhões de camponeses pobres na América Latina. 
As ditaduras se estenderam do Brasil e Bolívia, à Argentina, ao 
Uruguai e ao Chile em 1973, além das ditaduras históricas já vigentes 
no Panamá, Nicarágua, Guatemala, Equador e Peru. Em 
consequência destas mudanças políticas, com violentas restrições à 
democracia, os movimentos sociais, inclusive a JAC, buscaram 
alternativas de atuação em forma clandestina. Nestas circunstâncias 
o Método revelou-se insuficiente para uma ação eficaz e
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transformadora. De fato, o VER- JULGAR -AGIR era e continuou 
ainda a ser usado por atores sociais, especialmente ligados à Estrutura 
da Igreja. Ficou claro, porém, que sua utilização não conduzia 
necessariamente a uma consciência social capaz de produzir um 
engajamento pró - mudanças na sociedade. De qualquer modo, o 
método foi importante na vida da JAC e dos militantes, 
especialmente no período de 1960 a 1967. 

------ --- --�....--._ _______ _

Capítulo 2 

Organiza�ão da JAC 

Ange/a Neves LuccheHi 

Arlindo Sandri 

Maria do Socorro Morais Cava/cante 

2. 1 - Núcleos de base ou secções

De início, a JAC foi se desenvolvendo de forma lenta, a partir de 
Núcleos de Base, denominados Secções, onde um ou vários jovens, 
com capacidade de liderança, geralmente apoiados pelo Pároco local, 
eram a alma e o motor do movimento, cuja organização e 
funcionamento tinham por alicerce aqueles núcleos. 

Os jovens com capacidade de liderança, engajados no movimento, 
eram chamados de militantes.

Todo trabalho era voltado para a realidade em que vivia a 
juventude rural atingida pelos militantes, através das Secções ou 
Núcleos de Base. Nesse sentido, pode-se dizer que a estratégia e o 
motor do desenvolvimento e sucesso da JAC, foi o trabalho de 
organização de grupos, apoiados pelos militantes. Tudo era pensado, 
programado e executado em função das bases do movimento e as 
estruturas existentes, desde o nível local, paróquias, até o diocesano, 
estadual, regional, nacional, continental e internacional, só tinham 
sentido porque eram montadas para atender às necessidades das 
bases, ou seja, da juventude rural e das comunidades. 

Esta, certamente, foi a grande força e, ao mesmo tempo, a audácia 
da JAC: confiar nas potencialidades dos jovens rurais, em suas 
possibilidades de serem agentes transformadores do meio em que 
viviam, não hesitando nunca em dar-lhes responsabilidades 
proporcionais ao seu nível de capacitação. Essa capacitação não era, 
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3° Enc Nac · Recife· 1 O a 15 maio 1967. 

0 Enc Nac -Recife - 10 a 15 maio 1967 

Enc. resp. JAC adolescente 2 RS 

Enc.Reg.Sendor Pomoeu-CE Nicolau/lvanil

da/RN, Lourdesn>io/Francisco Faustino/CE .. 

necessariamente, baseada no nível de instrução, ou em cursos que 
o jovem possuía ou pudesse fazer. Era, antes, fundamentada no
testemunho de vida, nas reuniões, geralmente semanais (os círculos
de estudos), para pequenos grupos, cerca de doze pessoas, onde
todas davam seu depoimento; na revisão de vida, no estudo e reflexão
da Escritura, aplicada no dia a dia de cada um e aos problemas da
comunidade; na programação, execução e avaliação de atividades,
sempre voltadas para solucionar problemas do meio onde viviam
os Jovens rurais.

Na medida em que a JAC se firmava a nível local, paróquia, 
diocesano, estadual, regional e nacional, realizavam-se encontros, 
palestras, cursos, campanhas, estágios e seminários para atender às 
necessidades das bases e da conjuntura sócio-político e econômica 
do momento. 

Uma secção era formada por vários militantes e por um (a) 
dirigente, escolhido (a) entre os demais militantes, para coordenar o 
grupo. 

Numa localidade rural, sÍtio, fazenda, vila, povoado, poderia haver 
tantas secções quantos fossem os grupos de base existentes na 
paróquia. Assim, em paróquias muito extensas, poderia haver várias 
secções, coordenadas por uma equipe paroquial. 

Por ser uma Organização da Igreja Católica, as paróquias se 
constituíam como bases de apoio de todo o trabalho realizado pelos 
militantes, e o pároco era um grande agente de mobilização, de 
acolhimento e de orientação junto aos grupos. 

A experiência demonstrou que a JAC se desenvolvia com mais 
facilidade nas Dioceses onde o Bispo estava empenhado num 
trabalho de renovação ampla de toda a pastoral. Não existindo isto, 
era necessário que se encontrasse um Pároco comprometido com 
um trabalho de renovação paroquial, e que o Bispo permitisse que 
o movimento se desenvolvesse.

2.2 - Quem Eram e o que Faziam os Militantes 

Os militantes eram jovens, rapazes e moças, que aderiam ao 
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Movimento e dele participavam ativamente: assistiam sempre às 
reuniões; realizavam atividades programadas; e em equipe 
dinamizavam a vida da paróquia e do lugar em que viviam. 

Eram pessoas da comunidade, frequentemente com pouca ou 
nenhuma instrução, mas sempre com capacidade de liderança, às 
vezes descobertas pelo pároco, por algum jacista ou outras pessoas. 

O militante se destacava por sua capacidade de liderança, ou seja, 
pelo poder de persuadir e irradiar ideias, transmitindo para um 
número cada vez maior de jovens os princípios e objetivos da JAC, 
executando ações, quer individualmente ou em equipe, visando 
sempre a transformação das pessoas e a melhoria das comunidades. 

Maria do Socorro Morais Cavalcante10
, declara: 

"Os militantes jacistas, em suas secções locais, demonstravam muito senso 
de responsabilidade para ajuda mútua e atuação na comunidade religiosa e 
civil. No início não havia muito envolvimento político, no sentido da 
transformação da macro sociedade. Percebia-se muita alegria e satisfação 
em ser da ]AC, em participar das reuniões, das mobilizações e campanhas, 
geralmente em prol da higiene, da saúde, da Igreja, do agricultor, entre 
outras': 

Em outras palavras, o militante era alguém que se sentia 
responsável pelos outros, que aprendia a conhecer seus próprios 
problemas, os problemas de seus companheiros e os do lugar. 
Alguém que acreditava no outro, e com o outro procurava executar 
ações sempre com o objetivo de melhorar a vida de seus 
companheiros e da comunidade. 

O militante nunca agia sozinho; nunca devia monopolizar, nem 
"ser estrela" no meio dos outros; era, antes de tudo, um agente 
catalisador, alguém importante que procurava somar esforços e não 
dividir. Esta atitude era muito para a atuação da JAC. Sobretudo 
quando se sabe que muitas vezes, o que dificulta, ou até mesmo 
impede o crescimento de determinadas iniciativas em pequenas 

10 Dirigente da secção local de Salgado de São Felix (PB), dirigente paroquial 
de Itabaiana (PB) e diocesana de João Pessoa (PB), membro da equipe nacional 
da JAC, como responsável da JACF Adolescente. 
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comunidades rurais, é a desunião das pessoas, e o desejo, às vezes 
inconsciente, de alguém em se projetar, monopolizando as ações 
em detrimento do todo. 

Os militantes sempre foram considerados como a mola mestra 
da JAC e dos demais Movimentos da Ação Católica Especializada. 

A grande novidade desses Movimentos consistiu em acreditar que 
os grandes apóstolos de um determinado meio social são as pessoas 
do próprio meio, como preconizava o fundador da Juventude 
Operária Católica, Monsenhor José Cardijn. Dentro desta 
perspectiva, os melhores apóstolos dos jovens rurais seriam e eram 
os próprios jovens rurais. 

Quase sempre os jovens que vieram a integrar a JAC foram 
inicialmente convidados a participar de alguma atividade, seja de 
cunho religioso, social ou comunitário, tais como: páscoa, retiro, 
encontros, cursos, lazer, etc. 

' 

A guisa de ilustração., transcrevemos alguns depoimentos: 
Maria José Pereira da. Costa 11, testemunha: 

"Cheguei a fazer parte da ]AC por convite de Rita Carlos de Lima(Ritinha, 
como era chamada na ]AC}. Era aluna de Ritinha no curso de Tecelagem da 
Escola Doméstica da cidade, onde se preparavam moças para serem boas 
donas de casa e, também, para exercer uma profissão em artes (pintura, 
costura, croché, culinária, tecelagem com sisai, fio de algodão, lã). Nas 
aulas ela falava do trabalho que exercia na Igreja e na comunidade, tanto 
urbana como rural, e fazia convite para participar com ela. Isto me despertou 
interesse e acabei me envolvendo': 

Roseli Medeiros dos Santos 12
, afirma: 

"Cheguei à ]AC por intermédio do vigário da paróquia; o mesmo trouxe 
alguns jovens já engajados no movimento. Nós nos reunimos e não deu 
muito trabalho; logo me entrosei com eles. Nós éramos um grupo unido, 
trabalhávamos em conjunto. A ]AC foi o início de meu trabalho em 
comunidade e me ajudou muito na vida adulta. Fui colocada na liderança 
do movimento mais ou menos por dois anos''. 

11 Militante de base em Remígio (PB) e dirigente diocesana de João Pessoa (PB). 
12 Algodão de Jandaíra - Remígio (PB). 
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João Seibel 13 relembra: 

"Tive os primeiros contatos com a ]AC a partir do ano de 1958, na época em 
que minha irmã Nelcy participava de atividades de coordenação na regi.ão. 
Mais tarde minha irmã Iloni também passou a participar. Na comunidade 
de Bom Princípio, Roque Schmitz era o coordenador e passou a me convidar 
para as reuniões e atividades. 

Também conheci a Clair Selbach, a Maria Gubert e o ums lsatt que atuavam 
em nível diocesano de Porto Alegre. O grande animado era Dom E:cl.mundo 
Ktmz. A ]AC veio preencher um vazio em minha vida, pois recém havia 
deixado o seminário, onde estudei três anos, primeiro ali mesmo em Bom 
Princípio e depois em Gravataí; seminário de nível (gi.násio e científico), 
preparatório ao curso de filosofia, No seminário fui despertado para o valor 
da vida em grupo, algi,ma preocupação social, embora levasse também a 
síndrome do medo do comunismo': 

Aos militantes cabia a missão de conquistar simpatizantes para o 
Movimento, de entre esses simpatizantes, perceber os que tinham 
capacidade de liderança; de acompanhá-los no trabalho condnuo 
de promoção humana e de crescimento espiritual, para assumirem 
um compromisso cada vez mais competente nas comunidades em 
que viviam e nos diversos escalões do movimento. 

Pode-se dizer que, sem os militantes, a JAC seria um edifício sem 
alicerces, portanto sem base. 

Para ilustrar melhor a importância dos militantes, transcrevemos 
o depoimento de Arlindo Sandri14

: 

� --.so. c;a-

"Observando, hoje como tudo foi acontecendo,fico pasmado ao recordar o 
espírito e o dinamismo dos militantes, e o entusiasmo dos simpatizantes 
que iam se agregando, constantemente, e como as localidades, até então 
apáticas, iam se organizando e efervescendo em tomo da ideia de renovação 
que a ]AC representava. Eram jovens agriettltores, ou colonos, como 

n Militante em Bom Princípio (RS), permanente em Goiás, membro da equipe nacional, secretário latino-americano e presidente do MIJARC. 
J 

14 Militante de base em Travesseiro (RS), dirigente diocesa no da JAC em Porto Alegre (RS); primeiro presidente nacional da JAC e presidente do MIJARC, Movimento Internacional da juventude Agrícola e Rural Católica. 
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dizíamos no Sul, que passavam a se interessar pelo seu próprio crescimento 
como pessoas e dentro de uma comunidade': 

E continua: 

... "assim, da apatia inicial, surgi.am planos de estudo das necessidades do 
lugar e a consecutiva ação: vida religi.osa mais ativa; melhoria de processos 
de trabalho; surgi.mento de clubes esportivos; organização de cooperativas; 
bibliotecas promovendo o hábito da leitura; grupos de teatro; melhoramento 
de moradias; serviços de água potável; ektrificação; alfabetização de adultos; 
e todo tipo de serviços comunitários não especificamente juvenis': 

Em geral, os jovens rurais não eram habituados a falar em público 
e a fazer palestras, mas assumiam bem essa e outras tarefas, à medida 
que sua participação no movimento os levava a um crescimento 
como pessoas e como cristãos, compromissados e engajados na 
comunidade. 

Transcrevemos aqui o depoimento de Zilba Bortolotto, militante 
de base no município de Antônio Prado (RS), permanente diocesana 
em Caxias do Sul (RS), e membro da equipe do Secretariado 
Regional Sul, que ilustra o que acima foi dito: 

"Em maio de 1962 tivemos um congresso diocesano, onde reunimos 2000 
jovens rurais de todas as paróquias da diocese, onde existia ]AC. Contamos 
com a presença de Dom E:cl.mundo Kunz, bispo auxiliar de Porto Alegre. Eu 
era muito tímida e insegura, mas a causa da ]AC me levava a me superar, 
fazendo com que aprendesse na próprja prática. Nesse dia, fiz o discurso de 
boas vindas a todos os jovens, bem como às autoridades ecksiásticas presentes': 

Dizia-se frequentemente que a JAC era um movimento de jovens 
rurais, feito por jovens rurais e para jovens rurais, o que era 
absolutamente verdadeiro. 

Esta frase era também usada pelos demais Movimentos de Ação 
Católica Especializada, todos inspirados na experiência da Juventude 
Operária Católica, JOC, fundada por Monsenhor José Cardijn, na 
Bélgica, e no método de trabalho criado por ele: o VER -JULGAR 
-AGIR. Esse método, utilizado pelaJAC e por todos os Movimentos
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-- .. ----...... 

Pennanente de J 
Quirino Signon 

Especializados, baseava-se no conhecimento da realidade em que a 
pessoa vivia; de suas dificuldades e problemas; encontrados, e numa 
reflexão desta realidade à luz das Escrituras; na programação das 
ações para solucionar os problemas encontrados e na contínua 
avaliação do que foi realizado. 

O método era aplicado e adaptado às diversas realidades em que 
os Movimentos de Ação Católica Especializada estavam inseridos. 

Numa época, final da década de 40 e início da década de 50, em 
que no Brasil quase ninguém acreditava nas potencialidades da 
juventude rural, a JAC confiou na capacidade que aqueles jovens 
tinham de ser agentes transformadores do meio em que viviam e 
pomotores de seu própio desenvolvimento. 

É bom lembrar que à época em que a JAC teve início, o percentual 
de analfabetos no meio rural brasileiro era muito mais elevado que 
nos dias de hoje, e as possibilidades de estudo ainda menores que 
atualmente. 

Transcrevemos alguns trechos do depoimento de João Camilo 
Pereira, Camilo, PB, que mostra um pouco da ação inovadora da 
JAC nas comunidades rurais. 

Diz ele: 

Depois do primeiro Encontro, tomei consciência de que o trabalho teria 
que ser ampliado para que os jovens rurais tivessem a oportunidade de 
vencer a alienação e se tomassem agentes de transformação do meio onde 
viviam ... 

Logo em seguida, comecei a participar dos Encontros Diocesanos, onde 
estabeleci intercâmbios com vários jovens de outras localidades. 
Entusiasmava-me o método adotado e os assuntos que eram abordados. 
Procurava-se ver a realidade e tentar fazer algo que amenizasse o sofrimento 
da comunidade e levasse os seus componentes a acreditar no milag

re da
uniã.o e da solidariedade. 

Organiuvam-se grupos para ajudar as pessoas nos roçados, mutirões, ou se 
planejavam e realiuvam roças comunitárias, ou ainda, se construía juntos 
a casa de um comunitário que não tinha casa. Era gratificante! 
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Bartolotto e 
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Assim começamos a superar nossa inconsciência política e passamos a 
enxergar as raízes da dura e miserável situação da zona rural e das periferias 
das cidades. 

Camilo hoje é advogado. Fundador e advogado do Centro de 
Orientação dos Direitos Humanos da Diocese de Guarabira, na 
Paraíba. Advogado do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 
e dos Servidores Públicos Municipais da região do Brejo da Paraíba. 
Dessa forma, profissionalmente, ele prolonga sua militância a serviço 
da Causa Rural. 

Importância dos Permanentes para o Movimento 

Nos Movimentos de jovens da Ação Católica Especializada havia 
pessoas que se dedicavam exclusivamente ao trabalho de cada 
Movimento por determinado período, às mais das vezes por dois 
anos. Esses jovens eram chamados "permanentes" e podiam atuar 
em nível diocesano, estadual, regional, nacional, continental e 
internacional. 

Esses jovens eram verdadeiros missionários, dedicados 
integralmente à causa do Evangelho em seu, metodologia e programa 
de ação do Movimento. Na sede do seu respectivo secretariado 
paravam para planejar e avaliar; responder cartas e solicitações que 
lhes eram dirigidas; elaborar textos e programas; preparar encontros, 
cursos, seminários, além de outras atividades que lhes eram 
solicitadas. 

Dada a necessidade de expansão da JAC, os permanentes 
passavam a maior parte do tempo viajando pelas diversas localidades 
do seu campo de atuação: diocese, unidade da federação, região e 
país. Em alguns casos viajavam por outros países. Nessas viagens 
formavam novos grupos; promoviam encontros; orientavam grupos 
já existentes. Na sede do seu respectivo secretariado paravam para 
planejar e avaliar; responder cartas e solicitações que lhes eram 
dirigidas; elaborar textos e programas; preparar encontros, cursos, 
seminários, além de outras atividades que lhes eram solicitadas. 
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Referindo-se aos permanentes, diz-nos Dionísia Brod15, dirigente
diocesana em Porto Alegre e membro da equipe nacional da JAC 
afirma: 

"Muitos jO'Uens escutaram o chamado de Deus para esta misslio. Deixamos 
pai, mãe, família, amigos, estudos, comunidade, tudo, para dedicarmos 
alguns anos a esta causa tão nobre. Após a ]AC, voltamos à readaptação 
familiar e comunitária. Não foi fácil". 

José Alaí de Souza 16
, foi permanente nacional de 1962 a 1965, 

Neste período, passou dois anos como responsável pela redação do 
Correio Rural e um ano como Presidente Nacional da JAC: 

... "O forte do Movimento era a formação na ação, a mística, o comp
romisso.

A gente se empenhava de corpo e alma naquilo que fazia. Sentia-se fermento 
no sentidn evangélico. Vejam só: eu, somente com o curso ginasial, morandn 
numa cidadezinha do interior do semiárido nordestino, sair de lá para o 
Rio de Janeiro, e passar a ser responsável pelo Jornal da J AC, editado no 
plano nacional. Para mim, foi uma guinada não sei de quantos graus. Mas 
o sentido de equipe que existia no Movimento ajudou-me a superar todas as
dificuldades. Imaginem que uma das minhas surpresas ao chegar ao Rio de
Janeiro foi o número de páginas do Jornal do Brasil. Até então, não tivera
acesso a nenhum jornal que não fosse o do meu Estado, o Rio Grande do 

Norte".

Finalizando diz: 

"Foram três anos de dedicação exclusiva ao Movimento, que valeram com 

um investimento em mim. Depois da ]AC, passei a ser outra pessoa". 

Eis o depoimento de uma Permanente Diocesano Josefa Spaniol, 
dado no Encontro de Antigos Permanentes Gaúchos, realizado em 
Porto Alegre, RS, em outubro de 1990. 

Iniciei na ]AC em Joaneta, minha paróquia, no município de Nova 
Petrópolis (RS), onde fui militante, depois responsável zonal, abrangendo 

15 Militante de base em Arroio do Meio (RS). 
16 Militante de base em Boa Saúde (RN), 
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os municípios vizinhos. Na participação em encontros arquidiocesanos, 
zonais e regionais fui adquirindo experiências maiores; por isso, fui 
convidada a iniciar o movimento na diocese de Santa Maria (RS), 
juntamente com Lino e Adail Oliveira do Nascimento. Quando saímos, 
depois de dois anos de Serviços à Diocese, havia a ]AC em treze Paróquias, 
setenta e dois Núcleos do Movimento funcionando, e três permanentes 

p
reparados para assumir o trabalho. O Movimento de J AC deixou para 

mim grande amor à terra, amor ao serviço e aprendi a resolver meus 
próp

rios p
roblemas.

Outra Permanente Diocesana, Zilba Bortolotto, nos fala de sua 
experiência e das dificuldades que havia. 

Em outubro de 1962, Padre Schio, que era da Paróquia de Antônio 
Prado, tornou-se Assistente Diocesano de Caxias do Sul, RS, e 
convidou Zilba a fazer parte da equipe . 

Vejamos o que ela nos diz: 

No primeiro momento, o padre Schio e eu tivemos muitas dificuldades. 
A diocese não apoiava financeiramente. Eu necessitava da boa vontade 
de outras pessoas para poder me alojar e me alimentar. Tomava café 
num local, almoçava em outro e à noite, tomava café preto, às vezes 
com pão seco, no meu quarto. Schio compartilhava comigo seu salário 
de CR$ 12,00. Assim podia fazer frente às necessidades que se 
apresentavam para. a sobrevivência. Minha familia não tinha condições 
de me ajudar e nem podia falar a eles das dificuldades pelas quais 
passava, pois certamente me impediriam de prosseguir o trabalho. 

Sobre a importância dos Permanentes, diz Arlindo Sandri: 

O regime de vida do meio rural, onde o trabalho se realizava isolado 
na roça, exigia que houvesse alguém que pudesse chegar até os jovens, 
especialmente nas equipes paroquiais, para uma assistência mais direta 
e pessoal. O jovem rural não era de muita leitura, nem existiam meios 
de comunicação tão fáceis quanto atualmente. 
A disponibilidade dos permanentes foi determinante para o 
desenvolvimento e ação do movimento. 
Em geral, a vida do permanente era muito idealista, desprendimento 
pela remuneração do seu tempo e trabalho; vivia numa pobreza 
franciscana, movimentando-se dentro da precariedade dos meios de 
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transporte da época, mas sempre disposto e disponível porque a 

Providência não falhava. 

\ 

As vezes, os Permanentes eram chamados a prestar uma 
colaboração a nível internacional, ajudando a implantar o 
Movimento em outros países. Foi o que aconteceu com Ignácia 
Maria da Conceição, que trabalhou pouco mais de dois anos para 
organizar a JAC na Venezuela e na Colômbia, por solicitação do 
Secretariado Latino-Americano, com sede no Uruguai. 

Além da experiência que tinha do Movimento brasileiro, Ignácia 
teve contato também com a JAC do Uruguai, Chile, Argentina e 
Peru, a fim de conhecer a realidade daqueles países e aperfeiçoar o 
espanhol, idioma que teria de usar no seu trabalho. 

A vida de Permanente não era muito diferente da que tinha no 
Brasil. 

Morou por dois anos em um Colégio de religiosas espanholas. 
Seu salário era de US$ 90,00 mensais, pagos por dois Bispos. Com 
o salário que recebia pagava as viagens a trabalho. A passagem de
ida e volta ficou sob a responsabilidade do MIJARC, Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica .. 

A JAC sempre se preocupou em preparar seus Permanentes da 
melhor forma possível, procurando proporcionar-lhes experiência 
nos diferentes escalões do Movimento. 

Em se tratando de jovens rurais, que pouco viajavam, sempre 
que possível, fazia-os conhecer outras regiões do país, para terem 
contato com outras realidades, adquirirem novos conhecimentos e 
intercambiar experiências. 

Esta mesma preocupação teve o Secretariado Latino-Americano, 
ao solicitar a colaboração de Ignácia, como se pode observar pelo 
que anteriormente foi relatado. 

Arlindo Sandri foi o primeiro Permanente da JAC no Rio Grande 
do sul, nos idos de 1958 até abril de 1960, quando passou a integrar 
a Equipe Nacional. Diz ele em seu depoimento: 
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Como os jovens rurais trabalhavam muito, procurávamos organizar 
visitas e encontros nas bases durante os finais de semana e, muitas 

vezes,
_ 
para aprofundar o trabalho de formação e nucleação, eu ficava 

uns dias a mais na secção, hospedado na casa de um militante. Para 
não perturbar a vi.da normal da família, eu ia junto com os rapazes 
trabalhar na roça, para assim poder conversar bastante sobre a JAC. 
Foram tempos de muito entusiasmo, trabalho e audácia. 
No começo não existia um orçamento, nem recursos definidos, e menos 
ainda uma remuneração estipulada para os primeiros permanentes, o 
que nem nos preocupava. Era como aquela frase do Mestre no 
Evangelho: Deixa tudo, vem e segue·me. 
O precárío escritório da JAC funcionava em uma sala emprestada 
pela paróquia da Catedral. Nos primeiros meses hospedava·me na 
Cúria Metropolitana e, mais tarde, numa casa dos permanentes da 
JOC. Fazia refeições numa residência de estudantes, onde o Loris 

Isatto era o encarregado. 

Embora desde o início da JAC se fizesse necessária a organização 
de uma equipe nacional de coordenação, com pessoas liberadas para 
o trabalho, isto só come,çou a se concretizar a partir de 1959 com a
chegada de Dinaura Camargo, PE.

A demora na realização desse objetivo se deveu ao fato de que se 
optou por levar para o Secretariado Nacional pessoa com 
experiência de base para isso foi necessário que as primeiras 
experiências do movimento crescessem e se solidificassem. 

Dionaura Camargo, dirigente diocesana de Nazaré da Mata (PE) 
e Arlindo Sandri do Rio Grande do Sul, foram os primeiros 
Permanentes de outros Estados a integrar a coordenação nacional 
da JAC, juntamente com Ângela Neves. 

Dionaura realizou um trabalho pioneiro no Piauí e Maranhão. 
Mais tarde, Maria Luzia dos Anjos da Paraíba e José Cândido 

Cavalcanti do Rio Grande do Norte, deram prosseguimento a esta 
tarefa. 

Ao assumir a equipe nacional, Arlindo Sandri passou quatro 
meses no Nordeste visitando paróquias e dioceses desde Pernambuco 
até o Sul do Maranhão, aprendendo muito e ajudando na formação dos 
primeiros grupos de ]AC de rapazes naquelas regiões. Diz ele: 
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Enc. Reg. Sendor 

Pomoeu-CE - As 

cearences Maria da Paz, 

Maria Rodrigues 

Barbosaa e Pio 

Isolda - Pernambuco Tetê - Paraíba 

JAC de Sítio Feijão - Garanhuns PE. 

A viagem me serviu para descobrir novas situações da realidade 
nacional, como a distribuição de terra e dos recursos naturais; as secas 
no nordeste; a luta dos trabalhadores nas plantações e engenhos de 
cana açúcar; a pobreza extrema; a luta para a sobrevivência e a grande 

vontade da gente para melhorar a situação. 

Quando então padre Raimundo Caramuru Barros chegou ao Rio 
de Janeiro, em abril de 1959, para ser o Assistente Nacional da JAC, 
chamou-lhe a atenção a simplicidade evangélica em que viviam os 
Dirigentes Nacionais dos diversos movimentos de Ação Católica e 
o espírito de fraternidade que os unia. A CNBB, Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, garantia-lhe um salário mínimo e
acomodações para aqueles que vinham de fora do Rio de Janeiro.

O papel utilizado e o material de trabalho eram fornecidos também pela 
CNBB, que devido ao prestígfo desfrutado por Dom Hélder Câmara, eram 
fornecidos gratuitamente por empresas privadas, que abasteciam o parque 
gráfico do Rio de Janeiro. 

As passagens aéreas tinham que ser programadas com antecedência. Dom 
Hélder as conseguia semestralmente junto à Companhia Aérea Cruzeiro 
do Sul, na base do bilhete grátis condicional: ia-se ao aeroporto e viajava-se 
se houvesse assento disponível. Esse requisito exigia uma programação 
flexível, quando permanentes e assistentes tinham que assumir 
compromissos que necessitassem de viagem aérea. As passagens terrestres 
eram assumidas pelos Movimentos. 
Quando Celso Furtado recebeu os dirigentes do secretariado da ]AC da 
Região Nordeste, perguntou-lhes sobre as bases financeiras do Movimento. 
Não foi fácil explicar ao economista criador e primeiro Superintendente da 
Sttperintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE o ideal de 
pobreza evangélica e de confiança na Providência divina 

A dedicação com que os dirigentes nacionais e regionais se entregavam ao 
trabalho em um total desprendimento era comovente. Essa atitude 
certamente ajudava a promover o clima de fraternidade que reinava entre 
as diversas equipes, mesmo que houvesse, às vezes, discordâncias de pontos 
de vista discussões acaloradas. 17 

17 Servos Mariae. 
Passagem pelo Rio ... Crônica de um assistente Nacional da Ação Católica e assessor 
da Conferencia dos Bispos. Otawa. Canadá. 1963, 39 fls. Mimeografado. 
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Periodicamente realizavam-se reuniões com as Equipes nacionais 
de todos os Movimentos chamados "A, E, I, O, U". Às vezes duravam 
mais de um dia. 

Nesses encontros cada Movimento dava um balanço de suas atividades e 
transmitia aos demais seus programas, suas preocupações e questionamentos. 
Essa troca de informações e pontos-de-vista fazia com que se sedimentasse 
uma base comum entre os Movimentos, embora cada um fosse autônomo, 
para adaptar-se às peculiaridades de seu meio, para buscar as melhores 
alternativas no desenvolvimento de sua ação evangelizadora. 

2. 4 Os secretariados regionais e nacional

Num país como o Brasil, de dimensões continentais, além das 
Coordenações Diocesanas, às vezes era necessária a criação de 
Secretariados Estaduais, com pessoas liberadas para dedicar-se 
exclusivamente ao trabalho do movimento. 

Na medida em que a JAC crescia, abrangendo vários Estados, 
fez-se necessária a implantação de Secretariados Regionais, com a 
responsabilidade de articular e apoiar o Movimento naquele conjunto 
de Diocese e Estados. 

Para esse trabalho, tanto a nível Diocesano/Estadual, quanto 
Regional e Nacional, eram designados jovens com experiência de 
base (nível paroquial e diocesano), que se dedicavam ao Movimento 
em tempo integral, os permanentes. 

Em 1961, durante o Encontro Nacional da JAC realizado em 
Niterói, RJ, decidiu-se a criação do Secretariado Regional do 
Nordeste, com sede em Recife, PE. Abrangia os Estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia. Era uma área imensa, com problemas 
distintos, que desafiavam a coragem e o espírito de pioneirismo dos 
que integravamm o Secretariado. 

José Candido Cavalcante, Déda, e Maria Áurea Guedes, do Rio 
Grande do Norte, Maria Barreto, do Ceará, Ignácia Maria da 
Conceição, da Paraíba, formavam a primeira Equipe Regional, tendo 
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como Assistente o Padre Valdir Dantas, do Ceará. Mais tarde, 
Eri�ante do Rio Grande do Norte, integrou também a Direção 
Regional, com Iradi Masotti do Rio Grande do Sul. 

Cabi� a essa Equipe acompanhar o Movimento em toda região, 
por meio de correspondência, visitas, participação em Encontros 
Diocesanos, Estaduais, Regionais, seminários e outras atividades. 

Vejamos o depoimento de José Candido Cavalcante, militante e 
di

:'
igente da JAC em São Paulo do Potegi, RN; integrante da Equipe 

Diocesana de Natal, RN; do Secretariado Regional do Nordeste e 
da Equipe Nacional: 

"As dificuldades iniciais enfrentadas por nós, não foram pequenas. O 
local de trabalho era uma velha igreja e, inicialmente, não tínhamos 
bem onde morar. Até a metade do ano fiquei dormindo no seminário 
de Olinda, e fazendo as refeições na casa da JOC CTuventude Operária 
Católica). Para sobreviver, vez por outra, Padre Paulo Crespo deixava 
alguns trocados e assim a gente ia levando a vida de Permanente, "sem 
salário e sem ter onde morar" 

O Secretariado Regional do Sul, com sede em Porto Alegre, 
abrangia os Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Teve como Assistente Eclesiástico Dom Edmundo Luís Kunz, Bispo 
Auxiliar de Porto Alegre, e como Dirigente Renita Graeff, Ari 
Griebler, Olavo Rockenbach, Vitória Beuren e Zilba Bortolotto. 

Antes de assumir o trabalho a nível regional, Renita como 
professora rural, foi Dirigente da JAC em Forqueta Baixa, município 
de Arroio do Meio, RS; participou de Reuniões Diocesanas e fez 
um estágio de três meses no Nordeste brasileiro, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, junto com Rita Carlos de 
Lima, da JAC de Remígio, PB, e da Equipe Nacional, para motivar 
novos grupos de JAC, incentivar os existentes, e conhecer uma 
realidade diferente da gaúcha. 

Fui designada pela equipe nacional para assumir o regional-sul, em 
Porto Alegre, com Ari Griebler. Com ele, viajei as dioceses de Frederico 
Westphalen e Passo Fundo. Na companhia de O lavo Rockenbach, fui 
à diocese de santa Maria. Mais tarde, Vitório Beuren foi designado 
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para trabalhar comigo no secretariado regional, quando levamos a 

JAC para Santa Catarina. 

2. 5 - A dimensão internacional

Desde muito cedo, a JAC brasileira teve a preocupação de passar 
aos seus membros a ideia de que não estavam sozinhos em sua luta; 
que, pelo mundo afora, milhões de jovens rurais sofriam e 
trabalhavam para, como nós, ajudar a construir um mundo rural 
mais humano e mais justo; que o Movimento estava organizado, 
não apenas a nível nacional, mas também internacionalmente, com 
o nome de Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural
Católica, MIJARC.

Dentro de suas possibilidades, a JAC brasileira procurou 
colaborar com os países vizinhos. Do Primeiro Encontro Jacista de 
Porto Alegre, ainda na década de 50, participaram dois Representantes 
do Uruguai, onde o movimento estava se estruturando. Dirigentes 
paraguaios, Romero da JOC e Pablo Ramon Ferreira, que estavam 
iniciando o Movimento no país, estiveram no Secretariado Nacional 
do Rio de Janeiro, para intercambiar experiências. 

Fundado em 1954, o MIJARC, hoje sediado em Bruxelas, Bélgica, 
era até 1960, uma organização predominantemente europeia, com 
alguns Movimentos membros fora da Europa, como a Juventude 
Rural Católica do Canadá, JRC; a JAC brasileira, o Movimento Rural 
Chileno e seis países do oeste africano. 

I 

Na Africa, de expressão francesa e inglesa, alguns Movimentos 
haviam começado graças à colaboração de Dirigentes franceses, 
holandeses, austríacos, alemães e belgas. 

Em 1960 os Movimentos europeus e o canadense eram os mais 
organizados. Alguns tinham 25 e 30 anos de experiência. Eram, 
também, os melhor estruturados financeiramente, embora vivessem 
bastante fechados sobre si mesmos, sem uma consciência continental 
e mundial dos problemas. 
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A época, constatavam-se acentuadas diferenças de orientação 
filosófica e mesmo quanto a metodologia de trabalho, entre os 
Movimentos dos países saxões e os de expressão francesa. 

O MIJARC procurou reunir essas diversas tendências, na medida 
em que reconhecia as grandes diferenças existentes no meio rural, o 
que, frequentemente, levava o Movimento a adaptar seu método de 
trabalho à realidade cultural e mesmo física dos países. 

Na Europa do início dos anos 60, nem sempre era fácil 
entenderem, mesmo a nível de um Movimento de Igreja, os anseios 
e as potencialidades dos jovens rurais de outros continentes. 

Nos anos 60, o Brasil era o país da América Latina com a JAC 
mais bem estruturada. Certamente por isso, foi chamado a colaborar 
intensamente com o MIJARC, fornecendo Dirigentes e Assistentes 
que atuaram a nível continental e mundial. 

Na Assembleia Mundial do MIJARC, realizada em Lourdes, após 
o Congresso de Jovens Rurais, foram eleitos para assumir a Presidência
do Movimento a nível internacional, René Peeters, da Juventude
Rural belga-flamenga e Angela Neves, da JAC do Brasil, para o

eríodo 1960 - 1962. 
Se bem que estatutariamente o MIJARC fosse uma organização 

única, no entanto, tinha para dirigi-lo um Presidente e uma 
Presidente. 

Angela Neves foi a primeira representante de um país em 
desenvolvimento a integrar a Equipe do Secretariado Internacional, 
trabalhando ali em tempo integral. 

De 1962 a 1964, Arlindo Sandri, então Presidente da JAC 
brasileira, assumiu a direção do MIJARC, juntamente com Ans 
Balfoort, da Holanda. 

Em 1967-68, o Padre Raimundo Caramuru Barros, então 
Assistente Eclesiástico da JAC do Brasil, assumm o mesmo cargo 
junto ao MIJARC. 

Em 1970, na Assembleia Geral do MIJARC em Ottawa, Canadá, 
João Seibel foi eleito Presidente Internacional do movimento, 
juntamente com uma francesa, uma belga, um suíço, um camaronês 
e um espanhol. 
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O grande desafio do Secretariado Internacional no biênio 1960 -
1962 foi: 

• manter o MIJARC aberto para o mundo, solidificando o
impulso que o Congresso de Lourdes havia dado; 

• implantar e/ ou expandir o Movimento em vários países sul
americanos, da América Central, África e Ásia, que haviam mandado 
representantes ao Congresso; 

• colaborar na organização dos Secretariados Continentais:
europeu, africano e latino-americano. 

Cabe também ao MIJARC representar a Juventude Rural junto a 
Organismos Internacionais Católicos ou não, como por exemplo, 
a FAO e UNESCO - órgãos das Nações Unidas para a Agricultura 
e para a Educação respectivamente; junto à OIT, Organização 
Internacional do Trabalho, à Comunidade Econômica Europeia, e 
outras Organizações. 

Depois do Congresso de Lourdes o MIJARC percebeu quão 
importante era desenvolver um trabalho a nível continental, para 
favorecer a organização do Movimento nos países. Assim, deu-se 
um grande impulso para a implementação dos Secretariados 
europeu, africano e latino-americano, uma vez que nesses 
continentes é que o Movimento mais avançava. 

No inicio da década de 60 existia na África um embrião de 
Secretariado continental com sede em Dakar, capital do Senegal. 

Depois do Congresso de Lourdes, o MIJARC contou com dois 
dirigentes para organizar o Secretariado Europeu. Esse trabalho foi 
muito importante. Fazia apenas quinze anos que a guerra terminara, 
deixando marcas, e os movimentos europeus viviam ainda bastante 
fechados entre si. 

O Mercado Comum Europeu, à época, compreendia apenas a 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. As 
diferenças histórico-político-culturais eram bastante fortes, mesmo 
entre Organizações Católicas, como a JAC. 

O Secretariado Europeu procurou harmonizar as diferenças entre 
os movimentos, embora respeitando a individualidade de cada um. 
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O Secretariado Latino-Americano, com sede no Uruguai, foi 
estruturado para dar apoio aos Movimentos que se organizavam nos 
diferentes países. Mais uma vez o Brasil foi chamado a dar sua 
colaboração. Na Assembleia Geral do MIJARC, realizada em 
Assunção, Paraguai, em 1967, João Seibel foi eleito Secretário Latino
Americano, integrando a Equipe formada por Dora Milicich, do 
Movimento Rural Argentino e Maria Madalena Mailleux, da 
Juventude Rural Belga, Valona, que havia trabalhado por dois anos, 
como conselheira do MIJARC junto à JAC uruguaia. Também o 
Padre João Bosco Luiz Schio foi nomeado Assistente Latino
Americano, substituindo o Padre Seijas, do Movimento uruguaio. 

A década de 60 foi de grande efervescência político-social na 
América Latina. As FARC, Forças Armadas Revolucionárias, já 
atuavam na Colômbia, enquanto outros países como, por exemplo, 
o Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina, tinham governos ditatoriais,
num clima de muita ebulição político-social e econômico,
Secretariado Continental conseguiu realizar um trabalho
extremamente importante de presença e apoio junto aos países
membros.

Como Secretário Latino-Americano do MIJARC, e por isto 
mesmo tendo de viajar por vários países, João Seibel diz o seguinte: 

Entre 1967 e 1970, os movimentos nacionais (Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e México), mais tarde também 
Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, El Salvador e Guatemala, 
tiveram desenvolvimento muito grande. 

Em 1968, o Papa Paulo VI visitou a Colômbia para participar da 
Conferencia Episcopal Latino-Americana do CELAM em Medellín. 
Embora, contrariando a maioria dos Movimentos sociais e também 
católicos, ele se manifestou pela Libertação do Continente pela via 
não violenta. Na época significou certa frustração para muitos; mas 
seu apoio firme à Teologia da Libertação e aos direitos dos povos, dos 
pobres, dos indígenas e a opção por eles, significou um avanço no 
compromisso da Igreja com o povo latino-americano, influenciando 
decisivamente os Movimentos de Ação Católica, especialmente a JAC, 
que, com tomada de consci�ncia tardia, crescia rapidamente na 
unificação do entendimento sobre a realidade de exploração econômica, 
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dominação política e exclusão social das amplas maiorias e da 
necessidade de conhecer o que as ciências sociais e a experiência 

histórica de lutas dos povos nos podiam ensinar. 

No início de 1968, de volta de viagens a vários países e 
convi v ência com os Movimentos Nacionais, a Equipe do 
Secretariado Latino-americano se reuniu em Maldonado, Uruguai, 
para tentar entender e interpretar o significado das preocupações 
que estávamos sentido juntamente com os Movimentos. Significou 
o início de um trabalho organizado com vistas a que todos os
Movimentos Nacionais buscassem entender a realidade de seus países
e a função do Movimento. Começou a percepção que o método ¼r
· Julgar e Agir era insuficiente para esta tarefa. Buscou-se socorro
principalmente em Paulo Freire e outros intelectuais como Luiz Fio ri
(exilado no Chile), além de Padre Juan Luís Segundo do Uruguai,
Plínio de Arruda Sampaio, Paulo de Tarso, Romanelli e outros
brasileiros, todos exilados no Chile.

2. 6 - O papel do Assistente Eclesiástico na Vida do Movimento

Depois do nível paroquial, a JAC se organizava em âmbito 
Diocesano, onde a Coordenação, em geral, era constituída por 
militantes, com experiência de Base (trabalho nas paróquias) e por 
um sacerdote, denominado Assistente Eclesiástico. No âmbito 
paroquial, era o Pároco que desempenhava este papel. 

A posição do Padre, dentro do Movimento, era bem diferente da 
que ele assumia em outras Organizações Católicas. 

O Assistente Eclesiástico não era o Diretor do Grupo Jacista, ou 
aquele que dirigia as reuniões. Era, antes de tudo, um educador, 
aquele que, ao lado dos jovens, os ajudava a aprofundar a Fé, pelo 
estudo e reflexão das Escrituras, e a descobrir a forma prática de 
inserir a Doutrina no dia a dia da vida. Os jovens aprendiam com o 
Sacerdote e este, também, aprendia com os jovens. Essa troca profícua 
de conhecimento e de experiências, muitas vezes levava à 
reformulação de certos aspectos da Pastoral Paroquial, de forma a 
torná-la mais eficaz e mais de acordo com a realidade. 
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As reuniões eram um espaço de crescimento mútuo, onde todos, 
leigos e sacerdote, tinham o que dar e o que receber. 

Lições de vida qualquer um pode dar, desde que tenha conteúdo 
interior suficiente para transmiti-las; isto os militantes tinham 
bastante. Na sua simplicidade e firmeza, mas também na 
profundidade de suas ponderações e reflexões, os militantes 
conseguiam, muitas vezes, importantes mudanças de postura, não 
só entre os jovens e pessoas da comunidade, mas, também, entre os 
sacerdotes com os quais trabalhavam. 

O valor do trabalho em Equipe, da divisão de tarefas, da 
importância de se confiar na capacidade da Juventude Rural, era 
algo bastante novo e importante, não só para sacerdotes, mas também 
para os padrões da época em que a JAC foi implantada no Brasil. 

Sacerdotes e Seminaristas, em geral, eram preparados para dirigir 
Paróquias e leigos. Na Ação Católica especializada eles tinham, 
sobretudo que ouvir. Ouvir leigos, que eram os verdadeiros 
responsáveis pelas ações que se desenvolviam em diferentes níveis. 
Cabia, no entanto, aos Assistentes, o importantÍssimo papel de 
educadores desses mesmos leigos, de ajudá-los, a partir das lições do 
Evangelho, a ser fermento na massa; aprofundar a reflexão, com 
visitas a uma ação o mais eficaz possível. Daí a necessidade e a 
importância de se ter Assistentes preparados para acompanhar o 
trabalho do Movimento em todos os níveis. 

Arlindo Sandri, em seu depoimento, escreve: 
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O papel dos assistentes sempre foi muito importante, sobretudo no 
início do movimento. Em geral, eles sempre souberam se manter na 
posição de "assistentes" e privilegiar a autonomia e iniciativa dos 
militantes e dirigentes. Uma frase que me marcou para sempre, foi a 
de que éramos "um movimento de jovens, para os jovens e pelos jovens". 
Dada a simplicidade da formação da maioria dos membros do 
movimento, o assistente sempre foi um apoio nesse campo. No meu 
caso, foi muito importante o que recebi dos padres Ermilo, Caramuru 
e Colombier. Eles deram um empurrãozinho e a gente se largava a 

caminhar com os próprios pés. 

Desde cedo o Secretariado Nacional da JAC se preocupou com 
a formação dos Assistentes Eclesiásticos. Eles não só participavam 
dos Encontros do Movimento, em diferentes níveis, mas, sempre 
que possível, tinham reuniões específicas. 

Com a finalidade de quebrar um pouco o isolamento em que 
viviam os párocos rurais à época, década de 50, seja pela grande 
extensão de muitas Paróquias, seja pela dificuldade dos meios de 
comunicação e transporte, em várias Dioceses foram criadas Equipes 
de Padres Rurais. A periodicidade das reuniões variava de acordo 
com a realidade local, mas eram sempre um momento de oração, 
estudo e troca de experiências de muita validade. 

Dioceses imensas e distantes, como Oeiras no Piauí tinham, já 
na década de 50, sua Equipe de Padres rurais. 

O Primeiro Encontro Nacional de Assistentes de JAC, realizado A 
J em Miguel Pereira, RJ, em junho de 1966, enfatizou a necessidade f 
l da formação de Equipes Sacerdotais que poderiam abranger várias

Paróquias. Elas contribuiriam para quebrar o isolamento dos Padres
rurais e, ao mesmo tempo, para criar uma pastoral missionária,
adequada ao meio rural, num esforço de formar cristãos que se
fizessem presença num mundo em transformação.

Na realidade, embora um pouco empiricamente, as primeiras
Equipes de Sacerdotes rurais tiveram esse mesmo objetivo.

Sempre com a intenção de ajudar a preparar Assistentes
competentes, o Secretariado Nacional da JAC procurou favorecer
a criação de Equipes de Seminaristas, que se reuniam para estudar os
objetivos e a metodologia, recebiam as publicações do Movimento
e participavam de Encontros em diferentes níveis.

Houve Equipes que funcionaram nos Seminários São José no
Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco,
Fortaleza, no Ceará, Viamão, no Rio Grande do Sul, assim como
n.o Colégio Pio Brasileiro em Roma.

Essas Equipes tiveram um importante papel na formação de
futuros Assistentes, e permitiram que muitos Seminaristas, desde
cedo, se familiarizassem com a vida do Movimento.

Diz Militino Leite da Cunha, do Rio Grande do Norte: 
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Meus primeiros contatos com a JAC foram como seminarista de 
filosofia, depois de teologia, no seminário arquidiocesano de São José, 
no Rio de Janeiro, entre 1952 e 1957. Éramos um grupo da diocese de 
Mossoró (RN), como de outras dioceses, inclusive de Porto Nacional. 

Ordenado Sacerdote em 1957, seu primeiro trabalho pastoral foi 
como Coadjutor e depois Vigário de Caraúbas, RN, onde havia um 
núcleo de Pré-JAC, e depois de JAC feminina. Nesta secção era 
militante Eridante Paiva, que veio a integrar a Equipe Diocesana e a 
dos Secretariados Regional Nordeste e Nacional. 

Ainda em Caraúbas, Militino foi nomeado Assistente Diocesano 
da JAC de Mossoró, RN, em substituição ao Padre Raimundo 
Caramuru Barros, enviado ao Rio de Janeiro, como Assistente 
Nacional do Movimento. 

Em 1968, Militino voltou ao estado leigo. 
Hoje, concluindo seu depoimento, ele diz: guardo as melhores 

recordações da ]AC. Ela me ajudou muito a desempenhar melhor minha 
missão como sacerdote. 

Dom Epaminondas Araújo, hoje falecido, primeiro Bispo de Rui 
Barbosa, Bahia, e depois de Palmeira dos Indios, Alagoas, foi 
Assistente Paroquial de JAC em Alagoa Grande, Paraíba. 

Diz ele em seu depoimento: 

Fui conquistado para a Ação Católica, quando era estudante no 
seminário arquidiocesano da Paraíba. Nos últimos anos do curso 
teológico, tive aulas sobre o apostolado leigo organizado, dadas pelo 
Reitor, Monsenhor José Tibúrcio. Ele soube entusiasmar os seus alunos 
para a ação católica. Naquele tempo, comecei também a ler os livros 
que tratavam do assunto. De modo especial, o meu entusiasmo 
aumentou ao ler os Elementos de Ação Católica, de Alceu Amoroso 
Lima. 

Como Pároco rural, o então Padre Epaminondas, passou pelas 
Paróquias de Araruna, Guarabira e Alagoa Grande, todas no Estado 
da Paraíba. 
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Em Alagoa Grande, em 1954, organizou uma secção jacista, da 
qual fizeram parte Ignácia Maria da Conceição, além de Zezinha, 
que ainda vive na cidade, Maria Helena e Maria Stella que hoje moram 
em Juarez Távora, Paraíba, e Nazinha Oliveira, atualmente residindo 
em Campina Grande, na Paraíba. 

Diz ainda o mesmo depoimento: 

Depois dos primeiros contatos com as jovens da cidade e do meio 
rural, aproveitei o carnaval de 1954, para fazer um encontro com as 
jovens que eu já conhecia. Pela manhã falava sobre a vida cristã. À 
tarde ia passando noções sobre o apostolado que elas poderiam realizar 
no seu meio. 
O Senhor do Reino abençoou. Começaram as reuniões para o estágio. 
As meninas do interior conseguiram uma casinha na cidade, para virem 
no sábado e passarem o domingo, a fim de assistirem as reuniões e 
participarem da missa dominical. Depois de um ano, a maioria das 
jovens já se dedicava ao trabalho missionário nos sÍtios e fazendas ... 
Foi para esse grupo que escrevi um Caderno de Ação Católica Rural. 

Eis o que diz o Padre Djalma Rodrigues de Andrade, Assistente 
da JACF de Floriano, Piauí, na década de 50: 

Conheci a JACF, da qual me tornaria assistente paroquial durante cerca 
de dez anos, nas décadas de 50/ 60, graças a contatos com movimentos 
de Ação Católica, ainda aluno de teologia na pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma, onde me ordenei padre a 25 de fevereiro de 1956. 
Ordenado padre, e antes de regressar ao Brasil, tive um contato salutar 
e intimo com a JOC, par ticipando de um pequeno (mas 
importantíssimo) treinamento de 15 dias, numa casa de formação 
mantida pela JOC Internacional, em Tournepe, Bélgica. Foi um banho 
de mística de ação católica, iniciado com palestra memorável de 
Monsenhor Cardjin da qual, entre outras coisas, guardo a afirmação 
de que seus trabalhos com os jocistas, o fizeram desaprender de rezar 
no singular. 

De volta ao Brasil, rumo à Diocese de Oeiras, no Piauí, Djalma 
passou pelo Rio de Janeiro e, nesta ocasião, manteve contato com 
as Equipes Nacionais dos Movimentos de Ação Católica 
Especializada, inclusive a JAC. Os contatos continuaram até o final 

161 



dos anos 50. Dionaura Camargo, então dirigente daJACF de Nazaré 
da Mata, em Pernambuco, foi ao Piauí e ajudou a 1mciar o 
Movimento em Floriano. E continua o depoimento: 

Lembro-me, emocionado, das nossas reuniões à sombra da mangueira, 
no sítio do Sr. Joca V iana, para quem trabalhava o pai de Anita, uma 
das jacistas. Dali partiu para um belo trabalho de evangelização, que 
se irradiaria rapidamente. 
Dionaura Camargo voltou a visitar a equipe jacista e cada visita era 
oportunidade para a realização de dias de estudo e outras atividades 
do movimento. 
A panir da experiência da JACF, também se organizaram em Floriano, 
a JEC e a JOC, esta com colaboração de Joaquim Accioly, da equipe 

nacional daquele movimento. 

Concluindo, diz o Padre Djalma, 

Quero terminar esse depoimento, falando de mim: do que a JACF, do 
que a ação católica em geral deixou para mim. Creio que posso dizer 
como o Monsenhor Cardjin, que aprendi com meus jovens militantes 
a rezar no plural... 
No limiar de meus 50 anos de padre, reconheço ser uma graça 
inestimável o meu encontro com a Ação Católica, especialmente com 
a minha querida JAC. De militantes entusiastas assim, de sua juventude 
e de seus sonhos aprendi o entranhado amor que devoto à Igreja, aprendi 
a planejar, a manter-me paciente no caminhar da história, a alimentar

me de esperança. Foi bom. Valeu! 

Ao se falar em JAC no Brasil, não se pode esquecer algumas 
pessoas que já faleceram, mas deixaram sua marca na vida do 
Movimento. 

Recordamos de modo especial, o Padre José Luiz Silva, do Rio 
Grande do Norte, Padre Zé Luiz como era conhecido; Monsenhor 
Expedito Sobral de Medeiros, o Monsenhor Expedito, de São Paulo 
do Potogi, RN; Padre Antônio Dantas Vilela, de Serra Caiada, RN. 
Todos da arquidiocese de Natal, RN; Padre Francisco José de Castro 
Ramos, Vigário de Apuiarés (CE), assistente arquidiocesano de 
Fortaleza e pioneiro na implantação do Movimento no Estado, na 

162 

década de 50. Com sua tradicional tranquilidade, ele costumava dizer: 
"às vezes, na vida, é preciso dar um passo atrás para poder dar dois 
adiante". 

Na região do agreste pernambucano, o Movimento cresceu graças 
ao apoio dos Bispos Dom Carlos Coelho e Dom João de Sousa 
Lima, e os padres Mário Leitão, de Ororó (PE) e Gentil Diniz, de 
Limoeiro (PE), que deixou a Paróquia ao ser nomeado Bispo de 
Mossoró (RN), 

Também de Nazaré da Mata saiu o Padre Otávio Aguiar, pároco 
de Limoeiro (PE). Na década de 50, ele foi o primeiro Assistente 
Nacional da JAC. Sua liberação para o cargo não foi fácil de ser 
obtida, sendo necessária a intervenção do então Núncio Apostólico, 
Dom Armando Lombardi, para que isto acontecesse. Essa dificuldade 
decorria não somente da falta de Sacerdotes existente no Brasil, mas 
também do fato que, à época, ainda não se dava muito valor ao 
movimento de jovens r urais. Não se acred_itava muito nas 
potencialidades do camponês. Padre Otávio Aguiar deixou de ser 
Assistente Nacional quando foi nomeado Bispo Auxiliar de São 
Luiz (MA). 

A juventude rural não tinha voz nem vez, mesmo dentro de alguns 
setores da Igreja da época. Essa realidade só começou a mudar um 
pouco, na medida em que a JAC foi se firmando, pela seriedade de 
seu trabalho. 

No sul, Padre João Bosco Luiz Schio, realizou importante 
trabalho no município de Antônio Prado (RS), sendo depois 
nomeado Assistente Diocesano de Caxias do Sul, Assistente 
Nacional da JAC e do Secretariado Latino-Americano do 
Movimento. 

Em 1956, graças ao interesse e dedicação do Padre Gilberto Vaz 
Sampaio, o Movimento começou a ser implantado na Bahia, a partir 
d 

, ,  
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" a Diocese de Amargosa. A epoca, e e era responsave por tres 
Paróquias predominantemente rurais: São Miguel das Matas, Laje e 
Mutuípe. Em 1958 foi realizado o Primeiro Encontro Diocesano de 
Assistentes. 
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Numa região em que as distancias eram grandes e os meios de 
transporte bastante difíceis, havia um Encontro Diocesano anual, 
o que permitia um maior entrosamento entre as secções.

Padre Gilberto respondeu ao questionário enviado a fim de colher
subsídios para a elaboração da história da JAC e enviou farta 
documentação sobre a vida do Movimento na sua região. 

No início de 2008, Padre Gilberto Vaz Sampaio faleceu, vítima 
de um acidente de automóvel, mas deixou sua marca na vida de 
muitos jacistas e de muitas pessoas que o conheceram. 

Na década de 50, destacou-se na Diocese de Campanha (MG), 
como Assistente Diocesano, o Padre José Resende Bueno, já falecido. 

Entre os Bispos, além da figura impar de Dom Helder Câmara, 
não se pode esquecer Dom José de Medeiros Delgado, na épôca 
Bispo de Caic6 (RN), que em 1947, na região do Serid6, sertão do 
Rio Grande do Norte, organizou os primeiros grupos jacistas do 
Brasil, com jovens filhas de pequenos agricultores. 

Na década de 50, Dom Fernando Gomes, então Bispo de Aracaju, 
muito favoreceu a implantação da JAC em Sergipe, sendo pioneiros 
nesse trabalho os padres Mario Reis, do município de Japaratuba, e 
João Lima, da Paróquia de Frei Paulo. 

Mais tarde, já nos anos 60, como Arcebispo de Goiânia, Dom 
Fernando continuou apoiando o Movimento, quando João Seibel 
(RS) e Dalva Santana (RN), foram implantar os primeiros Núcleos 
Jacistas em Goiás. 

A dedicação, empenho e entusiasmo de Dom Edmundo Luiz 
Kunz, Bispo Auxiliar de Porto Alegre, e Assistente Arquidiocesano 
da JAC, muito contribuíram para a expansão do Movimento no 
Rio Grande do Sul. 

Além de trabalhar com os militantes, assistentes e seminaristas 
de Viamão (RS), Dom Edmundo também exerceu influencia muito 
positiva junto a vários de seus colegas Bispos no Estado. 

Para ajudar a implantação do Movimento, Dom Edmundo 
publicou Por onde inici.ar a ]AC, em 1958, ]AC, Uma juventude
nova para o mundo Rural. 

Diz João Seibel, referindo-se a Dom Edmundo, ele 
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acompanhava as principais atividades da JAC. Também se preocupava 
em acompanhar os militantes em formação. Com certa frequência, 
vinha em casa, e quando estava na roça, ia lá conversar e saber das 

novidades, demonstrando interesse pelo crescimento do trabalho. 

Alguns Assistentes ainda se encontram entre nós. Também eles 
por sua dedicação e trabalho, muito contribuíram para o progresso 
do Movimento em determinada época. 

Nas Paróquias por onde passou o Padre João Penha Filho, já 
falecido, se dedicou, com afinco, à formação de grupos jacistas, 
sobretudo de JAC masculina, no Rio Grande do Norte. 

Sobre sua experiência como Vigário de São José do 
Campestre ele diz, que a JAC modificou a estrutura da paróquia. Ali
nós víamos rapazes e moças movimentar a comunidade. 

Na década de 50 os Padres Rui Barreira Vieira, de Areia, 
Epaminondas Araújo, de Alagoa Grande, e José Fidelis, de Sol�ea, 
foram os pioneiros na implantação da JAC no Estado da Para1ba. 

Dada a carência da população, principalmente quanto à educação 
e saúde, houve uma preocupação em implementar ações que 
ajudassem a solucionar esses e outros problemas. 

Além dos cursos de alfabetização, o padre Rui criou a Escola 
Doméstica de Remígio, que desempenhou importante papel para a 
promoção humana daquela comunidade e d�s vizinhas. . . . . 

Em Remígio vivia Rita Carlos de Lima (Ritmha) que, por m1c1at_1va
do Padre Rui, participou de um curso de tecelagem em Campina 
Grande, (PB). De volta a sua comunidade, tornou-s� P,:ºf�ss_o� de
tecelagem na Escola Doméstica, onde começou sua miht�c1a Jac1sta. 

Hoje, Remígio é município, mas certamente, multo de seu 
desenvolvimento se deveu a ação da JAC. 

No Rio Grande do Sul Monsenhor Ermilo Weizenmann, ex
assistente Arquidiocesano da JAC de Porto Alegre e o Padre Júlio 
Antônio Giordani de Caxias do Sul, ainda participam de encontros 
de ex-jacistas, demonstrando que o tempo não conseguiu apagar 
seu interesse pelo Movimento. 
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Capítulo 3 

A JAC Adolescente 

Maria do Socorro de Morais Cavalcante 

Responsável Nacional pela JAC Adolescente 

A JAC Quventude Agrária Católica) assentava sua base de reflexão 
e ação em temas que envolviam questões mais relacionadas com a 
juventude rural, tais como: vocação, profissão, casamento, técnicas 
e políticas do mundo agrário, atualidades sócio econômicas do país, 
os jovens no mundo de hoje, etc. 

A JAC ADOLESCENTE surgiu como um movimento da Ação 
Católica das Adolescentes do meio rural. Sentiu-se que as 
adolescentes estariam mais interessadas em assuntos que lhes 
tocassem mais de perto como as transformações físico-emocionais, 
o àutoconhecimento, a vida em grupo, as amizades etc. Assim,
atendendo aos imperativos dessa faixa etária no que se refere à
necessidade natural de agrupamento e, seguindo os mesmos
princípios e a mesma estrutura organizacional da JAC, foram
surgindo os primeiros núcleos do Movimento entre adolescentes,
por volta do ano de 1961, na Paróquia de Taipu - Rio Grande do
Norte, sob a assistência do seu Pároco, o grande e entusiasta padre
José Luiz Silva. Gradativamente outros núcleos foram surgindo em
outras Paróquias do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Maranhão, Piauí e Bahia, se expandindo assim pelo
nordeste inteiro e por outros Estados do Brasil, notadamente no
Rio Grande do Sul.

A estas alturas o Movimento já estava nas bases e para melhor 
garantir a unidade nos princípios e met0dologia foi necessário haver 
uma Coordenação Nacional com sede também no Rio de Janeiro. 
A primeira Coordenadora foi Maria do Socorro Morais vinda da 
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JAC da Paraíba, em 1963, com a tarefa de elaborar um programa de 
orientação das ações a nível nacional e promover nucleações, ou a 
instalação de novos grupos nas diversas Paróquias do país. 

Quem Eram? Como Viviam? Qual o Contexto? 

A adolescência, segundo vários estudiosos do desenvolvimento 
humano, é a fase da vida que vem depois da infância e antes da 
juventude, começando por volta dos 12 anos de idade terminando 
por volta dos 18 (dezoito). Estudos mais recentes criticam esta 
abordagem dizendo que as palavras adolescência e juventude não 
têm uma definição precisa na prática, ou seja, no senso comum o 
termo jovem é mais usado para os que passam da puberdade. 
Adolescência não é uma fase natural do desenvolvimento humano, 
mas um derivado da estrutura sócio econômico e cultural, neste 
caso não se tem adolescência e sim adolescentes. 

Os critérios para caracterizar as adolescentes rurais na época em 
que o movimento surgiu foram os de natureza estritamente 
psicológica, definindo-as como pessoas que vivem uma determinada 
fase do desenvolvimento humano, com características físicas, 
atitudes, comportamentos e reações próprias da idade e herdadas 
geneticamente. 

Certamente essa compreensão exerceu forte influência na 
elaboração dos conteúdos, dos programas e em toda a orientação 
dada aos grupos de base. As adolescentes rurais, na época, tinham 
uma vida simples. Estudavam, se havia escola por perto, e ajudavam 
nos afazeres domésticos, na lavoura, na criação de animais e em 
alguns lugares, se iniciavam no artesanato. 

Suas diversões ou lazer resumiam-se em participar das realizações 
festivas da paróquia e da comunidade. O mundo para elas, 
praticamente fechava-se na dimensão local ou municipal. Conhecer 
a capital do seu Estado, ir a uma praia, ou seja, ver o mar, era um, 
privilégio de muito poucas. 

Não obstante, a vida interativa era muito intensa, provocada pela 
necessidade de visitarem umas às outras, participarem dos eventos 
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familiares e paroquiais (batizados, casamentos, aniversários, novenas, 
quermesses, etc.). 

Residiam em localidades bem menos desenvolvidas do que as de 
hoje. Na década de 60 poucas comunidades principalmente do 
Nordeste do país tinham luz elétrica, água tratada, telefonia e ruas 
calçadas. As notícias chegavam somente através do rádio e via 
pessoas que viajavam para os centros maiores em busca de trabalho 
e de lá traziam as novidades. Nesse contexto, nossas adolescentes 
rurais eram pessoas pacatas, com poucas oportunidades para 
desenvolverem suas formas de expressão. 

A comunicação a distância, para as que puderam frequentar a 
escola, era feita através de cartas, o que favoreceu bastante a escrita. 
As relações familiares, com base na autoridade dos pais, tinham como 
resultado atitudes de obediência e passividade entre elas. Eram, no 
entanto, pessoas alegres, dispostas ao aprendizado de tarefas 
domésticas e de qualquer conhecimento disponível. 

Finalidade e Dinâmica de Ação 

A finalidade da JACF ADOLESCENTE era a promoção das 
adolescentes do ponto de vista individual, social e espiritual. Como 
movimento de ação católica, adotava também o método VER -
JULGAR - AGIR que possibilitava uma sistematização das 
atividades das jacistas e, sobretudo concorria para o despertar da 
consciência e formação crítica da vida e da realidade concreta. As 
ações eram sempre respaldadas por duas ou mais reuniões ordinárias 
mensais para revisão das atividades, aprofundamento espiritual, 
análise das situações e planejamento. 

Na primeira reunião do mês, com auxilio do programa, a 
dirigente da secção tratava do assunto do mês e promovia a discussão 
do mesmo à base da analise de fatos, preparando assim o VER no 
meio. O VER era nada mais nada menos do que um processo de 
investigação e de descobertas. De acordo com o objetivo e com o 
tema a ser trabalhado, cada militante tinha a incumbência de 
observar sua realidade local e trazer para a próxima reunião (a 
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segunda do mês), os casos e ou situações detectadas e que seriam 
analisadas (JULGAR) pelo grupo. 

A segunda reunião consistia, pois na analise dos fatos, sempre a 
luz da palavra de Deus. O fato concreto era comentado vendo-se 
nele o que havia de positivo e negativo. A seguir pensava-se 
conjuntamente no AGIR, ou seja, o que fazer diante da situação em 
questão. Nessa reunião planejava-se, portanto, as ações tanto 
individuais quanto grupais, na forma de propósitos individuais e 
atividades no meio. Atendendo às características dessa faixa etária a 
JACF ADOLESCENTE tinha em sua estrutura um clube - o Clube 
da Amizade, constando de três departamentos: o Departamento de 
Lazer, o Departamento de Cultura e o Departamento de Orientação 
Doméstica. Cada Departamento tinha objetivos e atividades 
específicas, funcionando como um instrumento para dinamizar a 
comunidade, oportunizar a vivência grupal, o divertimento, a união, 
o aprendizado de novos conhecimentos, o desenvolvimento de
habilidades. Em resumo, buscava atingir os objetivos do movimento,
pondo em prática as propostas do AGIR. O programa constava de
um roteiro de ação para o ano todo e era de abrangência nacional.
Seu tema central era fruto da participação das militantes de base que
respondiam questionários elaborados pela coordenação nacional,
com esta finalidade. Eram temas que se voltavam para questões do 
autoconhecimento, para o conhecimento do outro e do meio, para
a vida familiar e comunitária e para a vida estudantil. Cinco
Dimensões caracterizaram a JACF Adolescente.

Dimensão cristã 
Por ser um movimento da Igreja católica pode-se dizer que era 

um trabalho de apostolado leigo, na medida em que se planejavam e 
realizavam atividades à luz da palavra de Deus procurando-se 
responder aos seus apelos. 

Dimensão social 
Toda ação era movida por inter-relações pessoais e bastante 

interação com o meio. O Clube da Amizade, atendendo às 
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características psicossociais próprias da idade, promoveu grande 
sociabilidade entre as jacistas adolescentes. 

Dimensão política 
Esta dimensão também estava presente no trabalho da JACF 

ADOLESCENTE por- quanto o método VER - JULGAR - AGIR 
possibilitava, mesmo que modestamente, um olhar crítico da 
realidade e um posicionamento frente aos problemas que detectavam 
na localidade. Ela levava a formar a consciência de que a atuação de 
cada uma, precedida das análises e reflexões, contribuíam para o 
crescimento pessoal e a melhoria de algumas condições do meio em 
que v1v1am. 

Dimensão Educativa 
As ações implicavam num movimento de ação - reflexão - ação. 

Toda atividade era planejada em grupo, pensada conjuntamente, 
assim como passava por um processo de avaliação. 

Eram questões sempre postas durante o final de cada reunião e 
ou realização e que produziam, paulatinamente, mudanças de 
atitudes, aprendizagem cognitiva, sociais e políticas. Era, sem dúvida, 
um processo de formação na ação. 

Dimensão Participativa 
A participação era um princípio básico na dinâmica da JACF 

ADOLESCENTE. Havia um dirigente no núcleo que tudo fazia 
em comum, dividindo tarefas entre os membros do grupo, e assim 
todas contribuíam de acordo com as habilidades e possibilidades de 
cada uma. A própria elaboração do programa nacional e outras 
atividades mais abrangentes tais como, encontros diocesanos e 
regionais eram fruto dessa participação das bases que enviavam 
sugestões através das cartas e levando as sugestões e opiniões dos 
companheiros de base. 
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Significado desse Movimento para as Adolescentes Rurais 

A JAC ADOLESCENTE foi um movimento em que as 
adolescentes tinham muita satisfação em dele participar. Surgiu 
como algo novo na vida delas que ensejou novas perspectivas de 
vida à medida que: 

· aprenderam a ver as pessoas e o mundo na perspectiva humana,
social e cristã; 

· aprenderam as formas da boa convivência em grupo, na família
e no meio, respeitando as ideias e diferenças dos outros; 

· tiveram a oportunidade de conhecer melhor a sua realidade e de
participar das realizações em seu meio; 

· tornaram-se pessoas mais felizes, dinâmicas e participativas;
· desenvolveram o desejo e a coragem de buscar sempre o melhor

para si e para sua comunidade com a convicção de que, nada se 
conquista sozinho. 

Encontro Estadual de J AC - Frederico Wesfalen - RS 1967 
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Capítulo 4

Publicações: 
Instrumentos de Formação, 

Intercâmbio 
e Atuação dos Jacistas 

A JAC, no decorrer do tempo, foi criando vários instrumentos 
de formação para ajudar os militantes. Essas publicações visavam 
ajudar os jacistas nas reuniões e outras atividades, bem como na sua 
formação. 

4.1 Correio Rural 

Nascimento e Consolidação deste Jornal 

Francisca Maria Carneiro Baptista 
José Alaí de Souza 

O Correio Rural foi uma publicação periódica da JAC Guventude 
Agrária Católica) que surgiu em 1951. Tinha como objetivo 
promover o intercâmbio de experiências e ideias voltadas para a vida 
rural, socializando as boas ações que eram realizadas na base, nos 
núcleos e/ ou paróquias, para servirem de estÍmulo a outros/ as que 
buscavam também a melhoria de vida da população do campo, 
principalmente dos jovens. 

Assim, ele surgiu como instrumento de formação e informação 
para os militantes da JAC nas diferentes localidades por este Brasil 
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afora, onde este movimento de Ação Católica ia se expandindo e 
aprofundando. 

Um pouco da sua história 

Seu surgimento foi incentivado por Dom Helder Câmara, na 
época bispo auxiliar do Rio de Janeiro e grande provocador do 
t,_rabalho com a juventude rural. Iniciou-se o trabalho com apenas 
Angela Neves atuando em plano nacional. Dom Helder conseguiu 
umas pessoas voluntárias para colaborarem na elaboração do 
Correio Rural, ajudando, assim, a Ângela, naquele trabalho. Foram 
elas Ana Arruda, então estudante de jornalismo e Lígia Barcellos, 
assistente social, que dedicaram parte do seu tempo livre a organizar 
tal publicação. 

O trabalho dessas pessoas foi muito importante, sendo que Ana 
Arruda permaneceu até se formar em jornalismo e Lígia Barcellos 
até a realização do Congresso Internacional de Lourdes-França. 

Em 1959, acrescentou-se a este grupo a colaboração, também 
voluntária, de Francisca Maria Carneiro, que via naquele trabalho 
um sentido novo para sua vida no Rio de Janeiro. Provinda da zona 
rural e JAC da Bahia, ali se achava, fazendo universidade (o curso 
de Letras), e, para ela, colaborar com aquele jornalzinho era um 
exercício prazeroso e significativo. 

Esta publicação iniciou-se em folhas de papel ofício 
mimeografadas, com 4, 8 ou 12 páginas, progressivamente. Em 1958, 
tornou-se uma revista, de 20 páginas. Em 1960, na preparação do 
Congresso Internacional de Jovens Rurais em Lourdes, passou a ter 
forma de jornal, com secções específicas dedicadas a: reflexões do 
evangelho na vida, cooperativismo e associações, problemas rurais 
como reforma agrária, notícias da JAC na base e troca de experiências 
- não só de militância evangelizadora, mas, também, de receitas, de
artesanatos, de campanhas e festas de colheita. Muito se aprendeu
com tudo isso.

Para o Congresso Internacional de Lourdes, um evento muito 
marcante para a JAC no Brasil e no mundo, fez-se um número 
especial do Correio Rural com as notícias e encaminhamentos do 
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mesmo. Era uma espécie de "devolução" ou de prestação de contas 
à base militante, que tanto tinha contribuído para que 30 
representantes do Brasil se fizessem presentes naquele Congresso, 
na França. 

A partir daí, o Correio Rural também tomou um novo impulso. 
Com a ajuda do Pe. Raimundo Caramuru Barros, então assistente 
nacional, dividiram-se as responsabilidades e organizou-se melhor a 
elaboração daquele jornal, passando Francisca Maria Carneiro - não 
mais como simples voluntária - a responsabilizar-se pelo mesmo, 
na organização e distribuição das matérias nas páginas, na sua 
editoração e expedição para as diferentes regiões do Brasil, onde havia 
JAC. 

A expedição era feita em mutirão. Todos na equipe colaboravam 
no empacotamento dos jornais, virando, às vezes, a noite para 
concluir, a fim de, no dia seguinte, por no correio. Num sistema de 
"assinatura anual" ou venda avulsa, lá ia o Correio Rural, pelo correio, 
para vários "cantos do Brasil", do Maranhão ao Rio Grande do Sul. 
Os pacotes eram enviados para as paróquias ou para os/ as 
responsáveis nas mesmas. Estes e estas se encarregavam da 
distribuição ou venda, e até mesmo da leitura e discussão dos textos 
daquele jornal, em reuniões ou grupos de jovens, bem como do 
estímulo e recolhimento de novas contribuições em notÍcias ou 
artigos para o número seguinte. 

Aos poucos a elaboração do jornalzinho foi mudando e este 
passou a se constituir em um trabalho de toda a equipe nacional da 
JAC. Planejava-se junto, dividiam-se os trabalhos de redigir e buscar 
as matérias e dava-se um prazo, depois de se recolher a contribuição 
de cada um. A partir deste momento a pessoa responsável levava a 
cabo as tarefas de organização das matérias, impressão e editoração 
do Jornal. Em seguida, em regime de mutirão, se fazia a expedição 
para as Regiões, Estados, Paróquias, etc. Como fazia falta quando 
alguém viajava para a base sem entregar o seu artigo ... ou deixava a 
equipe nacional depois de anos de colaboração sistemática com o 
Jornal ... A maior lição, portanto, deste trabalho, foi a demonstração 
concreta de um esforço coletivo. 
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Em 1962, o Correio Rural ganhou mais um colaborador direto 
na pessoa do jovem José Alaí de Souza, militante da JAC de Boa 
Saúde, no Rio Grande do Norte. Ele passou a fazer parte da equipe 
nacional da JAC, com a incumbência específica de cuidar do jornal 
juntamente com Francisca Maria Carneiro, que sairia em começo 
de 1964. José Alaí permaneceu com essa responsabilidade até junho 
de 1965. Foi então substituído por Vicente Ferrer Monteiro Costa, 
do Maranhão, no período de setembro de 1964 a janeiro de 1967, 
com a missão "jornalística" e divulgadora daquele jornal. 

Depois dele trabalharam na equipe nacional, com 
responsabilidade maior com o Correio Rural: Eridante de Oliveira 
Paiva, do Rio Grande do Norte, no período de fevereiro a maio de 
1967 quando assumiu Laurindo Silvestre, do Rio Grande do Sul e 
depois José Nicolau de Souza, do Rio Grande do Norte. Os serviços 
de paginação, revisão e impressão eram, no início, assumidos por 
voluntários (as). A partir de 1962, esses serviços ficaram a cargo do 
responsável. 

Depois de rever o conteúdo do conjunto de matérias e configurá
lo na gráfica com logotipos (fosse na Gráfica dos Salesianos ou na 
do Diário de Notícias do Rio de Janeiro), recorria-se a matérias já 
prontas para preencher todas as colunas, caso faltasse matéria. Esses 
eventuais "buracos" eram, assim, preenchidos com assuntos agrícolas 
ou notícias do governo brasileiro ou dos 6rgãos oficiais a favor da 
populaç.ão do campo, veiculadas seja pelo Serviço de Informação 
Agrícola (SIA) seja pelos serviços de "extensão rural" e do 
cooperativismo. Assim, o Correio Rural sobreviveu até 1977, 
quando, já com uma tiragem de 25.000 exemplares, "a voz do povo 
teve que se calar" com a ditadura. Tudo era feito com muito cuidado, 
amor e capricho, pensando-se nos jovens da base que iriam ler e 
aproveitar. 

O conteúdo do Correio Rural, inicialmente sob as formas de um 
boletim e revista, tinha como objetivo a formação dos responsáveis 
pela JAC, auxiliando-os na sua militância e no desenvolvimento das 
atividades do movimento nos grupos de base. Com a sua 
transformação em jornal, o seu conteúdo passou a interessar também 
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a toda a população rural, mais precisamente, aos moradores das 
pequenas cidades e povoados, pequenos proprietários e trabalhadores 
rurais. A linha editorial do jornal era baseada na metodologia do 
movimento da JAC, o ver, julgar e agfr, possibilitando aos leitores, 
além do conhecimento das notícias e dos fatos, uma reflexão 
convidativa a uma ação. Com base nos jornais do início da década 
de 1960, percebemos que o conteúdo do Correio Rural noticiava e 
possibilitava uma reflexão voltada para uma ação, frente ao que estava 
acontecendo no país, principalmente, em relação aos fatos 
relacionados com o campo e à classe trabalhadora rural, buscando 
ao mesmo tempo, contribuir para a organização dos pequenos 
agricultores e trabalhadores rurais através da sindicalização, do 
cooperativismo e da participação política. Abaixo seguem cinco 
exemplos. 

Exemplos do seu conteúdo 

Exemplo 1 
O número 93, de dezembro de 1962, traz, na primeira página, a 

seguinte Mensagem de N atai: 

Somos milhões de agricultores espalhados em todo o Brasil, marcados 
pelo trabalho rude da terra, tostados pelo sol, açoitados pela chuva e 
pelo vento. Vivemos em condições pouco humanas de saúde, de cultura 
e de conforto. Somos esmagados por situações injustas de trabalho, de 
preços e de comércio. 
Deixados fora da vida social e política do país, começamos hoje a 
tomar consciência da situação em que nos encontramos e estamos 
dispostos a assumir nossas responsabilidades. Através do sindicato, da 
cooperativa, da ação poHtica, queremos unidos, elevar toda a classe 
rural. O Natal é, para n6s, uma festa de profunda esperança. Cristo -
Deus feito homem - quer fazer de todos n6s homens verdadeiramente 

livres e filhos de Deus. 

Continuando, o referido exemplar do jornal traz, ainda, os 
seguintes assuntos: Famtlia comunidade de amor, enfocando os 
principais problemas que as famílias rurais enfrentam e a sua 
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respo·nsabilidade na sociedade; Século XX - mundo de pobres, 
chamando a atenção para os aspectos da pobreza e da fome com 
suas causas e efeitos e incentivando a organização da classe rural. 
Em seguida aborda o tema Sindicatos Rurais - nova portaria, 
tornando conhecidos os principais aspectos da legislação sindical e 
chamando a atenção dos trabalhadores rurais para a sua organização 
em sindicatos; Plebiscito - presidencialismo x parlamentarismo, 
falando sobre o plebiscito de 06/01/1962, mostrando a diferença 
entre os dois regimes e a necessidade da população participar da 
vida política do país, de forma consciente; Concílio - balanço de
uma etapa, mostrando a necessidade e o esforço de renovação da 
Igreja Católica. 

Exemplo 2 
O exemplar de número 102, setembro de 1963, tem como 

principal manchete: A juventude chamada a realizar as Reformas, 
referindo-se ao artigo da última página intitulado Jovens Rurais 
Preparam Mudança da Estrutura Agrária, sobre o Seminário de 
Estudos Socioeconômicos realizado pelaJAC, de 1 a 15 de setembro 
em Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, com a participação de 
70 jovens rurais de todos os Estados onde a JAC atuava, além de 
representantes da Argentina e do Paraguai. 

Exemplo 3 
O Correio Rural 18 tem como manchete de primeira página: 

Camponeses exigem terra para trabalhar. A referida matéria destaca 
as primeiras manifestações da classe trabalhadora rural pela posse 
da terra, começando por: 

Engenho Galileia em Pernambuco: Numa grande propriedade de 
plantação de cana de açúcar, há 8 anos deu-se o primeiro choque. 
Francisco Julião fundara as Ligas Camponesas, para defender os 
assalariados rurais das injustiças e maus-tratos que sofriam de seus 

18 Correio Rural. Número 106, ano 13, de março de 1964. 
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patrões. Rapidamente as Ligas se multiplicaram em outros Estados. 
Além de mostrar os conflitos pela posse da terra, que estavam 
acontecendo em vários pontos do país, o artigo faz as seguintes 
referências a um Decreto sobre a Reforma Agrária: "Agora, com o 
projeto da SUPRA a ser assinado pelo presidente da República, no dia 
13 de março, a disputa pela terra aumentará. 
A sindicalização rural que surgiu há poucos anos, hoje é uma força. 
Não são mais os agricultores isolados que se queixam. A união 
organizada é que os leva agora a marcharem decisivamente para a 

conquista da liberdade, da justiça e da igualdade. 

O país estava às vésperas do Golpe Militar de 1964. 
Outro artigo desse mesmo exemplar, que tinha como título 

"Reforma Agrária - Necessidade, Urgente e Perigosa", retrata bem a 
situação do momento: 

Os jornais diariamente trazem páginas cheias de notícias sobre questões 
.rurais, que acontecem em todos os quadrantes do País. Os grandes 
proprietários, alarmados com a situação, armam sua defesa recorrendo, 
inclusive, à compra de fuzis e metralhadoras. Deputados, representantes 
da classe burguesa discursam nas Assembleias Legislativas e na Câmara 
Federal, acusando os camponeses com uma série de injúrias. Alguns 
latifundiários, t0mados pelo medo da perda de seus privilégios, chegam 
a matar. Dezenas de camponeses em busca da justiça já doaram também 
a vida pela causa da classe. Do seu lado, lutam também alguns 
deputados, que buscam na tarefa mais árdua a mudança das estruturas. 

E o artigo termina: 

Mudaremos as estruturas ultrapassadas do País, e as novas que 
criaremos não fracassarão, pelo contrário, se constituirão no 
sustentáculo autêntico da justiça social, do bem-estar geral e da garantia 
de liberdade, que até hoje só existe para um pequeno grupo privilegiado 
que soma menos de 10% da nossa população. 

Exemplo 4 
Depois do Golpe Militar de 31 de março de 1964, o jornal 

continuou com os mesmos propósitos, mas teve que se adaptar às 
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exigências do momento. Seu conteúdo passou a dar mais ênfase à 
legislação para o meio rural e aos documentos oficiais da Igreja. 

Na primeira página do Correio Rural número 107, de abril de 
1964, logo abaixo de uma foto de Dom Helder Câmara, o jornal 
trazia a seguinte chamada: 

... não venho ajudar ninguém a se enganar, pensando que basta µm 
pouco de generosidade e assistência social. Sem dúvida, há misérias 
gritantes diante das quais não temos o direito de ficar indiferentes ... 
Não vamos pensar que o problema se restringe a algumas pequenas 

reformas ... 

A Mensagem de posse de Dom Helder, como Arcebispo de 
Olinda e Recife, foi apresentada na Íntegra. Aquele jornal trouxe, 
ainda, artigos sobre cooperativismo e sindicalismo, mas não falou 
em Reforma Agrária. Com o título A Revolução Brasileira, o Golpe 
Militar foi noticiado, como nos demais jornais da época, sem 
nenhuma opinião expressa. Apenas dizia-se, no final do artigo: 

O povo, os trabalhadores da cidade e do campo anseiam por um Brasil 
melhor, por reformas que respondam às necessidades dos que clamam 
por dias melhores e por justiça. A voz dos trabalhadores do campo e 
da cidade não pode deixar de ser ouvida e atendida, não pode deixar de 
receber as soluções do governo. Para isto, é necessário que o povo exija 
os seus direitos e que os sindicatos se coloquem a serviço do bem 
comum. 

Exemplo 5 
Circulando sob a autocensura, o Correio Rural continuou falando 

sobre a necessidade de reformas com um enfoque diferente, como 
na manchete da primeira página do exemplar número 109, de junho 
de 1964:
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A Igreja e os últimos acontecimentos", cuja matéria se acha na página 
central, apresenta um documento da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil sobre o golpe militar de 1964. O texto se inicia assim: "O 
Brasil foi, há pouco, cenário de graves acontecimentos, que 
modificaram profundamente os rumos da situação nacional." O 
referido exemplar do Correio Rural, na sua última página, traz um 
artigo com o título "A marcha das Reformas", onde destaca: "Após as 

inúmeras cassações de mandato e de direitos políticos, esperamos que 
o governo federal marche firme para realizar reformas, visando estender
o bem comum a todo o povo brasileiro. O bem-comum e a justiça
social precisam vigorar na construção de um país em vias de
desenvolvimento ... A própria revolução, quanto ao seu êxito, está em
jogo, se não procurar atender às justas necessidades da população
brasileira

Podemos encerrar estes exemplos com a seguinte reflexão: Nesta 
época enquanto o jornalzinho circulava pelas comunidades do 
campo, muitos sindicatos de trabalhadores rurais estavam sendo 
fechados e dirigentes sindicais e lideranças rurais sendo presos, 
tor turados, tidos como desaparecidos ou mortos. Estes 
acontecimentos, entretanto, não eram noticiados. 

Essa situação não significava que a equipe responsável pelo jornal 
estivesse de acordo com o golpe militar de 1964. Não estava! Foi, 
apenas, a forma encontrada e adotada para mantê-lo em circulação 
por mais algum tempo, durante a repressão da ditadura militar. Porém, 
lamentavelmente, sua voz se calou em 1974.

Considerações Finais 
O jornal Correio Rural tinha como lema Um jornal do campo,

feito pelo homem do campo. Fazia sentido dizer-se isso, pois o seu 
conteúdo era voltado para a população rural; seus artigos e matérias 
eram escritos por pessoas do meio rural ou de origem camponesa. 
Era editado pela Equipe Nacional da JAC para todo o país, sendo 
que, na década de 60, a maior circulaç�o ocorria nos Es:ad�s 1ª
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Parana, Pernambuco, Piam, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul, onde a JAC funcionava 
com maior intensidade, uma vez que sua divulgação e distribuição 
eram feitas através dos membros do movimento. Eram realizadas 
campanhas de assinatura e o jornal atingia as comunidades rurais, 
constituindo-se, na época, em muitos locais, como única publicação 
a que as pessoas da zona rural e dos pequenos povoados tinham 
acesso. 
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É lamentávei a inexistência hoje, de um arquivo com a memória 
do Correio Rural, pois este se perdeu com a ação da ditadura. 
Dispõem-se, apenas, de alguns poucos exemplares para testemunhar 
o quanto ele contribuiu para a formação de lideranças no campo,
para a organização da classe trabalhadora rural e para o 
desenvolvimento de pequenas comunidades rurais. 

O Correio Rural era, portanto, um instrumento de aprendizado, 
de estímulo à criação até mesmo literária, como poesias e paródias 
e de crescimento das pessoas com ampliação de conhecimentos. 

A própria equipe nacional muito aprendeu sobre a vida no campo, 
bem como sobre Geografia e História. Era um instrumento de cultura 
que também desenvolvia o senso crítico dos elaboradores _e _leitores,
ampliava lhes a visão de gente, do Brasil e do mundo, viaJando-se 
por outras "terras", descobrindo-se n�ssas in�ormaçõe� as 
semelhanças e diferenças, bem como o sentido daqmlo que se e, se 
faz e se pensa. 

O Correio Rural teve essa missão e cumpriu bem a sua função 
dinâmica evangelizadora e social. Quanta gente aprendeu com ele 
para a vida a não estar sozinho, mas a acreditar na força da união, 
do protesto, quando necessário, e da luta coletiva por dias melhor�s? 
Como instrumento escrito da militância, ele atingia um ma10r 
número de pessoas, não só os jacistas. Passou também "seme�ndo 
a boa semente" pela população interiorana brasileira, que não tmh� acesso a outros jornais. Em 1977, a Equipe Nacional da JAC f

?
1 

dispersa, perseguida pelo regime político vigente, e a vida do Correi? Rural se encerrou. Contudo, suas marcas ficaram por este Brasil 
afora em centenas de pessoas, que aprenderam suas lições e 
exercitaram nele e com ele sua cidadania. 
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4.2 Outras Publica�ões 

Joana Guida Carneiro 

Na verdade, a principal publicação da JAC foi o Correio Rural 
por ter sido a primeira qu� surgiu e perdurou,. du�ant� to�os os anos
de atuação da JAC no Brasil e pela sua abrangencia, atmgmdo outras 
pessoas que não eram do Movimento. Contudo, diante das exigências 
da base, foram surgindo publicações internas, periódicas ou não, a 
fim de ajudar os militantes na sua atuação. 

4.2.1 Programas anuais 

Constituíam o centro de atenção dos militantes e o ponto de 
partida das ações, para aquele ano, mantendo assim unid?s º: jacistas 
de um canto para o outro do Brasil, no, esfo;ço de aJu?:-lo� nas 
reuniões, dias de estudos, (reflexões) e leva-los a melhor vivencia do 
método (ver - julgar - agir) em cada ação desenvolvida. 

Os temas dos mesmos eram sugeridos pelos militantes da base. 
Exemplo: - Em busca do amor (1963 - 1964) 
- Construamos um mundo rural novo (1964 - 1965)

A vivência de cada Programa era de agosto a julho, pois os
encontros nacionais aconteciam em julho quando se definia o tema 
do próximo programa, após avaliar o programa anterior. 

4.2.2 Boletins Nacionais: "Fermento'' e depois "Unidos no 
Ideal" 

Publicação Nacional, trimestral com o objetivo d� �uxiliar n_odesenvolvimento do programa, com sugestões de atividades tais 
como: Páscoa, Campanhas, dias dos P�s, Na�al, di� �as _Mães, festa 
do Agricultor, etc. Além dessas sugestoes havia noticias m��rn� do 
Movimento, proporcionando o intercambio de expenencias e 
estimulo entre os militantes nas Paróquias. 
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Os Regionais (Estados e Dioceses) também tinham seus boletins, 
assumidos em conjunto pelas Dioceses que os compunham. Eram 
publicações também trimestrais, que se preocupavam em apresentar 
uma linguagem mais regional, além de notícias interdiocesanas e inter
paroquiais. Exemplo: "Algo mais" -da Bahia (BA), "Nossa Folha" -
Alagoa Grande (PB), etc. 

4.2.3 Publicações não Periódicas 

Específicas de formação, complementando as anteriores. 
Exemplo: 
-Dos Quatro Cantos do Mundo -Livreto feito para divulgação

e preparação do Congresso de Lourdes, sobre o tema do mesmo: 
"Fome no Mundo". Visava a ajudar nas discussões dos militantes na 
base. 

- Cooperativismo - Surgiu corno síntese de um seminário
realizado em Araruama (RJ), para orientar os jovens no agir junto 
aos agricultores. 

- Melhorar de vida - Pe. Elrnas Feliciano - Apresenta o
pensamento da carta do Santo Padre Paulo VI, a todo o povo do 
mundo, sobre o "Desenvolvimento dos Povos" , numa linguagem 
que pudesse ser lida e entendida pelos agricultores do Brasil. Não se 
tratava de um resumo, mas de um contesto que levasse ao despertar 
para a consciência de seu valor de pessoas na Sociedade. 

- Revisão de Vida - Ajudava o jovem a urna reflexão voltada para
si, corno pessoa, que faz a vontade de Deus, num contato consigo, 
com o outro e com o Criador. 

- Preparação para o Casamento - Objetivava orientar os jacistas
e demais jovens rurais, no sentido de se preparar melhor para urna 
vida a dois - o matrimônio. 

- Por onde Iniciar a JAC -Orientava os dirigentes jacistas que se
deslocavam para outros lugares, a fim de iniciar o Movimento. 

- JAC, Juventude Nova para o Mundo Rural - Dom Edmundo
Kunz - Edição refundida e ampliada de Por Onde Iniciar a JAC. 

184 

Também após cada evento (Encontro, Seminário, Reunião de 
Conselho) fazia-se um Relatório sintetizando os estudos realizados 
e os encaminhamentos feitos. 

A maioria destas publicações nasceu a partir do Congresso de 
Lourdes, as quais foram sendo ampliadas e aprimoradas nos anos 
seguintes, buscando atender aos anseios dos jacistas, adaptando-se 
às circunstâncias do momento. 

A relação de publicações da JAC aqui apresentada é, certamente, 
incompleta, vez que grande parte da documentação do Movimento 
foi perdida ou destruída, em decorrência dos problemas advindos 
do período da ditadura, de 1964 - 1985. 

JAC Salgado S. Felix PB 
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IV - REFLEXOES FINAIS 

Plagiando nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, e fazendo 
nosso o seu questionamento. E agora, José, tudo acabou?, buscamos 
no conteúdo deste livro, responder a questão ou melhor, refletir 
conclusivamente sobre ela. Drummond no seu poema quis chamar 
a atenção para o fato de que todas as atividades que realizamos, tudo 
que precisamos, deixam marcas em nossa personalidade, em nossa 
vida. Não somos hoje, os mesmos que éramos ontem. Em cada 
contato humano ou ação praticada, aprendemos um pouco. Com 
estes novos conhecimentos, mudamos o modo de ver, de agir e de 
viver. 

Como os momentos hist6ricos, políticos, sociais e eclesiais foram 
e são diferentes, os olhares sobre esta questão também o são. 

Temos certeza de que a vida das pessoas envolvidas na JAC 
continuou, embora de forma diferente para cada uma, porém, com 
grandes marcas: Lutar é preciso sempre; Desafios existem para serem 
enfrentados; Sem planejamento e organização nada acontece de forma 
satisfatória. 

Todos os Jacistas testemunham esta certeza vivendo-a no seu 
engajamento familiar, social, profissional, em níveis diversos. 
Ninguém saiu como entrou! Como disse Pe. Gilberto Vaz Sampaio: 
A ]AC me convidava para uma ação mais dinâmica e atualizada. O 
pr6prio leitor poderá conferir isto nas páginas deste livro. 
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· Do método, ficou a lição de que não se deve tomar atitudes
precipitadas. Precisa-se pensar Gulgar) e planejar o que fazer 
(agir), ou seja, ver, julgar e agir, tornou-se um método de vida, 
que orienta as decisões do dia a dia. 

· Outra lição foi relacionamento social, despertando a
solidariedade, respeito às diferenças, amor à terra, ao campo, à 
vida rural. A ]AC me ajudou muito a entender os acontecimentos 
e fiquei mais social, afirma. Benvinda de Sena Carneiro da Silva. 

· A busca de melhorar seu nível de conhecimento, para
melhor atuar na sociedade, foi outro estÍmulo deixado em cada 

um que passou pela JAC. Uns continuaram estudos, outros 
se especializaram em alguma área, de preferência social, e foram 
engajando-se, empregando-se no que achavam, porém, com 
melhor visão do outro e do mundo: seja em cooperativa, 
educação ou saúde, com agir diferente, com olhares diversos, 
em espaços mais variados. Muitos saíram de sua comunidade, 
em busca de meios de sobrevivência, porém não a esqueceram. 

· A amizade aos companheiros de luta permaneceu. Em
qualquer lugar e tempo em que os ex-jacistas se encontrem 
sentem-se irmãos, e felizes pelo reencontro, vivenciando a 
alegria e felicidade fraterna que aprenderam e desenvolveram 
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na JAC. E tão bom saber que não estamos sozinhos no 
mundo, vivenciando uma velha perene amizade. Na sociedade 
atual onde predomina o individualismo, isto é muito 
importante! 

Muitos líderes sociais e políticos surgiram dentre aqueles 
militantes. V ários ex-jacistas se dedicaram, depois, a alguma pastoral, 
ao cooperativismo, a serviços de saúde, educação ou como 
advogados de grupos excluídos e/ ou organizações sindicais. Na sua 
atuação demonstram firmeza de decisões e posição diante de fatos e 
lutas yela população, tendo responsabilidade e persistência, 
demonstrando compromisso a serviço do/ a outro/ a. 

Centenas de ex-jacistas continuam atuando na sociedade e fazendo 
a diferença, porque têm uma metodologia mais reflexiva e participativa 
diante dos fatos políticos e sociais que enfrentam. Claro que existem 
aqueles que optaram por seguir outros caminhos, outros valores, 
outros estilos de vida. Alguns se decepcionaram ou decepcionaram 

. . . 

outros, mas estes constituem a mmona. 
É difícil no campo semeando o trigo, separar o joio no crescimento 

da plantinha. S6 na hora de colher, isto se torna possível. Porém, 
colhe-se mais do que se perde. E assim foi o efeito da JAC: a maioria 
dos jovens de ontem são cidadãos conscientes, solidários e atuantes 
de hoje, dando testemunho de luta pelo bem-comum e por sua uma 
vida mais digna para todos. 
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Em fim, a Juventude Agrária Católica - JAC, atuando de 1947 a 
1972 em vários Estados brasileiros, desenvolvendo um trabalho com 
jovens rurais, contribuiu para formar cidadãos solidários e 
responsáveis pela mudança de vida nas comunidades e por uma 
sociedade mais igualitária e justa. 

Haverá aqui lições para a juventude de hoje? 
O leitor poderá buscar a resposta nas páginas deste livro. Os 

autores dele também esperam que alguns exemplos sirvam de 
provocação e estímulo para a juventude atual assumir uma postura 
mais crítica, participativa e responsável diante dos desafios da vida. 

Laurindo - Rcsp. Correio Rural 

Correio Rural -
Maio de 1952 
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Programa da JAC - Homens 
para o Mundo Rural - 1960-61 

JAC - José Alai -Resp 
Correio Rural - 1962 a 

1964 

Publicação - Boletim JAC 
em Ação 

- !961- 1962 nº 2

V-ANEXOS

1- Carta Pastoral de Campanha (MG).
2- Manifesto da JAC do Brasil • 196 7 - (Recife - PE)
3- Relação dos ex-Jacistas e ex Assistentes que

contribuíram para a elaboração deste livro, 
respondendo ao questionário inicial. 

ANEXO 1 

CARTA PASTORAL DE CAtv\PANHA (MG) 

"Conosco, sem nós ou contra nós, se 

fará o reformo rural" 

PERMITIU A PROVIDÊNCIA DIVINA que a Diocese de 
Campanha visse reunidos, em sua Primeira Semana Ruralista, em 
torno de 60 Párocos rurais, 250 fazendeiros, mais de 270 professoras 
rurais, além de religiosos e religiosas, representando o ensino 
secundário, cuja absoluta maioria de alunos provém da zona agrícola. 
A Ação Católica Brasileira, diante do ritmo da Semana e das 
conclusões a que os trabalhos chegaram, timbra em esperar que aqui 
se inicie um grande e fecundo movimento de Ação Católica Rural a 
estender-se a todo o País. Se tal honra e tal responsabilidade nos 
reserva Deus, seja-nos lícito aproveitar o ensejo para fixar pontos 
fundamentais a ter como diretivas nos árduos e complexos 
empreendimentos com os quais nos vamos envolver. 

Não faltam desvios. São fáceis as ilusões. Com alegria Nós fazemos 
eco da doutrina social da Igreja e, de modo particular, dos 
ensinamentos admiráveis de Pio XII, o Pastor providencial para os 
dias confusos que vivemos. 
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Falando em nome do Santo Padre, disse, recentemente, 
Monsenhor Montini ao presidente da 37ª Semana Social da França, 
reunida em Nantes, que os problemas novos suscitados pelo mundo 
rural e por sua presença no conjunto dos demais ambientes 
humanos não devem apanhar de surpresa os cristãos. 

Nem tudo neste documento daremos como resolvido: ao lado de 
questões de solução pacífica, outras serão lembradas e que ainda 
estão desafiando o estudo e a dedicação dos líderes que se voltam 
para as necessidades mais gritantes de nosso país. 

\ N 

ANTECIPEMO-NOS A REVOLUÇAO 
Ficou célebre a confissão corajosa de Pio XI: O maior escândalo

do século XIX foi a Igreja ter perdido a massa operária. O Santo Padre 
pensava, sobretudo, nos operários das fábricas. É o caso de 
concluirmos, com coragem cristã, o pensamento do Pontífice: Já

perdemos os trabalhadores das cidades. Não cometamos a loucura de 
perder, também, o operariado rural. 

Ora, é sabido que a situação do trabalhador rural é, em regra, 
infra-humana entre nós. Merecem o nome de casas os casebres em 

/ 

que moram? E alimento a comida de que dispõem? Pode-se chamar 
de roupas os trapos com que se vestem? Pode-se chamar de vida a 
situação em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem 
ideais? 

Adianta pouco afirmar que, mesmo precária, a situação do 
trabalhador rural é incomparavelmente melhor que a do operariado 
das cidades. Sem dúvida, nota-se que as desilusões pululam entre os 
que se deixam seduzir pela miragem dos grandes centros urbanos. 

O fato que se põe, brutal a nossos olhos, é o êxodo rural. Fosse 
um paraíso o interior e a atração das cidades arrastaria apenas os 
aventureiros, e não, como está sucedendo, famílias inteiras, 
populações inteiras. 

Há fatores que estão ajudando a despovoar o campo. Dois, entre 
outros, merecem destaque: o atual sistema escolar, marcadamente o 
ginásio, que funciona em zona rural de modo artificialíssimo e tem 
como consequência inev itável o desenraizamento dos filhos de 
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fazendeiros; e o serviço militar feito em quartéis urbanos - sem o 
antigo reconhecimento do trabalho agrícola como atividade de 
interesse para a defesa nacional ou sem os antigos "tiros de guerra" 
com sede nos municípios - que está viciando os sertanejos arrancados 
ao trabalho do interior. 

Em breve, quando as escolas de aprendizagem industrial, que em 
boa hora se espalham pelo país, estiverem formando técnicos para a 
indústria, proporcionando-lhes situação financeira com que nem 
podem sonhar os trabalhadores rurais, teremos que enfrentar nova 
fonte de êxodo rural, a menos que se dê correlata formação de 
aprendizagem rural, com perspectivas, também novas, de elevação 
de nível de vida nas fazendas. Houve tempo em que o campo ficava 
preservado pela distância, pela falta de comunicações, pela índole 
conformista e rotineira dos trabalhadores rurais. Hoje, estradas se 
rasgam, levando ao recesso do país a locomotiva, os automóveis e, 
sobretudo, os caminhões. Há pontos do alto sertão que pularam do 
século XVI para o século XX com a abertura de campos de aviação 
e com a possibilidade de atingir, em horas, centros civilizados que 
só em semanas e meses podiam ser atingidos. O jornal, o cinema e 
o rádio estão informando no mesmo dia e por vezes na mesma hora
o que se passa no país e no mundo. Em breve será a hora da televisão.
Nada mais explicável, pois, que haja receptividade para as ideias mais
arrojadas e revolucionárias.

E os agitadores estão chegando ao campo. Se agirem com 
inteligência nem vão ter necessidade de inventar coisa alguma. 
Bastará que comentem a realidade, que ponham a nu a situação em 
que vivem ou vegetam os trabalhadores rurais. Longe de nós, patrões 
cristãos, fazermos justiça, movidos apenas pelo medo. Antecipai
vos à revolução. Fazei por espírito cristão o que vos indicam as 
diretrizes da Igreja. 

Não leveis, com vossa atitude, à ideia errada de que o comunismo 
tem razão quando afirma ser a religião uma força burguesa. O 
Cristianismo não se contenta com vossas esmolas - exige de vós 
justiça para vossos trabalhadores. Dai-lhes uma condição humana 
e cristã. E isso não com o pavor da revolta, mas por uma questão de 
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fé, pois a fé nos ensina que, sendo todos filhos do mesmo Pai que 
está nos céus, somos todos irmãos. Há de haver na terra lugar para 
todos nós. Deus não errou a conta e o mundo há de abranger-nos, 
sem a necessidade de mutuamente nos devorarmos. 

ANTECIPEMO-NOS À LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Mais ainda. Estamos às vésperas de ter elaborado pelo Parlamento 

projetos de leis, ora em andamento, em ambas as Casas do Congresso 
Federal, objetivando um programa mínimo de assistência social às 
populações trabalhadoras do campo. A situação interna de nosso 
País está quase madura para isso e foi essa, precisamente, com as 
reservas que o problema aconselha, a tese mais significativa discutida 
e aprovada, recentemente, na 33 ª Conferência Internacional do 
Trabalho, realizada em Genebra, Suíça, com a participação de 
diversas nações, inclusive da nossa. 

Prudente e adaptada às peculiares condições do meio e do nosso 
povo, a legislação social agrária deve vir por fases, de baixo para 
cima. Desejando-a nessas bases, queremos frisar ainda que, não só 
não esperamos a revolução, mas nem mesmo fiquemos na 
dependência de uma legislação social para os trabalhadores rurais. 

Para que leis escritas no papel se há uma lei escrita em nosso 
espírito pelo próprio Deus? Quando os homens deixam de contar 
com a lei divina, quando leis para eles é só o que a maioria resolve e 
os deputados fazem publicar no "Diário Oficial", - o que hoje fazem 
e amanhã podem desfazer. Quando não se crê em Deus, não 
adiantam leis, que todas são burladas. Não importam fiscais, que 
são iludidos, quando não cometem a indignidade de se deixarem 
corromper. Para que fiscais, se Deus colocou dentro de nós o mais 
vigilante de todos eles, a nossa consciência?! ... Antecipemo-nos à 
legislação rural, fazendo ainda e sempre, por espírito de fé, o que os 
Papas nos ensinam e o que nos dita a razão. 

N / 

AÇAO SOCIAL INADIA VEL 
Atentando-se, como já se disse, para as verdadeiras condições de 

vida dos trabalhadores do campo, não somente os do País, tomados 
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em bloco, senão também aqueles que labutam nas paróquias agrárias 
da Diocese, verão que estão eles a pedir especial atenção de Nossa 
parte. Antes de uma reforma de base, capaz de afetar a própria 
estrutura da economia agrária e de, em consequência, oferecer vida 
mais justa e mais humana a quantos vivam da terra, impõe-se, como 
medida preliminar, a execução de um programa mínimo de ação 
social. Sem elevar certas classes da lavoura a um nível mais humano 
de vida, difícil, senão impossível, se torna o trabalho de apostolado 
a se exercer objetivando a preservar e aprimorar a formação cristã 
de nossa gente das granjas, sítios ou fazendas. Será, talvez, um plano 
simples, concreto, adaptado a peculiaridades geogr áficas, 
econômicas, culturais e religiosas. Deverá ser tomado como ponto 
de partida e não como reta de chegada de uma caminhada longa a se 
fazer nesse difícil e complicado mundo: formado por relações entre 
proprietários e fazendeiros de uma parte, e de outra parte por 
colonos, camaradas, agregados e meros trabalhadores assalariados 
do campo. 

Esse esquema de ação social mínimo, em certas paróquias, poderá 
anteceder às tarefas estritas de Ação Católica. Em outras, poderá 
funcionar simultaneamente com o trabalho do apostolado 
especializado para o campo. Conforta-nos verificar a esse respeito, 
a compreensão com que sacerdotes, professoras e fazendeiros, 
reunidos na SEMANA RURALISTA, olharam essa questão, 
tratando-a exatamente dentro daqueles limites amplos para ela 
traçados pelo pensamento social da Igreja. Tanto assim foi que os 
semanistas unanimemente reconheceram ser inadiável humanizar a

vida do colono, a quem deverão ser concedidas - além de uma 
participação indireta nos lucros extraordinários da empresa agrícola 
- condições para que tenham acesso à propriedade privada, legítima
aspiração a que tem direito toda família de agricultor sem terras,
especialmente num País e em uma Dioceses qual a nossa, onde ainda
há, graças a Deus, muitas áreas economicamente desaproveitadas
ou parcialmente exploradas.

Longe de nós, ver de modo simplista, questões complexas. 
Sabemos que a situação do trabalhador rural está em Íntima conexão 
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com a situação do fazendeiro e esta depende de dados numerosos. 
Salientamos entre outros aspectos a necessidade de uma sadia e 
inteligente política de importação e exportação; a urgência de crédito 
agrícola, que facilite a racionalização da plantação e do pastoreio; o 
acerto em matéria imigratória; a planificação extra - partidária de 
problemas vitais como estradas, energia, rede escolar; o incremento 
de iniciativas particulares em articulação com organismos estatais, 
paraestatais e particulares; a visão dos problemas agrícolas em ligação 
com problemas industriais; o enquadramento das situações 
municipais no plano estadual, das situações estaduais no plano 
nacional e da situação nacional em plano humano e cristão. 

An�es, no entanto, de esperar a solução ou o simples 
encammhamento de tantas e tão graves questões, urge iniciar a ação 
social que se revelar inadiável, à luz, sobretudo de estudos bem 
conduzidos como o podem fazer as Missões Rurais, exemplo 
acabado de colaboração possível e desejável entre os particulares e 
o poder público. E estaremos caminhando com segurança para a
reforma social agrária que, ou se fará nos termos da mensagem social
da Igreja, ou será fatal para a nossa terra e o nosso futuro de povo
cristão.

REFORMA SOCIAL 
Como "poderá haver paz - escrevia há pouco Mons. Montini, em 

nome do Santo Padre aos participantes da aludida 37ª Semana Social 
da França - enquanto existirem famílias a quem fal tem os bens 
necessários para viver?" De fato, como se poderá pensar numa paz 
estável e na prosperidade econômica de um país, enquanto milhões 
de famílias trabalham a gleba com os seus servos, espiritualmente 
desamparadas e economicamente frustradas na suas mais legítimas 
aspirações? 

A interdependência, cada vez maior em que se encontram as 
nações, coloca as questões agrárias em primeiro plano, mesmo na 
esfera internacional. Enquanto desgraçadamente a guerra ainda 
devora tantas nações e de novo, ameaça alastrar-se por vastas áreas 
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do mundo, um front se estabelece nos países não atingidos pela 
catástrofe: o front da produção industrial e agrícola. Como poderemos 
contribuir para produzir alimentos suficientes, não só para o 
consumo interno, como também para saciar a fome de milhões de 
homens que viram a sua terra queimada, a sua propriedade destruída, 
se as condições de vida e de trabalho das populações rurais se 
apresentam como um �asto problema, uma terrível ameaça e uma 
dolorosa incógnita? E urgente, pois, como dizíamos acima, 
estabelecer um programa mínimo de ação social, de que venham a 
beneficiar- esses trabphadore-s. Mas não basta esse programa, nem 
é ele uma solução. E apenas um ponto de partida. Faz-se mister 
uma reforma de estrutura e de base, cuja configuração foi felizmente 
delineada nesta Semana por sacerdotes, fazendeiros e professoras 
rurais. Essa reforma deverá visar antes de tudo, à seleção e à formação 
de líderes sobre cujos ombros repousam a tarefa da recuperação desse 
imenso proletariado dos campos. 

Só assim, vendo sair do seu próprio meio, os apóstolos de sua 
redenção social e cristã, o mundo agrícola tomará consciência do 
importante papel que exerce no seio da comunidade nacional e se 
encontrará apto ao exercício de seus sagrados direitos e de suas não 
menos sagradas obrigações. Só assim, apoiado na palavra e na ação 
de elementos tirados de seu meio, nos quais deposita toda a sua 
confiança, o homem do campo poderá defender-se contra as 
perigosas seduções daqueles que enxergam nele um caldo de cultura 
fecundo para o bacilo das agitações e das revoluções violentas, e 
poderá contribuir para que a sua numerosa classe venha a colocar
se em igualdade de condições com as demais classes dos setores 
urbanos. 

O Santo Padre Pio XII, de olhos voltados para essa indispensável 
aproximação de classes, apresentou-a como natural e providencial, 
em discurso aos delegados da Convention of the National 
Confederation of Farm Owner- Operators (15-11-1946): 

"Os cultivadores do solo formam dentro de suas próprias famílias uma 
comunidade de trabalho. Eles com seus companheiros compõem outra 
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comunidade de atividades. Por fim, desejam formar com os demais 
grupos profissionais a terceira fraternidade de trabalho." 

Estamos longe desse ideal. Há não só distância, mas esboço de 
desconfianças e preconceitos, entre a cidade e o campo, além de 
flagrantes desigualdades de tratamento entre operários urbanos e 
operários rurais. Ao passo que o trabalhador das cidades já se vê 
amparado por leis que lhe garantem remuneração adequada e 
protegem as suas fadigas e esforços, o trabalhador rural, num país 
onde 70% da população vive das nobres atividades do cultivo da 
terra, não possui nenhuma garantia para o seu futuro e o de seus 
filhos, ao mesmo tempo em que as suas condições presentes de 
vida indicam um padrão, muitas vezes, infra-humano. 

Humanizar, portanto, o trabalho significa promover a difusão 
do ensino escolar adaptado às necessidades do homem do campo; 
proporcionar-lhe o ensino técnico agrícola; garantir-lhe a necessária 
assistência médico - hospitalar; assegurá-lo contra os acidentes de 
trabalho e contra a velhice e a invalidez; proporcionar-lhe o crédito 
rural no trabalho e na honradez; facilitar-lhe o acesso á propriedade 
da terra para o cultivo; dar-lhe formação espiritual que o habilite a 
nortear pela fé as transformações sociais que vão surgir. Esses são 
os pontos fundamentais para uma séria reforma social agrária, que 
há de permitir a recuperação humana e cristã do trabalhador rural. 
Desproletarizar o operário dos campos deve ser a palavra de ordem 
desta nova cruzada. E a ela se devem dedicar, de corpo e alma, o 
Governo, a Igreja e os proprietários rurais, pois ela é um imperativo 
de justiça social e dela só poderão advir benefícios para a 
comunidade nacional. 

Uma enorme massa de trabalhadores sem terras e enormes áreas 
de terras sem trabalhadores, eis o quadro terrível que está a desafiar 
os esforços dos sociólogos, dos legisladores, dos órgãos técnicos 
governamentais e dos apóstolos cristãos. A Igreja está alerta e pronta 
a emprestar toda a sua inestimável colaboração. Nada mais fará do 
que o seu papel de guarda vigilante e mensageira da doutrina 
evangélica. E nem exorbita de sua missão, quando, pelas mãos dos 
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Sumos Pontífices, traça normas e diretrizes sobre a questão social, 
em que aparentemente predominam problemas de ordem 
econômica, pois sendo os problemas humanos interdependentes e 
a pessoa humana uma e indissociável, é a própria lei moral que se 
viola, quando os direitos fundamentais da pessoa humana se veem 
ameaçados e postergados. 

Um grande movimento de Ação Católica Operária penetrou no 
seio das indústrias e por meio de líderes socialmente e 
apostolicamente formados, lançados no seio das fábricas, das usinas 
e dos escritórios, vai levando a massa já seriamente atingida pelo 
desespero e pela revolta e profundamente trabalhada pela demagogia 
revolucionária. 

Um grande movimento de Ação Católica Rural deverá exercer o 
mesmo papel e a mesma função entre as massas trabalhadoras 
esparsas pelos campos, pois a urgência dos problemas sociais não 
poderá ocultar aos olhos dos cristãos a primazia da questão religiosa. 19 

Será um trabalho longo e difícil; exigirá uma constância e uma 
dedicação apostólica a toda prova. Mas é uma tarefa digna de ser 
levada adiante, por quantos têm responsabilidades em relação ao 
bem comum, porque da solução desse problema depende, em larga 
escala, a economia nacional e, mais do que isso, a sobrevivência das 
estruturas cristãs de nossa cultura e de nossa civilização. 

Ao terminarmos este documento, que representa na palavra do 
Bispo, os seus anseios pela sorte de milhares de seus filhos, de certo 
modo, filhos de predileção, porque mais desprotegidos de assistência 
espiritual e material, seja-nos lícito uma palavra de _benção e de 
estímulo para quantos proprietários de terra têm despendido o melhor 
de seus esforços a fim de dar a seus colonos uma situação de vida 
digna de criaturas humanas e de filhos de Deus. Seja-nos lícito um 
pensamento de afeto paterno e de gratidão para com todos aqueles, 
proprietários e colonos que, enfrentando todas as dificuldades e 
condições adversas, através de mais de dois séculos, cultivaram as 
nossas terras, regando-as som o seu suor e, muitas vezes, com o seu 

19 Monsenhor Montini ao Presidente da 31ª Semana Social a França 
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sangue, lançando em seu seio, outrora fecundo, as sementes de 
nossas riquezas, e conservando para as futuras gerações as sementes 
ainda mais preciosas da fé e dos valores cristãos. 

E quer-nos parecer que nenhuma atitude mais digna para encerrar 
a nossa Primeira Semana Ruralista que veio encarar, com visão realista 
e cristã problemas de nossa Diocese (que são um pouco dos 
problemas de todo o Brasil), do que a de elevar, reverentemente, o 
nosso pensamento a milhões de camponeses de outros países que, 
torturados por uma atitude cruel, desumana e, por isso mesmo 
anticristã, souberam heroicamente, nos campos de concentração 
ou nas matanças coletivas, regar com o seu sangue a terra que lhes 
deu o pão, para não trair a fé em seu Deus, em Cristo e na sua 
Igreja. Essa rubra semente de sangue representa uma advertência e 
uma esperança de que o mundo do trabalho dos campos há de ser 
recuperado para a sociedade e para o Cristo. 

Campanha, 10 de dezembro de 1950. 
FREI INOCENCIO, OFM. 

Bispo Diocesano 

ANEXO 2 

MANIFESTO DA JAC DO BRASIL - 1967 

Nós, jovens rurais, representando 17 Estados da Federação, nos 
reunimos em Recife, Pernambuco. Realizamos um Seminário de 
Estudos, sobre a Juventude Rural Brasileira e o Conselho Nacional 
da JAC (Juventude Agrária Católica), do Brasil. 

No fim dos nossos trabalhos conscientes de nossa 
responsabilidade na hora presente, queremos expressar nossas 

f • • N angustias e nossas aspiraçoes. 

SITUAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL BRASILEIRA 

Refletindo sobre a problemática atual da Juventude Rural 
Brasileira

J 
constatamos o seguinte: 

1. Pertencemos a uma classe marginalizada. As grandes decisões
sociais, econômicas e políticas do país ignoram o homem do campo, 
especialmente os jovens; 

2. Sentimo-nos em situação de absoluta inferioridade em relação
às outras classes: 

· Ninguém estimula o trabalho do campo e muitos o desprezam.
Para a maioria, trabalhar na terra, não é profissão; 

· Os salários são ridículos e impossibilitam a vida humana;
· Não temos possibilidade de aperfeiçoamento profissional;
· A insegurança de quem trabalha na terra é total a não ser para

os grandes proprietários; 
· A Legislação não protege o trabalhador rural. As leis são violadas

de mil maneiras pelos donos do poder político e econômico; 
· As tentativas autênticas de organização de classe são impedidas

e às vezes oprimidas. 
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3. Temos poucas possibilidades de acesso à cultura:
· Faltam escolas primárias no campo. Esse desinteresse dos

poderes públicos é incompreensível e escandaloso nos dias de hoje; 
· As escolas que existem são deficientes. Curso elementar de

apenas 3 anos, professores mal preparados e mal remunerados 
(existem salários de NCr$5,00 por mês), falta do material necessário
ensino não adaptado e alienante; 

· Faltam escolas técnicas e profissionais;
· O analfabetismo continua sendo um dos grandes problemas

de nossa classe. 

4. A consequência dessa situação é a fuga dos jovens rurais para
as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. 
Infelizmente, totalmente despreparados continuam a ser explorados 
como mão de obra disponível e barata. 

NOSSA OPÇÃO 

Diante dessa situação de injustiça gritante, queremos afirmar 
nossa posição de jovens cristãos. Temos que despertar todos os 
camponeses para a luta, para a conquista de seus direitos a uma vida 
mais humana. Urge a nossa integração na vida do país, para que 
desapareça nossa situação de subdesenvolvimento. Lutaremos para 
a organização da juventude rural. Somos 25 milhões de jovens rurais. 
Unidos e organizados, faremos com que a nossa voz seja ouvida e 
que as nossas aspirações sejam realizadas. 

Sentimos em nossa própria vida os anseios dos jovens rurais 
brasileiros. Com eles, estamos angustiados com nosso futuro. Por 
isso apelamos por mais consideração e justiça; por uma Reforma 
Agrária urgente que corrija nossa estrutura agrária feudal e que acabe 
com os privilégios; pela aplicação integral do Estatuto da Terra e a 
criação de leis que favoreçam a classe assalariada; por uma política 
agrária que possibilite a comercialização dos produtos sem 
desequilíbrio de preço e sem exploração de intermediários; pelo 
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aumento e melhoria de escolas, a completa extinção do 
analfabetismo e a elevação do nível cultural do camponês; a criação 
de escolas técnicas profissionais que forme agricultores competentes 
e preparem a integração dos que saem para a vida nas grandes cidades; 
o apoio às iniciativas autênticas dos jovens rurais, principalmente as
de caráter coletivo.

Enfim, apelamos, de maneira especial, a todos os jovens rurais, 
para nos unir e nos organizar. A resposta às nossas aspirações não 
virá somente dos poderes públicos, como afirmou João X.XIII: Os

camponeses mesmos serão os agentes principais do seu próprio 
desenvolvimento. 

Encontro Regional Sendor Pomoeu-CE - Alice do RN, Nicinba e 

Lourdinha de PE e outros 
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ANEXO 3 
Relação dos ex-Jacistas e ex Assistentes que contribuíram para a 

elaboração deste livro, respondendo ao questionário inicial. 

1- ANGELITA RODRIGUES MARTINS -Paraíba
2- ARLINDO SANDRI -Rio Grande do Sul
3- BENEDITA SILVA LIMA CARLOS -Paraíba
4- BENVINDA S. CARNEIRO DA SILVA-Bahia
5- CLEONICE DA SILVA VIANA-Pernambuco
6- DIONAURA CAMARGO DE ACCIOLY - Pernambuco
7- DIONISIA BROD- Rio Grande do Sul
8- DOM EPAMINODAS JOSÉ DE ARAUJO - Paraíba
9- FRANCISCA MARIA CARNEIRO BAPTISTA- Bahia
l O- GELSON ALEXANDRINO DA SILVA - Paraíba
11- IGNÁCIA Mº DA CONCEIÇAO H. LAVAREDA-Paraíba
12- JOÃO CAMILO PEREIRA-Paraíba
13- JOÃO ERMILLO WEIZENMAM - Rio Grande do S.ul
14- JOÃO LOIVO SEIBEL-Rio Grande do Sul
15- JOSÉ ALAI DE SOUZA - Rio Grande do Norte
16- JOSÉ CANDIDO CAVALCANTE - Rio Grande do Norte
17- JOSÉ ROSA LIMA - Bahia
18- LEONOR CORDEIRO DE OLIVEIRA - Bahia
19- MARIA BATISTA- Paraíba
20- MARIA CARMOZITA RAMOS- Cearó
21- MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAÚJO - Paraíba
22- MARIA DO SOCORRO MORAIS CAVALCANTE - Paraíba
23- MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA - Paraíba
24- MARIA GOMES SOUZA- Bahia
25- MARIA JOSÉ FONSECA BEZZERA- Pernambuco
26- MARIA JOSÉ PEREIRA COSTA- Paraíba
27- MILITINO LEITE DA CUNHA- Rio Grande do Norte
28- MOMS. JOÃO PENHA FILHO -Rio Grande do Norte
29- ODELITA CALDAS FERREIRA - Bahia
30- PE GILBERTO VAZ SAMPAIO -Bahia
31- PE. DJALMA RODRIGUES DE ANDRADE - Piauí
32- RENITA GRAEFF MEINERZ - Rio Grande do Sul
33- ROSELI MEDEIROS DOS SANTOS - Paraíba
34- SANTINA TERESITA DA COSTA-Pernambuco
35- SEMÍRAMES CORDEIRO DE OLIVEIRA- Bahia
36- ZILBA BARTOLOTTO SIGNORI -Rio Grande do Sul
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�ue diz o que cada um pode ou nao pode fnz.er, que Barante os direi

tos e define os deveres dos cidndios. Mas ser5 que i isso, realmen-

te, que tem ocorrido na hist6ria do Brasil? Nio; preciso pensar 

muito para responder ·não. 

3 .. QUAL b A ATUAL ·s ITUAÇÃO,. 'NO' BRASIL? 

Hoje, temos uma Constituiçio que nao nasceu da vontade 
nao 

. popular. Em 1964, as elites e os militares, decidiram que o pov.oYpo 

dia pensar nem decidir por si mesmo. Esse grupo decidiu, também 

que eles resolveriam os problemas do pa!s sozinhos. Mas, para que o 

povo nao atrapalliasse·os seus planos, foi necessirio que o governo 

incluisse Íla Constituição os Atos Institucionais. O AI-5, por exem

plo, suspendeu muitos direitos dos ÕTasileiros, e permitiu ac gover 

na intervir na vida das classes e das pessoas,· o que; mais difí

cil de acontecer numa democracia. Com o AI-5 e outras leis que fo

ram impostas, nestes filtimos 20 anos, a Constituiçio simplesmente 

deixou de existir, porque o poder de um pequeno gTupo tornou-se 

maior que a Constituição, as leis tornararn-se letra morta, e o povo 

perdeu a sua sotierania. O resultado todos conhecem: os anos de re

pressãó, o povo empobrecido e o país falido. 

Por isso, segundo a atual Constituiçio, sao as Forças A! 

madas que zelam pelo cumprimento da Carta Constitucional. E nüo po

deria ser diferente, uma vez que ela não foi elaborada pelos repre

sentantes da sociedade civil, nem cxprcssn a força real dos diver-



• 
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• sos grupos sociais. Disso resultou, então, uma Constituiç�o que,

... 

• 

além do não expressar a vontade do povo, garante uma série de vio

lações dos direitos individuais e sociais e muitas a�bitrariedades 

Se cabe is Forças Armadas, exclusivamente, a responsabilidade pelo 

cumprimento da Constituição, cabe a elas sozinhas o poder de asse

gurar a sua violação. E isso · ê simples de entender: se um grupo 

social tem o total poder de zelar pelas leis, se a sociedade não 

tem meios para controlá-lo, ê evidente que a ele também está dado o 

poder de desrespeitar essas leis todas as vezes que isso for conve

niente ao seu interesse. E, assim, voltar-se contra a pr6pria soci

edade. � indispensável, então, que a Constituição.seja o resultado 

de um amplo deoate envolvendo todos os setores da sociedade. Mas ê 

igualmente fundamental que caio a a todo o povo, e nao a um .único 

·_grupo social, a tarefa de exercer uma constante vigilância para que

a Constituição seja cumprida; e, quando ela estiver ultrapassada ,

tomar a iniciativa de novamente mudá-la. Porque a Constituição, en

quanto a lei maior da sociedade, deve sempre espelhar a vontade da

sociedade.

/ 

4 •· 'E AS OUTRAS CONSTITUICílES ·rrRASTLErRAS? 

"Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei�". Se mui 

w tos homens públicos, no �rasil, pensam como o ex-goyernador Bcncdi 

to Valadares, autor dessa frase, nao � surpreendente que a hist6 

ria brasileira seja marcada pelo autoritarismo das elites. Foram e 
..

las quem sempre fizeram as leis. O surpreendente, muitas vezes, e 
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que também setores democráticos e progr1cssistas da sociedade pcn!3c;1;·:··,· 

assim também. E, assim, <leixem a iniciativa <le fazer as·lcis à eti-· 

tes, marginalizando os trabalhadores desse processo. Como se as ic��

nao fossem importantes para eles e para a sua vida. 

As Constituições br:-asil-eiras .foram Jnuitas vezes desrespei. 

tadas e, até mesmo, abolidas à força po:r parte dos goveTnantes. Se � 

isso delnonstra a :fl�agilida.de das n.ossas instituições, por outro la.-.· 

do, é preciso lembrar
-. 

tambem, que as C,onstituições brasileiras in

co-rporam, gradativamente, novos d.ireito:s, apesai- de nem.-sempre cor

respondeTem a todas as necessidades .e aspirações da maioria do povo .. : .. 

Ainda assim, as Constituições refletem sempre os avanço? possíveis, 

bem co1110 os .retrocessos impostos ã força, em cada períoc_o histórico .. 

Esse processo certamente tem a ver com ;a debilidade dos :partidos PQ� , 

líticos e com o reduzido grau de organi.zação da socieda6.e civil b-.ra 

sileira. Mesmo nos momentos em que a or,ganização das classes sociais 

atingiu níveis um pouco mais -ex:pressivos ., ela muitas vezes 

ocorreu eJ11 tlet1·ime11to de sua .autonomia ,e independência. '• 

,._ 

No século passado, j ã um pouco antes da Indep�dência, D. 

Pedro havia c ,onvoc.ado uma Assemb1.eia Co:nsti tuinte
., 

com reprcsentan-
·1 

tes das províncias {advogados
., 

juízes ., :sacerdotes ., propTietários de

terras, etc) para elaborar a primeira Constituiçio brasileira. Es.-

ta Constituinte começou a funcionar. efetivamente
., em maio de 1823',

e foi marcada. pelas divergências, já que corrent.cs distintas defen

diam pontos de vis ta difereni:es sobre as mais impo--rt�mte� qucs tõcs 

da vida politica brasileira dn 6poca� Um desses problemas referia

se, por exemplo, a maior ou menor autonomL"l das províncias cm rcln 
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: çao ao governo imperial. Outro ponto de discordância dizia respei

to i disputa de puder entre o Executivo e o Legislativo: enquanto 

um grupo defendia uma maior autoridade do imperador e seus ministro; 

sobre os deputados, outros defendiam o oposto, para fortalecer o 

Legislativo. 

Diante destes impasses, e temendo a aprovaçao do projeto 

apresentado por Antonio Carlos de Andrade - que, al�m de nao lhe 

atribuir todo o poder que ele desejava e de impedi-lo de herdar o 

trono português, limitava a participação pol1tica dos portugueses 

no Brasil - D. Pedro (apoiado pelo Partido Portugues, formando, 

principalmente, por comerciantes, militares e funcionãrios piiblicos 

portugueses), siJ11plesmente fed1ou a Assembléia Constituinte, em 

novembro de 1823. Alguns deputados foram presos e expulsos. D.Pe

dro nomeia, então, um Conselho de sua confiança para elaborar a Con� 

tituiçã�, que entra em vigor em março de 182�. Segundo esta Const! 

tuição, D. Pedro desfrutava de imenso poder e a �utonomia das pro

víncias era limitada. O direito de votar e de ser votado era privt 

légio de poucos (os homens mais ricos), sendo excluídos os escravos, 

as mulheres e os trabalhadores em geral. Nossa primeira Constitui

çao, portanto, foi produto do autoritarismo, no caso do imperador. 

Proclamada a·RepGblica, em 1889, o governo provis6rio, �e 

fiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, convoca o Congresso Consti

tuinte. Nessas eleiçôes, estavam excluídos do direito de voto os m� 

nores de 21 anos, as mulheres, os mendj gos, os· analfabetos, os mil� 

tares sem patcnte·de oficial e os religiosos das ordens mon5sticas. 

O voto não era s ecreto, o que permi tin que os gnrndes proprictárfos 
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de terra 
I 

os "coronéis'', usando do seu po.dcr, 

ele_ições

con t ro 1 as s c1r1

22. 

as-

Os trabalhos iniciam-se em novembro de 1889 e,,· em feve

reiro do ano seguinte, fica pronta a nova Constituição. De acordo;: 

com ela, o Brasil passou a ter um regime republicano, federativo e 

presjdencialista. O sistema federativo pe�mitiu maior autonomia ar.:s 

Estados, fortalecendo ainda mais o poder dos "coronéis .. �;. Também fo 

ram criados os tr�s poderes autônomos, o Executivo, o Legislativo;: 

e o Judiciário. Ainda de acçrdo com a nov ..... · Constituição;· o primei

ro presidente foi e_s colhido .. pela Assembléia .Cons"ti tuinte. O própr iõ 

marechal Deodoro da Fonseca foi o escolhido. No entanto, seu go

verno também foi extremamente autoritário e conturbado, ,�tendo fe

chado o Congresso em novembro de 1891. Com o agravamentó da crise 

política, Deodoro renuncia .. E, mais uma vez, a vida polí 

tica brasileira cai vítima do autoritarismo. 

.. 

t. 

Com a Revolução de 1930, e suspensa a Cons.tituição d� 

1891. O governo entregue a Getúlio Vargas, -aissolv:-e-se o Con-

gresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmarn,s 

Municipais. No lugar.dos goven1adores estaduais. Getfilic nomeia po 

líticos de sua confiança, os chamados interventores. 

a 

Os grupos soc'iais ligados à agricultura do café, especiaJ. :� 

.... .. mente os grandes fazcncl'eiros paulistas. que dominaram política e e- ·

conômicamcnte durante· toda a República Vc lha, pcrdimu .po·dcr com ,J.,J 

R 1 
-

d 30 P · exi· gi· am a -recons ti tucional i zação do país,---��evo uçao . e • or isso, 

isto 6
1 

a volta da Jega�ida<le e das eleições (ji que controlavam 05·� 
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votos e, portanto, poderiam ter de volta o poder). Do agravamento 

desse conflito icsultou a Revolução Constitucionalista de 1932, de 

cujos confrontos sairam derrotadas as oligarquias paulistas. ConSQ 

lidada a Revolução, foj convocada uma Assembléia Nacional Constituin 

te, depois sucessivamente adiada para que as forças vitoriosas pu

dessem se organizar politicamente. Ela elaborou uma nova Constitui 
. 

-

çio, promulgada em julho de 1934. Desta Constituinte, participaram 

214 deputados escolhidos pelo voto direto (com a exclusão dos men 

digos, analfabetos, militares sem patente de oficial e religiosos 

de ordens monásticas), e mais 40 deputados que eram representantes 

dos sindicatos legalizados e controlados pelo Ministério do Traba

lho. 

Esta Constituição trouxe algumas modificações importan

tes, como o mandato de 4 an.os do presidente, através de eleições d� 

retas, com voto secreto e a extensão do direito de voto, inclusive 

às mulheres; garantia de igualdade de todos perante a lei e a lire:;: 

dade política e religiosa; a decretação do salário mínimo, jornada 

de trabalho de 8 horas, direito de férias, indenização e assistên

cia médica. 
/ 

Getúlio Vargas, de acordo com a nova Constituição, foi 

eleito presidente da República pela Assembléia Nacional Constituin 

te. Mas, apesar dos avanços incorporados à Constituição de 1934, o 

pr6prio Vargas, tempos depois, perseguiu os comunistas, muitos lí

deres sindicais e opositores. Tudo isso culminou com o golpe de Es 

tado e o fechamento do Congresso, em 19 37. Em seguida, outt·a Cons

tituição, de traços clarnmcntc fascistas, que extinguia os parti�s 

e os direitos do cidaJão; foi imposta ao pais pelos militares e JDr 
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Getúlio 

Mais tarde, deposto Getúlio, em 1945, a chefia do .Estaiio 

passou interinamente para Jo�6 Linharcs, presidente do Supremo Tri 

bunal Federal. Foi convocada, então, uma Assembl�ia Constituinte 

que deveria ser eleita juntamente com o novo presidente, General 

Eurico Gaspar Dutra, em 1915. Ela elabora a Constituição promulga

da em 19 4 6. As e] eições. foram r�ali zadas .J)OUco mais de um mês após 

a queda de Getúlio. Desta forma, apesar de realizadas através do 

voto direito e secreto (excluídos os analfabetos e os militares) 

não houve tempo suficiente para que a organização das novas forç.as 

sociais, pesassem devidan1ente na Constituinte, nem para que um deba 

te mais amplo sobre os problemas nacionais influissem na. nova Car

ta Constitucionai. 

Na nova Constituição, então, são mantidos os ideais demo 

crãticos e os direi tos .sociais conquistados após· 1930. ·1-�s o pre

sidente Dutra, mostrando mais uma vez q1lle a prática de g:overno, no 

Brasil, mui tas vezes, ignora sumariamente as suas prôprü1.s leis , 

perseguiu os sindica tos· e a imprensa e, para iss_o, apoio:u-se sobre 

uma coisa muito importante; .a. sobrevivência,. na. nova Coilstituição., 

de mui tas leis <li ta teria is·, do período anterior. O avanço rcaJ i za-· 

do na Constituinte de 1946, apesar de importante, não fo:i suficicn 

te para dar conta da nova realidade da sociedade brasileira que, 

..,.• como todos sabem, mostrava com todn a clareza a vitalidade da elas 

se trabalhadora. Por exemplo, reconheceu-se, na lei, o d.i 1·ci to de 

greve, nias os sindicatos continuaram suhordinados ao Min.istéTio elo: 

Trabalho, através d:.i CLT. Além disso� o. legislação sohrc· os parti·· 
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<los políticos continuou cxt.rcm:uncntc tu te l�do pelo Esta elo, i mpe<lin 

do, por exemplo, a vida legal do PC . 

A hist6rin mais recente, como sabemos, foi um exercício 

de arbítrio e de autoritarismo cm sua forma mais clara. Ap6s o go! 

pe militar de 1964, o presidente Castelo Branco impSs a um Congre! 

so enfraquecido, em 1967, uma Constituição que oficializava o reg! 

me. Finalmente, o coroamento do processo autoritário vem em 1960, 

com a outorga da Emenda Constitucional, cujo artigo 182 incorpora

va o Ato Institucional n9 S, na pr6pria Constituição. Era o fim 

de qualquer vida política1�or mais estreito que fosse o espaço de

�tuação. 

S. POR QUE LUTAR, ENTÃO, POR UMA CONSTITUIÇÃO?

De toda essa hist6ria, podemos tirar duas lições: primei

!.2_, é importantíssimo lutarmos por uma Constituição democrática, 

porque nossa vida, nossa liberdade, nosso salirio, nossa saúde, 

a educaçio dos nossos filhos, tudo depende, direta ou indiretame�e. 

da Constituiçao. Lutar por ela significa lutar tam��m pela nossa 

participação, pelo nosso direito de controle do governo, pelo nosso 

poder de eleger os representantes populares, inclusive o presidente 

da República; significa, tamb6m, particjpar diretamenta da vida po

lítica do pars, atrnv6s dos partidos, e tamb6m reivindicando os di

reitos que nos foram roubados durante tonto tempo. 
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A segunda lição, ainda mais importante, é que nao basta 
-

$O conseguirmos fazer a Constituição de acordo com a vontade popu-

lar, mos� preciso lutar permanentemente pelos direitos que ela ga 

rante. Numa sociedade organizada, que conhece os seus direitos, é 

muito mais difícil que um grupo social imponha a sua força aos de 

mais, como fizeram os militares em 64. Mas,.como a sociedade é con 

tradit6ria, cheia de conflitos, a garantia dos direitos da maioria 

é algo que depende da luta social e política. Por isso, é importag 

te que, através da sua organização, os trabalhadores estejam sem

pre lutando pelos direitos já conquistados e'pela extensão de no-

vos direitos a toda a população. Temos de lutar para que as leis 

,, 

que criamos sejam realmente cumpridas. Não adianta a C'onstituição 

di�er que "todos são iguais perante a lei", se sabemos que isso nem 

sempre ocorre e que, muitas vezes, a lei é favorável aos J11ais po

derosos. Mas esta é uma longa briga que também podemos e devemos 

comprar, se estivermos unidos, organizados e, principalmente, in-

formados sobre os nossos direitos. 

Muitas pestoas afirmam que a Constituição nao passa de 

um papel formal, que assegura privilégios a uma minoria, em detri

mento dos direitos da majoria do povo. E verdade que as Constitui

ções brasileiras, no geral, nao sao os melhores exemplos a serem 

tomados como modelo . A não ser para se evitar que os mesmos erros 

sejam repetidos. Mas, mesmo assim f bom lembrar que elas introduz! 

ram alguns direitos, corno o voto feminino, o direito de greve, as 

férias remuneradns, o salârio mínimo e a jornada de trabalho de 8 

horas, só para citar alguns exemplos. 



Tudo isso explica porque i importante lutarmos tamb6m no 

f pluno institucional. Claro que esse esforço não implica·jamnis cm 
,- abandono das lutas sociais, como os movimentos de reivindicações
�-

de creches, postos de saúde, as greves e os outros. Ao contrário , 

esses movimentos, sem perder a sua identidade, tambéJn devem se en

. gajar na luta mais geral por uma nova Cnnstituição, não apenas pa

ra enriquecer o debate público, mas tamb6m para tentar imprimir um 

caráter mais democrático e mais avançado à nova Carta. 

A luta no plano institucional é importante para assegu

rarmos melhorias no plano social� se essas forem consagradas nas 

leis, porque nesse caso, a lei será um aliado, e não um inimigo a 

mais a ser enfrentado. 

E claro que, como já foi dito, só a Constituição nao 

suficiente,·mas é melhor que ela assegure direitos do que deixar , 

s�mplesmente, prevalecer a lei do mais forte.· Le�bremos, por exem

plo, que o habeas-corpus (o direito que a Constituição garante aos 

presos, cuja liberdade seja ameaçada por ações ilegais ou abuso de 

poder) foi um instrwnento valioso, enquanto existiu, para os pr� 

sos políticos brasiléiros. 

A Constituição pode e deve ser uJn ponto de partida para 

a conquista de novas direitos. A própria organização da sociedade 

,. (sindicatos, associações de moradores, entidades estudantis, prcfi� 

sionais e outras formas de organização socinl) s6 tem sentido qunn 

do ela consegue alargar o campo dos direitos. Mos. para isso, 

preciso que se tenha assegurado o ponto de partida e antes de to-



� dos, ó próprio direito a livre organização. Quanto mais a socicda-
,,, � de civil se organiza, mais ela faz valer os direitos estabélccidos 

-�
' na lei, e, a partir daí, mais ela co�segue ampliar os direitos do

povo. Mesmo porque os direitos não são uma coisa que um dia aca

bam: eles se expandem enquanto os homens não estiverem plenamente 

realizados. E, para nós do PT, ainda tem muito chio na direçio de� 

se objetivo, que passa pela constru�ão do socialismo, mas começa 

nos dias de hoje • 

., 

.... 



. A ,'CONSTITUINTE 
f� 



• PARA QUE .EXTSTDI AS 'CONSTI'TtrT'NTES?

Constituinte i urna assembl�ia sobcrnna de representantes 

do povo que se reünc com o objetivo de elaborar as leis que regem 

a vida de um país. Essas leis.em seu conjunto; se expressam na Cons 

tituiçito. 

A nece-ssidade de convocar-se uma Assembleia Constituinte 

QC0r:çe $empre ctue a realidade de um pais mudou tanto que as suas 

iet� e, em especial. a sua Constituiçio, nio corresp�ndem mai� aos 

direitos que a maioria da populaçio reconhece como seus; e nio cor 

r�snondem �ais i maneira pela qual a maioria do povo julga que o 

pais 4eva ser organizado e conduzido para satisfazer os seus an

$�tos e 0.s seus interesses. Nesse caso, acaóa-se a legitimidade chs 

leis, da Constituição e do próprio Estado. Então, o Estado, que 

dev�tia ser o representante <las forças da sociedade, divorcia-se 

�ela5 e, mui tas vezes, passa a oprj mí-las. 

H.oj� no Brasil, o caso ê ainda mais grave, pois a Cons 

tituição que temos vigorando no Brasil foi elaBorada pelos milita 

res., d�pois d.o go:tpe de 1964, e imposta ao povo que m:mca foi con.

sultado para dizer se concordava com ela. 
{ 

Na verdade. a·atual Constituiçio brasileira não S mais 

que uma colcha de retalhos onde� ap6s terem sido cortadas virias 

partes da Constituição anterior, elaborada em 1946, foram alinlia

vado� todos os ntos jnst:itucjonnis baixados pelos miljtares para 



C(?l�C�J).trnr o poder nns suas mnos e 1:i.mita.r a liõer<lade e a parti� 

cipação do restante da população. 

Se a Constituiçio anterior - mesmo com as suas leis: 

trabalhistas, �ue limitavam muito a organização e a atuação dos. 

si�diç?tos, por exemplo - não correspondia às necessidades do po

vo brasileiro, o que dizer desta, que foi feita sem debate pfibl! 

�o. apena, para atender �os interesses representados pelos milit! 

res ne poder? Certamente, ; uma lei que não serve para reger um 

país que quer se democratizar. E por isso que f preciso �onvoc�r 

uma Assembl!ia Nacional _Constituinte: para fazer uma nova Consti

tuição que realmente corresponda às aspirações dos brasileiros na 

atual c0rtelaçio de forças. Como faz;-107 

Em g_eral,. nos paí�es democráticos. as Constituintes sao 

compos·tas por delegados especialmente eleitos- para esse manda to, 

escolhidos por V.Qto livre e direto do povo (que é titula= do po

der consti tuin.te)__, apôs uma campanna em que cada um dele.s tem a 

oportunidade e Q dever d"e apresentar o seu· proj-eto para a vida do 

país .. Nesse caso,. a Assembléia se reüne, deõate e elabor;� a nova 

<i:onsti tuição .. Ao fim dos :,trabalhos se auto-dissoJ.ye .. 

En.tretan to. hE s-i tuações, quando e.:fi:ste um Parlamento 

funcionando (no nosso caso, o Senado e a Câmara dos 11eputndos), em. 

que alguns dcsej am atribu.ir ""'poderes constituintes,. ao congresso. 

Essa fórmula apresenta muitos inconvenientes. Em primeiro lugar , 

o fato de que, dessa íorma
9 

o povo nã9 tem a oportunid�d� de e-
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xercer a sua soheranie e escolher livremente os delegados especin! 

me�te �leitos para ns principais funções de uma Assombl;ia Consti

tuinte, Al�m disso, nem sempre o parlamentar eleito paro o Con

gresso (que faz as lei� �rdín5riasl � o mais adequado para compor 

uma Constituinte que, na verdade, t�m objetivos e funções diferen

tes, elaborar a lei maior do_pa!s. 

Tamb!m uma Constituinte democrãtica tem que trabalhar 

com total liberdade para deliberar sobre os assuntos qu� interessam. 

ao pais, inclusive sobre a pr6pria funçio, composição e representa 
... 

çao do Congresso. Nesse caso, se·ao Congresso se atributrem pode

res constituintes, ele nio teria isençio suficiente, nem 'e,taria 

totalmente livre, para examinar as suas funções, correndo o risco 

d� ·1�gislat e� ·ca�sa pt5pria. Por �xemplo: os deputados poderiam 

decidir dar-se ain.da mais privilégios do que os hoje existentes para 

os pr6prios deputados. 

Jlinalm_ente, no caso de serem conferidos poden:�s çonsti t� 

intes ao atual Congress�, quem se ocupaJ�ia da legislação ordinária, 

da elaboração das leis normais e mais imediatas? Hã dua� $aluções 

possíveis:: QU o Congresso acumularia as duas funções, ou o Executf 

vo, isto ê, o Presidente da RepÚblica,legislaria através de decre

tos-leis, resolvendo tudo sozinho. sem consultar os representantes 

d.o povo. Ambas as soluções são precárias:. a primeira porque inter-

feriria, limitaria e retardaria os trabalhos das Constituintes; 

segunda. porque seria a retomada dos procedimentos autoritirios. 

Aí, pcrder-se-in ccornpletamento a soberania populc1r. 

a
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lq.r /��º.• /1�j_o_, .a :l;QrJ���a,que ·d_e:v,c .scr:busc.:icla;·é a deu

ma Asscml>léia Cqi�stituinte -legítima, ,soJ)erana e li:vrcmcnte eleita; 
, • , • t, , J \ � _ r , ,._ ) I •• t • - • 

� cspcc�a�mcnte,çqnvocada.para.o _s�u.oójetiv�: elaborar uma-nova Cons
. . - .. t1tu1çao_para _ o_pa1s •. 

\ 1 • • 

2; p .QUE QUER .DIZER :LEG!TJ.'ti!A ,· .LIVRE 'E 'S'OB'ERANA? 
,, _______ 

.U)n_a As_s�mDl:1. i.a .Co,ns.tit_ui.nte· Te·g:ttima ·ê .aqu.e·l.a c_<:;_uj a :auto-Lt, .. · �:-· ...... V .. ,.t� ... ..  t ... : •• • . -- - .... , . .  l• ·. 

ridade foi f,0.!1çep_:i:da ft .re.e,o.nh.e.ci,da .pelo$ cidadãos que ,a ,e:s.colheram 
:· r - ' \ - - . � - ... \. • � .. .... . . ' -

·a
' .  

e 51u� J�_tffe-9 .r,�I?TASen.t,ad,o? .ne-la. f.Ô ,ele;; ._detém Vc;o óe.r.ani.a -popular.
• _ \ < • .,,. � .,_ . _ -- ._ 1 .,_ l . ., - · l ... • .,. 

Pa!a 
?f-�t f !tlrff!:11::i?-f�� .�f !ea�li�� .p-le,n?�e.nte ê ·P!·�-�J.�o AUe 

a �op_�J.�ç�o !11?-ff� �e 18 .ª'!1?.s tenha 9·P?rt�_nid�cfe de �sco-lhe-r

-toda

ps 

seu? ;repr.�sentf!.p.:te? a:travês do :Y�!�, .e pos:5a Pª-!!-"-�cipa:r p.a f.amp_aJ1ha e 
J. \.. • - - - • • • •  - • - .. • • 

na �labpração d9� proj�tos. _Is�o significa s�e µ�a �op.stftµtnte i�
.... _, C.- ... • • ' \- • • • ... • .. • • - ' • - ' 

gitima extgtri? ?xtensão �a cidadania politi�a � do di!�!to devo 
• 

• • • • • .1 .. ... ... \.. • 
.. .... 

�. 

- • 

tar e ser votado:- também aos analfabetos. aos soldados, marinhei-t ! - : ;, - · ... : .. (. . � � - - .. - � "- . .... . . . . � 

ros f rff��!�� �f �ai�� Pªf�nte g�e ! pe�a �!��! !��t��a��p autori

tária, estão excluídos. 
i • 

_ :.. , ( r · "· : e-> :. - ·._. - � .. ·

pode 

discuJ:ir e ���i��r �0�1 li?�rdade, tm nome do povo que a c�colheu , 

.. os pr\�1cipa_i� p:çoT)lemq.s do pa�s, çomo as leis trat1alhist�� ,. a for-

�a de �eget a economia do país e a �efo�ma agriria � por �xemplo.
t. .. r � ' 

�ai:a cp�e essas \Ondições se 1�ealizGm ê preciso •. previa

mente� convocação da AsscmhlSia Constituinte. fazer urna limpeza 



� do terreno o retirar ó que está. scnd·o chamado de " lixo autoritú 

rio''. Isto pode ser feito ji� Trata-�e de remover todos os obsticu 

los que hoje impedem a liberdade da campanha, da eleiçio e do fun-

cionamento dr.. Constituinte. Trata-se de revogar (.ou su·spencler) to

da a legislação repressiva, criada no perfodo autoritirio, para im 

pedir o movimento e a liv·J re ór·g·an:rzação da soc·ie<lade. 

Devem ser abolidos a: Lei dé Se:guranç·a N:acíon.al e todos 

os dispositivos con.stituêÍM1áís de defesa do Estado contra o cida 

dão, as chamadas "salvagüardas"'

,. que regulam o Estado de emergên

cia, de sitio, etc, para qüe todos possam colocar as suas propos

tas sem temer puniç.ões aroi t-târías. Dev-e,m ser revis tas, considera!} 

do os �nteresses dos trab�lhadores e os direitos individuais de li 

�re expressão, a Lei de Greve, a Lei de Imprensa, a Lei dos Estran 

geiros e outras. 

A legislaçio eleitoral deve ser reforrn�lada para que a re 

ptésentação de cada Estádõ da :t.ed,eração seja proporcional à sua p� 

p�laçio, quer no caso especifico da Constituinte, quer no caso da 

éleiç;o do novo Congresso, cm 1986. PeJ.a legislação atual, nio e

li�tê essa proporcionalidade. Por &xemplo, nas Gltimas eleiç6es, um 

ürn partido que em São Paulo tenha oT)tido, 1. 200 mil votos, elegeu a 

,� pehas 6 deputados federais. Nas mesmas oleiç5es, um partido que em 

Colis tenha conseguido 1 �ilhio de votos, elegeu 11 deputados. As-
_,/' 

§im, o voto goinno vale quase duas vezes um voto paulista. n preci

�o tcver essa legislnçfio para que os votos de iodos os cidadãos bra 

�ilciros tenham um valor igual. 
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g preciso abolir também a Lei Falcão, para assegurar que 

a campanl1a dos candidatos a delegados do povo na Constituinte seja 

, feita livremente por todos os meios de comunicação. Deve ainda ser 

garantida, para a Constituinte, a possibilidade de lançamento de 

candidaturas "avulsas" de pessoas não ligadas a nenhum partido, mas 

que representam setores da sociedade civil, os movimentos popula

res, ou que 'tenham projetos originais a apresentar. 

B indispensivel, tarnbim, uma reforma partidiria que ga

ranta o direito de organização de novos partidos, de partidos de 

expressão regional, assim como a legalização dos partidos que, atê 

agora, estio constrangidos a atuar na clandestinidade, como o PCB 

e o PC do B. SÔ assim todas as propo�tas hoje existentes na socie

dade virão clarainente a público e, sô assim, estarão garantidas a 

legitimidade, a liberdade e.a soberania da Constituinte. 

3; QUEM CONVOCA A CONSTfTUINTF? 

Na verdade, nao existe uma "receita" para a convocaçao 

das Constituintes. Os exemplos que a história nos mostra são os 

mais variados. Nos casos de revolução, às vezes, um governo provf 
.,,. - . ' . .. 

serio a convoca; ou entao, alguma 11.deranç.a emergente toma a 1.n1-

ciativa .. Nos casos de transição política conservadora, como a a

tual, a c"onstituinte pode ser convocada pelo poder Legislativo (o 

Congresso) ou pelo Executivo. 

Mas, se queremos realmente uma Constituinte livre e so-
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tierana, ela deve sor convocada j;, atravBs de um Ato Convocnt6rio 

que, aprovado polo Congresso, fixe a data das elefç5cs, por exem

plo, para o inicio de 1986. Isso permitiri que a sociedade tenha 

quase um ano para se organizar e apresentar projetos. Pennitirâ 

iinda que a Constituição seja elaborada,ji no pr5ximo ano, e que 

esteja aprovada quando os novos deputados e senadores eleitos em 

novembro de 1�86, tomarem posse. 

A desvantagem de a Assembl;ia Constituinte ser convoca

�ª' unilateralmente, pelo Executivo, atravês de um decreto do Pre 

sidente da Repüfilica, ê_que, dessa forma, as suas funções podem� 

também, serem unilateralmente limitadas,, com pouco possibilidade 

de resistência ou intervenção da sociedade e dos partidos políti

cos nos seus pr5prios objetivos. Hoje, esse; um risco real que 

corremos, dados os imensos poderes que a presidência da Repúbli

ca tem, como herança do período ditatorial. 

4; 'QUEM -PARTICIPA TIA··coNSTITOINTE? 

/ 

Todos os cidadãos devem ter o direito de participar da 

Constituinte. Ou diretamente, através do,s delegados eleitos, ou 

indiretamente, elegendo os seus repres enttan te s. Essa ê a teoria. 

Na pritica, as coisas são um pouco mais complicadas. Afinal, do 

J ponto de vista <los direitos políticos, quem ê ·cidadão no Brasil? 

f:egundo a lei, sô ·aqueles que podem vota,r e ser votados. De acor 

do com a legislação atual, ficam excluídos os analfabetos, os sol 



8. 

� dados, �nari11l1eiros e to<los os oficiais de patente baixa. Para uma 

Constituinte dcmocritica e verdadeiramente representativa seri ne
, 

cessirio estender o direito de voto a eles tamó6m. 

Al;m disso, para estarmos todos representados na Consti-

·tuinte; preciso que estejamos organizados, no interior da socieda

de civil, em nossos sindicatos, em nossas escolas, em nossas asso

ciações profissionais, em nossa igreja, em nossa sociedade de ami

gos de bairro, em nosso movimento popular, ou em outro tipo de as

sociação. Cada um desses setores precisa. ter oportunidade de deba

ter e el'aborar os seus ·projetos para, dlurante a �ampanha pela Con�

tituinte, poder trazer a pfiólico as suas aspiraç5es e �s suas pro

pos.tas, apresentar candidatos e responder à sua m;ineira, a pergun

ta: qual a denocracia que queremos para o Brasil?

E bom que fique claro que, a criatividade da participa

çao popular pode fornecer uma enorme variedade de projetos para r� 

solver os problemas do país. Portanto, torna-se absolutamente dis

pensável e indesejável a convocação de qualquer comissão de "notá

veis" para elaborar ante-projetos para o povo. Basta de elitismo: 

a maioria da população brasileira, como o demonstrou a campanha p� 

las diretas-já, deseja mudar o país, e ela sabe hem que mudanças a 

cq. sociedade deseja. 

s .. ·roR "QUE ·rARTI"ClP"AR ·nA ·coNSTTTlTrNTE? 

Nós, os trabalhadores, temos todo o interesse de part.icf 



par _da Cons ti tuin te. A reorganização da sociedade, nb·s� úitimos arios·,
.,. tl t·r.avé·s .d a nossa- pnrtic ipação e da mo bí li znção d e to-dos- rio episódio 

'! inesque-c:ível da campanha das diretas-:-jâ, levou a açõe·s que frutifi-· 

. caTam ·muito. Se hoje existem condições objetivas pa·r·a cftle o desejo·

e a luta ·por uma Constituinte livre e soberana se real�fie ê porque

a no.ssa ·participação foi politicamente eficaz e conqui:-stôti espaçºos. 

Como? 

.-

.. As mudanças :operadas pela campanha da anist·fa:., · peJ a ein·e1·-

gência do novo sindi cal ismo do ABC, pela renovação cfo's" movime ntos 

sociais, ·p.�la criação da CUT e da CONCLAT (feitas reáli=da·de na raçã 

e na p:râ.t.i.cal, pelo. trabalho persis'tente das Comun.'ida-les=- Ecles iais 

de Base , ·p.ela atuação ·a.as Comissões de Justiça e Pái ft,· finalmente, 

por .. todo �o ·esforço e ·  toda a ene.rght jbgados na campanha' das· diretãs

-j â, cr.i -a.rem as co.ndições nã� �só pa'.ra a "aber--tura" ,· nias� pà.·ra que o' 
r • • povo br·a·s.ileiro avance em direção '.à ,democracia que tótl=o�:' exigem • 

. Enganam:-se aqueles que pre.g-am a nao pa1•ti6fp.àç�o- dos trâ: 

balhadores na ·constituinte' alegando ;que essa ê uma p-afa'\ir-a- de or-

dem das elites, imposta ao país-. :Não ·ê .• A constituinfe·, h1ó-je, ... .

so

pode ser uma r:ealidade porque' •com ía inossa particj�piçã�\' no·s Ül tà- -

mos anos, construimos as condições ·para que ela se efet:'iv e e para 

que uma nova fase.da.nossa história :possa se aõrir • 

Negar-se :-a: participár ;d a ,Cons titu in te, s fgnff icàr en trcgar 

de mno beiiacla a iniciativa ·dessas ,conquistas ã e·lite qÜ1e· quer a 

conciliação que - isso sim·- .inco·rporo'l). essa. palavra de· dfdem no seu 

discurso e, so puder, vai tentar aprcsenti-la como umn ciinção sua, 



orig i_nal, _que s,crâ ·" genero samen to" \cdnce·d ida :às imásséis •.•.• itodos 'os 
t . . \ 

.,. 

_t_rabal .h_ado.rc_s d.ev�mos ter consciência de rquc ·a :c:ónst:i'.túirite ·rcprcscg 

ta um grande espaço po li tico a ser ·ocupado. Um éspáço qtie, 'se nao 

fo.r .o_c.up.ado ._e .alargndo pelos trabalhadores, cc rrtamêrite, .-�eiâ · ocupa

do por _outros. E se definirá as leis do ·pais ele ·a·éôrdo réórn "ó·s =iritéres-

/•f� d.os B·.\L'!-,r,os � 

;��e%f!Lr
.
-�.e .a participar ,da (Cõns'ti·t-Üin:te,, 'pórtàrrto, cs·ignífi

[fl rêft!?<?-f.1- j&np'.r.aF \que as ,Cons't'ituirft:-és aJitêrfór-es, :r--eál�Fiéfda'.s ·ém ··no� 

-�ª P.?--.s-J'.'-§!f,a _. :P,9! .m.ais capengas e ·limitac1a·s ·que 't-énham :s=ído, lograrâm

garantir ,<li.rei.tos fundamentais dos --�ràba1had6rés. ·nír<i'i-tos ·cuja ·lég_!.
. •' 1.,.- ( ... - • \.�. � • - • • - • 

timida.de, hoje, nos .parece tão incf.is�c-uti:vél, tqtíe :iõs :nem :r-embramos 
lJ4' ... (-. .__ , , ---. '- !  ··---

�Br .. p.9yy.� P:11� �poca em que os ·tr-abáthadores ·rião 'tin1íam �f&r.ias ·nem

�Ê�EêP.�8 · §���nf1-� �-�D!Ullerado; ·t:rabalTfava:-'se ·O ·t,.empo f"que 'a �at&e ·ágUe!}

tê��� � g�e !?� p�!,�pes impus·essern. 1ffo'u.V'e ·uma .ê-êpoéa,, ·-tâmb-êm,, :em �que

f ���?-��º ªª j S)!llé!da de trabalho dep:en<lia 'das �impo·s-'tçiõ-és �s-ém �1:ínÍítes 

rl - :- �., � rl __ aro, tomava serri1fre ·rna .. :t's fqüe ·o:itó ·.ff6ra"s éd:tã-r:·ia-s.ri �ê���? . - t" 

��<:.> .. �Y<ê \1.�{1 êP<?'::ª �� que a remuneraç:ão 'd'epend .. ía ·�un:rca ·e re��Tus"i'vainente 

i� �J?f�i�o do pa tr�o ,· não havia 'tiin ·1:··é:t:o :mtn:fmo ·d'e :s'ál;ir-ío. ·Houve \1m 

"t<c.IP.-f<? ��n. �_ue � í:l�oscntadoria e·ra ·úm �sonho .-e :a :po··pul=ação ma=i-s ·pôor e

n.ao tinha 1 i vre a.Gesso a nenhum sê-:r'v:':i::ç'o (ie :s·iúde·. ,. •. l- ... ;: . ...., ' _, __ • - - (. '- .... 

J; ç�a�·o que, ainda 11oje·, :estamos -l'onge &a ·sft'U'ação clesej� 

4�. pel� poJ?ulação. Tudo isso não ba-s·ta·_. ·Hã ·mu-ito ·s outros 'direitos

.-r 4-R� �r���lhado i:-es cuja. ga·rantia aínda ·esdi por :se ·re·a\iz·a·r e deve 

ser exigida .•. O di1:.ci to de greve deve 'sei· ·ré!êo'nheciclo·. Além cl isso • 

�f\\ �uit_o s Ônibus urbanos que tirc.ulr:im. cm ·s·Zto ·Paulo, por exemplo:, te

mos n frase: ''Transporte: um direito do cidndno, um de"cr ·<1o Est:lt1o". 

P�:n�doxaJmente, n g�an<lc mo:ioria dos veícnlo� q\le fazem o trnns11or-



.�e _púhl �co (em .São . J?au+o .• : a�s,im ,-Ç(?_lllo ,n�s 1 pr;tnc.:tp.�is ._Gtclv,<1�s , do péfÍ s. 
1 per:t��ccrn .ª, empresas.particulares .• �E ,o 1 di"i;e::i:to ;ao -t_ransporte de 

� ma�sàs : não ;ê garantido .nas leis_. J�-ssq, -par:a -n.ão -(alar .'do direito ·ã

edu<=:açÂo ��.ratuita_para todos, .em�t,odos cos :rfÍ.veis., .do · .. tlire·it;o da -as

s\s\�n_cia :às c1janças, , do dir.eito �.aos ,ser.viços -de !s_él:Úde .pa-ra ·todos 

Ç} -�e <ºu �r:�s ._t_é3:11;�qs t�ireitqs (�ue ;a)rn�a les.�ão }por -ser ,q_qpq��s.tados. 

_:!-, ;�qns.�i_t_u�n_te !-s_e:-r:â -.�!m (�SJ?.qÇO ,i�po_r_té!;pt_e -par:a ce�preender 

A'-?:?,a..--:5" .:�n--�_u.-..�s_ta_s .• �E cC_\ét:t;"_O (q_µ_e,, A_�p9;is (rl�_J,,a_s,, �s..ô ;,.a c0:r:.gJ:1,rti::�-a.ç.ã_o .da :s:2 

.ciedade ,gar.antirâ o .seu . .  r.-ea-1 .funcjonamen to. Mas ,a .-s:ua cc.o:ri_qu�ista--·- .. ... ,�-· .. - \, .. - .. .... .. ...... � . 

...

I) �p-�n-�o Ae par._t:i(\a _.P.�r.a .o :r�_conh_ec:ime:n.to d_es_se-s dir�itos :na ·1ei.

/ 



AS LEIS 

Seu significado e sua importância 



1. POR QUE PRECTSAf.10S 'DAS 'J.EIS7

Se vivêssemos isoladamente, sem contato com outros, as 

. regras de convivência não seriam necessárias. Exemplo: na conheci

�ª est6ria de Robinson Crusoê, ele naufragou no mar e foi parar nu 

ma ilha deserta. Lâ, evidentemente, as leis de nada serviam, 

_que, como não tinham ninguém com quem se relacionar, esse 

. ..

Jª 

herói 

solitário nao tinha deveres a desrespeitar nem direitos reconhe-

cidos. Sozinho, ele não tinha vida social e politica. 

Felizmente vivemos em sociedade, cercados por outros ho 

mens e mulheres. No entanto, para que a sociedade exista ê sempre 

necessário que as pessoas se pautem por certas regras sociais. Sem 

isso, cada pessoa faria o que bem entendesse e ninguém poderia vi 

ver em paz. Se, por exemplo, dois grupos sociais disputam um mesmo 

pedaço de terra, é preciso uma regra que diga se esta ãrea já per

tence a alguém ou em que condições pertencerá a um deles. 

Um caso ilustrativo é o dos índios órasileiros, que ad

quiriram, sobre as terras em que vivem, direitos fundamentais pa

ra a sua sobreviv�ncia e para a preservaçio de sua cultura. Nas 

reservas indígenas nenimrn outro grupo social deveria. poder entrar 

ou explorar a terra. sob pena de sofrerem as consequ�ncias previs-

tas na lei da sociedade. Sabemos. no entanto, que os grupos inte-

_ ressados na exploração dessas terras, invadem-nas ·e ocupam-nas com 

as armas e os recursos que possuem massacrando os Índios em pouco 

tempo. Estas agressões acontecem. cm muitos casos, causando n morte 

de muitos índios, ou porque não hi leis que proíbem as i1wns5es ou 



� �orque as leis nao sio respeitadas. No entanto, hoje, os pr5prios

Indios ji entenderam a import5ncia de terem os limites de suas ter 

ras estabelecidas em lei. Para exigirem o seu direito. 

Quando nao temos garantias de que os nossos direitos de 

vem ser respeitados, toda e qualquer disputa termina quase sempre 

com a vit5ria do mais forte que, no capitalismo, sio sempre os gr� 

pos dominantes. 

A lei diz o que podemos fazer, o que ê o �osso dir�ito, 

e o que não ê permitido fazer, quando as regras sao democráticasen 

· ·te estabelecidas. Nesse caso, elas devem valer pará �ddos os que

· "vivem em sociedade.

2. DE ONDE SURGEM AS LEIS?

As leis podem nascer dos· ·co's'ttinies de um povo, ou seja 

das regras sociais que uma dada sociedade respeita. Para que esses 

costumes se tornem mais claros e para que não haja dfivida sobre e 

les, em geral são registrados per escxito. As leis podem, também , 

ser feitas por representantes do povo, como os delegados ou Senado 

�
w res, Deputados e Vereadores. 

Como a sociedade est[ em permanente mudança - tendo por 

base os seus conflitos - transformando os seus costumes, hibitos e 

valores, as leis tamb�m necessitam de· reformas frequentes para acom 



: p�nhar as transformações sociais e politicas. Afinal, se as leis de 

- vem ser reflexo dos costumes de um povo, elas devem estar sempre de

Jcordo com a vontade da sociedade que as gerou. E a sociedade muda

conforme as suas lutas.

• 

�-

Muitas vezes, no entanto, h� um descompasso entre a von

tade popular e as leis que regem esta sociedade. Nestes casos, as 

leis tornam-se tio velhas, ultrapassadas e inadequadas, que se asse 

melham a uma casa em ruinas: nio hi como consertar; é preciso dereo 

lir e construir uma nova no lugar. 

Assim, como ji vimos antes, quan�o a sociedade necessi 

ta de uma nov� ·con�tituicio - que; a maior das leis - muitas vezes, 

elege-se-� A��emblfia Nacional Cori�tituirite. PRTa isso, apresentam

se os candidatos e o povo estolhe, pelo votq direto, as pessoas que 

julga capazes de elaborar a nova ConstituiçiQ. Ou seja, o povo que 

detém o poder constituinte delega esse poder aos seus representantes, 

para que eles façam uma nova Constituição de acordo com as reais as

pirações do povo. 

/ 



A CONSTITUICÃO 

Sua importância para o. conquista de direitos 



: 1 �· ? QUE 11 'A ·cONSTTTUI'Ç�O 1 

A Constituição ê a l.ei f.undamental de um pais .. Em uma 

democracia não pode haver nenhuma outra lei o·u ye.s.soa, nem mesmo 

o presidente da RepÜblica, com mais �oderes que a .Constituição, 

pois ela é a expressao da vontat\e do lJOVo .. Pelo menos deYeria .ser .. 

Todas as demais regras criadas :SÔ .são ·yaJ i.da,s quando não contrariam 

o que a Constituição manda. A Constituiçio diz como a sociedade es

tá organizada., e quais as suas ·p·rinci-pai.s regra.s de convivência. E

la estabelece os poderes e as funções do Estado, as.sim como os .di

reitos e as resp·onsabflidades do.s cidadãos .. Isto quer dizer que a 

Constituição fixa os limites do poder ilo Estado., demarcando at.ê aon 

de ele interfere nas liberdades .sociais e i11dividuais. 

A .Constituição deve ,servir para impedir que uma s0 pessoa 
.

ou um grupo de pessoas tenham o domínio sobre -os aemais. Se o que 

cada um pode fazer estiver bem definido na Constituição, ninguêm a

chará, por exemplo, que tem poderes sobre os outros, e nenJ1um gru

po social poderá decidir sozinho o que o povo·quer. A Constituição 

também estabelece qual deve ser o papel do Estado na sociedade, que 

tarefas ele pode desempenhar e de que forma ele as deve Tealizar. 

Do ponto de vista dos cidadãos, ela define os meios de 

que dispõe para controlar a ação do Estado. para defender os nossos 

interesses e para contribuir para a vida da sociedade, que existe pa 

ra realizar plenamente o ser 11umano. 



.. 

Assim, a Constituição estabelece as normas fundamentais 

que regulamentam a atividade do Estado e a vida dos cidadãos. � e 

· la quem define, por exemplo, a divisão do Brasil em estados e muni

c!pios, o sistema de arrecadaçio de impostos, o direito de propriQ

dade, de greve, de educação gratuita ou não, o direito i assist�n

cia ã saúde, as garantias e as liberdades individuais, direito de

organização e outras questões que afetam diretamente as nossas ·vi

das. A Constituição também permite que aqueles que aplicam as leis,

como os Juízes, estejam mais - ou menos � pr6ximos do que o povo!

cha que é justo, dependendo da amplitude dos direitos que se tenha

conquistado nas leis.

As sociedades modernas, independentemente de seu regime 

político, possuem sempre uma Constituição. Tanto nas grandes po-· 

tências, como os Estados Unidos ou a União Soviética., como nos 

de.mais países, a Constituição preside a vida nacional. Obviamente, 

o grau de legitimidade varia de país para pais, já que em alguns, o

povo participou mais do processo de elaboração da Carta Constitucio 

nal e, em em outros, o povo esteve completamente. à margem das deci� 

sões. No entanto, em todos esses casos, � claro que a Constituição 

ê um componente fundamental da vida social, limitando ou ampliando 

o grau de reconhecimento social do conflito existente na sociedade •

._- 2; "QUAL A 'RELACA'O ENTR:F A 'COl\1STITUIÇÃO E A "S'OCI'EnADE? 

A Constituição� a lei suprema de um pais. Mas isto nao 

quer dizer que ela possa estar acima <ln sociedade, alheia aos con-



� ilitos sociais e nos anseios da maioria da populaçio. Por i5so, a 

º Cori�ti'tuição tem que ser legítima, ou seja, ela tem que expressar 

a vontade da maioria do povo, garantindo, tamb�m. o direito de li 

vre manifestação das minorias, pois só assim ela será reconhecida 

e respeitada por todos os cidadãos, governantes ou governados. Is

so significa que a Constituição deve ser fruto da participação de 

todos, pois essa ê a garantia de que ela serâ realmente a lei sobe 

rana do país, a lei que decide em nome da maioria do povo (at� que� 

por vontade popular, ela mude outra vez), e sobretudo, apelamos nos 

casos em que estiverem em risco os direitos por ela assegurados_ e à 

qual todos respeitamos. 

Um governo regi�o por uma Constituição que represente os 

iriteresses da sociedade, nao pode fazer o que bem entender. Ele tem 

que agir permanentemente de àcordo com as· regras estabelecidas pela 
em 

lei. Isso traz mais espaço de ação para os cidadãos,na medida que, 

conhecendo como o Estado funciona, podemos prever as suas respos-

tas e intervir da forma que entendemos adequada. E isso que po-

deri tornar mais ficil o controle do Estado pelos cidadios • 

., 

Por exemplo, se a Constituiçio assegura o direito de gr� 

ve, os tra5alhadores sabem que não podem ser punidos nem perder o e!!: 

:··prego se participarem de um movimento grevista. Se isso acontecer , 

tem o direito de resistir coletivamente ao governo e aos patrões, 

invocando os seus direitos constitucionais. 

Parece ser muito ficil: uma constituição feita pelo povo, 
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CALENDÁRIO DA CONSTITUINTE 
1\ 

' 

00 NJ'v03 PRAZOO 00 OH.RESSO <DlSTI'lUINl'E 

• 18 de setmtm, entrega do novo substitutivo do relator Ber-
nardo Cabral a Ulysses Guimarlles, 

19 de setellmo publicação do substitutivo. 

20 de setaitn:o distribuição do .texto do substitutivo. 

21 de seteltml a 5 de oubbro discussão do substitutivo na Comissão de Sis-
tematlzaçllo. 

6 de oub.mo publicação do parecer da Comissão de Sistemat,! 
zaç!lo. 

7 de oubAm> distribuição do parecer da Comissão de Sistetl!!, 
tização. 

8 de oub.mo a 16 de flO\l'lllbro(•) discus.são, em primeiro turno, do projeto de 
Constituição, c0111 apresentação de emendas. 

17 de l'llM!llbJv a 11 de dezeltJro Comissão de Sistematização emite parecer so-

bre as emendas apresentadas no plenário 
Congresso constituinte. 

12dedenllbro �. 
publicação do parecer da Comissão de Sistemat! 
zaçDo. 

12 a 14 de dezelbro apresentaçãode emendas ao parecer. 

15 a 25 de de.zeltlro• novo parecer da Comissão de Sisteo\,ltização. 

U de dezelbro de 1987 a discussão, em segundo turno, do projeto 
8 de jaleho de 1988 Constituição pelo plenário do Congresso const! 

tuinte. 

9 11 14 de .J-iro redação final, pela Comissão de Sistematiza-
ção, do projeto de Constituição. 

16 de janeiro sessão solene para pr0111Jlgaçllo da nova C«:-1stl-
tuição. 

(•) A partir desta data, os cálculos foram feitos com base nos prazos máximos pe.!.
�.,,_pelo,.,_,,. tot=., ""-= '°"''''""'"· 

(1"9' - 1519/87) 
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Constituinte 

SARNEY 1MPOE 
CXH>IÇOES A amrr.IUINm

O presidente José Sarney, ao final de 
um sábado de conversas com parlamentares, 
impôs três condições para aceitar o parl� 
mentarismo: que se adote também o voto 
distrital (eleição de deputados por dis
tritos); que a dissolução do Congresso 
também seja admitida em caso de iJ'll)asse 
na nomeação do primeiro-ministro; e quP, 
mudança do sistema de governo seja tomada 
po-

ioria absoluta da Constituinte. Ao
sa· o Palácio da Alvorada, o deputado 
Uly�ses Guimarães disse que Sarney já ad
mite negociar "uma fórmula quanto ao sis
te�a de governo que resulte de entendime.!J_ 
to" na Constituinte. Ulysses entregou ao 
presidente uma carta cujo teor não foi dl 
vulgado. Depois que recebeu a carta, Sar
ney convocou ao Alvorada o chefe do Gabi
nete Civil, Costa Couto, e o relator da 
Comissão de Sistematização, deputado Ber
nardo Cabral: 

Minoria - Se o sistema de governo for
decidido no voto da Comissão de Sistematl:_ 
zação, o presidente José Sarney pode· ir 
se preparando para sofrer uma grande _der
rota. Dos 93 integrantes da Comissão, pe
lo menos 55 são favoráveis ao parlamenta
rismo, embora oito deles se inclinem por 
um.5rmula de implantação gradual do 
regime de gabinete. Os presidencialistas 
estão em franca minoria. Contam apenas 
com 33 votos. Cincos constituintes da 
Sistematizaçãonão foram ouvidos. No PMDB, 
que tem 49 representantes na Comissão, há 
29 parlamentaristas (dos quais quatro gr!c 
dualistas) e 13 presidencialistas. Três 
deputados não foram localizados. 

Tendêncas - o Pfl é presidencialista na 
Comissão, mas por margem estreita: 12 a 
11. Um deputado não foi encontrado. No
PDS há um empate: 3 a 3, mas o deputado 
José Luís Maia, que está disposto a votar. 

no regime de gabinete, só o aceita para 
depois do governo·sarney. O PTB dará 
seus três votos ao parlamentarismo. Os 
três pedetistas, ao contrário, querem ma.!}_ 
ter o presidencialismo. Os dois petistas 
da Comissão - Luís Inácio Lula da Silva e 
Plínio de Arruda sampaio - pessoalmente 
são parlamentaristas, mas, cumprindo ori
entação do partido, votarão no presidenc,!_ 
alismo. O PC do B, o PL, o PCB, o POC e o 
PSB têm um representante cada um na S .. st� 
matização. Todos eles são parlamentaris
tas. O último membro da Comissão, o sena
dor Antõnio Farias, do Partido Municipa
lista Brasileiro, não foi encontrado. (..:13 
- 13/9/87)

O líder do governo na Câmara, deputado 
Carlos Sant•Anna, depois de negociações 

encerradas na madrugada de ontem, concor
dou com a fórmula parlamentarista aprese.!}_ 
tada pelos senadores Fernando Henrique 
Cardoso e José Fogaça e os deputados Eu
clides Scalco, Luís Henrique e Egídio Fe,!'_ 
reira Lima. Na nova proposta, que modifi
cou em 12 pontos a emenda Nélson Carnei-
ro, os poderes do presidente da República 
foram reforçados. O entendimento alcançou 
apenas as regras do futUl'o sistema parla
mentarista. Quanto à forma de sua implan
tação, a negociação ainda prossegue. 

Modificações - A proposta dá poderes ao
presidente para dissolver a Câmara dos D� 
putados, a pedido do primeiro-ministro, 
depois de ouvido o Conselho da República. 
Ele poderá também exonerar o primeiro
ministro, com prévia autorização do Cons� 
lho da República, e nomear seu substitu
to, que se submeterá ao voto de confiança 
da Câmara. A competência para publicar 
leis e decretos regulamentares passaria 
para o presidente da República, que teria 



ainda poder de veto sobre projetos de 
lei, que só poderia ser derrubado pela 
m,üoria absol_uta do Congresso Nacional. 
Teria, também 1 a faculdade de vetar decr� 
tos regulamentares do primeiro-ministro� 
Nesse caso, o veto cairia se o Senado, 
por maioria absoluta, reafirmasse o teor 
do decreto. Essas modificações, introduz.!_ 
das na emenda Nélson Carneiro a pedido de 
Sant'Anna, foram aceitas pelos líderes 
parlamentares da Constituinte, que evolui 
ram para uma concepção de regime de gabi
nete caracterizado pela co-responsabilid_! 
de - ou seja, o p·tmeiro-ministro tem de 
gozar da confiança não apenas da Câmara, 
mas também do presidente-, embora mante!!_ 
do uma nítida separação entre as funções 
de chefe de Estado e chefe de governo; 

�lantação - O impasse continua, porém, 
na questão da forma e dos prazos da im
plantação do parlamentarismo. Na proposta 
apresentada a Sant'Anna, o parlamentaris
mo começará a vigorar com a promulgação 
da nova Constituição. No primeiro ano, o 
presidente indicará o pr-.i.meiro-minist110, 
cujo nome será aprovado pela Cã1J1Sra, mas 
não poderá ser censurado durante os 12

meses seguintes. A Câmara tampouco poderá 
ser dissolvida nesse período. Findo esse 
prazo, começará o funcionamento normal do 
sistema parlamentarista. sant'Anna não 
gostou da idéia de que o nome do primei
ro-ministro tenha de passar pela Câmara, 
durante a implantação do parlamentaris
mo. Ele prefere uma fórmula que deixe o 
presidente com mais poderes durante esse 
período. 

Prazos - O maior problema, entretanto, e� 
tá nos prazos. O grupo de parlamentaris
tas gradualistas - entre os quais desta
cam-se o senador José Richa e os deputa
dos Cid Carvalho (PMDB-MA) e Sandra Cava.!_ 
canti (PFL-RJ) - insiste em dar seis anos 
de mandato ao presidente Sarney. Em 1988, 
o primeiro-ministro nomeado por Sarney
não poderia ser censurado; em 1989, se
riam necessários dois terços dos votos da
Câmara para a censura; em 1990, o sisteTa

de gabinete seria implantado em sua plen.!_ 
tude. Fogaça, Scalco, Egydio e a maioria 
dos parlamentaristas não aceitam essa fó!_ 
mula. Ontem à noite, os dois grupos parl� 
mentaristas tinham reuniãu marcada na ca
sa do deputado Alceni Guerra (PFL-PR), P-". 
ra tentar chegar a um acordo sobre a que1 
tão. (.E - 15/9/87)

A FâMJIA 00 CXRiElU> 

A redação das principais alteraçOes na 
emenda Nélson Carneiro, depois do acordo 
entre o líder Carlos Sant 1 Anna e os parl!_ 
mentaristas da Constituinte, ficou assim: 

Art. 115 - Compete ao presidente daA)ú
blica, na forma e nos limites da co"ll!ti
tuição: 
Inciso IV - Nomear livremente o chefe da
casa Civil, o Chefe da Casa Militar, o 
Procurador-geral da União e os demais in
tegrantes do 5eu gabinete. 
Inciso VIII - Sancionar, promulgar e fa
zer publicar lS leis e os decretos regul!_ 
mentares. 
Inciso IX - Vetar decretos regulamentares 
do governo, nos termos do artigo 132 A. 

Art. 115, parágrafo 1º - O presidente dà 
República é o responsável pelo Poder Exe
cutivo e sua autoridade é exercida atr_! 
vés do Conselho de Ministros. 

Art. 117 - O presidente, depois que a Câ
mara dos Deputados acolher a acusaçã•�
lo voto de dois terços dos seus membWs, 
será submetido a julgamento perante o 
supremo Tribunal Federal, nos crimes co
muns, ou perante o Senado Federal, nos de 
responsabilid�de. 
Parágrafo 1º - Acolhida a acusação, o pr� 
sidente ficará suspenso de suas funções. 

Art. 120, parágrafo Úlico - O governo go
za da confiança do presidente da Repúbli
ca e da Câmara dos Deputados. 

Art. 125 A - O primeiro-ministro, em exp.Q_ 
sição motivada, poderá propor ao preside!! 
te da República que, ouvido o Conselho da 

--�---'------'-------::-:-------------=--------
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República, dissolva a Câmara dos Deputa
dos e convoque eleições. 

Parágrafo Úlico - O primeiro-ministro não 
poderá propor a dissolução enquanto traml�
tar noção de censura ou de confiança. 

Art. 1JO - Compete ao primeiro-ministro: 
Inciso X - Solicitar ao Senado Federal a
apreciação de veto do presidente da Repú
blica a decretos regulamentares do gover
no. 
Inciso XX - Propor ao presidente da Repú
blica a dissolução da Câmara dos Deputo
dos. 
.so XXI - Exercer outras atribuições

istas na Constituição ou que lhe fo
rem delegadas pelo presidente da Repúbli
ca. 

Art. 132 A - Os decretos regulamentares 
do governo, antes de sua publicação, dev� 
rão ser encaminhados ao presidente da Re
pública, que deverá snacioná-los ou exer
cer o direito de veto em até cinco dias, 
a COl'ltar do seu recebimento. 

Pàrágrafo único - O Senado Federal poderá 
rejeitar o veto, pelo voto da maioria dos 
seus membros, mediante solicitação do pr.!_ 
meiro-ministro, no prazo de cinco dias. 
(.E - 15/9/87)

NJVO SUBSlTlUrIVO DIFIOJLTARÃ 

roo� 
DE�

A desapropriação de prorpe1dades rurais 
será dificultada pela complexidade dos 
procedimentos judiciários., enquanto a re
forma urbana terá suas ambições reduzi
das, com o fim da possibilidade de se de
sapropriar em troca de títulos da dívida 
pública. Por sua vez, as Polícias Milita
res manterão vínculos com o Exército bem 
mais fortes que os previstos pela Consti
tuição de 1969, considerada centralizado
ra. São esses alguns dos dispositivos que 
a Folha apurou estarem incluídos, ontem, 
no substitutivo que o relator Bernardo 
Cabral (PMDB-AM) concluirá até segunda-

feira, e cujas linhas detalhadas apresen
tará a seus relatores-adjuntos, em reu
nião que convocou para amanhã à noite. 
Com relação ao primeiro substitutivo a 
fórmula de anistia aos militares - satis
fazendo, com isso, os "progressistas" 
será amplamente compensado pela adoção de 
idéias "conservadoras", inspiradas pela 
segunda versão do projeto Hércules, coor
denado pelo senador José Richa (PMDB-PR). 
A reforma agrária é um exemplo do que, P.!. 
ra a esquerda, caracterizaria esse retro
cesso. Se no primeiro substitutivo as de
sapropriações poderiam ser feitas em 1.0-
venta dias, cabendo automática imissão do 
imóvel caso a Justiça não tivesse se pro
nunciado, agora o mesmo prazo deve ser nt._ 
servado em primeira instância, mas com 1.;,� 

recurso a ser julgado em período idêntic.11 
pelo Tribunal Regional Federal, que nàc

foi sequer ainda criado. E, em cada eta
pa, há peritagens paralelas da Justiça = 
dos proprietários. Quanto à reforma urba
na, caiu entre o primeiro e o segundo 
substitutivo a indenização em títulos e 
não em dinheiro. (FSP - 12/9/87)

'Trabalhadores 
Urbanos 

A União Brasileira de Empresários dever<-1 
apresentar às centrais sindicais (CGT, 
CUT e USI) e seis confederações de traba
lhadores a proposta de pagar integralmen
te a URP (Unidade de Referência de Pre
ços), que é a inflação registrada oficial 
mente durante o cóngelamento âo Plano 
Bresser. O governo federal determinou 0 

reajuste mensal de 4,69%, em três vezes 
consecutivas a partir de setembro, mas os 
empresários poderão aplicar nos salário� 
atuais o índice acumulado de 14,74%. O 
coordenador da reunião de ontem da USE e 
presidente da Confederação Nacional do Cg_ 
mércio, Antônio de Oliveira Santos, dei

xou claro que, ao jogar a sugestão na me
sa de negociaç�es com os líderes sind!_-



cais no próximo dia 22, pretende esvaziar 
a greve unificada intersetorial anunciada 
para o dia 29. Neste dia, poderão parar 
bancários de todo o país, metalúrgicos e 
petroleiros de vários estados e os bancá
rios do BNDES. (:13 - 12/9/87)

O Presidente da CUT, Jair Meneguelli, C0.!2 

siderou, ontem, positiva a proposta da 
União Brasileira de 8ll>resários (LBE) de 
pagar de uma só vez as três parcelas da 
Unidade de Referência de Preço (URP), e
quivalente aos meses de setembro, outubro 
e novembro, de 4,69% cada una. Ele ressaJ:. 
vou, porém, que a negociação vai se com
plicar se os empresários quiserem repas
sar esse reajuste aos preços. Meneguelli 
afirmou que a proposta dos empresários 
alcança o reajuste de 28% para todos os 
trabalhadores, se acurulado com a anteci
pação do re&íduo do gatilho salarial, já 
promovido pela maioria dos empresários, 
em julho. No entanto, disse Meneguelli, 
os trabalhadores consideram que as perdas 
�lariais já alcançam 50% e que esse é o 
r.dice a ser reivindicado nas negociações

jo próximo dia 22, entre as centrais sin
dicais e a UBE. As outras reivindicações
das centrais são referentes ao estabeleci
menta do salário mínimo real, à redução
da jornada e à estabilidade no emprego.
Meneguelli elTOal'cou, ontem, para Brasí
lia, acompanhado de um grupo de 50 sindi
calistas de tod., o País para iniciar un
forte trabalho de pressão junto ao rela
tor da comissão de sistematização, Deput�
do Bernardo Gabral. E preciso garantir
os princípios básicos de proteção ao tra
balho e à redução de jornada. Esses pon
tos nós vamos voltar a discutir diretame_!l
te com os empresários, pois continuamos
a acreditar nas negociações diretas e qu�
ro que o Estado não intervenha. Precisa
mos atacar em todas as frentes - afirmou
Meneguelli. (:13 - 15/9/87)
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Encerrado no último sábado o segundo ,es
crutínio das eleições para o sindicato

1 

os 20 mil ferroviários mineiros ainda ,de� 
conhecem os nomes dos seus novos diriç1en-
tes. Apoiada pela CUT, a chapa venceclora 
na primeira votação suspendeu a apurc1ção 
dos votos. Não admite que o presidentei do 
Sindicato dos Ferroviários de São Palllo, 
José Mendes Botelho, atue como escrutlna
dor. Seus integrantes alegam que Botelho 
não tem isenção, já que é deputado esta
dual pelo PTB, partido que apóia a reele.!_ 
ção da atual diretoria do sindicato, co
mandada por Evandro ventura Marin. No pri 
meiro escrutínio, votaram 6 mil e 62,i�-=
roviários. A chapa da CUT recebeu 2 i11 
258 votos (insuficientes para lhe garan
tir a posse no primeiro escrutínio), a 
chapa da situação conquistou 1 mil 94€1 e
leitores e o restante das cédulas foram 
creditadas a outras duas concorrentes. 
(:13 - 15/9/87)

Reposição imediata de 62,77%, além da in
flação integral dos meses de agosto e se
tembro medida pelo Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos Socio-Eco
nômicos (Dieese), foram as principais rei 
vindicações dos metalúrgicos do Rio, que 
ontem tiveram a primeira reunião de nego
ciação com os representantes dos oito,�12 
dicatos que compõem o Grupo 14 da Fi�-i. 
A categoria tem dissídio no próximo rnês. 
O encJntro de ontem serviu apenas para 
que os trabalhadores entregassem suas pr_g_ 
postas aos empresários, compilados numa 
pauta de reivindicações de 50 itens. Eles 
pedem 11,28% de produtividade; piso de 
quatro salários mínimos; piso profis:.io
nal de seis salários; estabilidade no em
prego durante a vigência do acordo e jor
nada de trabalho de, no máximo, 40 hoiras. 
Ao observar que as negociações deste ano 
não serão difíceis porque as partes têm 
consciência das dificuldades da ecornJ'!lia 

nacior,al 1 o presidente da Firjan, Arthur 
João Donato, acenou com várias possibili
dades para os metalúrgicos. Disse que os 

· empresários - que já assinaram acordo an
tecipando os resíduos inflacionários - po
derão este ano antecipar também -� três
meses de aumentos medidos pela .J,<P, como
forma de recuperar o poder d� compr3 dos
salários. A proposta será discutida entre
a base dos empresários para ser levada à
mesa de negociação no encontro marcado pa
ra o próximo dia 22, terça-feira. Durant;
o encontro de ontem, o presidente do sin
dicato dos Metalúrgicos, Washington da
Costa, preferiu não comentar a pauta de
reivindicações apresentada. Sugeriu que

�a a fase da negociação fosse acompan� 
"l!!!r de perto pela imprensa, com os repórt� 
res dentro da sala de reuniõ�s, para que 
as informações fossem difundidas rapida
mente entre os trabalhadores, e pediu ai.!)_ 
da que, este ano, alguns dos encontros 
fossem realizados nas dependências do 
sindicato da categoria. Os empresários 
consideraram a proposta inovadora, mas 
prometeram estudar o assunto. (:13 
15/9/87) 

Paralisação do serviço durante uma hora, 
entre 12h30m e 13h30m, passeata em torno 
da sede da Petrobrás, no centro do Rio, e 
até dispensa do almoço servido nos refei
tórios das plataformas petrolíferas, fo-

esm as manifestações realizadas ontem, 
em todo Brasil, no dia nacional de luta 
organizado pelos 16 Sindicatos de Petro
leiros do País. No Rio, o protesto dos 
petroleiros mobilizou, na frente da sede 
da Petrobrás, na Avenida Chile, cerca de 
2 mil pessoas que, após rápido comício, 
saíram em passeata pelas ruas que contor
nam o prédio. Segundo o Presidente do Sifr 
dicato dos Petroleiros do Estado do Rio, 
Mirth Xavier de Medeiros, as manifesta
ções foram em protesto pela decisão da P� 
trobrás de não aceitar as reivindicaçõe� 
salariais da categoria, que.giram em tor
no de -47%'·para os menores salários, e só 

querer dar aumento de 4,74%. O Presidente 
do Sindicato dos Petroleiros do Rio adian 
ta, entretanto, que as reivindicações sa
la.leis não são as únicas da categoria e 
s� estendem também à melhores condições 
de trabalho, principalmente no caso das 
plataformas submarinas de petróleo. AtuaJ:. 
mente, os petroleiros trabalham em regime 
de 14 dias de serviço por 14 dias de fol
ga, mas querem reduzir o período de trab� 
lho para sete dias pois alegam que, esta.!)_ 
do dentro da plataforma, o petroleiro fi
ca à disposição do serviço 24h por dia. 
Xavier denunciou o crescente número de 
pedidos para tratamento psiquiátrico dos 
embarcàdos e de transfer�ncia para servi
ços em terra. (O GJBJ - 12/9/87)

Um acordo firmado entre a CSTU e ferrovi! 
rios da empresa, garantindo a reintegra
ção dos cinco funcionários afastados na 
greve de novembro do ano passado, pôs fim 
ao estado de a.l.�rta preparatório para uma 
possível paralisação da categoria, que já 
havia marcado para a próxima quarta-f�ira 
uma assembléia extraordinária. A decisão 
da companhia de reintegrar os demitidos, 
depois de conseguir na terça-feira a cas
sação dà liminar no tribunal, impetrada 
pelo sindicato, estancou a mobilização da 
classe, evitando outra greve. As negocia
ções foram iniciadas na quinta-feira e 
concluídas ontem, entre os delegados do 
sindicato, José Geraldo Mafra, Nilton Fe
liciano de Barros e o liretor de recursos 
humanos da companhia, Wallace Souza Viei
ra. Na reunião mantida ontem pela manhã, 
ficou acertado que a CBTU admitirá a rei.!)_ 
tegração dos funcionários afastados há s� 
te meses, entre eles dois maquinistas, 
dois artífices e um supervisor-geral de 
manutenção. A rodada de negociações, en
tretanto, ainda não foi concluída, de · a
cordo com Nilton Feliciano, que espera um 
ressarcimento por parte da companhia dos 
vencimentos suspensos há sete meses. 
(:13 - 12/9/87)

7 



���-�--------
GREVE NACICNAL � Bl\lC.lmIOO Interministerial de Salários das Empre-
JA ESTA MARCADA. PARA DIA 29 sas Estatais (Cise) por uma questã� le-. 

A greve nacional dos bancários, decidida 
sábado passado no Rio e marcada para dia 
29, poderá se transformar numa paralisa
ção unificada intersetorial, que reuniria. 
ainda metalúrgicos do BNDES. A informação. 
é do presidente do Sindicato dos Bancá-
rios do Rio de Janeiro, Ronald Barata 

'

que vai participar de um encontro dessas 
categorias, a CUT e a CGT, amanhã, para 
organizar essa greve unificada interseto
rial e um:i p.sse-:sta em várias capitais no 
dia 17. Quanto à g�eve nacional dos bancá 
rios, cuja organização a nível do Rio foi 
discutida ontem à noite por 200 pessoas, 
Barata disse que a paralisação será dife
rente das anteriores. Será uma guerrilha. 
Um dia pára um banco, outro dia pára ou
tro, depois a compensação de um terceiro 
- afirmou. (.E - 11/9/87)

BARl) 00 BRASIL 

ClHXIIDà EM DAR AI.K:NID DE 39% 

O Banco do Brasil chegou a um acordo com 
seus funcionârios durante a audiência de 
conciliação no Tribunal Superior do Traba 
lho (TST) e concordou em pagar o reajuste 
de 39% proposto pelo presidente do TST e 
d� sessão, ministro Marcelo Pimentel. o 
tribunal programou para quinta-feira o 
julgamento da produtividade, e a expecta
tiva do presidente do TST é de que a �es
são plenária aprove um percentual em tor
no de 4%, já que o lucro do BB no semes
tre foi muito alto. O presidente do Sindi 
cato dos Bancários do Distrito Federal-

' 

José Sampaio de Lacerda Júnior, saiu do 
tribunal afirmando que é uma grande vitó
ria o fato de os bancários terem consegui 
do com o reajuste, "romper com a polític; 
de arrocho salarial e de aumento zero pa
ra as estatais defendida pelo ministério 
da Fazenda." O presidente dó 88, Camilo 
Callazans, que esteve no TST, comentou 
qué o acordo foi ''mui to bom" e garantiu 
que o BB s6 negocia através do Conselho 

gal. '1Mas o banco tem a sua indepenclên
cia 11, garantiu. (.J3 - 15/9/87)

Os sindicatos e associações de funciciná
rios públicos - como bancários, petrolei
ros, petroqu.ímicos, eletricitários·-e tele 
fônicos - estão convocando um ato iJúblic; 
para a próxima quinta-feira, às 18'holl-as, 
na Candelária, no Rio. Será a primeira1 de 
uma série de manifestações públicas que 
o movimento sindical pretende organizar
em todo o país para o �e chama de· "dtll' .. 
sa das empresas estatais". Outras bandlf.t
ras serão içadas nas manifestações como 

' ' 

repudio ao arrocho salarial embutido no 
Plano Bresser. (.J3 - 15/9/87)

A Fetape (Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Pernambuco) sugeriu ao �10-
verno federal que desaproprie os 50 mil 
hectares de terra dos 25 beneficiários do 
chamado escãndalo da tllalldioca para asse1n
tar pelo menos 1 mil famílias de lavradlo
res sem terra no estado. O presidente da 
Fetape, José Rodrigues da Silva, acredita 
que o Estatuto da Terra é instrumento ju
rídico suficiente pa�a desapropriar' !
terras que foram sequestradas e penho�a
das para garantir à União a devolução dos 
recursos tomados como financiamento do 
Banco do Brasil para lavouras que nunca 
foram plantadas. As fazendas dos benefici 
árias do escandalo da inandioca, denuncia-: 
dos em 1981 pelo procurador da República 
Pedro Jorge de Melo e Silva, que oepois 
seria assassinado por sua atuai.ão no pr,o
cesso, serviram de garantia para a toma,da 
de empréstimos na Carteira de Crédito R1LJ
ral do Banco do Brasil na cidade de F110-
resta para plantar mandioca. Os recurslJs 
foram desviados para outras atividade:s. 

Descoberta a fraude, a Justiça determinou 
o seqüestro dos bens dos envolvidos e a
penhora para garantir o ressarcimento dos
prejuízoa QU�, a preços de 1981, somavam
mais de 1,5 bilhão de cruze.ires. Desde en
tão, as fazendas estão sob domínio d;
União, mal utilizadas e, em alguns casos,
tão abandonadas que tornaram possível sua
utilização no plantio de maconha (a Polí
cia Federal descobriu vários plantios).
Reconhecendo as dificuldades, o presiden
te da Fetape lembra que, se o governo
quer mesmo fazér reforma agrária, não po
de desperdiçar esta oportunidade. "Toda
esta terra entregue ao mato chega a ser
a crime", disse José Rodrigues, lembran
To as dificuldades vividas por milhares
de famílias sem terra para trabalhar.
(.E - 12/9/87)

Índios 

:fH>IOO DJCIDEM INVADm DE 

N:M) A FAZIHll\ EM SlRilPE 

Qs índios Xokós estão decididos a invadir 
novamel'lte a Fazenda Caiçara, no município 
sergipano de Porto da Folha - distante 
190 quilômetros de Aracaju, no Norte 
daquele Estado-, caso a Funai não adote 
medidas rápidas e concretas para lhes ga
rantir a posse das terras, legalizando e 

a;marcando os 12 mil hectares da área 
�mo reserva indígena. A posição foi tom� 
da na madrugada de ontem, na reserva Xokó 
localizada na Ilha de São Pedro, durante 
uma tensa reunião convocada para avaliar 
a frustrada invasão de segunda-feira, 
quando os Xokós, auxiliados por índios de 
outras tribos do Nordeste, ocuparam a fa
zenda e foram expulsos no dia seguinte 
por tropas da PM sergipana. No confronto 
entre os invasores e os militares - que 
contaram com a ajuda de cerca de 40 ci
vis armados - pelo menos 20 índios foram 
feridos a bala ou espancados. Se não hou
ver logo uma solução, haverá derramamento 

de sangue, pois voltaremos a� a fa
zenda de qualquer jeito - alertou um -re
presentante da tribo. no final da r� 
nião. (ZEHl flltA - 3/9/lfl) 

00100 1!M pg DE «:altRRA

A qualquer momento pode haver aibat-e en
tre brancos e lndi.os kulinas, m municí
pio de Feijó, no vale do Ji.n:iuá. Os i.f!ldlos 
recentemente atacaram a sede do seringai 
Califórnia. Seguldo o delegado de polí
cia, Irã Carvalho, que e�tev.e na área� t:' 
clima do ffUlidpio é de tensão, já que ns 
índios vêm saqueando os coloms do local 
alegando falta de apoio da Fdlai. (OB
REIO fflAZD..IEN5E/I - 1/9/117) 

ES'DWlA 00 .MB ESEBIA DIFJBIÇãO 

Na construção de 502 km da ER-364 entre 
Porto Velho (RO) e 'Rio Branco (AC), QL<E-

va.i ligar a capital do Acre a todo D 
País por rodovia pavimentada, o ONER rer. 
como tarefa a nã?aUzaçãrt das obras, ca� 
do a efetivação de um projeto oe proteção 
ecológica e ao que resta de populações fu 
d!genas, a uma comissão PSPf'CiaJ oo IPai:
órgão da Seplan. Os lorngos perfuoos de 
chuvas intensas e a falta de material {pe 
dras, cimento e asfal'bo) tem retardado ; 
construção e pavimentação do trecho, rei
vindicado pelo Estõ..Jo do Acre oom decisi 
va para sua integração definitiva à eoon; 
mia nacional, servindo tairbáB às � 
comunicações terrestres entrem Brasil, o 
Peru e a Bolívia. o projeto de pav.i!llenta
ção é financiado pelo BID em 49S, cabendo 
US$ 48, 5 milhões a obra e llS$ to miJJhães 
ao Plano de Defesa Eco1ógi.ca

,, 
em regime 

de contra-partida� No caso, o ,IH:R ,IJ)aga 
as faturas do realizado 1pelas ienipreitei
ras e depois recebe do BID 49% co ·Ql!Je gas_ 
teu. O 52 BEC (Batalhão de �a ; 
Construção) já pavimentou 30 km, J\l3 saída 
de Porto Velho, cabenoo os demais trechos 
às firm�s Tratex, Mendes .Júnior, 000 



----------------------------------· 

CEESA, C.R. Almeida e EBEC, que há mais 
de um mês retomaram os serviços, para a
proveitar o período sem grandes chuvas na 

região. Sem pavimentação, a rodovia não 
oferece condições de trânsito em todas as 
épocas do ano, o que torna a vida do Acre 
difícil e mais cara que no restante do 
País. Há mais de 25 anos, porém, o cami
nho está aberto e influindo na vida das 
populações, indígenas ou não, sedeadas em 
sua área de atuação. (MONITOR tERCANTIL/ 
RJ - 1/9/87)

EXmCrlO F2NIA 'IROPAS DE ELITE 
PARA A ÁRFA 00 CAUJA. R'.Rffl 

Un avião Bandeirante da Força Aérea Bras1_ 
leira (FAB), carregado de soldados de 
tropas de elite do Exército, seguiu an
teontem até os possíveis pontos em que 
estão atuando grupos religiosos do Conse
lho Indigenista Missionário (Cimi), liga
do à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). A operação militar foi 
traçada na semana passãJa, após reunião 
sigilosa que o ministro do Exército, gen� 
ral Leônidas Pires Gonçalves, manteve 
com o presidente José Sarney. O tema da 
conversa foi o Projeto Calha �arte, consi 
derado como um assunto de segurança nacig_ 
nal pelas Forças Armadas. O projeto tem 
unidades militares para patrulhamento das 
fronteiras da Amazônia. O Cimi vem atuan
do justamente nessas áreas, efetuando tr� 
balhos religiosos junto a grupos indíge
nas. O Ministério do Exército não quis 
informar ontem que pontos estratégicos 
do Projeto Calha Norte serão visitados. 
As Forças Armadas colocaram agentes de 
serviços de informações para agirem na r� 
gião. Na semana passada, por exemplo, 
seguiram para a Amazônia equipes do Cen
tro de Informações da Marinha, Centro de 
Informações da Aeronáutica e do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Além dis
so, já se encontram na região, desde a s.Ê 
gunda quinzena de agosto, equipes da Poli 
eia Federal. Leônidas defendeu, durante a 
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conversa reservada que manteve com o Pre--
sidente, a importância do Projeto Calha 
Norte para o Pais. Segundo ele, a região 
Amazônica, além de servir para o tráfico 
de entorpecentes, é bastante rica em jaz.:� 
das de ouro, ferro, etc •. O ministro· a-
crescentou que o objetivo dos grupos relA 
giosos é explorar o potencial econômico 
daquela área. O as�unto também deverá seir 
tema da próxima reunião do Conselho de 5.!! 
gurança Nacional (CSN), em data ainda não 
definida. Entre os planos analisados pe-
los militares, poderão ser incluídas me�� 
das mais rigorosas contra as missões rel�� 
glosas. (Fa..HA DA TNIE/SP - 2/9/87)

Dl>IOO EXIGFM GAR1\Nl'IA 
PARA DEIXAR SEJE DA FUNAI 

O cacique da tribo xocó, Damião dos San-
tos, afirmou ontem que os setenta índio:, 
da tribo que invadiram anteontem a sede 
da Funai em t,iaceió só sa_irão do órgão 
"dependendo do contato que for feito com 
a Polícia Federal para a garantia de nos-
sas vidas". "Nós conversamos com o supe-
rintendente da Funai, com o bispo e com ú 
delegado, para que façam contato com o 9!� 
vernador e par lamentares de Alagoas paria 
que eles vejam a nossa posição", acresce!! 
tau Damião. (F(IJ-IA DA TARCE/SP - 5/9/87)

O governador do Território Federal de Ro·-
raima, Getúlio Cruz, defendeu ontem em 13_!� 
lém, no conselho deliberativo da Sudam, a 
completa retirada das missões estrangei-
ras católicas ou evangélicas das terra:s 
dos índios Yanomani, na fronteira com 13 
Venezuela. Getúlio Cruz fez uma explana-
ção sobre a questão Yanomani, cuja áre1a 
de cerca de 10 milhões de hectares, segll_!! 
do ele, localizada a Oeste do meridiano 
62 graus, é rica em minerais e onde reCe.!J. 
temente foi descoberta uma riquíssima p�� 
víncia de cassiterita, na Serra do Suru�� 
cu. Ele se referiu ao confronto entre Í!J;:., 

" 

dios e garimpeiros naquela área, onde re
centen,ente foram assassinados quatro ín
dios e dois garimpeiros. 11Se os garimpei
ros têm de sair, as missões estrangeiras 
também deverão sair, deixando na área ap!:_ 
nas a Funai, que é o órgão tutor dos ín-
dios", disse Cruz. (ZERO tUtA - .. J/87) 

Após uma palestra na Escola Superior de 
Guerra, na Urca, o Ministro do Interior, 
João Alves Filho, disse ontem que é favo
rável à exploração dos minérios existen-

âs nos territórios indígenas e que cons1_ 
•ra a luta pela preservação do subsolo

dessas terras prejudicial ao desenvolvi
mento do País. É preciso haver respeito
pela cultura indígena. No entanto, não P.2.
demos aceitar conceitos exagerados, como
a proibição do uso das riquezas do subso
lo dessas terras, onde sabemos que estão
cerca de 50 bilhões de dólares em mine
rais, o equivalente a metade da dívida e�
terna. Não explorar essas riquezas só tr�
rá benefícios aos interesses estrangei
ros. Há um mês no cargo, João Alves Filho
disse que sua preocupação é estabelecer
metas de ação de modo a impedir o desequ1_
líbrio regional. Isso será possível, de
acordo c0111 ele, através da ajuda às re
giões mais pobres, como o Norte, Nordeste
e Centro Oeste. (O GUII) - 12/9/87)

Una comissão de 15 deputados e cinco sen� 
dores vai na próxima semana (provavelmen
te na terça-feira) ao ministro do Inte
rior, João Alves, para cobrar providên
cias imediatas com relação à situação dos 
xavantes, que estão em Brasília desde o 
dia 26 do mês passado, denunciando a fal
ta de assistência da Funai e exigindo 
a demissão do seu presidente, Romero Jucá 
Filho. A medida foi anunciada ontem pelo 
deputado Haroldo Lima (PC do 8-BA), vice
presidente da Comissão do 1ndio da .Câma-

1•M\éc:·• :::,ne,rw, 

ra. "Romero Jucá Filho perdeu toda e qua_! 
quer condição moral de ser presidente da 
Funai", declarou o deputado, que se reu
niu ontem com os caciques xavantes. Os í_Q 
dlos estão alojados na sede do Projeto 
Rondon e tiveram a alimentação que rece
biam da Funai cortada por ordem da presi
dência da fundação desde a tarde de quar-

ta-feira. O deputado criticou veementeme� 
te as últimas atitudes do presidente df 
Funai, que, alem de cortar a alímentaçãc 
dos í.._ndlos, para vencê-los pelo cansaçc 
- os índios, porém, garantem que só vãc
embora quando Jucá sair da Funai -, ten
mantido forte aparato policial em frente
ao prédio da fundação. "Atitudes como es
sas, eu não vi nem na época da ditadur&
militar", disse o deputado. Para Haroldo
Lima, o presidente da Funai tem agido de
forma "descortês, deselegante, descabida
e desleal" ao tentar desmoralizar os ín
dios, declarando que o que eles querem é
dinheiro para botar no bolso. "Indio não
é corrupto. Se eles estão aqui pedindo 
Cz$ 60 mil para cada cacique, é porque 
precisam." (.E - 12/9/fr7)

Igr-ejas 

' .  

Depois de 18 anos vivendo nas regiões de 
conflitos de terra em Goiás, o padre ita
liano Francisco Cavazzuti, que sofreu um 
atentado dia 27 de a9osto e ficou cego, 
está indo embora do 61·asil. Cavazzuti so
freu uma intervenção cirúrgica na cabeça 
atingida por tiros de espingarda, foi su!!_ 
metido a uma traqueostomia na Clínica Sa!J. 
ta Mônica, em Goiânia, onde contraiu in
fecção hospitalar, e há uma semana ·está 
internado em São Paulo num local que a f� 
mflia pede para ser mantido em sigilo por 
questão de segurança. Sem poder falar nem 
receber visitas, internado numa ala de 
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isolament, o padre comunicou com gestos 
a seu irmão mais novo, Tomás, que veio da 
Itália quando soube do atentado, a dispo
sição de voltar para Capri, a pequena i
lha da baia de Nápoles. Desta forma, o 
pistoleiro Marcelino Antônio, 29 anos, 
que confessou a autoria do atentado ao 
ser preso no fim de agosto, conseguiu re� 
lizar um antigo sonho dos latifU'1diários 
goianos: tirar Cavazzuti da região. Em 
1971, o então governador de Goiás Leonino 
Caiado, tio do hoje presidente da UDR 
(União Democrática Ruralista), . Ronaldo 
Caia�o, chegou a mover uma ação na Justi
ça, pedindo a expulsão de Cavazzuti do 
Brasil sob a acusação de que ele estaria 
insuflando lavradores contra latifundiá-
rios. A ação até hoje não foi julgada. 
Cavazzuti continuou exercendo sua ação 
pastoral nos municípios de Mossâmedes e 
Sanclerlândia, 140 quilômetros a noroeste 
de Goi�nia, e tinha acabado de rezar uma 
novena da Festa do Divino na primeira lo
calidade, quando sofreu o atentado, pouco 
depois das nove da noite de uma quarta
feira. Embora o pistoleiro preso tenha 
afirmado que agiu por conta própria, su
postamente em represália por o padre não 
ter batizado seu filho há três anos, nin
guém na região acredita nisso, nem Tomás, 
o irmão de Cavazzuti que viveu no Brasil

até o ano passado, trabalhando como jorn�
lista em Salvador, na Bahia. Agora, os l�
tifundiários nem recorrem mais à Justiça,
agem diretamente - disse ontem Tomás,
que continua preocupado com a segurança
de seu irmão, mesmo estando tão longe do
centro dos conL.itos fundiários. Tomás·
não se conforma com a razão apontada por
Marcelino para praticar o atentado. t tu
do mentira. Está lá na paróquia o regis
tro de batismo do filho dele, celebrado
pelo padre Frnacisco, Qualquer pessoa em
Sanclerlândia ou Mossâmedes pode dizer à
polícia quais foram os mandantes. Marcel!
no só foi detido pela polícia depois que
óom Tomás Balduíno, bispo de Goiás Velho,
diocese na qual Cavazzuti sempre traba
lhou, leu durante una missa carta abertL

à polícia em que dava o nome do autor do 
atentado. (.:13 - 15/9/87)

CPI OOBRE CA&J 00 
CIMI NAO AVAJ:ÇA 

O deputado Ronan Tito (Pt-08-t-c), relator 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquéri
to que 'àpura denúncias do jornal o Estado 
de S. Paulo contra o CIMI (Conselho Indi
genista Missionário), acusando-o de envol 
vimento em uma suposta intriga internaci.Q. 
nal contra a soberania brasileira na Ama
zônia, manifestou sua preocupação coa a 
urgência de se apurar os fatos, "par�ue 
o plenário da Constituinte possa votar es
clarecido 11

• O relator irritou-se com �
cancelamento da reunião de quarta-feira
determinada pelo presidente da comissão,
deputado Roberto Alves Cardoso (PKlB-SP),
diante do não comparecimento, para pres
tar depoimento, do diretor-responsável do
jornal, Júlio de Mesquita Neto, que ale
gou problemas de saúde. "Enquanto o
senhor Júlio de Mesquita não apresentar
documentos, as reportagens não passam de
boatos que podem tumultuar o plenário da
Constituinte", declarou, acrescentando
preferir acreditar que realmente as denú_!!
elas não têm fundamento, "porque senão e�
teria caracterizada a completa ineficiên
cia do Exército, do Conselho de Segurança
Nacional e do SNI diante de um quadro_.;je

tal gravidade". Ronan Tito não descar�a
possibilidade de que, por trás das maté
rias do jornal, existam "interesses econ�
_micos escusos", o que, segundo ele, deve
ser ·imediatamente apurado, já que será V.Q.
tado um capítulo da Constituinte que tra
ta exatamente de mineração em áreas indí-
genas. O problema é que a comissão tem
prazo regimental de 120 dias (até 3 de
janeiro de 1988) para concluir seus trab�
lhos e a Constituição será votada em no
vembro. Daí, a irritação do deputado com
o cancelamento da sessão. (.:13 - 12/9/87)



2. 

a) Apresentação do parecer do Relator ........... 18/09(sexta-feira);b) Impressão do parecer •••••••••••••••••••••••• 19/09(sábado); c) Distribuição dos avulsos •••••••••••••••••••• 20/09(domingo); d) Apresentação de destaques .................... 2J/09(segunda-feira)22/09(terça-feira); e) Divulgação e ordenamento dos destaques •••••• 23/09(quarta-feira);f) Início da votação na Comissão, ••••••.•••••••• 24/09(quinta-feira);g) Ténnino do prazo da votação •••••••.••••••••• 08/IO(quinta-feira);h) Redação do Substitutivo aprovado •••••••••••• 09/IO(sexta-feira);i) Impressão dos avulsos ••••••••••.•••••••••••• 10/IO(sábado); j) Distribuição de avulsos ...................... 11/IO(domingo).
2. Ficam mantidas as demais decisões constantes do ofício do Senhor Presidente da Comissão de Sistematização, de 05 de setembro de 1987, encaminhado aos Senhores Constituintes.

Brasília, de setembro de 1987

Presidente 
t��; GUIMAAAEs
embléia Natcional Constituinte
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ALTERAÇÕES DO CRONOGRAMA DA CONSTITUINTE 

NOVOS PRAZOS 

CONSIDERANoo o apelo de lideranças, constituintes, do Presidente da Comissão de Sistematização, Senador Afonso Arinos e seu Relator, Deputado Bernardo Cabral, no sentido de que sejam dilatados os prazos atribuídos à referida Comissão;

·····\: CONSIDERANIX) que entre as razões oferecidas destacam ser im-prescindível mais tempo para que se ultimem os entendimentos em andamento,de indiscutível importância para a elaboração do texto constitucional;

COOSIDERANOO que a extensão, a excepcional relevância e acomplexidade da matéria, sendo disciplinada convenientemente no Substitutivo do eminente Relator, colaborará eficazmente para sua tramitação na Co-mi ssão de Sistematização e no Plenário, inclusive poupando tempo;

co-JSIDERANIX) que não houve condições, até o presente momen-to, dos constituintes conhecerem e examinarem o elevado número de emendas;

CX>NSIDERANOO que a �sa reconhece o valor e a
dos argi.unentos expostos,nos tern,os do art. 83, combinado com o parágrafo�nico do art. 59, do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituintee o art. 49, § 39 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, RESOLVE:

procedência 

1. Ficam dilatados os prazos estabelecidos em 72(setenta eduas) horas, de acordo com o seguinte cronograma:
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R l AS PARA AQUELES CR 1 M 1 NOSCS TERR ÍVE I.S E PARA !�ÃO DEI x;,r, LUCAR 

E� LCCAC ALGUM PARA AQUELAS FERAS QUE ESTA½DS PERMITINDG QUE

DOS MESMOS CO�!S. 0 NOSSO PROBLE�A � QUE TE�G3 DE DA� �CLl�L�S 

· CO!WEt��DOS "TOD/.\S AS G/\.RÃNT l ÃS DE ! :·!ST.l.NC l i:.S J0r: ÍD 1 Cl;�., TWAS AS

SARA�TihS DE CLEMÊNCIA., hTÉ O PR�SID��7� 

c01,;I11 CÃO DO HOi.,iE!',. 

:-. r : :: :: 1 ·: ;.• : l e , _,..-. •·-• u .... L .. t •. ,; 

P.ES1 R l !-.:s E A Vi:!'!Dh Dê: AR:·:AS - ISSO Ê l·íU l TO Bü!·i 

e ur� ERRO ., POIS ESTf,l·iOS Sêi-:DO !i-':FED!DOS DE COl-'l?R/J,R J..R:·'!_b.S PARA 
·- · ·--· · - � -- - - · · -

NOS DEFEtmERi·'iOS ., EHQUM·ao /\OUELES ()Ué: 1-!0S ATAC/\Vi TÉ,... ,:_�;:,t.s .• SH� 

Er.,. .:. ,-� ,···-.:,, /', t. /i. \ t:..l\Dr.i.J::.:.: ou:o� 

PP.RA IS�C. E CO'.·m O PROP,L!:i-1/\ DA LEl r-LEUP.Y. E lffCESS/\P.lü /J.C/\-

BAR CO:'i 1 SSO., MAS f!f.0 SE PODE PERi·'1 i T} FL, l SSO E:-� P.EL!·.CÃO /'.O PE

�UENO C�IME., QUE H�O HAJA A LEI FLCURY. Nho SE'PODE APLICAR A 

LE 1 FLELIRY t, C/\SOS COMO ESSES QUE r, f E°s TÃO. 1 SSO É LW, t.I.:SURDO., 

Pr?Il�CIP/\Li·iEi'iTE QU!'.!·WO HÁ CQ;·!F!SShO., Rí:COi'�HECli'1Cl<TO [ 

TOTAi.. DE OUE !�ÃO HOU\'c TOí,TUR/1. l·Jt.lí OIJ.':.l.OLIER V! OL.Ê!�: 1 /. r i 1.::í'\ CI:-

TER /, cor�� 1 SSÃO. 
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RELIGIÃO E PENA DE-MORTE 

AQUI FALA APENAS O RCPORTER SEM CURSO UNIYER 

SITÁRlO, SEH ANEL NO DEDO, APENAS UM DEPUTADO QUE SE FEZ NO JOR 

NALJSMO ., QUE SE FEZ COM A EXPERIÊNCIA, QU� SE FEZ, PROVAVELMEN

TE, NA UNIVERSIDADE DA VIDA.

f':.\S, QUNJTO AO ARGUi·�Ei,!TO D:: QUE ., NOS LOCAI.S · EM 

QUE HOUVE PENA D� /'!.ORTL TER C CR i ;·:i: � �CRL:J::.�-= 1 ::C ., T :::�!;-!O /-',] r�HAS 

RESTRICÕES E ESTOU í·'!E APROFUlrnANDO l.G :-:Axi;·.·10., ::::, ;\�GU��s 

DOS. 

l-í, !, lC.· 

ESTU-

DO DE QUE A PE!·iµ. iJE MO?.TE ? 1J9ERIA HKITÁ-L.O. E MUITO JUVIDOSA., 

PCRQU'ê DEI >'.AR :�A i'iESViA PR; SA'J ., POR ;;.i..GUi'': TEi·iPO, NU!-i 

co-_oc:;.. Ui·: cr- 11-: 1 r-icso 

PARA so:REVIVE� ., ou JU� ROUBOU u� PAa� É u� C�!�� MUITC 

PRES'!DIO 

f'iA!OR 

DC úUi: /\OtJEL� D:: TlP.4� /.-. Vl.Jf., JC L"-i:i:•lJC- 'JUE F.;;- Lf.. P�.?.A 'Di=N-

rr· · , 
·-Vi....�• 

TOS. SÃO FRACOS ., i-:r,s Si',8 /•.QUELES QUE. ?UDE CO:_:·i!:r: DF. 

� LEI OU SACRl�lCf LJ�A VID� ., DEVE ES�tR PRONTO A PAGAR COM A 
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f SUA PRó°PRIA··-VlDA-; E·.?E·A·SOCIEDADE 'N.ÃO ESTIMULA OS BONS E NÃO 
i 
; · PUNE os·: (1�.Üs: .-. c·on3·-: MERECEM� · CR J ME É UM VÁCUO f-íORAL," 

' ------ ·-· -

O ..:CÃrm-iAL AGNELO Ross 1, F/,LAtrno soBR� A PENA 
·- ·--------· -- . ·-·---- -- . 

· DE MORTE POLÍTICA, QUE ERA UMA ABERRACÃO., NO 1EMPERAt-iENTO E Nf..

FOR!'lACÃO CRISTÃ DO BR/�SILElRO., DlZIA. O SEGUl:H::: 1/f, ,_--f""'lf.l M f li.Jl"' .. -·,1- CATÓ-

LI CA RECCl�HECE ESSE D IRE l TO AO. ESTADO., DES!)E QUE O GR l M� SEJA

CLARAMENT_E COMPROVADO E SE- VERIFIQUE 1-. NECESSIDADE DE PEí'�ALJiii,-

D[ TÃO GRAVE, E COJ !aO El�S11-JA S?.o TOHÀS ., :Afí::,EY: FAR.l. HffUl�DlR ú

TEMOR DO CA.ST1 GO: l SSO É SÃO TOMÁS ., SENHORES DE.?UTADOS: "EM 1'E-

SUMO, AO ESTADO E SOViENTE A ELE COMPETê O DIREITO D:: D1TAR E

SE I•IRE:TO É EXATAViENTE O RECOtJHECir'·:::!!TO D/.. I!�TANGI.SILID/•.DE DOS 

BG!S SUPRE!-'iOS HU:·iA1,:os ., ESPEC I AU·il:i·;T E 0 D . .:_ V l !);,, DO e I D/:.D�O. 11 

ÜRA1 ISSO FOI DITO FO� Shc �c�is E ACOBERTA-

DO POR UM CARDEAL. 1REi-',OS 1-',ÀIS LC:'.7-c., D. i\lO Lo:=:s1-:::.:1:_;;, N,;,. 

. ÉPOCh1 ER:1 SECRE1ÁRIO DE [CUMENIS:•;C, r:, C,m,FE.i��:,c:,:.. i{;'.;C:O\AL DOS 

BISPOS DO BRASIL, SABEM O QUE: D!SS::: ELE1 Sl:1,:-tORES DEFLl"Ti,DOS?"A 

PENA DE �ID�TE NUNCA FOI CONDENAD� PELOS PRlNCiPlOS TEOLÓGICOS E 

?1 ;-0 A Pl"'l-,1· r. .... r·A-0" c0· 1n.:-•·� AL:=!· 1

1 }'! 1.-C:.�O, \'.E>:_A Tli·1HA F·,···, v.,:RlOS \/; 1, L>!:..1 ' • r,. ' .... .__;.,.,' - -- • ' - � 

I . '\ s \' [v ;. .- r I e o• I T D f ·i.�, • ,�� �-.. r, ... \ .. CO:·iO E!'-�CO!'�TRA l.11·�:'. COISA QUE JOSA!·i t-;/, i-',l t�HA 

Fl\CE., O SEGUI!!T�: A 1GR=Jí\ _, /.. B1BLI/.,., DS [\',\NC,ELHOS /!,!,l'!üAM OUê 

01.l.\f1DO SE LEVA Ui-�_.._ !:,'.)!=ET/\D/\ SE DÊ ;r, O!JTr-:,\ F/\CE·. 

C.i. r; :;-,• OI l,(,C !, - ti:!. 1.!:'.•1 
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ESTOU F/\ZENDO IRONIA cov.·os EVANGELHOS 1 l�Ao ENCONTR;, EF, NEt,HUt-'; 

LEV�SSE OUTRA 30FETADA, QUANTO A lST0 1 OS EVANGELHOS NÃO DIZEM 

O QUE SE DEVE FAZER. 

D() r ,. qr V PAC: c:cs .,,. 
....., :.J.--\. ·- 1 ...,;V J ''"" 

PORTA;nc ., E'._:: t·;ÃO PRJ í BE QU � S:: 'FACA ALG1! 

S. ::X:: S.�.::-� GU::

NA(, ,.. ,, n- ruE--r·r'C ..:._:::,,-.. L ::_ \ :_ '{ .._ f,. J E O Chf�J!SATO DO PAF:TIDO 

!:.S su:-·. r u

r.• - " : r ::- l :-� :· 
• , ... , . .... \._ • •  ·- 1 

[U DIRI/, QJ:: l-:JJE OS SOCIÓL..OGOS, 

�-�1.!\ �:;��·:Tr r:;\� :�,-; r.1r��
1

i:"í:' ,\ \·:!if .. pr_���t:E , 1 1, T!:":Gl! f .. \'!!:-/, 

.. ' . .. , ... • =· i . : �. . 
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DE MUITOS OUTROS E SE REPETEM N.l�3 C/1.DE! ,"..S, 

Es T ;_ PllGL i U,D":. 

...,;:- F'1_n:1·r.1.-.. , .. 1_r-1: -.-,·C:, ,- t,f '7 ['lFJ.Cl' ;:--. .--, ••i- r '."'r:�,·· :-··: P'"'' ·-,r� ... , -
u_ - - T""'\ .

... 
e '"'' t: .. L. L,../\\..Lu.� '--1 • • \. .._ 

• ..:::,:.. _:H, \..,.._111\...V ., J·11,..: 

E:...:. C:XlS"í::, 
.... ,,.- ...... - -

:.:.·. ! :.. ·-: .· .. ·. 

O SEGUI IHE: 

,- . �... . -
'- , ':·· : .. \... 

BA�DlD0 1 NÃO NOS D�O HEiC$ :� 

LÁRlO JUSTO E �U::REM GiJE r-::SCL.'//\:: . .::::: 

E t n Ão J D I G o r�

DO DEPUTADO ;=ARt:.BULli-:1 

\ ! �\' ,:,. • , 
, . -· .. - . , .... 

(' �� t� ., 1 • .- 1 ,. ; e:: :, 1 - ". ! .• l. ... r - L- J \,.. • .--... .. ...- ._ ! .... t.' .

-.. - . 
': -.r,,-. 

..... 
·L'

.:::. r·. - 1 -: , ,. i' :-
- '- · ... .  --·�,_ L- '  

co:xsT i TüC l O!'U·.L 

APOlC, COi·'tO Di�\';.. f..NT::S:: ?O:"'.: Ui'° [: • .:,":.:::.; cou-:1 ;\S:;lNi\TURAS QUN;DO 

JÁ Hf.-.VlA A DC::_E f·íU!1C i:,.:.!S ;'...!Jltd'H,�:-,:.. ·- [ 1..::-:;:. Ei-�;:�;:);, QU:. PR[ClS.f... 

SER LEVADh h S�RJO. 

PROBLEMA T�O G�AV::. 

DO E \! IO�E!�T.:-.::::-:-:. 
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PENAJ]E MORTE 

SENHOR PRESIDENTE., 

SENHORES DEPUTADOS: 

DISCURSO DO DEPUTADO Af-'1fl.Rt\L NETTO J

.LfDER DO PDS., NA SESSÃO DE 30 DE

JUNHO DE 1906 DA (AMARA DOS DEPUT8

DOS. 

.No E: ;e ERnA:-�a;TC DO PR! !·!E 1 RO SE:'·lESTRE LEG l SLl:, 

TIVO., SUBI A ESTA TRIBUNA PARA PRATICAR UMA INJUSTlCA., O QUE NÃO 

É DO MEU FEITIO. EU HAVIA DITO AO DEPUTADO FARABULINI JÚNIOR., O

QUAL SE EfKONTRA PRESEt-iTE ., QUE QUER: l h SOL. !DAR l 2AR-t-�E COM A PRO

POSTA DE H',ENDA DE S, Ex� SOBRE A PENA DE MORTE. AGORA ESTOU PL� 

NAMENTE INFORMADO POR S.Ext DE QUE SUA EMENJA co��STITUCIONAL J.Á. 

ESTÁ PRONTA PARA SER APRECIADA POR COMISSÃO ESPECIAL NA MESA DO

• SENADO, VJ\MOS DAR ENTÃO A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR. 0 DEPUTADO

FAR/i.BULINI Júí·:IOR TEVE A INICIATIVA..,. FOI O PAL/•.DliW DA IDÉIA DEN 

TRO DO Cor�GRESSO., ALÊf·� DE OUTROS QUE /\!HE.:; lGR!-i::liTE JA H/\VlAl-i Tn: 

TADO. FICA ., ENTÃO., RESTABELEC1DA A VERnADE: 

FARABULl N 1 Júl·J I OR e: o AUTOR DA 

o

E 

DE.PUT/\DO 

P/,SSO 

A APO I Ã-LO ., AO COilTR/;,R l O DO QUE PRE T Erm l /, ., ou SEJ/�., TER O APOIO 

DELE, ACHO OLJE ES1/,j-�CJS r:a 1-i�Sl-íO B,\nco. 
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JUSTIÇA AOS POBRES 

FE 1 TA ESSA RESSALVA ., N·Ão 1 MPORTA DE QUEM É 

O PROJETO., NEM DE QUEM É A EMENDA., IMPORTA QUE ESTAMOS VENDO E 

• ENFRENTAlmO NO PAÍS., NESTE MOMENTO., A VIOLÊNCIA QUE VAI GERAtmo

JUSTICA PELAS PRÓPRIAS MÃOS., EM SÃO PAULO E NO RIO, PRINCIPAL-
- --·- - -- - - - -· --- - -�------ -----

. MENTE, 0 QUE ESTÁ ACONTECENDO ., SENHOR PRES!DENTE, É QUE AS PEâ 

SOAS QUE TÊM DINHEIRO ., QUE TÊM PODER E SÃO ATINGIDAS NA SUA FA

MfLIA ., E ATINGIDAS .PELA VIOLÊNCIA ., PODEM CONTRATAR_ __ "ESQUADRÕES 

DA MORTE" OU "POLÍCIAS MINEIRAS" PARA LIQUIDAR OS BANDIDOS QUE 

VITH'tARAM A SUA FAMÍLIA, PORÉM., OS MAIS ATINGIDOS PELA VIOLÊN

CIA., PELO CRIME HEDIONDO., PELO ESTUPRO., PELO SEQÜESTRO COM MOR

TE� PELO LATROCÍNIO., SÃO OS POBRES., PRINCIPALMENTE NO RIO., OS 

• FAVELADOS., AS FAMÍLIAS DAS HABITACÕES PERIFÉRICAS; ONDE HÁ t-¼IOR

MISÉRIA É ONDE HÁ TAMBÉM MAIOR VIOLÊNCIA NESTE PAÍS, PORTANTO.,

NÃO HÁ DISCRIMINACÃO SOCIAL OU ECONÔMICA; ELA ATINGE A TODOS,

0 QUE APARECE MAIS ., LOGJCAt·�ENTE ., SÃO AS FAViÍLIAS DE MAIOR PODER
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ECONÔMICO, DE MAIOR PRESENÇA SOCIAL, PORQUE ELAS CHAMAM A ATEN

ÇÃO DA IMPRENSA E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, ENQUANTO OS POBRES 

NÃO; ESSES A GENTE ATÊ IGNORA. MAS EU CONHEÇO BEM A MINHA CID� 

DE, COMO AQUI CADA UM CONHECE AS SUAS CIDADES, E SABEMOS TO-

DOS QUE DENTRO DE UMA FAVELA, DENTRO DE UM MOCAMBO., DENTRO DE 

UM ALAGADO., DENTRO, ENFIM., DE QUALQUER DESSAS H4BITACÕES SUB-H!J. 

' 

� i 

' 
> 

MANAS O QUE ACONTECE É QUE SURGEM DOIS TIPOS DE BANDlDOS: O BAN 

,l�O QUE ATACA E ·o BANDIDO QUE DEFENDE. COMO O ESTADO NÃO TEM 
. , 

COMO DAR PROTEÇÃO AO POBRE., ESTE PARA NÃO SOFRER O ATAQUE DO 

BANDIDO ., CONTRATA OUTRO BANDIDO PARA SE DEFENDER DAQUELE, E A 

SUA �!!....�A QUE É VIOLEIHADA, ESTUPRADA; O FlLHO TAi{!3ÉVi SEQO�STR� 

DO; TOMAM-LHE O SALÁRIO MISERÁVEL, GANHO COM U/·i ESFORCO ENORME., 

QUE MAL DA PARA COMER; E A VIOLÊNCIA PRATICADA É TALVEZ ATÉ EM 

PONTO MAIOR DO QUE COM A SOCIEDADE MAIS ALTA·, COM A CLASSE· MÉ-

DIA PARA CIMA . 

• Os DIREITOS DAS VfTIMAS 

NESTE ViO:-',EtHO \'EJO I-10 R 1 O DE JAtH: l RO ,QUE 

EX J ST� u;-; PR03LEf",h !·iU·l TO SÉP I O., A PO:!TO D� LEVhR O PRO'.·'iOTOR DO 

4Q TRIBUNAL DE JúR l A COl-{ST l TUI R., NO SEU GAB 1 i!êTE., UMA CUR 1 OSA 

"ASSOCIAÇÃO DOS DiRElTOS Hu;::d..:OS D/-,S \'iTH',f,S E DE SUAS FAMÍ

LIAS"., PORQUE NESTE PAfS PASSOU-SE A FALAR MUlTO E� DlRElTOS H!J. 

V.ANOS DO CRIM lfK)SO, Ü CRI :·i l l-:OSO F I CI\ TRÊS AfJOS !�A CI\DE l A., SENDO

SOLTO t-SAIXO DESSk PEt:h POíl EOM CO:·iPO?.TAMEtHO. ESTÁ LÁ RECEBEN

1 1 
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DO AS MADAMES E, TALVEZ, PREPARANDO UM OUTRO BACANAL DESSE TIPO 

PARA ASSASSINAR OUTRA MOCA, TRANQOILAMENTE NOS SEUS DIREITOS. 

OS PA.IS DA MOCA ESTAVAM NESSA REUNIÃO, NILSON LOPES PEREIRA HÁ

UM ANO CHORA A AUSÊNCIA DA ÚNICA FILHA, MôNICA GRANUZZO, SEM A 

CERTEZA DE QUE, AOS 14 ANOS, FOJ JOGADA OU OBRIGADA A SE ATIRAR 

DO ÚLTIMO ANDAR DE UM EDIFÍCIO NA FONTE DA SAUDADE, .TENDO O COR 

PO APARECIDO EM UMA RIB.A.NCEIRA NA VISTA (HI!�ESA . 

. o CASAL DE MÉDICOS, Luís E ÜDAL�lA 

FRANCO, PERDEU o FILHO EDUARDO AUGUSTO, r·-�ORTO COl-'i ur:, TIRO NO 

PESCOÇO, DURANTE UM AS SAL TO NA TI JUCA, QUAl�DO COMH',ORAVA A VI TQ 

RJA DO BRASIL SOBRE A POLÕNIA. 

A REUNIÃO DESSES PAIS FOI NA TERCA-FEIRA À 

NOITE NO APARTAMENTO DE SAMUEL BENOLIEL, AINDA DE LUTO PELA MOR 

TE DE DENISE,· 21 ANOS, SEQOESTRADA E ESTRANGULADA POR DOIS POR-

TEIROS DO SEU PRÉDIO, EM IPANEMA, 

0 DESTINO QUE UNIU ESSAS PESSOAS NA DOR E'NO 

• SOFRIMENTO ACABOU POR PROMOVER NAQUELA NOITE O REENCONTRO ENTRE

O PAI D� �ÔHICA E DE EDUARDO, AMIGOS HÁ VINTE ANOS, MAS QUE HÁ

QU Jf�ZE NÃO SE V 1 Ar:,.

0 DEBATE FOI COORDENADO PELOS JORNALISTAS Mó 

NICA FREITAS E ZUENIR VENTURA, 

J/\ FUI ASS0ill!:2.Q 

SEl�HOR PRESIDE!:TE J t-�lt�GUÉI·', EST/4 DlZEtmo AOL'l 

. 
' 
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. 
. 

QUE TODOS SÃO A FAVOR DA PENA DE MORTE. SIMPLESMENTE EU GOSTA 

RIA QU� CADA UM COLOCASSE NO SEU PENS�M�NTO, CORACÃO E RACI0Cf

NJO UM SENTIMENTO: SE·EU TENHO UMA FIILHA E FAZEM ISTO COM .ELA .,

o QUE EU QUERO PARA QUEM FEZ ISTO? Sou MUITO FRANCO E DIRIAM

AQUI ALGUNS DEPUTADOS1 ªREACIONÁRIO" E "DIREITISTA" NAS �INHAS

POSIÇÕES. MAS DUVIDO QUE ALGUÉM, RACJOCINANDO COMO PAI, NÃO
. .

QUEIRA A PENA DE MORTE. DUVIDO QUE ALGUÉ� QUEIRA QUE SAIA DA

PRISÃO PARA SER SOLTO POR BO� CO�?ORTA�\�NTO QUA�QUER U� D�SSES
• MONST�OS, DESSAS FER .. �S1 QUE E.STÀO P8R 1--Í. POROU:: D! Z�F: QU:: A S0-

CIEDAD:: É QUE LE,\'h 1-- ISSO É A?Ei-U'.S üi·í,,'.; F'A�TE D� PR05LE:-',A.

E VERDA�E GU� L�V��os � MIS�Rih � MUITOS LA-

RES. NÃO SOUBEMOS ADMINISTRAR ESTE PAfS. DEIXA�ÓS QUE MUITOS 

PASSASSE� FOME. PERMITIMOS O SURGIMENTO DE MUITOS CRIMINOSOS, 

MAS NÃO Ê ISSO QUE· LEVA A ESTE ESTADO DE COISAS. 

Eu JÁ FUI ASSALTADO �o MEU APARTAMENTO ALUGA 

DO NA LAGOA, DE.F'ROtHê AO CLUBE C;.. I C:A!Rt.S. Fo l NUi·1 SÁB/\DO ., ÀS 

• 
TRÊS HORAS DA TARDE., EU NÃO ESTAVA C0!'-'1 A MINHA MULHER, ESTAVAM 

TRÊS F J LHAS i·1 J f!HAS E DUAS Ai-i I GAS DEL/\.S, ENTRARAM QUATRO HO-

M=!·JS: DOJS N0RDEST!NOS, PELO SOTAQUE, DOIS ARGE!HJNOS OU CASTE

LHANOS. VEJ/\ V, E>:�' QUE C0 1 SA CUR I OS/,; ESSES HOMENS T APEI\R/\f·� /\ 

MJNHA EMPREGAJA E CONSEGUIRA� ENTRAR NA CASA. MJNH/\ SOGRA LÁ 

ESTAVA. LEVARM·i O QUE PUDERAM; NÃO ME IMPORTA. FUI COM 1-',INHAS 

FILHAS RECO:�HECÉ-LOS - N,�O EU, POnOUE r�i .. o ESTAVA EM C/\S/\, MAS 

MI J·:H/i.S F ILI 1/\S E MI !�H/\ SOGRi-\. ÜU/\1 mo r /;LO M ltmAS F l LHAS, NÃO 
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PENSE V. EX� QUE SÃO SENHORAS., POIS TENHO FILHAS DE 14 A.NOS, 9., 

18 ., 1·9 E 42 ANOS E TEtJHO NETA DE 21. PORTANTO., QUANDO FALO F I -

LHAS NÃO QUER DIZER QUE TENHA ur� IDADE AVANÇADA; SÃO CRIANÇAS. 

V.EX� SABE O QUE ACONTECEU? FIZ QUESTÃO QUE ESSAS MENINAS NÃO

RECONHECESSEM ESSES CRIMINOSOS., PORQUE PERDOEI AQUELES QUATRO 

tiOMENS ., POIS NÃO TOCARAM NUM FIO DE CABELO DE NINGUÉM DA MINHA 
. 

CASA. TRATARAM MINHA SOGRA., EM?REGADA E l11NHAS FILHAS COM O 

MAIOR RESPE l TO ., COViO SE FOS-S E!·i r ILHAS., i·1À:: E E'.·iPREG.4D . .; DELES 

SENTI-M:: QUASE QLI� un PRIVILEGIADO DO IJESTI�O. SE TIVE_â 

·- Trl,..."D0 ,.-, AS S,...,,.,oc. �=- v\..M ,,e_ ., ,:1,n ,. PRESIJ��·JTE, E EU �JSPUS�SS= �E QUA�QUER

QUANTIA ., FOSSE ELA QUAL rOSSE ., St "(1\'�SSE QUE c:,;,Tt-.4;:=: Üi':A DfVl 

D,\ PARA COi'HRATAR Ui-� ESC�ADR.Õ.O DE FUZ I L/,1·';::NTG., EU CONTR.;iT AR IA. 

DUVI�O QUEM., AQUI DENTRO ., NÃO FIZESSE A MESMA COISA, 

0 "PACOTE" �_INJUSTO 

Eu DISS:: !,O ;-�itdS,?.C PAüLO BRvSSARD., QUAt!DO 

S.EX� NOS PROCUROU NA LIDERANCA DO PDS., A RESPEITO DO PROBLEMA

DO PACOTE ANTIVI0LÉNCIA, QUE U�A COISA QUE O GOVERNO DEVERIA 

PONDERf,R QUt ... �mc P:C!S,"- !·;,\ ,\ífí í \1 i Ot..ÊNC l A: VA/mS Ff,Z[?. CCi-1 QUE BAl 

X!:;-i OS tl ÍVE ! S DAS í'Ui·: l Cê)::S DOS PEOUE�!OS CR f/-':E�:, Di,QUELES OUE 

tif,O /\FET/\1-'i 1-. DIG:ilDA!JE ·E t•. INTEGRIDADE FiSIC/\ E /-',ORAL DOS'CIDA-

I:ÃOS ., PR I iK I PAUH::r:TE D/\S i-':ULI IE R[S E DAS CRI MICAS. V ;..1-10s FAZER 

\,- ... -�.:... PA�� �FU�A-LOS E PAR� COHDU-

Z I-LOS rm ,.��Ul=JP. (/ .. :: I r:1!0 ., A r Ir·i_ D!:: DEI �fS LL!:,'\R ::f,S PEil I T[t;C lÍi-



Art. 2.2 _ _... .._ . .:.A Comissão de Slstematiz.ação terá 05 (cinco) d1as para sistematizar os ante-projetos parciais, elaborando oante-pnojeto de ConstituJção Munlclp�l, que serÓ-apresentado aoPlenário e publicado no ·01�rio �flcial Jo MunjcÍpio em seguida .• 

Art. 2.3 - A Comissão de Sistematização receberá �mendas ao ante --

' projeto da Constituiçao Municipal, durante 40 (quarenta) dias, acontar da data da sua publicação. 

Art. 24 _ ·:- · �-��� \ l Comissão de Sistematização ordenará em 5(cinco) dias as ... �.'!l�l;tçias apre�entad�s, par� orientação cjos deba_ -• tes, apresentando seu relatorio h,. �S.13-n!à � rnandafJdDpublicalo imediatamente. 

Art.25_ A Cornjss.:io de Sistema�ização, a partJr da publlcaç�o do 
relat6r10 estabelecido no artigo anterjor, tera o prazo de 15 
(quinze) dias para votar e entregar� Mesa a l• versã; do proje
to <l E' e o n s t 1 tu j ç � o M u n j e l p a 1 • 

Art. 2{f_ . A Comissão de Sistematização, durante os debat8s, assegurara os seguintes prazos de defesa das emendas apresentadas aoante-projeto: 

da matéria; 
I - /los seu:.; 111, ·111bros, quinze minu Los para ca-

II - Aos demais vereadores const�tu1nte�, dezminutos para cadu materia; 

, -II� - Aos represent�ntes de orgaos, entidadesou agrupamentos de e lei tores s1gnatarios de ernenda popular, · 30 {tfinta) mlnutos para çada matéria; 

Art. 2G- A Comjs:,no de SJst.crnFttJ?.nçno, f')élr,t rne.lhor dcs0.nvo-]vJmc.!:_ 
• to de seus t rélb[l J hOS, e rnaJ Or C) IJC J d,"3Ç rlO de SCUS membros, f arn 
W audiências pÚblicas no reci'nto de séu funcJónarnento,· .. ou em quàJ- · ·

,-
quer outro ioca.l pÚblJco que houver por be::111 deterrninaJ.'I. 

Art.28- Encerrado o� debates, proceder-s�-� a votaçio do texto' 
.final do Projeto c:le Cons t:1 tu i ção MtJn 1 e .i pr/1 e J ,1bo rado pe J a Co,nj s
são de S 1 s tematj zação, que será- j ,necl ia ta,nen te encarni nhado à Mesa 
da Constjtuinte Municipal. 

TÍTULO III - SEÇÃO J 

"Do Projeto eh� .Constj tulç.i:ío Munlcip;l l" 

Art.�- Apresen1.:1rJo 11 Mesa pela C'o,n1ssno cl,� Sísleniatlzaçno, o Pro 
jeto d,: C0nstt1 11fç;:10 MunlcJr�t. o Pf·es1ch:nl.c! o frtr,; pub.llc<lr rlcn
Lro de <lc,ls cli:'1:3, ;il>rJn<Jo pr·a,-.o cl<! 1:J cll:J$ pnr.:i r0.cebJrnenLo de 
errren<Jas. 

Parágrafo nnj co - /\s r··nc:nrl.,!" lOpul :1res CJllP. l 1 ,,1Jverr-::n sj do rejej t.� 

. 
. 



das pela Com1ss.ão ôe SJslcm:-:1t17.nç?io, serão auLornc.it.lc;11nc11Lc re:.i L
P.('esen tadas nesse prazo, ·se111 p(cJuÍzo de nenhum uns � .. C?us 1-c�C)uls_!. � 
,tos legais. 

f 1 ,· 

t r·'J ,
1 1.f • ' • 1> 

t,rt. �O - . Findo o p"razó oara apresentação de emendas es tJ pul ijdo II f! 
110 artigo anterior,, .. .::..:..:.. ... _ .. -... .:.;. Comiss3,o de SjstcrnaUznção ordc 1 •
nará em 72 horas as·emendns apnesentadas,

1
para orjentação da Me:

sa e dos .Ve-rea·dores Constl tuintes dur:-antc as sessões do Plená- ,· 
rio. f 

l 

Art. 3l. - Apresenta do o rc ln. LÓ r I o o rdenaclo das <iúnenclas propostas 1 

ao Projeto de Constituiç;;o MunJc'lrrnl, na for111a do artigo prece -
dente, a cons t 1 tu 1 n te mun J e ipal rcun 1 r-se-á crn scss.:i.o p) enárià 1

para, no prazo de 30 dias, contridos da publicaç�o do mesmo, dis
cutir e votar norn j nal rncn te o projeto de Lei O ru?rn i ca do Muni e i -
pi o� ' 

Art.�l.- A Mesa da Constltuinlc ar-;segurará os s�culnt(:s prazos 
de def"esa das emendas aprcsentadns ao Projeto de Constituição Mu 1· 
nicipal durante os debates em Pl<:n�rlo: 

, 

tos para cada materin;
I - /\os Vcrcnclorcs-consU tuintcG, qulnzc mlnu 

, .. 

Il - Aos representantes de �reaos, cnlldades
ou agrupamentos de e lei tores sir,nnLários de erncncia p11rular, •30
(trinta) minutos para éada m�teri�; 

'1 

Art 36 - Durante o praz.o rrnrn <l j r,r.us:,;no e deb,J l.cs do projeto de 
Le1 Orgânica do Munic,Ípio, fica rc:servado o tr.rnpo dos 20 (vtnte) 

·minutos iniciais de c�da Sessão, nara realização de Lribuna lj
v re, podendo qualquer mun lei re, 1h�'-':>de que tencio requ� L� j do à Me
sa, faze

0

r uso da palavra COlllO subs i d j o aos t rúbalhos coris ti tu in
tes.

SEÇÍ\0·11 

"Da Aprovaçao do �r-ojcto de ConstJ.tuiçno 

Municipal em Plenát'Jo" 

Art . .3-4 - De conforml dacJe c9111 o ur L l go ...... e rcsr,c I Lanclo o 
disposto nos artlgos ....... e ....... deste ílc13lrnenlo Jntcrno, 
o Plenário se reunirá em sessões ordinárjas ou cxtrnordin;srias e
procederá a votaçõo da ordc1u do clja com ;i::; rc:spr.ct.iv.1s t•rrlcndas , 
reme tendo o venc 1 do ,,o rcl:1 t:or cl:1 Cornj ssno ele"! S l :-; tc·ri1;l 1. i ;,,.:,ç?;o que
elaborar� a redação final.

A rt. 3S - Cone l ui da a vo t.=ição dos C:1pl tu los e das r0. f,:? e i d"s c1nen

das, o relator da Comlssôo de Sist.0.rnntizi"lçno, no fH'ri;;,.o de '18(qu�

renta e 01 to) horas, encaminl1arn à MEsn e <10 Verenclnr o t.ex to (Je 

finitivo da Lei OrgânJca í•i, icirnJ, que clc:vera ser 1111r-cli:-il.r11ncnlc

encamint,odr- n VO t:.aç;io t'IO 11! LUl'rt() .
1 1 



A�t.3<.
nicipal 
data do 

O Sl:!gundo t11 rno de vo tüção do te x lo da l.,c J Orgân j ca Mu
dar-se-á com o inLcrstÍclo ,de 10 {dez) dias a contar dn 
p

l
rirneiro Cur-no de votaçno.

l ( 
t 

1 • 

0
A�t.�1- Aprovado o texto definjtivo, o Pr�sldentc convocar� ses
são solene .dentro ele 7 2 ( setenta e <hléls) 110 ras 

1 
"dcs i r.nan<lo f)íH'ü 

é1 -Ordem do Dia é:J J)romulc;,çno da L<'i (}q�ânic[J M11ni' r. ipaJ �1provadi'.l' 

1
e de 1la fará cxtrpjr 3(lr<!s) copl;,s fj0Js l� ;,s11Lr:n1.icns. 

Art. 38 -

'• 
SEÇÃO �lI 

11 Da Votaç:10" 

-

As voti.1çoes sert'lo sempre nc,rnJnnif;. 

�rt. a9 - o processo ele votaçn� seri1 

-e ao encerramento ela dJscussao.

inici.H.io j me(] j éJ l:amen-

§1º - Será admiticlo o rt�que1·j1nento de d<-!sLa
que, formula<io por qualquer vereador constitui n l.e, para vo·tação' 
c•m apartado ele dtulo, capítulo, scç.:-;o, .,1·1.igo, parl�i.�r·n[n, J11cj
:..o, Í tem, ül i nea ... , ou cxpre ssno, d, ·v<":ndo cs te SI.:! r üp res't�n tndo' 
por escrito. ·I

,_ 

1 • 1 _ • \ 
, §2.� - O pedj tio devera ser üJJ1 1 c�<'nLpcro_ npó·s j·_

niciada a sessão ein cuja, matéda sohr·e a qnaJ se p,·ctencie o'des
taque, mas antes de ini�j-�do o processo de vol:1çno .. 

§32 - Os pedJ cJos ele de:;; Ltlqu<-:s não ser�o vota-
dos. 

"""1),[ t. 4o - :>(': rf, .,<1111) 1. i cl o o 0 l IC ;-1111 1 nh :1111<: 11 l.n d t� V ú l.:1ç;; 1<1 "n �H! /',U r-; lllclO- �(� 
W cada bancada, por Ulll de �eus mr:!ml)ros, ,nan i f(�!;l.:1r-se por- u111a 1.r--

r;lca vez, pelo µr-a?.O de S (c1nco) 1n.i.nuLos·. , 

Art. 4/ - Enquanto não for pro e l :.mr:ido o rc:s, 1 l L:1rto cJa vo l:aç no

PresjdenLe, será J Íc1 Ló a q11;-.:tl quc-:r vl.!cendor cori:.l.l l.1JJnl:c 
da Mesa o registro ele seu voto. 

pc:1 o 
obtP-r 

§lº - Qualquer verearlor consli tuJntc poder� '
verificar o seu voto, devendo <lec.lnr·Ó-lo {:m f)len.;t rjo, rinl.cs ele 
proc 1 amacio o resu I t.1do dn vo taçiío. 

Art. 42 - A re.laçiÍo c1os vcreadorP.s consti l:11i l.nr.:..; prc•sr.ntcs a vot:;i 
ção, o seu r·cspec:Livo vol.o e n rnn1.éric1 <li:.:;c·11U t 1:, l,�111 co,11O o nome 
dos ausent<' s 11cve r�o 5e r :-1 r I x<1dos 11;-1!:\ Escc,; ,,�; Muni e] f'Hi i t;, n,J P re 
fel tura e n:1 C;,1mara Munj çj p.l l l e_ eN\. foJ._'1 /1 � v'�fA-11fi° wê_( pÚ/,lAS• -

' 



-

SEÇÃO IV 

·'

Art. 43- Consti tue·m proposiçoes, além do Projeto de Lei Orgân1 -
ca: 

I - ílequc riinento 
11- As F:mennas ..

Art. 44 - Emendas e a I roposj çao apresentada como acessório de ou 
tra, podendo ser supressiva, substitutiva, Aditiva ou modificati 
va, e de

1
injciat1va: 

' 

I - dos vereRdores constlt�inlcs; 
'II- dos munjcipes; 

....,:::" ... - - - � 
-·--

- - -. -- - . -

IV- de /\ssod :"\ÇOP-S e EnU dadci::; legalmente
constiLujdas.

TÍTULO IV 

"Das Emendas Populares" 

Art. 45 - Fi.ca assegurarla, nos prazos estabelecidos neste Regimen 
to, � apresentação de Emendas subscritas µor G�� e]eito�es muni� 
cipais��. em listas org:rn.iz,adas por, no minirno, 3(três) ent'lda
des associativas, legalmente constituídas, que se responsabili
zarão pela idoneidade� das assinaturas. 

Parágrafo 1'.inico - Os sub!Ú� i- l torc,s de emendas populares indicarão
o munícipe representante, f.lra a defesa das incsma�, nos pra-
zos regimentais.



-

-

/füTJ::-PílOJi:TO ll)f: ItEGUü-. .. ffrO lH'T'ERUO Di\ Cü;lST.i'fl�JUfTE ll11iUUHC1 PAL 

, . .  

'l'Í'l'ULO l ,I 

11 Das Disposições Preliminares" 

Art.1 - Nos termos d<1s Dl;.:;,posJçÕes 'l'rc'.",mslt.Órléls dc:1 Const.l Lulç;c,

da RepÚbllca FederaUv:a elo i.ra::;il, a câmara f·1unicip .. d de ...... . 
. . . • . . . • • . . . . . . . . . , ,ioravonte cieno111lrwdr:i ConstJ tuinLe Mun.Lcipul, 

. . - � 
rt:al .i Z.é.1.f'a os trabc1lhos ele e l :-:tbor&ç,:10 da nova L<' J Org,:1n lca l'io. 
MunicÍplo, de ucorclo com o est. .. 1bclcc1do nc�tc H(:clun-nt.o JnL�.r-no. 

Art. 2 - Duri.l.nte o� tr·nb<.1.lhos de cJaborr:1ç'fio ci,1 nova Lei Org&nica 
do Mu;1icÍpio, a Câmé1rél Municipal continuur.:1 ,, c;.;erccr suas fun 
çÕes legislatlv:1:;; ordJq,;1-Jns, ,�r::-:;pr:lLndc, o di::pu!-:l.o no l!eelrr1t•nLo 
interno.da Ccnst:il:uinlc Mun.tclp�:d. 

/\rt..3 - A ConsUt:uint;e Munlclp::il T'f!3Uz,ir,-i Lr:-ilw'Jhos n:J 
dc:1 CâmR.ra MunJ cJ pn1 ele .•••..•.......••.•..... ou <!in qtJ,11 r-,qucr· n� 
Lros loc,,lis f)LJbJ lcos, vJs,'lndo sempre r:i clc•111ocr-:11.J:,,.,.ç:io e: 1,ub] JcH
çao dos Lrab;,d hos ele e I al>o raç,ão da Constl tu. ç?io Mun j cj p:ll . 

se.de 

•rf TU 1.0 11

11 Dos orgaos da Cons LI l.u i n Le Mun hC j flíd e do sc:11 Iunc i onr.1ir1�n Lo" 

J,r t. 4 - As b,.mc. .,ui:1s 1J:1 r 1. 1 cl,;r l :1:.:; i nd i cn 1·:1 0 , ,.,,!�p<:c 1. 1 v;11m:n l.1 , sc.1u::
l Ídr:r1:s f> v\�c-11dl"rer,; p:'11·:1 ílnr, 11<: :,11:, rc�p,-c-:�r·nl.:1<;:10 )i111l.ú 
rurisLJ Lu1,�;o MuriJcJµ:-iJ. 

CIIPJ'l'lJI.O 

� 
Opçao "A 11 - Se ,, m<1!;,1 Cnn:--: 1, 1 l.u l 11 l.1· r o,. d I fr· r·<•r1 1 <" d�1 111r•r;;1 d:, C ·11,1�, 

rn Mu11tcl1w�. 

, e. vn1pc,s i ç:10, ,1 L r j l.nJ i �.:Õc:s e· e: 1 <· J ÇílO 

' 
A Mesa l,f' r;:, .1 

Cc,n� tl LuJ n l,e l'iun Ir I p;,d 

�< 1·vJc_;o /\d:11lntsl:1·,.1.lJvn 

1nc11111bêncin n,� <lir11•.ir o:--: l.r:,bnlhos. 
e> d1·· d0..s<·111pr:nl1u1· :is fun,;0(:ê. lr1r•1·t•nr,,:,�
e :1n ex�: 1·c l e J o ,k, p0d1:r dt' pnJ 11.1 r,1. 

d, 
,ti 

i,rt. 6 - /\ M!"Srt c1.1 C;c,r.sLiL11i11l.<' MunJ(:1pnl :;(•r·.i ,·1·,,1op<,::;l;1 JJ1·,,- ...• 
ve rec:1clorcs cons L.i LLJ J n t 0s, q1it· :1!;r;11111 í r·:10 rrnpc·(" 1. i v:m11'n t· ,, , <, ,•y 1· ,�
c Í cl o da:; s<•gulnt,�.:-; flinçor·r.;: 

J > : 1•;; J d1•1 ai 1 
V 1 <'• • 1 1·,•r: 1, :, ·111 e 

,, 



, 

-

IlI- 12 Sccrctárjo 

(V1de nota n!! 1) ,r,,-, 

Art.. 7 - Compete ::i Mesa cumprir ,: rn;-... ,,, <·11111pr·i ,, l·!:il.� n,"'r.i 111 c�11to 
Tnt�rno. 0. t.nmb,:rn:

T - D J r J r, 1 r o:-. 1. r,, b n I h o!"; eh· 
VO tcxto·clíl Lei OrnânJcn do MunJcÍpio; 

-

ll - Dl lJgencl,,r rr:,�nnl. r · e,� ore.10.s c0111f)cLcn -
Lcs no sen t: 1 do de f,:iran U r <11� o� 1. r:,ll:, IIH"ls <1:� Conn t. l 111 i n l.c Mun J 
cipal sejArn ílmplarncnLc ciJv11 l ;::,t1 .�. ::, ! ,:. 11 .. ·,.,:: :I,· c.:01111mlc:nç:io de: 
111:lSSa; 

Jll - O.rganJ;,.ai· e <lcsjgn:-ir � ord<!tn-uo-cJja, ·ou 
vJdas as lirlerrtnças rartjd�r1as; 

] 'J - J I j ._; , �· i j • • 1 1 ,� 

V - ,\preci,1J' t(·cur:;os <:<,nl.n1 d c ci:=;;°;c, tlc, l'resi 
ciente, em questêto de ordem por 0.sse rr.solvjcia; 

V! - ílcquisltnr de oficio 011 ,J r0.q1wrj 111eni-o 
rle qualquer verr.ador constJ l.ulnlc", f10 l·'ncl,·r i-:.:l(('c-11t.ivo e· :1 CJllétl-
riu e r cie seus ó r��:;n!� l ns 1.1 l.u,"; 1, ,r,:, i :, ,
1 a b o r a ç 2i o cl a e o n s L J L u J ç ii o M u n 1 e 1 1 ,: , 1 ; 

. ' 
:; r ....... ,.�:->.t1'i;,!J i1 <.:-

/\rt. 8 -_ Os membros d,, Mesa, qu,sn<lo rlc" s1:1i�; 1 ,np<:cl i 111cn Los ou au-· 
senc 1 as, se ri.o subs U l.u Í doR r;I1c <'!,si v :11nr> n Le p,� 1 os �)c11rnn te s das 
funções jmedJ,,tdrr,,r.tc- lnr\:-:r·iore�. r·r:;pr·Jlac1., ;1 ordem e�tr1 b�Jcci-
da no artJ go c.1es te _t1eg lmen Lo .

ArL.9 -

�C'r(i Jnstnlacln co,11 a nrcscnça cln 111:1lorl:1 do:; vcrt�;.clorr·r; con.sl.l 
1.ul nLr.s, sr·n<lo que é-J cloiçi-;r, sc,,�.:1 no,ninnl (� :-;c:c:rnl.;1, conror1110. :1:'i 

e 
scguJ n tcs forrria t j cü.1cles: 

/\ sessao ern C)Ue se re.êl 1 1 ,.,, rn :1 <: 1 e l r,:Ío · cl;:J M,�sn som0.n t.<: 

I - él volaçno /':ir-se-,; pú1' 111clo-:clc-: c:0.clu);J unJ
ca ofJcinl, em ca!)ines jnclevé1ss/1v<·ls, rc'S/•.11;,r·<l,111,1 n'ro1'rn,1 étbso)u 
t.a do sJgJlo do volo; 

Il - VeriflCêl(;nCJ <lo ntJ1111"·ro (lp Cl"'duJ;,r-; rl<c·r,osJ
Lnclns em ur·n,-.1, corri o número ele v<,L;Jnt.c:s, q11c de:v0r:io S(·r coinci
rlr·ntes, anLc_,::; do JnÍclo da c0n1..1,•.c·111 clns vol.<>s; 

IJI - íledaç�o. scr,ui<la <li1 Je:i ttir·a pAlo 1,resj
dentc do resultado d:i C>leJç,:;o, n:1 nr<ll"'111 clr·crr•!,C<'nl.c cio�; votados, 
JndcrenclcnLc111cntc do p:1rLJ<lo a rp11· pnrl<>nç.-rnr, ol><'d<!Ci<l.1 H se:p,uJ.0_ 
te o.rdern de votação: Presldc11tc, Vjce-Pr(�Si<h=?nt.<', Jt.1 Sccrct.iirJo·, 
... • (vide nota nº 1). 

Parágrnf'o Único: Na h I pÓ tese de nenhum cios c0nr<,rr-0n l.P.:, r.un�e
R,uj r 'obter v.otnçã o sup<:r1or à inelride do rn1,n,!rü ele votnnlr:s, d<:
te rmi né�ra o P res 1den te da se ssno é\ rc: ,t 1 i :c.aç Pio de ser,unoo csc ru ti
nJo. 

(•) Notc'l l -

, .. 

Este arUgo 
local lcfodcs 
f)fi ra n cl 

, , 
so Sd rõ us:1<10 c:0111n ,.,. ("ti r<"nc i ,1 J 0;1 rrt a� 
onde: nov:, Ml:!';;:� f'or in:;l,;2\1r;iJ.-1 e: c:lcj l.n' 

': :lo <�OS -11;, 11,nr; r.r,n: · · �.111 n I.<·::.



S'ESSÃO I 
' 1 

S:.io atri_bulçÕ�,s cio

1
1 fl rmadas ncs te Reg J mcn l.o; 

l 1 •• '1 

as Sessões, 

rante as Sessões 

() neste 

J II - Fa7,Cr observar o presente Hegi rncnto du-
1

• 1 

IV - Convocar sessões extraordinárias e deter 
rninar-lhes dia e hora após deliberação da Mesa, hos termos do 
Art. : .  , 

.!) 
V - Conceder ou negar a f):3.l .lV ra aos VC r(··.:sdo -

res constituintes obedecjda a forma rcgJ,ncnt:aJ 

djscurso, quando o 
fjndar, ou qu�ndo 
ele destinado 

- . -

, J 
VTT - Avjsnr co111 nnt,cceclêncjrl o tér111i1,o <Jo 
te111po rcgj mcn ta 1 do oréJdor c.s 1: 1 ver nrcs Lcs é1 

estiver par3 se esgotar o pcrfo�o du scss�o a 

, 1 .. - :.. -

té r_j ns d<"s i gnacl::is 
pnra ordcm-do-dla, 

VTTT. - Submeter n djscussao <>j� vo'l.:1ç:J? as 111:1 

pcl.-� Mr-s;., ouvinris w=; l l(lcranç:rs p;,,-{..idnri:"ts , 
j 

' 
. 1 

.

rc�f)<" l !.ando o d i spo�to ncs te lkgJ 111cn to 

1 X - DecJ <Hr qucs tÕcs de ord<'!m nrgü i d:Js .lO 
longo das sessões e•c:nca1nJnho.r jrnedJntarnente à Mesa parn delibc
raç�o eventual recurso �prcsentndo por qualquer vereador consLJ-
tuinte c'ontra essa decisão, n.:i forrna do Art. 

Art.lL - roe,; tornar p:,rl.r. cm qu.-ilq11<:r dif;cw,:.,.�o. ·O Prc)r,iclnnl.c
de J xara é3 J1 res J d;.nc 1 ,"'I � n:10 ;i r·<::i�SlJIII I rn c:nqunn Ln :H"?. (fr.i);! l.� r ;; 
maleria que se propos .1 c!Jscutlr·. 

, 1 

Sl·:SSÃO 1 J 

... 

"Do Vice-Presidente" 
' J 

Art. 12. - Ao Vice-Presidente co111pctc subslltuir o Presidente E:rn 
suas ausências ou 1mpcdjmcntos. 



SESSÃO rrrt 
f 

1 

1 �n 1' 
"Do 12 �ecretár10•\

11 f são atrJbuiçÕes do l•
, 

Socret1'r1O: 
' 

' .,1 '. 1 j
1 

ITT e g 1 me n to; . : I -_ F::: 

r 

e :n,: :,::,,::: t:

o

: : :::: I: ::: t::� �:: t: pal dos o.fie los recebidos, bern cor10 de ciua) f"Juer o�tro ,documento',que deva ser comunicado aos vereaclores constitu1 t�es na Sessão;."
• 

1 
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b) não será exigida autorização estatal para a fundação de associações;

c) é vedada a interferência do Estado no funcionamento das associações;

d) as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suspensas as suas atividades, exceto em conseqüência de decisão judicial 
transitada em julgado; 

e) ninguém
associado; 

poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

f) sem autorização por escrito do interessado, é vedado descontar
contr--ibuições na folha de remuneração do trabalho do assoêiado; 

g) a inviolabilidade do domicilio é extensiva às sedes das entidades
assoc1ativas e ás de ensino, obedecidas as exceções previstas em lei; 

h) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados em juizo ou fora dele; 

i) se mais de uma associação pretender representar o mesmo segmento
social ou a mesma comunidade de interesses, somente uma terá direito a 
representação perante o Poder Público, conforme a lei; 

j} as entidades assistenciais e filantrópicas, quando mantidas ou 
subvencionadas pelo Estado, terão sua administração renovada a cada dois anos, 
vedada a reeleição para o periodo seguinte. 

III - A PROFISSÃO DE CULTO. 

a) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos na liberdade
de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimoniais públicos é livre; 

b) respeitada a liberdade individual de participar, é livre a 
assistência religiosa nas entidades civis e militares e nos estabelecimentos de 
internação coletiva. 

IV - O SINDICATO. 

a) É plena a liberdade de organização sindical dos trabalhadores,
inclusive dos servidores públicos civis; 

b) a lei não 
sindicatos; 

poderá exigir �utorização do Estado para a fundação de 

c) é vedada a interferência do Estado no funcionamento das organizaç,ões
sindicais, 

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de
trabalhadores no seio das empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda que 
sem filiação sindical, 

e) a lei não exigirá a contribuição sindical, mas facultará aos
estatutos dos sindicatos esta exigência, proibido o desconto de contribuições 
diretamente sobre o salário, salvo autorização pór escrito do interessado; 

f) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas organizações
sindicais; 

g) a lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a
manter a _filiação; 

• • 

• 

h) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme
a 1e11 

i) se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento
categorial ou a mesma comunidade de interesses profissionais,. somente um terá 
direitb á representação perante o Poder Público, conforme a lei. 

V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA. 

a) É livre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais,
associativos e sindicais; 

b) é livre a paralisação do trabalho, seja qual for a sua natureza e a
sua relação com a comunidade, excluida a iniciativa de empregador.es, não podendo 
a lei estabelecer outras exceções; 

c) na hipótese de pa.ralisaçl.o do trabalho, as organizações de classe
adotarão as providências que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade1 

d) os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei;

e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão
dos contratos de trabalho ou da relação de emprego público; 

f) a lei não poderá restringir ou condicionar o exercicio dessa
liberdade ao cumprimento de deveres ou ônus, salvo o disposto nas alineas "c" e 
"d" deste inciso; 

g) em caso algum a paralisação coletiva do trabalho será considerada,
em si mesma, um crime. 

VI - A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODERES.

a) Aos sindicatos e áa associações em geral é reconhecida, mediante
requerimento, a faculdade de exigir do Estado a informação clara, atual e 
precisa do que fez, do que faz e do que programou fazer, bem como a éxibição dos 
documentos correlatos, não podendo a resposta exceder de noventa dias; 

b) o dever de informar de que trata este inciso abrange a realização da
receita e as despesas de investimento e custeio dos fundos públicos, obriga a 
todos os órgãos federais, estaduais e municipais, � Administração Direta ou 
Indireta, e se estende às empresas que exercem atividade social de relevância 
pública, ressalvados quanto a estas as qu� digam respeito a custos e 
investimentos sem repercussão na balança comercial do Pais; 

c) o requerimento de informações não será indeferido sob alegação de
sigilo de Estado, si\l.VO nas q�estões que digam respeito às relações diplomáticas 
ou militares com outros Estados, e, nas questões econômicas e financeiras, pelo 
tempo necessário á preparação das medidas quando o prévio conbecimento delas 
pode tornâ-las ineficazes ou favorecer o enriquecimento ilici�o; 

d) os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de prestar e
socializar a informação; 

e) os documentos que relatam as ações dos poderes estatais serão
vazados em linguagem simples e acessivel ao povo em geral: 

f) haverá, em-todos os níveis do Poder, a sistematização dos documentos
e dos dados, de modo a facilitar o acesso e o conhecimento do processo das 
decisões e sua revogações; 

g) não haverá documentos 
políticos, sociais, históricos e 
produção. 

sigilosos a respeito de fatos econômicos, 
cientificos, passados vinte anos de sua 
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VII - A PARTICIPAÇÃO DIRETA.

a) É garantida a participação dos movimentos sociais organizados na
Administração Publica no Ambito de bairro, distrito, Municipio, Estado e 
Federação, visando à defesa dos interesses da população, a desburocratização e o 
bom atendimento ao publico; 

b) as entidades e associações representativas de interesses sociais e
coletivos, vinculadas ou não a órgãos püblicos, serão parte legitima para 
requerer informações ao Poder Público e promover as ações que visem à defesa dos 
interesses que representam, na forma da lei; 

c) a lei regUlamentará o acompannamento, o controle e a participação
dos representantes da comunidade no planejamento das ações de governo, nas 
etapas de elaboração e execução, garantido o amplo acesso à informação sobre 
atos e gastos do governo e das entidades controladas pelo Poder Püblico, 
relativos á gestão dos interesses coletivos; 

d) nos serviços públicos e atividades essenciais executados diretamente
pelo Estado ou administrados sob regime de permissão ou concessão, haverá 
obrigatoriamente uma comissão da qual participarão representantes do órgão 
concedente, da empresa concessionària, de seus empregados e dos usuàrios, para 
efeito de fiscalização e planejamento, na forma da lei. 

VIII - O MEIO AMBIENTE, A NATUREZÂ E A IDENTIOADE HISTÓRICA E
CULTURAL. 

a) Todos têm direito ao meio ambiente sadio e em equilibrio ecológico,
à melhoria da qualidade de Vida e à preservação da natureza e da identidade 
histórica e cultural da coletividade; 

b) a ampliação ou instalação de usinas nucleares, de indústrias
poluentes e de outras obras de grande porte, suscetiveis de causar danos à vida 
e ao meio ambiente, dependem da concordAnéia das comunidades diretamente 
interessadas, manifestada por consUlta popular. 

IX - O CONSUMO.

a) É da responsabilidade do Estado controlar o mercado de bens e
serviços essenciais à população, sem acesso aos quais a coexistência digna é 
impossivel; 

b) o Estado proverá o mínimo indispensàvel ao consumo essencial dos
brasileiros sem capacidade aqUisitiVa, atendendo para esse efeito o disposto no 
art. 3Q, inciso I, alineas "b", "c" e "d"; 

c) as associações, sindicatos e grupos da população são legitimados
para exercer, com o Estado, o controle e a fiscalização de suprimentos, 
estocagens, preços e qualidade dos bens e serviços de consumo; 

d) o Congresso Nacional instituirá, por lei complementar, Código de
Defesa do consumidor. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

Art. SQ - São direitos politicos invioláveis: 

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.

a) São facultativos o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis e
m.:.,cres de dezoito, bem como dos maiores de selenta anos, na data da eleição; 

• 

b) para os demais brasileiros entre dezoito e setenta anos de idade,
salvo os que não saibam exprimir-se no idioma of�cial e os que estejam privados 
dos direitos políticos, o alistamento e o voto são obrigatórios; 

c) o sufrágio popular é universal e direto, e o voto, igual e secreto,
respeitada a proporcionalidade nas eleições para cargos legislativos. 

II - A ELEGIBILIDADE.

a) são condições de elegibilidade: a nacionalidade, a cidadania, a
idade, o alistame to, o domicilio eleitoral e a filiação partidária; 

b) são inelegiveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice
Presijen:e da Repüblica, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os 
Prefeitos e v ce-Prefeitos, e quem os nouver sucedido, durante o mandato; 

d.l r a 
da República 
os Vice-?refe.�os 

concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-Presidente 
Governadores e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e 

dov�m renunciar 6 (seis) meses.antes do pleito; 

e) biO, ainda, inelegíveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo,
?.r ��10 ou função, çujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou
tornar d•lviclosa a legitimidade das eleições, salvo se se afastarem 
definitivamente de um ou de outro, no prazo estabelecido em lei, o qual não será 
maior de 6 (seis) nem menor de 2 (dois) meses anteriores ao pleito, estipulados 
desde já os s�guintes: Ministro de Estado e Secretário-Geral de Ministério, 
Secretário ôe Estado e Secretário-Geral, que não seja membro do Poder 
Legislativo Federal ou Estadual, Presidente, Secretário-Geral, Secretário e 
superintendente de órgãos da Administração Pública direta ou in.direta, incluídas 

as Fundações instituidas pelo Poder Público 6 (seis) meses, reduzidos a 4
(quatro) meses, quando candidato a:cargo municipal; 

f) são inelegíveis os Oficiais-Comandantes de guarnições das Forças
Armadas, de Policias Militares de Estados, de Territórios e do Distrito Federal, 
de Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com vencimentos, 6 
(seis) meses antes do pleito; para os militares sem comando, o prazo de 
agregação, com as mesmas vantagens, ê de 3 (três) meses; os não eleitos serão 
automaticamente reintegrados à atividade, em suas respectivas corporações, sem 
prejuizo funcional; os eleitos passarão à reserva com os direitos adquiridos; 

g) são igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a
leJ.;

h) são ainda inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou
endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os
reabilitados conforme a lei;

i) os servidores civis não incluídos na alinea "e" serão licenciados,
assegurada a remuneração que percebem, 3 (três) meses an�es e até 30 (trinta) 
dias após o pleito a que se candidatarem; 

j) lei complementar definirá outros casos e prazos de inelegibilidade.

III � A CANDIDATURA. 

a) São condições da candidatura para cargos providos por eleição: a
elegibilidade e a escolha em convenção partidária; 

b) são privativas de brasileiros natos as candidaturas para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República e de Presidente da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
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IV - O MANDATO.

a) os detentores de mõ datos eletivos têm o dever de prestar contas de
suas atividades aos eleitores; 

b) o mandato parlamenta::- poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação com provas 
conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões 
eleitorais; 

c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça;

d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o
impugnante reponderei por denunciação caluniosa; 

V - A CijIAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS.

a) Ê livre a criação de partidos políticos, compostos de brasileiros
eleitores; 

b) o funcionamento dos partidos políticos depende de prévio registro na
justiça eleitoral; 

c) a lei disporei sobre a organizaç?o e o funcionamento dos partidos
politicoa, que não poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por 
decisão judicial, urna vez reconhecida a validade de seu registro; 

d) é assegurado a todo partido politico o direito de iniciativa em
matéria constitucional e iegislativa. 

VI - OS PARTIDOS POLÍTICOS TERÃO ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL CONFORME A LEI. 

Art.6 g - A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares 
e os bombeiros militares do exercício de qualquer direito politico. 

Art.7 g - Ê vedada a cassação de direitos políticos, salvo em virtude 
de cancelamento da naturalização, por sentença judicial, e de incapacidade civil 
absoluta. 

f lQ - Não haverá sanção penal que importe a perda definitiva dos 
direitos políticos. 

I 2Q - A aplicação da sanção penal de suspensão dos direitos políticos 
depende de sentença transitada em julgado, que a ela se refira explicitamente. 

TÍTULO II 

DOS FUNDAMENTOS DA NAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DO POVO E DA NACIONALIDADE 

Art. SQ - o povo brasileiro é o sujeito da Vida Política e da História 
Nacional. 

• 

• 

Art. 9g - Pertencem ao povo do Brasil: 

I - os brasileiros natos:

a) os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu pais; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que registrados em repartição brasileira competente, ou, desde que venham 
a residir no Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela 
nacionalidade brasileira em qualquer tempo; 

II - os brasileiros naturalizados: os que, na forma da lei, 
adquirirem nacionalidade brasileira, exigidas aos originârios dos paises de 
língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

Art. 10 - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados, salvo o disposto no art. 5Q, inciso III, alinea "b". 

Art. 11 - A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira não 
implicará em perda da nacionalidade brasileira, a não ser nos seguintes casos: 

I - quando houver expressa manifestação de renúncia do interessado
à nacionalidade brasileira de origem; 

II - quando a renúncia à nacionalidade de origem for requisito
prévio à obtenção de nacionalidade estrangeira. 

Art. 12 - A língua oficial do Brasil é o Português, e sã9 simbolos 
nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data 
da promulgação da Constituição. 

CAPÍTULO II 

DA SOBERANIA 00 POVO 

Art. 13 - A soberania do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de 
manifestaç!o da vontade dele, previstas nesta Constituição, é licito assumir, 
organizar e exercer os Poderes do Estado. 

Art. 14 - o caráter necessariamente coletivo e rnajoriteirio das decisões 
nacionais e as formas necessariamente constitucionais dos procedimentos pelos 
quais elas são tomadas garantem ao povo o exercicio da soberania. 

Art. 15 - o povo exerce a soberania: 

I - pela consulta plebiscitária na elaboração da constituição e de

suas emendas; 

II - pelo sufrágio universal, secreto e igual, no provimento das

funções de governo e legislação; 

III - pelo direito de iniciativa na elaboração da Constituição e das

leis; 

IV - pela particj,paçào da sociedade 
candidatos a membros da Defensoria do Povo e do 
Direitos constitucionaia1 

organizada na desigNação dos 
Tribunal de Garantias dos 
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V - pela obrigatoriedade de concurso público de provas nas funções 
de jurisdição e administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei 
complementar definir a confiança do superior hierárquico como mais importante 
para o serviço que a própria habilitação profissional; 

VI - pela livre ação corregedora sobre as funções públicas e as
sociais de relevãncia pública. 

Art. 16 - A cidadania é a expressão individual da soberania do povo. 

CAPÍTULO III 

DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

Art. 17 - O Estado é o instrumento e a mediação da soberania do Povo. 

Art. 18 - Pela vontade·-de seu povo, o Brasil é uma República Soberana, 
um Estado Democrático de Direito e uma Federação indissolúvel de Estados-membros 
e Distrito da capital. 

Art. 19 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciârio são os principais 
órgãos da soberania do povo e exercem, harmônica e independentemente, os Poderes 
fundamentais do Estado. 

Art. 20 - o Estado brasileiro exercerá soberania politica e econômica 
permanente sobre todos os recursos naturais que se encontram no seu território e 
sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabalho de seu povo. 

Art. 21 - Os fundamentos do Estado Brasileiro são: 

I - a soberania do povo ( arts. 13 a 16); 

II - a nacionalidade (arts. 8Q a 12);

III a cidadania (art. 3Q, inciso III, e art. 16); 

IV - a dignidade intangível da pessoa humana, assegurada pela 
impossibilidade constitucional de restrições ao pleno exercício dos direitos e 
liberdades fundamentais, ressalvado o estado de sitio; 

V - a representação, como condição sem a qual governar e legislar 
configuram sedição e usurpação de poder, crimes insuscetíveis de anistia, de 
prescrição e retroatividade de lei mais benéfica; 

VI - o pluralismo político como gar�tia da plena liberdade de 
assunção de ideologias e formação de partidos, exceção feita aos ideários que, 
negando os fundamentos constitucionais da Nação, procuram legitimar �inorias no 
exercício dos poderes do Estado. 

Art, 22 - o Estado Brasileiro estâ submetido aos designios do povo •
suas f in.alidades internas fundamentais são: 

I - construir uma sociedade na qual o acesso ao1 valor•• 
tun4&111entaia d& vida hu�na aeja igual para todoa1 

II - consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos 
nos processos das decisões nacionais, das políticas de procedimentos e doa 

• 

• 

projetos e ações para o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade 
não pode ser abstraída; 

III - empreender, por etapas planejadas e constitucionalmente 
compulsórias, a erradicação da pobreza e a interpenetração dos estratos-sociais, 
de modo que todos tenham iguais oportunidades de viver saudâvel e dignamente, 

IV - favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que todos 
disponham de tantas liberdades quanto o que mais dispõe de liberdades entre 
todos, critério em que se legitima a intervenção equa.lizadora do Estado para 

·�-,p���� ,� �,r���n d� ümÃ aomoo�aoia de liberdade& i9ualadas1

V - promover a justiça social pela implementação das condições 
necessárias para que a felicidade de cada um não custe a infelicidade de ninguém 
mas contribua para a felicidade de todos. 

Art. 23 - São tarefas fundamentais do Estado: 

I - garantir a independência nacional pela preservação de condições 
políticas, econômicas, cientificas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam 
rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determiNação e 
consecução de seus objetivos internos; 

II - assegurar a participação organizada do povo na formação das 
decisões nacionais, defender a democracia política e econômica e fazer respeitar 
a constitucionalidade e a legalidade; 

III - democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da 
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de 
opressão e exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo. 

CAPÍTULO IV 

00 ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES 
COM OS DEMAIS ESTADOS E O.RGANISMOS INTERNACIONAIS 

Art, 24 - o Brasil participa da sociedade internacional por meio de 
��•�•4oa e oompromiaaoa com o• matados Soberano,, com os organismos 
internacionais e ou�raa entidades dotadas de personalicSA'de internacional, deade 
que não afetem a soberania de seu povo. 

Art. 25 - o Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que 
não é parte atinjam seu território e nele se transformem em fatores de 
desagregação de sua gente. 

internacionais do Brasil, à luz dos principies constantes ae I.J,;,1...tat -'yu«::. 
Internacionais de Direitos de que seja signatário, com ênfase nos·seguintes: 

I - o da independência nacional;

II - o da intocabilidade dos direitos humanos;

III - o do direito dos povos á soberania e á autodetermiNação; 
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- o da igualdade entre os Estados;IV 

V - o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados;

VI - o da solução pacifica dos conflitos internacionais;

VII - o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e
o progresso da humanidade.

Art. 27 - Na ordem internacional o Brasil preconiza: 

I - a codificação progressiva do Direito Inte(nacional e a formação 
de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão 
vinculatória. 

II - a instauração de urna ordem econômica justa e equitativa, com a
abolição de todas as formas de domiNação de um Estado por outro; 

III - a união de todos os Estados Soberanos contra a competição 
armamentista e o terrorismo; 

IV - o desarmamento geral, simultâneo e controlado;

V - a dissolução de toélos os blocos politico-militares;

VI - o estabelecimento éle um 
vistas â criaç&o de uma orélem internacional 
justiça nas relações entre os povos; 

sistema universal de segurança, com 
capaz de assegurar a paz e a 

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológicas e 
cientifico e cultural da humanidade, sem prejuizo do direito 
mercaélo sempre que o controle tecnológico de nações estrangeiras 
domiNação politica e perigo para a autodetermiNação nacional; 

do patrimônio 
à reserva de 
possa implicar 

VIII - o direito universal de 
remuneração, das descobertas cientificas e 
saúde e à alimentação dos seres humanos; 

uso, reprodução e imitação, sem 
tecnológicas relativas à vida, à 

IX - a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado
da suprema corte Constitucional ou de Justiça d<>Pais onde o titular da conta, 
encoberto ou não pela personalidade juridica, tenha domicilio. 

compromissos internacionais dependem da 
excetuados os que visem simplesmente a 

ou prorrogar tratados pré-existentes e os de 

Art. 28 - Os tratados e 
aprovação do Congresso Nacional, 
executar, aperfeiçoar, interpretar 
natureza meramente administrativa. 

i lQ - os tratados a que se refere a parte final deste artigo serão 
levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional. 

§ 2Q - o conteüdo normativo dos tratados e compromissos internacionais
se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito à revogação 
por lei nova ou Emenda Constitucional. 

• 

• 

TÍTULO III 

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

Art. 29 - os direitos, liberdades e prerrogativas previstos 
Constituição não excluem outros inerentes aos princípios fundamentais da 
ou constantes de Declarações Internacionais assinadas pelo Pais. 

nesta 
Naçi!.o, 

§lQ - As normas que definem esses direitos, liberdades e prerrogativas
têm eficácia imediata. 

f2Q - Na falta de leis, decretos ou atos complementares necessários à 
aplicaçao dessas normas, o juiz ou o Tribunal competente ' para o julgamento, 
suprirá a lacuna, á luz dos principies fundamentais da Constituição e das 
Declarações Internacionais de Direitos de que o Pais seja signatário, recorrendo 
de oficio, sem efeito suspensivo, ao Tribunal de Garantia dos Direitos 
Const_itµcionais. 

§3Q - Os suprimentos normativos deduzidos em última instãncia, na forma
do parágrafo anterior, ter�o vigência de lei até que o órgão competente os 
revogue por substituição. 

Art. 30 - A inviolabilidade absoluta dos direitos e liberdades da 
pessoa e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à 
cidadania, é garantida: 

I - pelo "habeas corpus";

II - pelo "habeas data";

III - pelo mandado de segurança;

IV - pelo mandado de injunção;

V - pela ação popular;

VI - pela ação penal privada subsidiária;

VII - pela ação requisitória de informações e exibiçi!.o de documento&;

VIII - pela ação de declaração de inconstitucionalidade. 
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Parágrafo único - Qualquer Juizo 
lei processual, é competente para conhecer, 
constitucionais. 

ou Tribunal, observadas as regras da 
processar e julgar as garantias 

Art. 31 - Conceder-se-á "habeas corpus": 

I - sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
poder; 

de sofrer 
abuso de 

II - nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da
apuração ou da punição. 

Art. 32 - Conce�er-se-á "habeas data": 

I - para assegurar o conhecimento de informações e rererências 
pessoais, e dos fins a que se destinam, sejam elas registradas por entidades 
particulares ou públicas, inclusive as policiais e as militares; 

II - para a retificação de dados, se não preferir fazê-lo através de
processo judicial ou administrativo sigiloso. 

Art. 33 - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
liquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por "habeas corpus"' ou 
"habeas data", seja o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder pessoa 
fisica ou juridica, de direito público ou privado. 

Art. 34 - conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito 
processual do mandado de segurança, sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercicio dos direitos e liberdades .constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, â soberania do povo e à cidadania. 

Art. 35 - Qualquer cidadão, partido politico, associação ou sindicato é 
parte legitima para propor ação popular gue vise a anular ato ilegal ou lesivo 
ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em 
geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e ao consumidor. 

Art. 36 - cabe ação penal 
do Ministério Púb�ico, seja qual 
processual não esteja condicionada 

privada subsidiária na ausência de iniciativa 
for o crime, desde que sua perseguição 

a queixa ou a representação. 

; lQ - Nos crimes de tortura, ocorrendo omissão do Ministério Público, 
a vitima, seus parentes ou representantes legais poderão ajuizar ação penal 
subsidiária. 

§ 2Q - com o consentimento da vitima, ou de seus
próximos, se morta ou mentalmente incapacitada, qualquer pessoa, 
coletiva, poderá promover a ação. 

parentes mais 
individual ou 

• 

• 

Art. 37 - cabe ação requisitória de informação e exibição de 
documentos, inclusive os encobertos por sigilo bancário e os relativos a 
declarações de renda, quando necessários ao pleno exercicio dos direitos e 
liberdades individuais, coletivos e politicos constitucionalizados. 

Art. 38 - cabe ação direta de declaração de inconstitucionalidade nos 
casos de: 

I - normas de qualquer grau e origem, ou atos jurisdicionais ou 
administrativos de qualquer natureza. e hierarquia, que inviabilizem o pl.eno 
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e as prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania; 

II - inexistência ou omissão de normas de qualguer grau e origem, ou 
de atos administrativos ou jurisdicionais, sem os quais é inviável o pleno 
exercicio dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania . 

Parágrafo ünico - Nos casos de inconstitucionalidade por inexistência 
ou omissão de atos de administração, se o Esta40 demonstrar comprovadamente a 
impossibilidade da prestação por falta ou insuficiência de recursos, o Juizo ou 
Tribunal a declarará para o efeito de exigir, em prazo que consignar, um 
programa de erradicação da impossibilidade, ou, existindo o programa, para o 
efeito de firmar prioridade e fixar os prazos limites das etapas de execução. 

Art. 39 - As ações previstas no art. 30 são gratuitas, respondendo o 
Estado pelos honorários advocaticios quando o autor for entidade beneficente ou 
associativa de âmbito comunitário, ou pessoa fisica de renda familiar inferior a 
dez salários mínimos. 

CAPÍTULO II 

DA DEFENSORIA DO POVO 

Art. 40 - É criada a Defensoria do 
efetiva submissão dos poderes do Estado e dos 
pública à Constituição e às leis. 

Povo, 
poderes 

incumbida 
sociais 

de zelar pela 
de relevância 

I lg - são atribuidas ao Defensor do Povo a inviolabilidade, os 
impedimentos, as prerrogativas pro�essuais dos membros do Congresso Nacional e 
os vencimentos dos juizes do Tribunal de Garantias Constitucionais. 

I 2Q - A função de Defensor do P.ovo é incompativel com o exercício de 
qualquer outro cargo ou função púl>lica. 

; \1, - o Defensor do Povo poderá ser substituido por outro, a qualquer 
tempo, por deliberação da maioria absoluta dos membros da CAmara dos Deputados, 
mediante representação popular que lei regulamentará. 

1 4Q - As constituições estaduais instituirão 
conformidade com os principies constantes deste artigo 
todos os Municipios. 

a Defensoria do Povo, de 
e para atendimento de 



----------------------------·

f 5Q - Lei complement \t" disporá sobre competência, organização, 
recrutamento, composição e func �namente da Defensoria do Povo. 

CAPÍTULO III 

DO TRIBUNAL DE GARANTIAS 
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

Art. 41 - É criado o Tribunal de Garant.ias dos Direitos 
Constitucionais, da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania. 

f 1 Q - Compete ao Tribunal de Garantias Constitucionais apreciar e 
julgar em última instancia, os recursos interpostos de despachos decisórios e 
sentenças prolatados nos autos das ações previstas no art. 30, ajuizadas em 
defesa dos direitos e liberdades individua�s, coletivos e politicos, e das 
prerrogativas inerentes á nacionalidade, à soberania do ·povo e à cidadania. 

§ 2 Q - Os conflitos de jurisdição que envolverem o Tribunal de
Garântias serão resolvidos pelo Congresso Nacional. 

Art. 42 - o Tribunal de Garantias Constitucionais é composto por nove 
juizes escolhidos em eleição secreta, pelo congresso Nacional, em sessão 
conjunta, entre representantes das classes trabalhadoras, magistrados, 
promotores, professores universitários de matéria juridica, advogados, todos de 
reputação ilibada e indiscutíveis serviços prestados á comunidade e indi�_aãos 
pela sociedade civil, na forma da lei. 

f-iQ - Comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes que obtiverem o 
voto de dois terços dos membros do Congresso Nacional. 

; 2Q - o mandato é de quatro anos, vedada a reeleição. 

f 3Q - O Tribunal elegerá entre seus integrantes, segundo as normas 
estabelecidas por lei, seu Presidente, que fica no cargo por um biênio e é 
reelegível, respeitados os limites temporais de seu mandato. 

; 4Q - A função de juiz do Tribunal de Garantias é incompatível com o 
exercício de qualquer outro cargo ou função pública, salvo os membros da 
magistratura e do Ministério Público, ainda que aposentados. 

f SQ - Lei complementar regulará o processo das decisões do Tribunal de 
Garantias e os mecanismos que assegurarão a independência dos seus juízes. 

TÍTULO IV 

DISPOSlÇÕES TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 43 - As leis complementares serão submetidas á sanção presidencial 
dentro do prazo de um ano, a contar da data da promulgação 'desta constituição, 
atendendo-se, na aua6ncia, delas ao disposto no Art. 29, II 2Q e 3Q, Art. 30, 
inciso IV e Art. 34. 

• 

• 

Parágrafo único - o prazo referido neste artigo é suscetível de 
prorrogação por decisão do congresso Nacional, exceção feita às leis 
complementares previstas no Art. 4Q, inciso IX, alínea "d" e Art. 40, I SQ. 

Art. 44 - São suscetiveis de apreciação ;judicial quaisquer atos 
praticados pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964, tais como: 

I - os atos do Governo Federal, com base nos Atos Institucionais e 
nos Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos Ministros 
Militares e seus efeitos, qijando no exercicio temporário da Presidência da 
República, com base no Ato Institucional No. 12, de 31 de março de 1969; 

II - os atos de natureza legislativa com base nos Atos 
Institucionais e Complementares, indicados no inciso I. 

Art. 45 - Os magistrados, professores da rede oficial e da rede 
particular de ensino, que perderam o cargo em razão da Emenda Constitucional No . 
7, de 13 de abril de 1977, poderão averbar todas as vantagens do cargo de 
magistério no cargo de juiz, ou de juiz no cargo de magistério. 

· Parágrafo único - No caso de opção pela aposentadoria no cargo de
magistério, esta será integral sobre o maior salário percebido nos últimos cinco 
anos antes da Emenda Constitucional referida neste artigo, ou, onde houver 
carreira de magistério, no final da mesma, atualizados os valores. 

Art. 46 - Fica preservada a nacionalidade brasileira dos beneficiários 
da constituição de 24 de fevereiro de 1891, nos termos dos itens IV e v do art. 
69. 

Art. 47 - Fica extinto o pagamento de subsídios e de demais benefícios 
dos ex-Presidentes da República, ex-Governadores de Estado e de ex-Prefeitos 
Municipais, obtidos em função do exercício do cargo. 

Art. 48 - São mantidos os programas destinados a estimular a melhoria 
da produtividade do trabalhador, através de legislação de promoção da formação 
de recursos humanos, de alimentação do trabalhador de tranportes e outros 
amparados por lei federal. 

CAPÍTULO II 

DA ANISTIA 

Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que, 
no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a lo.de fevereiro de 1987, 
foram punidos, em decorrência de motivação política, por qualquer diploma 
legal, atos de exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção 
disciplinar imposta em virtude de ato administrativo. 
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f lQ - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis 
e militares a reintegraçao ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos, 
salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a 
contar da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções, 
observada a perspeetiva de carreira de cada um ao maior grau hierárquico, 
computando-se o temp!) de afastamento como de efetivo serviço, para todos os 
efeitos legais. 

; 2Q - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igualmente 
assegurados aos abrangidos pelo Decreto Legislativo numero 18, de 15 de dezembro 
de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos 
considerados crimes politicos ou infraçao disciplinar de mesmo nome, bem como 
aos que tiveram ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei nQ 864, de 
12 de setembro de 1969. 

; 3Q - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e 
demais leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da Administração 
Direta e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que 
respeita à reintegração, promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em 
ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e 
não prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de 
direito. 

; 4Q - Ficam igualmente assegurados os beneficios estabelecidos neste 
artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes 
sindicais, quando, por motivos exclusivamente politicos, tenham sido punidos, 
demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam , 
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude 
de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei 
complementar. 

; SQ - Para efeito de tributação sobre as importàncias pagas aos 
anistiados a titulo de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os 
valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas 
e aliquotas vigentes à época, ficanjo a repartiç:!lo ou entidade privada 
responsável pel� recolhimento do imposto ret1do na fonte em cada mês. 

; 6Q - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará 
os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressao 
politica, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será imprescritivel, 
contra o Estado ou Municipio, e a estes contra pessoas tisicas, sempre que se 
apurarem responsabilidades por excessos cometidos. 

; 7Q - os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores 
abrangidos por este artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus ás 
vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente ao cargo, função, 
emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário 
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento. 

; 8Q - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos 
abrangidos por este artigo que viveram no exilio terá computado o periodo de 
vida no exterior, como tempo de serviço. o beneficiado, seja do serviço público 
ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição federal 
competente documentos comprobatórios de residência no estrangeiro. 

; 9g - caberá á União prover os recursos financeiros necessários à 
apiicaçao da anistia de que trata o presente artigo, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 38. 

• • 

; 10 - o disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações 
pertinentes aos trabalhadores do setor privado. 

; ll - Todos os que tiveram direitos politicos suspensos pelos Atos 
Institucionai5, no exercicio de mandatos eletivos, contarão para efeito de 
pensao, junto aos Institutos de Pensões das casas Legislativas a que perteciam 
ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam mandatos 
executivos, o periodo compreendido entre a data da suspensão de direitos 
politicos e cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a 
lei 6683 extinguiu os efeitos da inelegibilidade provocada pelos Atos 
Institucionais. 
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Hélio Duque - PMDB 
Jarbas Passarinho - PDS 
João de Deus Antunes - PDT 

Aécio Neves - PMDB 
Aluizio Bezerra - PMDB 
Antonio Câmara - PMDB 
Antônio Mariz - PMDB 
Costa Ferreira - PFL 
Délio Braz - PMDB 
Djenal Gonçalves - PMDB 
Franciso Rollemberg -PMDB 
Gonzaga Patriota - PMDB 
Humberto Lucena - PMDB 
Jairo Azi - PFL 
João Herrmann Neto - PMDB 
João Paulo - PT 
Joaquim Haickel - PMDB 
José carlos Coutinho - PL 
José Fernandes - PDT 
José Paulo Bisol - PMDB 
Lúcia Braga- PFL 
Luiz Viana Neto - PMDB 
Maguito Vilela - PMDB

Mário Assad - PFL 
Maurilio Ferreira Lima - PMDB 
Milton Lima- PMDB 
Odacir Soares - PFL 
Paulo Almada - PMDB 
Raul Belém - PMDB 
Sarnir Achôa - PMDB

Sotero Cunha - PDC 
Uldurico Pinto - PMDB 
Ziza Valadares - PMDB 

Airton Cordeiro - PDT 
Aloysio Teixeira - PMDB 
Antônio de Jesus - PMDB 
Arnold Fioravante - PDS 
Benedita da Silva - PT 
Borges da Silveira - PMDB 
Cid carvalho - PMDB 
Edme Tavares - PFL 
Fábio Feldmann - PMDB 
Felipe Mendes - PDS 
Francisco Kuster - PMDB 
Jairo carneiro - PFL 
Jesualdo cavalcanti - PFL 
João Machado Rollemberg - PFL 

Jorge Uequed - PMDB 
José Ignácio Ferreira - PMDB 
José Thomaz Nonô - PFL 
Lídice da Mata - PC do B 
Luis Roberto Ponte - PMDB 
Manoel castro - PFL 
Maria de Lourdes Abadia - PFL 
Mário Lima - PMDB 
Maurício Pádua - PMDB 
Nyder Barbosa - PMDB 
Osvaldo Macedo - PMDB 
Paulo zarzur - PMDB 
Rita Camata - PMDB 
Sérgio Spada - PMDB 
Sílvio Abr�u - PMDB 
Vingt Rosado - PMDB 

José Egreja- PTB 
José Teixeira - PFL 
Leite Chaves - PMDB 
Lourival Batista - PFL 
Maluly Neto- PFL 
Mansueto de Lavor - PMDB 
Maria Lúcia- PMDB 
Matheus Iensen - PMDB 
Meira Filho- PMDB 
Osvaldo Coelho - PFL 
Paulo Marques - PFL 
Renan Calheiros - PMDB 
Rita Furtado - PFL 
Sigmaringa SeiXas - PMDB 
Theodoro Mendes - PMDB 
Vladimir Palmeira - PT 

A P R E S E N T A Ç Ã O 

Brasilia, 15 de junho de 1987 

Senhor Presidente KÁRIO ASSAD 

Ao encerrarmos os trabalhos desta Comissão, queremos expressar nossos 
agradecimentos a todos quantos, juntamente conosco, contribuiram para o bom 
termo deste Substitutivo. 

Honrados com o encargo de Relator não poderiamos, de modo algum, 
reivindicar mais que a coordenação dos trabalhos vindos das Subcomissões; e esta 
coordenação, fizêmo-la estimulados pela convicção de que elaborar uma 
constituição democrática é, acima de tudo, um trabalho necessariamente coletivo. 
Por isso, salvo em detalhes irrelevantes, o conjunto de normas, objeto de

emendas e discussões, foi principalmente o produto da esplêndida tarefa 
socializada e democratizada de todos os Constituintes integrantes desta 
Comissão. 

Os debates, as discussões por vezes veementes, vieram em beneficio do 
eqgrandecimento do S\lt>stitutivo resultante. 

Cumpre dei.xar consignado, neste momento, os nossos profundos 
agradecimentos ao Dr. Israel Alves de Castro e aos assessores Antonio Ponce, 
Fidelis Paulo Dami!o, Stela Maris Murta, Áurea Dias Sampaio, Luiz Carlos Amora

Nogueira, Eduardo Kanan, Esdras Neves Almeida, José Sinval de Sá, Anna Maria 
Villela, Marcos Santi, Jairo Bisol, Helena -Wood Franco e Elias Oliveira,- sem 
cuja dedicação, competência e devoção ao trabalho, virtudes demonstradas sob 
condições excepcionais, não teria sido possivel, nos prazos regimentais, 
apresentar o nosso relatório em tempo hábil. Esses assessores, pela sua 
competência, garantem o prestigio e a eficiência do Senado Federal e da CAmara 
dos Deputados. 

Salientamos também o trabalho exemplar dos secretários carlos Brasil, 
coordenador dos trabalhos da secretaria desta comissão, Állia Tobias, Regina 
Mariz e Walter Figueira. E, no PRODASEN, a incansável dedicaçao de seus 
funcionários, com destaques para Sérgio de Otero Ribeiro, Ant�nio Augusto Araujo 
da cunha, Kleber Gomes Ferreira Lima, Francisco Arthur Borges Netto e Patrícia 
Araujo da CUnha. 



4 

Finalmente, queremos afirmar que o nosso trabalho, com a colaboração de 
todos, procura, sobretudo, consolidar a democracia mais uma vez tentada em nossa 
Nação, pela erradicação da pobreza absoluta e pela implementação de projetos de 
alto significado social e econômico. 

Atenciosamente, 

R E L A T Ô R I O 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores constituintes 

l. Comecemos pelo paradoxo que seduzia Wittgenstein, indagando: " A 
partir de quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade? "· Sem o minimo 
pudor pela vulgaridade da reflexão, alguns Constituintes julgam inteligente 

perguntar a partir de quantos titules, capitules e dispositivos uma constituição 
é ou deixa de ser constituição. Afinal, que espécie de preocupação é essa? Em se 
tratando de se constituir uma Ordem Nova, como saber aprioristicamente quantas 

disposições sao necessârias? O que importa é lapidar os principies pelos quais a 
sociedade deve ser o que se quer que ela seja, e as normas fundamentais, sob a 
injunção das quais a sociedade não possa deixar de ser o que ela deve ser. "A 
priori", não se pode saber quantas normas são necessárias para que o conjunto 
deias seja uma constitllição e a partir de quantas deixaria de ser. o que 

realmente importa é que a Constituição seja, de fato e de direito, Constituição. 

E o seja por desconstituir a Ordem Velha e constituir a Nova e, ainda, por ser o 

lugar onde a sociedade consolida seu pacto de convivência, enraizado numa 

soberania que está igualmente presente, como força , em cada um e em todos. 
Somos uma sociedade má, que institucionalizou e legalizou a injustiça. Somos uma 
ordem social e juridicamente imoral. Este é o ponto de partida:, a rigor, não há 
o que conservar e há muito o que desfazer antes de começar a fazer. se 
emergirmos deste imperativo de consciência, pelo menos saberemos quem somos, já 
que não somos mais que duas espécies: os que querem substituir e os que querem 
reproduzir o sistema, e como os que desejam reproduzir o sistema não são 

conceitualmente constituintes, acabaremos por nos reconhecer pela única 

diferença objetivamente relevante: ser ou não ser constituinte. 

A comissão de Sistematização que leve a sério, se quiser: a forma que 

o paradoxo do sorita assumiu entre nós pode levar-nos ao ridiculo de uma
Constituinte que, enredada na diversidade e no volume do que precisa ser mudado,

decidiu nada mudar em razAo de duas covardias historicamente inolvidáveis: a que

advém do susto pelo tamanho da mudança necessária e a que advém da reaç/lo dos 

que na.o a querem, os donos do poder, um reduzido número de sultões bem

acomodados nos coxins da concentração de riqueza, onde desfrutam, sem pudor, das

"mil mulheres de Mulei-Amé" e de "todas as arcas de Sardanapal.o".

2. E a utopia, o que é ?

ora, quem não sabe que ela é o pensamento e o sentimento dos que 

padecem, na própria carne, a insuportabilidade.do Sistema. Povo injustiçado sem 
utopia não é povo; é um amontoado de escravos ou prisioneiros da impotência, da 
resignação covarde e da fatalidade, que só é fatalidade justamente porque lhes 

t 

falta a utopia. O que muitos nesta Assembléia não querem saber, mas a Comissão 
de Sistematização não tem como simular que não sabe, é que aqui se está fazendo 
da utopia um argumento de hipócritas e de vilões. "Querem avançar demais", eles 
diZem, como se houvesse uma regra supraconstitucional que demarcasse a partir de 
quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade. Nós, que estamos 
testemunhando, em diversos setores do mecanismo regimental, a libertinagem do 

regresso, pois quem entende legitimQ amarrar o avanço tem as mesmas razóes para 
desamarrar o atraso, nós queremos saber quem é o autor dessa regra segundo a 

qual avançar é perigoso; e queremos saber por que o é e qual é exatamente a 

linha limitrofe a partir da qual avançar é avançar demais. Na verdade, e não 

mais que de repente, estamos aprendendo uma novidade conceitual: utopia é o que 
não devemos fazer porque alguém, que não conhecemos, decidiu que não devemos 
fazer. As velhas elites fazem desse paradoxo o seu jogo mais sujo: insinuam que 
as Forças Armadas não querem. ora, se as Forças Armadas não querem, elas que o 
digam, porque, a ser verdadeiro o que as elites cochicham deletereamente ao pé 
do ouvido, as Forças Armadas jogam ainda mais sujo que elas e nós não 
acreditamos nesta ignominia. Hoje, para nós, a expressão "forças ocultas" é um 
eufemismo. conhecemos de sobra essas forças. A ocultação oculta tudo somente 
quando .se oculta a si mesma. Quando se sabe que a ocultação é ocultação, o 
efeito que ela produz é a exata inversão do que pretende. A ocultação que não 
consegue ocultar-se a si mesma mostra tudo, mostra quem se oculta e a razão pela 
qual se oculta, e ainda tem o condão paradoxal de desvelar a má qualidade 
politica e moral de quem se oculta. Sabemos quem compõe as velhas elites, 
sabemos que, mesmo quando nacionais por origem, elas são internacionais, e 
sabemos que há militares nelas, mas também sabemos que.o militar brasileiro é 
nacionalista, quer uma sociedade justa e sente pelas velhas elites a mesma 

repugnância que sentimos. se não depositássemos esta confiança no militar 

brasileiro, se não os sentíssemos como irmãos, se não os tivéssemos dentro do 
"nós" (nós queremos, nós lutamos, nós sonhamos) da solidariedade nacional, 
estaríamos brincando de fazer Constituição, pois a sério, não se faz 
Constituiç/lo nenhuma quando se está submetido ao "nihil obstat" de qualquer 
espécie de poder que não seja o do povo. Aiiâs, se nossa Constituição não 

superar a resistência das elites, ela acabará tripudiando sobre a miséria 
nacional. E jâ não escapa de nenhum brasileiro consciente esta terrível 

evidência: se ficar provado que não temos como fazer uma verdadeira 

constituição, a do povo que é pobre, ficará provado, pela mesma razão, que é 
nosso dever de pessoa e de povo tentar urna revolução constitucional, contando 

para isso, sem dúvida, com os militares de coração brasileiro. Nós pertencemos á 
Pátria porque a Pâtria nos pertence; em cada um o pertencimento acontece 
absolutamente igual; se a Pátria pertencesse às velhas elites, ou às forças 
militares, ou a ambas ao mesmo tempo, pertencer á Pátria seria pertencer-lhes, e 
ninguém aceitaria a desonra deste absurdo. Graças a Deus, esta contradição está 

bem amadurecida nà consciência politica e social de nosso povo, manifestamente 
na dos trabalhadores e dos intelectuais. A Comissão de Sistematização precisa 

martelar em cima disso: esta Constituição é decisiva porque este fim de século é 

decisivo. Em última análise, estamos decidindo se acontecerá ou não a mais 
trágica convulsão social de nossa história antes do século XXI oµ nos seus 

primórdios. 

A Comissão da Soberania e dos Direitos do Homem e da MUl.her tem o 

orgulho de entregar à comissão de Sistematização um documento histórico. 

Escoimado de algumas deficiências que certamente passArarn desapercebidas, 
acreditamos que o Povo do Brasil pode se orguihar de nosso trabalho. Neste 

momento, estamos transferindo à Comissão de SistematiZação uma responsabilidade 
incontornável: ou assume, aperfeiçoando, ou elabora um documento superior, 
mantendo o espirito humanista, social, politico e juridico de nosso 
Substitutivo, substância esta que consideramos intocável. Para nós, a terceira 

alternativa, que consiste na substituição por documento compositivo e 
estrategicamente elástico e ambigUo, não poderá passar sem a nossa denúncia. 

Estamos igual.mente preparados para abraçar a causa de um documento superior e 

para repudiar a causa de um documento concessivo, que, a pretexto de agradar a 
todos, agradará apenas às insensiveis e desumanas expectativas dos poucos 
brasileiros em torno dos quais se concentra a renda nacional. E para que tudo 
isso não fique apenas no que foi dito mas não foi feito, publicaremes em forma 
de livro o nosso Substitutivo e o debate que em torno dele se travou, a fim de 
que todos os brasileiros possam confrontar o nosso trabalho com o texto que 
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integrar a nova Constituição, a partir do pressuposto de que, tudo que estamos 
fazendo como Constituintes deve converter-se em informação ao alcance de todos. 
A hora nacional é assim, a de assunção total das responsabilidades. 

E é para responsabilizar que repetimos: não aceitamos o argumento da 
utopia. Pelo contrario, se a utopia é o ativo desejo de mudar vividos pelos que 
padecem a insuportabilidade do sistema, ela é a nossa causa, o nosso grito, a 
nossa crença e a nossa paixão. O paradoxo não é o de Wittgenstein. Não queremos 
saber a part·.tr de quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade. o que 
nós queremos saber não tem nada de paradoxal. Aconteça o que acontecer nesta 
Assembléia, acabaremos sabendo. Nós queremos saber é a partir de que causas e 
principios uma Constituição brasileira pode ser, ao mesmo tempo, verdadeiramente 
brasileira e verdadeiramente Constituição. Em suma, uma Constit4ição que, 
desconstituindo a brutalidade autoritária da organiza�o nacional, constitua o 
que jamais se tentou constituir: constitua o povo como povo de verdade, isto é, 
soberano; constitua a sociedade como convivência solidária emergente da 
nacionalidade; constitua o Estado como instrumento de uma sociedade que seja 
sociedade por socializar a justiça; e, finalmente, constitua uma verdadeira 
Pátria, porque Pátria só é realmente Pátria se �odos os que moram nela desfrutam 
das mesmas oportunidade de acesso aos valores fundamentais da vida humana. 

TÍTULO I 

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS COLETIVOS 

CAPÍTULO III - DOS DIREITOS POLÍTICOS 

TÍTULO II 

DOS FUNDAMENTOS DA NAÇÃO 

CAPÍTULO I - DO POVO E DA NACIONALIDADE 

CAPÍTULO II - DA SOBERANIA DO POVO 

CAPÍTULO III - DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

CAPÍTULO IV - DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM OS DEMAIS ESTADOS E 
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

TÍTULO III 

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

CAPÍTULO II - DA DEFENSORIA DO POVO 

CAPÍTULO III DO TRIBUNAL DE GARANTIAS DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II - DA ANISTIA 

TÍTULO I 

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

Art. lQ - o Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, 
irmanados num povo independente que visa a construir uma sociedade livr�, justa 
e solidaria, segundo sua indole e a determinação de sua vontade. 

Art. 2Q - o fundamento da comunhão nacional é a dignidade da pessoa 
humana, cujos direitos fundamentais são intocáveis. 

Art. 3Q - São direitos e liberdades individuais invioláveis: 

I - A VIDA, A EXIST�NCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL.

a) Adquire-se a condição de sujeito .de direitos pelo nascimento com
Vida; 

b} a alimentação, a saüde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o
saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação 
consubstanciam o minímo necessário ao pleno exercicio do direito à existência 
digna, e garanti-los é o primeiro dever ·do Estado; 

c) o orçamento da União consignará a dotação necessária e suficiente ao
cumprimento do dever previsto na alinea anterior; 

d) na impossibilidade comprovada de exercer, imediata e eficazmente, a
garantia prevista na alínea "b", o Estado tem o dever de estaqelecer programas e 

organizar p•anos para a erradicação da pobreza absoluta, hipótese em que a 
exigibilidade do direito á existência digna se circu�screve à execução 
tempestiva das etapas previstas nos aludidos planos e programas; 

e) o excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras será
definido por lei• ol)rigatoriamente aplicado no programa nacional de erradicaç.\o 
da pobreza; 

f) é assegurado às crianças pobres o regime de semi-internato no ensino
de lg grau, na rede oficial1 

g) por absoluta incapacidade de pagamento, ninguém poderá ser privado
dos serviços públicos de água, esgoto e enel"9ia elétrica; 

h) até a erradicação definitiva da pobreza absoluta, suas vitimas têm
direito ao amparo e assistência do Estado e dá sociedade; 
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i) a mais grave ofensa à vida, à existência digna e à integrie1ade
fisica e mental é a tortura, crime de lesa-humanidade a qualquer titulo, 
insuscetivel de fiança, prescrição e anistia, respondendo por ele os mandantes, 
os executores, os que, podendo evitá-lo, se omitirem, e os que, tomando 
conhecimento dele, não o comunica.rem na forma da lei. 

II - A NACIONALIDADE, PELA QUAL SE PERTENCE AO POVO BRASILEIRO E SE
ADQUIRE A CONDIÇÃO NECESSAAIA PARA INTEGRAR A SUA SOBERANIA. 

III - A CIDADANIA. 

a} Todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado;

b} todos têm direito a participação no exercicio popular da soberania;

c) todos têm
Estado,. como garantia 
constituição e as leis; 

direito de exigir a prestação tutelar e jurisdicional do 
da plena eficácia dos direitos assegurados pela 

d) a lei punirá como crime qualquer discriminação atentatória aos
direitos e liberdades fundamentais; 

e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, inclusive
os de natureza doméstica e familiar, com a única exceção dos que têm a sua 
origem na gestação, no parto e no aleitamento; 

f) ressalvada a compensação para igualar as oportunidades de acesso aos
valores da vida e para reparar inj.ustiças produzidas por discriminações não 
evitadas, ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de nascimento, 
etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento sexual, estado civil, natureza do 
trabalho, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência fisica ou 
mental, ou qualquer outra condição social ou individual; 

g) lei complementar garantirá amparo especial à maternidade, à 
infAncia, à ve1hice e à deficiência fisica ou mental; 

h) serão gratuitos todos os atos necessários ao exercicio da 
cidadania, inclusive os de natureza processual e os de registro civil. 

IV - A LIBERDADE.

a) Ninguém será, individual ou coletivamente, obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude cte·1ei; 

b) aos convocados a prestar serviços ao Estado, é concedido o direito
de invocar a objeção de consciência, sujeita a apreciação judicial, que, 
admitindo a legitimidade da alegação, determinará prestação alternativa. 

V - A CONSTITUIÇÃO DE FAMiLIA, PELO CASAMENTO OU POR UNIÃO 
ESTAVEL, BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER. 

a) t plena a liberdade na educação dos filhos;

b) não haverá distinção entre filhos naturais, legitimos ou nAo, e
adotivos; 

c) a lei protegerá e estimulará a adoção;

d) a lei não limitará o número de dissoluções da sociedade conjugal.

VI - A HONRA, A DI.GNIDADE E A REPUTAÇÃO.

a) É assegurado a todos o direito de resposta a ofensas ou a 
informações incorretas; 

b) a resposta far-se-á nas mesmas condições do agravo sofrido, 
acompanhada de retratação. 

VII - A PRIVACIDADE:

a) da vida particular e familiar;

b) da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou permanecer senão com o
consentimento do morador ou por determinação judicial, salvo em caso de 
flagrante delito, ou para acudir vitima de crime ou desastre; 

c) do sigilo da correspondência e das comunicaçõ�s em· geral, salvo
autorização judicial. 

d) A imagem pessoal bem como a vida intima e familiar não podem ser
divulgadas, publicadas ou invadidas, sem a autorização do interessado; 

e) Não haverá empresas e atividades privadas de investigação e
prestação de informações sobre a vida intima e familiar das pessoas. 

f) o Estado não poderá operar serviços de informações sobre a vida
intima e a familiar das pessoas. 

g) Na esfera policial e militar o Estado poderá operar serviços de
informações que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinqUência 
e às atividades que visem a subverter, pela violência, os fundamentos 
constitucionais da Nação. 

VIII - ACESSO A REFERtNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE A PRÔPRIA PESSOA. 

a) É assegurado a todos o acesso às referências e informações que a
cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins a que se destinam, sejam essas 
registradas por entidades particuiares ou públicas, inclusive as policiais e 
militares, sendo exigivel a correção � atualização dos dados, através de 
processo judicial ou administrativo sigiloso; 

b) é proibido o registro informático sobre convicções pessoais,
atividades politicas ou vida privada, salvo quando se tratar de processamento de 
dados não identificados individualmente, para fins de pesquisa e estatistica; 

c) o dano provocado pelo lançamento ou uso de registros falsos gera
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

d) é permitido o acesso às referências e informações relativas a
ausentes e a mortos, a requerimento de qualquer interessado, de acordo com os 
casos previstos em lei; 

e) o Brasil não adotará o sistema de numeração única para os seus
cidadãos. 

IX - A INFORMAÇÃO.

a) Todos têm direito a receber informações verdadeiras de interesse
particular, coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos órgãos privados com 
função social de relevância pública; 

9 
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b) as pessoas responsáveis por informação falsa serão punidas pela lei.

X - A LOCOMOÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL E, EM TEMPO DE PAZ, A
ENTRADA, A PERMANE:NCIA OU A SAÍDA DO PAÍS, RESPEITADA A LEI.

XI - O EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO,
RESSALVADAS AS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS QUE A LEI ESTABELECER. 

XII 

TRABALHO. 
- O LAZER E A UTILIZAÇÃO CRIADORA DO TEMPO DISPONÍVEL NO

XIII - A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSAMENTO, DE PRINCÍPIOS 
ÉTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDt:IAS FILOSÓFICAS, POLÍTICAS E DE 
IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO E EXCLUÍDAS AS QUE INCITEM A VIOLE:NCIA E DEFENDAM 
DISCRIMINAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA. 

XIV - A LIVRE ESCOLHA INDIVIDUAL DE ESPETACULO PúBLICO E DE PROGRAMAS 
DE RÂDIO E TELEVISÃO. 

a) As diversões e os espetáculos públicos, incluidos os programas de
televisão e rádio, ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade, que não 
terão caráter de censura; 

b) para a orientação de todos, especialmente em relação ao menor,
haverá serviço público de classificação e recomendação; 

c) é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo ou programa,
ressalvados os de incitamento à violência e defesa de discriminações de qualquer 
natureza. 

XV - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E
TÉCNICA, CONFORME A LEI. 

a) Os abusos que se cometerem pela imprensa e demais meios de
comunicação serão punidos; 

b) aos autores pertence o direito exclusivo á util�zação, publicação e
reprodução comerciais ou não de suas obras, transmissível aos herdeiros; 

c) é assegurada a proteção, conforme a lei, às
individuais em obras coletivas, e à reprodução �a imagem humana, 
atividades esportivas; 

participações 
inclusive nas 

d) é garantido ao inventor o privilégio temporário da utilização do
invento; 

e) as patentes e
consideração prioritária para o 
Pais; 

marcas de interesse nacional 
desenvolvimento cientifico e 

são objeto 
tecnológico 

de 
do 

f) são asseguradas a propriedade de marca de indústria e comércio e a
exclusividade do nome comercial; 

g) o registro de patentes e marcas estrangej_ras subordina-se ao uso
efetivo da criação; 

' 

h) o Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo quando o objeto da
criação se referir à vida, à alimentação e à saúde; 

1) os produtos e processos resultantes de pesquisa que tenha por base
organismos vivos nao serão patenteados; 

j) por necessidade social, a autoridade pública poderá determinar a
imediata utilização de obras cientificas, assegurada just� in�enizaç�o. 

XVI - O ASILO E A NÃO EXTRADIÇÃO. 

a) Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão de raça,
nacionalidade e convicções políticas, filosóficas ou religiosas, ou em razão de 
defesa dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana; 

b) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, se a
naturalização for posterior ao crime que houver motivado o pedido; 

c) o Brasil não faltará á condição de pais de primeiro asilo, e só com
a presença do refugiado em território nacional poderá ser considerado pedido de 
extradição; 

d) a negativa de asilo e a expulsão de refugiado sUbordinar-se-ão a
amplo controle jurisdicional, vedada a repatriação a pais onde a vida e a 
liberdade do refugiado estejam ameaçadas; 

e) as representações diplomáticas e consulares do Bra.sil são obrigadas
a prestar assistência e proteção aos brasileiros em exílio e aos seus 
familiares, vedada qualquer Mferença de tratamento não definida em lei ou 
tratado de que o Pais seja signatário. 

XVII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO ESTADO. 

de uso pessoal ou familiar é insuscetivel de 
inarredâvel interesse social, ou utilidade ou 
justa e imediata indenização, em dinheiro se assim 

a) A de bens 
desapropriaç&o, salvo por 
necessidade pública, mediante 
exigir o expropriado; 

b) a de bens de produção é suscativel de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública ou por interesse social, desde que necessária á execução de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico, sejam eles 
da União, dos Estados ou dos Municípios, medi.ante justa indenização; 

c) os critérios para determinar o valor e a forma de indenização por
desapropriação, constem eles da constítuiçã0 ou de leis, sempre levarão em conta 
o não uso, o us0 meramente especulativo do bem desapropriado nos ultimas três
anos e, se bem de produção, a média da produtividade no mesmo período, _alé� da
significação econômica do ato expropriatórío em relação ao patrimônio do 
expropriado, considerada a base de garantia de seus dependentes; 

d) os planos, programas e projetos de desenvolvimento social e
econômico dos Municípios serão submetidos á apreciação judicial antes de iniciar
as desapropriações necessárias.

XVIII - A SUCESSÃO HEREDITARIA. 

a) A transmissão, por morte, ·ae bens ou
emolumentos, custas e tributos proporcionais ao valor 
principio social da distribuição da renda e da riqueza; 

valores está sujeita a 
do quinhão, atendido o 
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b) não haverá incidência de tributos, custas ou emolumentos sobre a
transmissão, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou 
a herdeiros. 

XIX - A SEGURANÇA JURÍDICA.

a) A lei e o Estado garantirão a todos o acesso á justiça e,
respeitadas as condições legais, o pleno exercicio dos direitos de ação, vedada 
qualquer restrição ao controle jurisdicional da constitucionalidade; 

b) a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma
lesão de direito; 

c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada, só terá vigência após a pUblicação e, se �or restritiva de 
direitos e liberdades, não comportará exceções e não poderá ter efeito 
retroativo; 

d) não naverá prisão civil;

e) não haverá foro privilegiado nem juizo ou tribunal de exceção;

f) não h.á crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal; 

g) presume-se
sentença condenatória; 

a inocência do acusado até o trânsito em julgado da 

h) nos processos contenciosos, a instrução será contraditória, e em
todos os casos o julgamento será fundamentado, sob pena de nulidade; 

i) a lei assegura ampla defesa em qualquer processo, com todos os 
meios e recursos a ela inerentes; 

j) ninguém será preso senão e� flagrante delito, ou por decisão e 
ordem, escritas e fundamentadas, de autoridade judiciária competente; 

k) o preso será informado de seus direitos e das razões de sua prisão,
tendo direito à assistência da familia e de advogado da sua escolha, e a com 
ele entrevistar-se antes de ser ouvido pela autoridade competente; 

1) a prisão de q\lalquer pessoa será comunicada, dentro de vinte e 
quatro horas, ao juiz competente e à familia ou pessoa indicada pelo preso e, 
quando for ilegal, o juiz a relaxará, promovendo a responsabilidade da 
autoridade coatora; 

m) ninguém será obrigado a dar testemunho contra sua própria pessoa; o
silêncio do indiciado ou acusado não será incriminatório. É vedada a realização 
de inquirições ou de interrogatórios sem a pr�sença de advogado e, na ausência 
deste, de representante do Ministério Público; 

n) qualquer declaração obtida sôb coação não terá validade como prova,
exceto contra o coator; 

o) ninguém será
competente; 

p) o civilmente
criminal; 

processado nem sentenciado senão pela autoridade 

identificado não será submetido à identificação 

q) é mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der a 
lei, assegurado o sigilo das votações, a pJ.enitude da defesa do réu e a 

• • 

• 

soberania dos vereditos, com os recursos previstos em lei, e a competência 
exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

r) são assegurados aos detentos assistência espiritual, sociabilidade,
ressocialização, comunicabilidade, trabalho produtivo e remunerado na forma da 
lei, sendo iguais os benefícios concedidos aos presos de ambos os sexos; 

s) é dever do Estado manter condições apropriadas, nos estabelecimentos
penais, para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o
período de amamentação; 

t) nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a obrigação de
reparar o dano e o per41mento de bens poderão ser decretados e executados contra 
os sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido e de seus frutos; 

u) depois de cumprida a pena, a privação de liberdade do condenado
importa a responsabilidade civil do Estado, que, feita a reparação, ajuizará a 
ação de regresso; 

v) a lei assegurará a individualização da pena e não adotará outras
além das que seguem: privação de liberdade; perda de bens em caso de 
enriquecimento ilicito no exercicio de função pública, em desempenho direto ou 
delegado, ou na condição de administrador de empresa concessionária de serviço 
público, entidade de representação profissional, entidades da Administração 
Indireta, fundações mantidas ou subvencionadas pelo Poder Público e instituições 
financeiras; multa, que será proporcional ao bem juridico atingido nos crimes 
que envolvem lesão patrimonial; prestação social alternativa, e suspensão ou 
interdição de direitos; 

w) o processo judicial que versar a vida intima e familiar será
resguardado pelo segredo de justiça; 

X) o sistêffla tributário levará sempre em conta a capacidade e.;:onõmica
do contribuinte, e nenhum tributo será exigido ou aumentado sem lei que o 
estabeleça, nem cobrado, em cada exercicio, sem que a lei que o instituiu ou 
aumentou esteja em vigor antes do exercicio financeiro, ressalvado o disposto na 
Constituição; 

y) é dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que
nllo podem ter acesso á justiça sem sacrific:l.o do minimo ind.ispensável â 
existência digna, nos termos da alinea "b" do inciso I, deste artigo. 

CAPÍTULO II 

DOS DlREITOS COLETIVOS 

Art. 4Q - São direitos e liberdades coletivos invioláveis: 

I - A REUNIÃO.

a) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao püblico,
aem necessidade de autoriZaçllo nem de prévio aviso à autoridade, salvo, no 
o.ltimo caso, quando a reunião interferir no fluxo normal de pessoas e veículos; 

b) é livre a formação de grupos para reuniões periódicas.

II - A ASSOCIAÇÃO.

a) a plena a liberdade de aaaoci&çAo, i.nadllliti&s as de carâter 
para.militara 
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A V[OàOA A APRlSENTAÇÂO Ol [MENOA OU( SUOSTITUà INHCRALll[NT[ O PIIOJ[TO 
OU[ OIOA R[SP[ITO A MAIS 0[ UM DI SPOSITIVO. A NÃO S[R OU( TRAT[ Ot MOOll'ICA• 

[$ CORRELATA S, 0[ MAN[IRA OU( A ALTER AÇÃO, R(LATIVAM[hT[ A UIII 01'POSITl\/0' 

VOLVA A N[C[SSIOl.0[ O( se ALT [RAR[M OUTIIDS •• ( Arl. 23 5 tfDO 11[1),INT, DA A,N.C.) 

J'P1�2JrP-3 
CNDA Ê A PROPOSIÇÃO APRESENTADA COl,IO A CESSÓRIA DC OUTRA. PODENDO S[R SU• 
CSSIVA, SUBSTITUTIVA, ADITIVA OU MODIF'IC:AT IVA". ( Art, !19 § 49 DO 1\1[0.INT. DA A .N.C.) 

fOIIIIULÁRIO PREVISTO NO Arl. 23 § 1900 R[G. INT. DA A.N.C. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

i:,---------------- AUTOR------------------. 

ONST!TUINTE AMARAL NETTO 

..,._ __________ PltNÂRIO/COIIISSÂO/SUIICOMISIÂD ------------� 

LEN�RIO 

------------------ TCXTO/JUSTIFIC:AÇÃO------------------� 

no 

De acordo com "0 Globo''� de 31 de maio de 1987, página 

brasileiro apóia a ·pena de morte e é contra a tortura. O Ins

Opinião PGblica ouviu 1.349 pessoas, maiores de 18 

endo 671 homens e 678 mulheres, 741 na Grande São Paulo e 

Rio: 72% são a favor da instituição da pena de morte 

sua vez, o "Jornal do Brasil'', no caderno B, es�e

maio de 1987, página 4, revela que os pesquisadores 

800 pessoas, maiores de 18 anos, no Grande Rio e

concluíram que 57,6% são a favor da instituição da 

pena de 

ção da 

deixar 

aioria dos brasileiros é plenamente favorável à ad� 

arte. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá 

em conta essa reivindicação popular. 
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ASSEMBLÊIA NACIONAL CONSTITUINTE 

' 

A V COAO& A APIICSENT&ÇÂO DC CMCNOA QUC SUBSTITUA INT(GIIALUCNTC O PIIOJCTO 
ouc DIGA IICSPEITO A MAIS DC UM OISP031TIVO. A NÃO S CII OU[ TRAT[ oc 11oomcA
, CORRELATAS, O[ MANCIRA OUC A ALT[IIAÇÂO, IICLATIVAUC,.TC A UII Oi,POSITIVO 

VOLVA A N[CCSSIOAO[ Of. ,e ALT [IIAll[II OUTROS·. ( Ar!. U ! 2too RfO INT. OAA,N.C.) 

NOA ( A PROPOSIÇÃO APRCSCNTAOA COMO ACUSÓIIIA DC OUTIIA. POO[NOO SER SU• 
SSIVA, SUltST ITUT IV&, A01Tl�A OU WOOIFICATIVA ". ( Ar 1. ,o J 4 9 00 RCO.INT. DA A.N.C.) 

rOIIIIULÁIIIO PIICVt5TO NO Arl. 2) § lfOO II CG INT. OA A.N.C. 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS �

PÁOINA 

l.._ ___ uo_11_0_2 _____ 
J

�------------- AUTOR---------------� 

CONSTITUINTE AMARAL NETTO 

J..----------- Pl[NÁRIO/COMISSÃ0/1uaco111n.io --------------. 

PLENARIO 

---------------- TUTO/JUSTi,1CAÇÃO--------------------. 

OSITIVO EMENDADO: ART. 12, ITEM XV, AL!NEA Y 

de lei mi 

mais ampl 
postos par 
de indulto 

casos 
to, dentro 
tuição. 

Inclua-se, no item XV, do art. 12, uma alínea, bem co
artigo, um parágrafo, com a seguinte redação: 

12 -

não haverá pena de morte, prisão perpétua, de bani
nfisco, salvo quanto à pena de morte, nas hipóteses 

em tempo de guerra externa, de assalto, roubo, se-
seguidos de morte. A lei assegurará ao acusado a 

sa, atribuindo efeito suspensivo aos recursos inter
instâncias ordinárias e extraordinárias e ao pedido 
o às autoridades competentes.

ágrafo único - A instituição da pena de morte, nos 
na alínea y, do item XV, será submetida a plebisci-
0 (cento e vinte) dias da promulgação desta Consti-

J U S T I F I C A Ç A O 

reapresentação de minha sugestão··de insti- · 
tuição da pena de morte no Brasil, nos casos específicos de estupro, 
assalto e sequestro, seguidos de morte, rejeitada pela Comissão de 
Sistematização. Essa insistência decorre da convicção de que subsi� 
tem os fatores determinantes que me levaram à elaboração de tal pro 
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Capitulo III 

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA 

E DA REFORMA AGRÂRlA 

Art. 33 - t garantido o d-ireito de propriedade de imóvel rural. 

§ lQ - O uso do imóvel nkal deve cumprir função social;

A função social é cumprida quando o imóveL: 

a) - é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitaqo;

b) - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;

c) - observa relações justas de trabalho;

d) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que
<1ele dopondam. 

Art. 34 - Compete a Unilo promover a reforma agtária, pela aesapropriaç�o, 
por interesse social, da propriedade territoéiul rural improdutiva, em zonas 
prior itâr i��,_..!!1.e(.Uante pagamento de prêv ia e justa indenização. 

; lQ - A indenizaçAo das terras nuas poderá ser paga em titules da divida 
acrrária, com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis em até vinte a
n�s, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais. A in
denizaçc!.o das benfeitorias será sempre feita previamente ern dinheiro . 

§ 2Q - A' ctesapr9priação de que trata este artigo é de competência exclusiva
do Presidente da Republica . 

§ 3Q - A lei definirá as zonas prioritárias para reforrna agrária, os parâ
metros de conceituação de propriedade improdutiva, bem como os módulos de explo
raçáo da terra. 

9 4Q - A emissão de titules da divida agrária para as finalidades previstas 
neste artigo obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei orçamentária. 

§ 5Q - t assegurada a aceitação dos titules da divida agraria a que se re
fere este artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo 
federal,. pelo seu portador ou obrigações do desapropriado para com a União, bem 
como para qualquer outra finalidade estipulada cm lei. 

§ 6Q - A transferência da propriedade objeto de desapropriaç�o,
ão presente artigo, não constJtUi fato gerador de tributo cte qualqu�r 

nos termos 
nntureza. 

Art. 35 - A lei ordinária dispor�, para efeito de reforma agraria, sobre os 
processos administrativo e judicial de desaprop,iação por interesse social, as
segurando ao desapropriado ampla defesa. 

Parágrafo único - o processo judicial terá uma vistoria prévia, de rito su
marissimo, onde so decidirâ o cabimento da desa?opriação e o arbitramento de de
pósito prévio. 

Art. 36 - A alienação ou concessão, a qualquer titulo, ae terras públicas 
federais, estaduais ou municipais, com área superior a três mil (3.000) hecta
res, a uma só pessoa fisica ou juridica, dep�nderâ de aprovação pelo Senado 
Federal. 

Art. 37 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e prefe
rência para a aquisiçc\o, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de 
terras públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu 
trabalho e de sua familia e nelas tenha moradia e posse mansa e pacifica por 
cinco anos ininte�ruptos. 

Art. 38 - Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma Agrária 
receberão titulo de dominio, gravado com cláusula de inalienabilidade pelo prazo. 
de dez anos, permitida a transferência somente cm caso de sucessAo hereditária. 

Art. 39 - Compete ao Poder Executivo, quando da concesilo de incentivos 
fiscais a projetos agropecuários� abertura de novas fronteiras agr1colas, exi
gir a destinaçAo de até 10\ da área efetivamente utilizada, para projetos de as
sentamentotide pequenos agricultores. 

Art. 40 - os assentamento� do plano nacional de reform� agrária de prefe
rência ter�o �m centro urbano dotado de comodich1des comunitàr i.as essenciais em 
forma de agrovila. 



Art. 41 - A Justiça Federal criara varas especiais para dirimir guostõuG 
fundiárias, na forma da lei. 

Art. 42 - O Estado, roconhecondo a importincia tunôamontal da agricultura, 
propiciar-lhe-à tratamento compat1ve1 com sua equiparação ás demais atividades 
produtivas. 

� lQ - Lei Agricola, a ser promulgada no prazo de uma ano, criará órgãoplaneJador permanente de politica agr1cola e disporá sobre os objetivos e ins-
trumentos da politica agricola aplicaôos â regularização das safras, sua comer
cializaçao e sua destinaçào ao abastecimento e mercado externo, a saber: 

a)preços de garantia; 

b)cr�dito rural e agroindustrial; 

c)seguro rural; 

d)tributaçAo; 

e)estoques reguladores; 

f)armazenagem e transporte; 

g)regulação do mercado e comércio exterior; 

., .h)apoio ao cooperativismo e associativismo; 

i)pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural; 

j)eletrificação rural; 

k)estimulo e regulamentação do setor pesqueiro através do Código Especifi
co; 

l)conservação do solo; 

m}estimulo e apoio à irrigação. 

f 2Q - A politica agricola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo 
de produção e crédito. 

§ 3Q - A União, os Estados e os Municipios, devidamente articulados, promo
verão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédito ru
ral, prioritariamente ao pequeno e méôio produtor. 

Art. 43 - A lei estabelecerà politica habitacional para o trabalhador rural 
com o objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixaçAo no 
meio onde vive. 

... 
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Tonobo o �  complnxldodo do TroboJho rool lzodo, 

IX - gro1iflcoçoo notol 1no, com boan no 
�-,�un,r<1�60 ,nToorol da doznrnbr� d� couu ono1 

X - oolórto du Tro�ol�o norurnu au�a-
r10,• "º ,J1\/rnc,, no for-me. di:> !7 G'? <:Jttuln <wfl•_Jo, 

XI - ,(>rol\JlçOo d•• dl jt"lronÇo do a.olórlo 
nu vcnc,�nnro o du cr-1 rdrio" an od�'º''�º· dlgponco 
,, r,rou,..,�c,o Pr.J I or. ,n01" l von o quw oo r"' j ,-,, n o a,., t I uo 
1 o , ,,,; 1 co vr; 

Xl I 1,101 âr I o- f orn í 1 to 
'"'0•..1 tr" ·�othuúurud d".t bol�o ron<Jr-,. 
CIC�rfJ ur--T lgoi 

OOCJ c;Sópun..SJ"Tº" 
nCJ r a,�,,.,. <10 � !$'? 

XIII - par11ctpaçoo no� •vcroo ou ,,�o a
,;-t:.oe, ot.•,:)v I nt,.;V I uuo do ��..,,r.vouroç�o, c.anfc:)r,,.u cJo( 1 -
"'''º nm JNI ou ª" ntJgoc,ocoo c.010T1vo, 

x�v - proporçop m,nl�o �,, �/10 (novo d�
c,moe) CJ•, t!mprogot.Jo11 .-,roaJ l111r-ou, u,r. torJoa ao i..4 rn -

,-.r,!iaav u- nrl\ nnuo uu'Tabuluc:1,,.,,,-.;-:,a, nulvo o•t rnlc;ro
�m�rn�an o ou da cu"ho cnTl"IT�ffl�"'º foml 1 'ºrJ 

'X'I - dvroç:bo cft.1 1"robu I ho nüo 'IVf'.IV'"' 1 ar o 
4� (qu�run7o) horoo �cMonolo, o�Oo axaodunTn a a 
(o•"to) t,.oro-o o')(,f"'foo, COf"I\ lnTorv""olo peir• u r•1:,povoo ., 
OI i ll'lf".t.n TOÇÓQ f 

:<VI ... rcpo•J&o !HJmono I ron,vr,,.__.rodo, l'Ja 
�r-Qforunclo ooo •Uum1ngoo, o noo for-lodoP cfvto q 
rui 1910,,0� da acordo coM o Trodlçoo locol J 

XVII � pr�fblçõo do oGrvlço 
oxTroordJnO�io, oolvo ou coaoo da rtrnur-onnclo ou dn 
Í orço mo for • COM f'•..'n\Vl'\OrOÇ(.10 0/1'1 Ct'Obf"'O J 

CAP!rutu 1 

SCCÃO 'I 

, .. '(q;. 

'll!Tt1'{ 
('J 1:-•o 

Q07.0 �o �O (TrlnT�) dloc no fô� 

.-1:.,� 11conçu ,....,,nvnuro<Jo e,. 
,! <1,•r1a • o o,� µo,-- "! o, ,>or ,-,vr rot-Jt:, noo 
(t!1:n1t> o vH'\1,,J d,ot1 1 

g'-tutc:,nro, 
lnfn,.,.lor 

XXl - nrõtblçoo da Trobolho om oTlvldo
•:h;n I pc;a I ubr-•.::: ov pur t goaou, ao Ivo Ir, 1 ov conven
ç�o �01r11vo que, oléM dun conTrol aff rocnológlcom 
v I vur,do ô e 1 1 m t n.açOo dr, r l uco, pt"o,novo o rodvçõo 
do Jo,....r.odo o utl\ odlc1onul do ron,uncf"oyóo lnclcfento 
�ob�e o colórlo con�roTvol; 

XXI! - p,•olblçoo do qvolqvcr Trobolho o 
1tH1,,or cJo 1�1 (ouoTor/.u) onon, «i do 1,-,abc.tlho noTvt·"o 
n !n�olu�ro uon ,t1,inorvn d� 18 (d0�01Ta) onoOJ 

<Í'\ r.1 L .. f1rovo, cu,nrHt Yi ndo oc,o Tr-obo I hodo
rtt, rlur:lt..Jlr uoilru r:s 1->r,vr·1v, ,1doc;t,, n n e-,,..,, ,e, uo ln· 
1 ui , ,•-.•;•.•\:I 't\Ht t.lu, �•rtto por- Mr, 1 u ct11 1 u da ( untlor 1 bom 

1.11r,1u \-Hillt•H (HI fH O ,Uur,l:lcHJ U \:)f'lron-11uri •-'•fiQUt)U,..OUC'l
r'IU 1Ju l r,1\ r I nu, tt,,,u.., t.Jr.H1 1,,u .. v 1 \il?\.l �-H-�'14'H\t.: 11;.11 u tJ co

•f\\l1\ 11l1u,u, 

y-,,.· r V • r•oc�,nh,,,: 1 '"º" r t, cJt-H1 uo,,v"•nc;.Ooq ct>-
1,, 1 f ,uu tln r,•ut1o1lho ,, uh, 1uutv, 1,11.l<utu <i<• "ºtluolc,-
,,..,,,, � () 1 •• ' 1 ,, ;-

X/V pro1b1çóo duo o,lv1d�doo oa lnTar-
rn<.1d1or.;oo ,-,,.f\unurudo do '"'uo-do•obro pormutlan'ru, 
Tc�gn�or n ou �azon�I, oindu qvo mad1unte tocoçOo; 

ZY/1 �p4�unTo�l�rfo, 
rvr�I I nub �ondfçou� �a 

1.m. 

"º coe.o do T,.,.obo
r�dvçóo pruvloToo 

>�'!SVIT 3,,ron-10 d,, c,•;a,n,unclo, polo cun
,,, ... ,,-p<J , , ,,bci f 1 1 ho!l a ciap• r.<.i1•n roo cJou urnnrogodoa, 
f'>ulo if!OY'lój QT·· 6 (-:icl�) <.1no0 cta 1dodc.�, UM crcehoo 
o p, ,,-d"l::cc>lr.,1h, ri�·· r,nprcon!l priVOd'CJQ ,-. d .... gt,o� pV
b 1 ,t!o>J, 

XXVlXI- Jornodo do 6 (nc1e) horoo pora o 
Tro�olho rnol i70do OM --rvrnoa 1n1nrarrupTou du ro
vfl2.QMr!n1' o, 

XXIX • goronTla QQ ��rmonónela no oMp,..,cgo 
1)00 rr-obo I hl"tdOrca oc I dcnTodoo no f,...ob<:a I ho ou pa,..-

1adorqn dQ doonçao profloalonoiu no� cogoo duf i
nldoo a� lol, �OM projufxo do ,...�Munnr�çUo onT�� 
pu,..ccb Ido J 

7 
XXX - oogvro conT�� ocldanTno do trobo-

•ho; 

9 lo, - O �n9vro-do1•�Mpro90 ��ró flnôn
clodo por �o,,TrlbulçOo� do amprvuo, do 11Mpro9ado u 
do unlôo. �vo co�oTITvl�õo o rutldo ou C�ronTlo ao 
So9ur-o-Oo�OMpr�90, nob odm,nluT.roçbo Tr1porrlTc. 

o) Ou r�cvrnoo do Fun�o du C�ron--rlo d� 
St"?t,v,..o-Oc::tr:mp.rooo l;!or()o op f I c-oeto4J. -,,n 
progro�o� dQ 1nTor1!uno �ocinl, �om 
t":r"lTó,.,lo-: rlt) rrtmvnlJ'roçoo ct,r(loldoo ,.,,. 
1 a 1 1 

bJ A eonTrlbvtçoo do ,,,npruqudor poro o 
rvnUo do Gôrn"T I o rtO :Jc;,9vru �Jwu•1mp,.t-�o 
aoró ocro�cldo d� od1clonôl , doflnidõ 
fltn I o J, quo,,dq o nV,!'lrtro de ,,,l'\pr••g,;,do•• 
ti I Of)onrUHJOtt ovpcrror ou t nd • itH'.IW /r11ld I Qn 
,J� roror,vl�oüu ,,a �60-�Q·o�,....a no oa• 
TOI"; 

e) Ou rr,tt:\J,..,,.:10 dtl r und<.i ,J,, (":r-,r•un r I Q do
!'iu-ovr-o-O,:uu;rnr,,....u9u l nTClt:J' c;u ,�, ó Yrç4;1-
1n.un?t) Cio ,-\.1'"'\dO tlQ,;: 1 c;,ntJ I tio �,-w .. 11" te.lodo 
Soe lo 1. 

� 2o. • Oo roc�ruon do Fundo do Goro,,r1a 
do Po1�!m6nlo Individual, concTl1\1frlo por conTrl
bvlçOou doo omprnnog com bi�nu no folho du 
oalórloo, �arOo opl lcodu� Qm pro9rnmoa Uo Jnvou11-
ma"To o corgo dQ l"GTITulçOo ffnoncolro govur-no
l�Onfol I eo� or-lT6rloa da romun4rOQOO dQ(lnldoo am 
lul 

•

• 



• 

• 

� 39 - O• Trobolhodoro• podu,·�� vtll 1xur 
o potr1r-;Onlo 
conTocJor l\l. 
do rno"'odlo u 

tndlvldvol o�vmvlooo. Vl'l'I r.notn 11• uno
rufor"'°º• ""º"'"· lnvol l�IJ.I, 1H.tv11,1,,çt"•f1 
og1uboloclmunTO du nu9ôc1� 1 'Opr,o 

u -e'? - O• rcc:vr•o• do runoo co Cioront1u 
do PoTr1M6nlo InQlvldvo1 lnt•9,..orõo o o,•cof'l'lfin'tO f"tCJ 
rvndo Noclonol �- Oogurldod• Goelo! 

t �ç - O oolórlo-foml llo ••ró paQO ooo 
qv• po,•cabam otO A (quo�ro) ootórloo �•n•Moa n� 
bo•• o� perco�Tvol vorlôvel d• 20� (vlnr� por cun· 
�o) o �, (clneo por c•nTo) do eolOrlo Mfnl�u. o 
partir do menor oo MOiar �olôrlo oqvt compro4ndl -
dO, ronpocTlvQM�nt•. 

� G9 • O eolórlo do TroboJho ,,�tvr�o auró 
•vperlor oo do diurno o� pelo monoo �OI (�lnqvuto 
por cnnTo) • JndapcndonTo d• rovg:OM•nro, uon�o n 
hora noturno a• 4� (qvoren�o o c,nco) m1nv�Od 

• 

ArT 09 - Todo Trobolhodor rural TurO 01· 
r•ITo oscogurodo 'tpropr1ododo no (orMO 1n�1v1 
ovol , coopol"otlvo. coMdOl'l\lnlol, COMV' 1TOrig ov 
�,ato poro o daaenvolvlMunto d• auoo 01 , dodo• 

Po rOgrofo ún 1,.ç:o .- O E'.1.1Tod0 r.,r-f'movoró ,., 
dooc,prapr 1 oçOo do• tat"'ro• noCOflGÓt" 1 oa oo currr;. 1' 1 -
m•n10 do dlvpo�To noa1• orfl90, MQdlon1•• lndnnl�,,
çoo por �ITvlo• do divido 09rôrlo 

ArT. A9 .. Soo ou••ovrottoc (1 rt1l,.H1or1n 010 
1ro\,olhQC,Q1�00 tJO"'ôGTIOOU, (\J•/1\ <Ju º'"''"'' qVP �IU4'1'f'I 
o �•lhn�lo oo avo çondiçOo coclol, ,n dfr�I rou 
provluton nou 1,�nd rv, VI, IX. X, Xlt �VI, �Vll· 
1. XXIX. XXII u xxvi do orT 20., bO� D 1n,�
groçbo b provldunclo ooclol o ovino previ� d� <•u» 
pedido. ou uqvlvolonTv em dl�halro 

Porõ9rofo único · t prolb1do o �robnlh� 
doM••Tlco d• monor•o ••Tronhoo o fomf I lo o� rmu m� 
do g,-.o"Tu, doei•. 

ArT �ç- A 101 proTogcró o oolõr�o • 
CfC f f n -TI VO ov pvn rO co�o cr1Mo o 

1ampor6rlo do qvolqvor 

1,-.obol�o JO ,-.�01 l�odo. 

rq'fonçoo 
fOrMO dn rurr'lvnuroçOo <.10 

Ar� C9 - C 1 1 Vr""ft o ,...,,...�on I zo,;00. c::onc't , .. -

ivlçOO O o��1n1orroçOo dn nnTidodo0 a1ndlco,o, n,,� 

f':Off'IO o OOllO<! 1 oçC.,o ºº'' • I nd 1 co1'0W, U,tHH'lrvc1dr,t1 CHI 

���v,nJ�o prl�êíplo•· 

I - o 

b�roT�vo �vpraMO do unTldodo ••ndlcol. eoc�pa�,ndo· 
th� dHI tb�ror nobre ovo conu1 Tv•ç�u. or�on ,,o· 
çO�, d1��01ve60. a,e1çou� por-o �o ór���� �,r�T,v�v 
0 ('lo reprQnunToçúo J aprovo,.. ., ccu a:;a'tOTV""':'O: ... � 1 = 
xot"' 0 conTribvlçoo ,do o��cgcr1o, duucon,"do �,n ro 
tho, �uro O cvnTa1o do? �11v1�od�n d? gnTld�d•1 

.... , ,.,,, norô r.:onn J 1 '" 1 no u,.-.,11 ti do VMO 
ff ,:Wrt•d�J'l • n(Jlf' nl IJM 1\VOl(l\..101' tJ''�V. rnpr�ACT1'TU-

#r.J u,• tJMU Ln1o�to,..IU pro( lilnitH\QI ou nCf".1t\Ofl'IICOf 
º"' ,.,ul11 t.•1u41 1 n, ,-1 t nr" 1r-11, 

1 t ei-:i rrr{1f' �u1odon t;Jr., v,,,r1 c;;:nprl'tJCJ l nTu-
1, '"' t.J,, \ � f ,•r,,,t•.J ,. 1 11tJ I C:CJ f f f t..Or'lt.: II l'v f "º «; ... c.')Vl'\CIO 0 

eh f)r •• 1 ��;••t> n � u o r •..., 1 dorJt1 cJo ,-mp,.., ... o. !Joron-
1� .., reir u1,t•ro10-;:u•.1 Uo• nlnd'lt,; ,1u•1 CJOl# carcgurtoo 

11 f•'rr.nr.1 J J J·t ,-.a•J nut,1)4.;; 1 ocouo ço to 1 1 vo·"; 

1 V .. Ot'I or-OCH\ 1 YOÇÕOU n 1 ,,c.f I COI e, 
,,vrr grou, ,,oelnM o, fot,c,J,,cc,r- raluÇ(h'• corfl 
LCJÇÕ�� .��dlcol� lr,Tffrnocionoln, 

,Ju qvo 1 -
o,..ounl-

V - ó vudoUo oo Podor Públ lco qvolqv•,.. 
1n1orfor�nclo no or9on470çôo •indicai. 

Arr. 79 - A ont ldodo olndlcol lnçvMb• o 
u1,r�•a doo dt,�«1100 U ln1urevuuo do co1q�o�lo� tn
ulvl(Juulo ov colo11'VtH,, 1ncluutv• como •vba11Tu1o 

;vdlclórlao OV i,,r•ocaauvu 1 .... r�•JdOl Ocra 
c,dmlnlo1rci11von 

� lo Por� a de(ooo doa ln�oreeooe do• 
1robolhod ro�, oa •nTICodoG alndlcotu pod�roo or
!)CJr.1xor com1oc..ou� p:u IQçol ou ,, obotho# 90,..onTldo 
o�u �cuo lh�,,9ro�Tun o rn,•,,mo pr�t�çOo l•UQI dl•
ponOOd� a�� d1r1n�ntnY ,i�ndlcalDJ 

-;. :•o - Ou u 1, 1 gan'T oo n I ntJ I co I o, no oxor
c, c, o do �uo or1�1co�n, lo��o oc��uo oou locolo oe 

A�• d1r,uant� �lndlCól ó earon
oo ,•..corciclu tJo nua 

C. p.� -.. c9ur•·1t1o t, po, .. -r I e I poçoo doo 
<•de., 11 , , t11n t ')\JO I tJotJu do rrip,.,11.1an·rc,,., ('\o com 

•• a,.,p,·eu .. 1t.11, ,.--•• ti'"' T(.'ldo•, o:, Gr Jt'.,tJH dCJ nrf1nln1urro
� '> f-H.,bt 1c.u dlr,;_•tc., v lnd,ru1o, \Jt•r"I cott'IO nM u�pr..,

con<:.,. .. ,,. 1 or,(.,r I vu ,h.1 vur""V t.,ou pvb I co•, ondw 
•in""u r 1 01•c1ur.ou prúf 1 �u I onu 1 •, ,or. ! u I u • 
pruv1u11,,r. lt.u ,no I oJOtt1 obJOTO ('.fu dlu'-=v"-oOo ., 
(,111 l j l)Or"UÇ(tt1 

,.u,óOrQfo Vnlcn - A nu<;c,>lho do ropruoan· 
ru,::O<> 111tr,, fnl to c41rutornnr"l1'"U polu• TrciUolhncJorvo e, 
Offl("fl"U�UdrH _,.., 

At , l.O .. tfc1� ar, 1 1 dt:ac1uv ,Jn u.r I e,n r t'l(,:.On, da 
rn,•mnVOct p,ofltJgl(HHll, c:,,ITVl"(:11, ,..ut:.f"\UUllvu e. cJo 
nuaJutCuu: H uor.lttl, cJlr Jlt.fuu (1011 rrolJolt1c.11uoro•, d 
uttoogv,..CJ J11 o por-1 lt: lpc .. u;uo :r1,-,or 1 1 ru da Oovo�no. 
Tro�ol�ou�rcn o aMpruuo��rao 

Art 11 - A Jvuilço Uo lrobolho podoró 
ao1obolocur norrnoo u on unTtdodo,• ulndlca1u podo --

roo 
nho 

culaUt'ar ocordon 
0• CI 1 ,.poo I çóou 

Tr-o'balho 

oob�Q 1vao quG noo çon�rova
o normov do pro�nçOo ao 

•
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C.073/87

Brasilia, 03 de Outubro de 1987 

.. 

-�. -

• Çaros Amigos,

Conforme solicitação feita pelo Serviço de Intercâmbio Na 

cional - SIN, estamos enviando o dossiê sobre a "Reforma Agraria e 

Constituinte", de forma a atender a demanda de subsidias para a pr� 

paraçao do V Encontro Nacional de Direitos Humanos, previsto 

janeiro de 88. 

para 

Este dossiê, como poderão ver, é composto pelos seguintes 

documentos: 

1. "Refolrlmia Agrária e eo1111stitu.i1111te"- de Brancolina Ferrei

ra de Araújo; publicado no caderno CEAC/UnB - ano 1

nQ 01. Neste texto, a autora faz um balanço dos tra

balhos na Subcomissão da Politica Agricola e Fundiá

ria e da Reforma Agrária e na Comissão da Ordem Econô

mica, apontando, no final, as perspectivas para a fa

se seguinte;

2. "A m>R 01lll a II))emooc:n:acia coDilli Colllltrol.e Remoto" - da Com is

são Pastoral da Terra - CPT - Secretariado Nacional -

Neste texto, temos uma boa análise de quem é a UD R 

sua estrategia e principais �eses politicas defendi 

das, assim corno as consequências negativas de sua a 

tuação no meio rural e junto às autoridades ministeri 

ais; 
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. 2. 

3. "Quies1tão Agrária e Cons1t:ituinn1te"- CEDEC - n2 1,2,3 e 4

Nestes cadernos,temos diversos artigos que vão desde a

História da Estrutura Fundiária Brasileira, passando

por experiências de Reforma Agrária e Constituição em

outros países, até a discussão e propostas atuais ·tra

vadas na ANC. Cabe ressaltar os artigos de Dalmo Dalla

ri, Alberto Passos Guimarães, Claus Germer, Luiz Edson

Fachin e José Gomes da Silva;

4. "Bo].etins da Cammpanha lNlacimnal pe1a Reformma Agrária" -

(CNRA), que trazem, também, um balanço político nacio

nal e da ANC.

5. "Subsidios para a Intervenção do �rad emm Si11::.uaçÕes de

Tensão Social.". MIRAD, Coordenadoria de Conflitos Agr�

rios. Trata-se de um relatório elaborado pelo Minist�

rio da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e que, me�

mo dentro das limitações próprias de uma instituição

estatal burocratizada, traz valiosas informações a res

peito dos conflitos de terra e suas dimensões,em con

traposição a ação governamental na execução do PNRA.

Cabe ressaltar, neste relatÓrio,o Capitulo 5, que envia

mos xerocado a parte.

6. "Programa de Initegração de Pesquisas emm 1Reformma

ria" (PIPRA) - MIRAD, Secretaria de Políticas e Articu

lação Institucional. Este programa visa reorientar as

linhas de discussão e pesquisa no campo da Reforma A

grária no sentido de aperfeiçoar sua própria execução;

7. "Sobre a Vio1ência llllO Cammpo" - Documento elaborado por

Joaquim Soriano e Elizabeth Freitas, ambos consultores

do INESC. Este texto, assim como o seguinte, 

duzido com o fim de subsidiar este dossiê;

foi pr�
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8. "Reformma Agraria na Col!llstt:i1t:unimrtt:.e" - Texto elaborado

por Joaquim Soriano e Elizabeth Freitas. Este trabalho

deverá também ser publicado no Caderno do CEAC n2 2 ,

uma vez que trata de maneira exclusiva a questão da Re

forma Agrária na Constituinte.

Podemos adiantar que os textos n2 2 , 5 , e 7 trazem in 

formações sobre a violência no campo e, por isso, são partes inte 

grantes,também,do dossiê relativo ao tema violência que deverá se 

- guir em breve.

Para o momento, era o que tinhamas para encaminhar e es 

peramos que este dossiê contribua efetivamente para as 

preparatorias do V ENDH. 

discussões 

');f;_

m abraço, 

�ávf�l

Assessoria para Direitos Humanos 

FM/jmm 
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�TENÇÃO 

Todos os companheiros que puderem ir, deverão confirmar sua participação 

até o dia 17/09/86 com Leni (Secretária do Plenário-RJ) pelo telefone 

222 9832; que deverá passar as informações necessárias às SP , para que 

9 possam ser providênciad�s as reservas de hospedagens. 

A saída aqui do Rio seria interessante que todos viajassem no mesmo ôni 

bus, assim podemos combinar para que o embarque seja no dia 19/09/86 as 

24 horas. 

Esclarecemos que as despesas ficam por conta de cada participante. 

Até lá! 
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CONSTfTUINTESEM POVO 
NÃO CRIA NADA DE NOVO. 

,t t ,t 
C:..�,-::-a -

{1ftll 

Setembro 1985 

Plenário Pró-�ortici
�

oêõo 
LtJ·l"l· 131!·C·l1m!��t� BOLETIM NACIONAL 

ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DOS MOVIMEN
TOS PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE 

Realizou-se em São Paulo no dia 14 de setembro de 1985 o encontro pro· 
gramado pelos participantes da caravana que levou a Brasilia, no dia 20 de 
agosto último, a "Carta dos Brasileiros ao Presidente da República e ao 
Congresso Nacional" e outras manifestações dos vários Estados do Brasil. 
Reunidos das 14 às 20 horas no Salão Tiradentes da Câmara Municipal de 
São Paulo, delegados do Rio Grend--; do Sul, Senta Cãtai-ine,Param\, 1i'ão 
Paulo, Rio de Janeiro, Esp/rito Santo e Rondônia, e representantes de or-

Aganizações de nível nacional (OAB, CUT, CNBB, Comissão Nacional da 
"llllllllf Pastoral Operária e Federação Nacional dos Arquitetos) apresentaram in· 

formes e discutiram propostas para ampliar a mobilização e aprofundar 
a participação popular no processo Constituinte. 
As propostas foram agrupadas em dois tipos· 

de curto prazo, visando aumentar e pressão para que o Congresso re
jeite II emenda Semey e convoque uma Assembléia Nacional Consti
tuinte com esse fim específico; 
de médio prezo, visando organizar a participação popular na Consti· 
tuinte. 

Entre as propostas de curto prazo (iniciativas II serem tomadas ime
diatamente e atê 20 de Outubro), ressaltam-se: 

lntensificaç!o do envio de aerogramas, telegramas, abaixo-auina• 
dos ao Congresso Nacional, â Comissão Mista que estuda o ato 
convocatbrio, e ao seu relator, deputado Flávio Bierrenbach, e 
Deputados e Senadores individualizados, às lam(lias de parta· 
mentares, conclamando-os a convocarem uma Assembléia Cons· 
tituinte e especifica, reíeitando a emenda Sarney. 
Perticipação intensa no plebiscito proposto pelo Jornal da Cons
tituinte da Reda Bandeirantes, enviando o máximo possível de 
votos contra o projeto do Governo de dar ao Congresso poderes 
constituintes o a favor de uma Assembléia Constituinte desvin, 
culada do Congresso (Jornal da Constituinte. Rede Bande,rantes. 
Rua Radiantes n9 13, CEP 05699 São Paulo SPl. Serão enviados 
à Rede Bandeirantes os votos expressos em todos os abaixo-assi
nados já enviados à Comissão Mista do Congresso, que já somam 
hoje 3560, bem como serâ desenvolvida a realização de plebisci
tos que encaminhem uma discussão popular sobre a convocação 
da Constituinte e dos requisitos para que ela seja livre e soberana. 
Preparação de uma nova Ceravane Nacional I Brasflia, na data 
em que for votado o ato convocatório da Constituinte, e vig/lias 
nos estados com os que não forem a Brasília. Por ocasião dessa 
Caravana seré realizado. em Bras(lia, uma nova reunião de dois 
dias de duração de articulação nacional dos Plenários e Movimen
tos Prb-Participação Popular na Constituinte. Cada Estado deve
rá enviar até dia 15 de Outubro um informe sobre o que for or
ganizado no Estado, para o endereço do Secretariado do Plenário 
de São Paulo. indicado neste boletim. 

INFORMES DOS ESTADOS: 

A primeira parte da reunião foi consagrada a informes sobre o trabalho que 
vem sendo realizado nos vários Estados, (dada a insuficiência das anotações 
disponíveis, apresentaremos esses informes resumidamente, esperando que 
eles possam ser completados ou corrigidos com informações que sejam en
viadas dos Estados pera publicação nos proximos boletins): 

Rio Grande do Sul: Movimento Gaúcho pela Constituinte congrega de 70 a 
80 entidadas. Sua ação no entanto ainda não estâ chagando suficientemen
te à rua. A articulação com o interior está se iniciando. O ato pübl1co pre· 

visto para o dia 22 de Agosto foi adiado e realizado posteriormente, reunin
do em torno de mil pessoas O deputado Flávio Bíarrenbach comparecerà, 
como relator da Comissão Mista do Congresso. a um debate programado 
para o presente mes. 

Santa Catarina: Fo, constitu,da uma Comiss§o Prb-Constitulnte dos Movi
mentos Populares, ass,m como uma Plenllria Estadual Prb-Constituinte dos 
Sindicatos e Federações do Estado. Articulem-se candidatos o constituintes 
dos comerciários, dos trabalhadores ate. Em Tubarfo o encontro de CEB1 
(comunidades eclesiais de base) tomou a Constituinte como tema central. 
Em Caçador sete sindicatos estão levando a diSCtJsslo pera bairros. vilas 
operérias. escolas de 29 greu. inclusrve com o uso de audio-visuais. Em 
Lajes fo, realizado um primeiro encontro em 8 de Setembro, em seguida à 
Samena do Povo na Constituinte, e haver6 uma passeata no dia 22 de Se
tembro. No dia 7 de Setembro houve penfletagem nas ruas de Florianópo
lis. Desenvolva-se o apoio â em�nda OjaJme Bom 

Paren/1: em Curitiba está estruturada 11 "Plen.lrla Parenaense Prb-Constituln
te"', com a participação de 64 entidades. Publicou-se um cordel sobre Cons
tituinte. Imprimiu-se um cartaz com desenho de Henfíl ("Povo na Consti· 
tuinte construindo a nova nação") Petiçõe, populares enão sendo distri
bu(das amplamente. Prepara-se uma Carta ao Congresso. Em Umuerema o 
trabalho esta sendo ampliado para os municípios vizinhos. com a constitui
ção de Comissões Locais. O Encontro Regional de SaClde tomou como t&
ma a Constituinte. A Secretarie de Educação est6 colocando como tema de 
escola a elaboração de Regimentos internos das classes, como preparação 
il Constituinte. O governador José R1cha 1omou posição favorável às teses 
a ele levadas pela OAB do Param!, por uma Assembléia Constituinte espe· 
cífica. 

Sào Paulo: C.. o "'rb-Part1cipeção Popular na Constituinte continua 
com reuniões peribdicas. li ato público de 22 de Agosto reuniu em torno 
de 1.000 pessoas. Dia 18 de Setembro (399 aniversário de Constltuiçlro 
de 46) sara realizado debata com os membros da Comissão de Estudos 
Const1tuc1onais da Presidéncia da República. e no dia 2 de Outubro com 
os candidatos a Prefeito de São Paulo. Foram impraS10s aerogramas com os 
5 pontos defendidos pelo Plenério, a serem enviados ao Relator ela Comis· 
são Mista e Presidentes da Câmara Federal, Senado e Comiss6o Mista. 750 
aerogramas já foram distribuídos, e 2.200 se encontram em distribuição. 
Cada aerograma vendido permitir() a compra da dois outros. Estil em ne
gociações o uso do painel luminoso do Anhangabaú para mensagem pela 
participação popular. A 2a, Semana de Fé e Compromisso Social da Arqui
diocese 1omou como tema a Constituinte um dos resultados foi um abai
xo-assinado de 1530 pessoas conclamando o Congresso a convocar uma 
Assembléia Constituinte espec(fica. Foi realizado um "Ensaio Geral do 
Constituinte'", que deverá ter continuidade. Começa-se a ganhar espaço nos 
jornais e televisão. 

Rio da Janeiro: A Comissão Estadual Prb-Constituinto reúne mais de 100 
entidades mas ainda tem penetração pequena na massa. Em 18 de Agosto 
realizou-se o 19 Encontro Estadual Está sendo organizado um ponto de 
encontro com telefona. As dioceses de Nova lgueçu, Volta Redonda, Ca
xias e ltaguai estão programando um grande ato pública. ltagua( jé promo· 
vau dois dias de seminârio sobre a Constituinte. 

Esplrito Santo: A Comissão Estadual já reúne mais de 90 entidades com 
reuniões quinzenais. Em 25 de Agosto to, realizado um ato público com 
mais de 1.500 pessoas. O trabalho osté se desenvolvendo mais em 3 muni· 
cipios da Grande Vítbria e alguns municip10s do interior, com a constitui
ção de comissões de ba1tro e Assembléias Municipais, Em Vllho Velha vem 
se realizando seminário, e e discussão da lei do orçamento do Municlpio, 
como forma concreta de participação popular. 



Rondônia; A partir do dia 20 de Agosto começou a se organizar o Plenlw"io 
Pró-Participação Popular na Constituinte, com 11 entidades. Esté progra· 
mado um primeiro encontro mais amplo em Porto Velho. Foram obtidas 
duas horas diárias na Rfldio Caiaré de Rondônia. Está sendo preparado ma· 
terial popular sobre Constituinte. 

Outr0$ informes: A Comissão Nacional da Pastoral Operária comunicou 
que em 19 de Outubro deverá estar pronta uma cartilha, com desenhos de 
Claudius Ceccon. A CNBB realizará nos dias 21 e 22 de Setembro uma 
reunião do Conselho Nacional de Pastoral, tomando como tel'TUI central a 
Constituinte. Um SJbsldio está sendo preparado para todas as dioceses do 
Brasil. A Comissã'o de Assessoria Pró.Constituinte da CNBB deveré estimu
lar as dioceses a se engajarem no processo. A Federação Nacional dos Ar
quitetos lançará um processo de discussão sobre as cidades (''0 grito da 
cidade") culminando com um Seminário Nacional sobre a Constituinte. 

PROPOSTAS E DECISÕES PARA A MOBILIZAÇÃO A CURTO 
PRAZO 

Além das três propostas já indicadas no ln(cio deste boletim, foram discuti· 
das e adotadas as seguintes: 

que o Secretariado do Plenério Prb-Participeção Popular_!la Constit�
ta, de São Paulo, funcione como pontode referência provisbtio para es 
iniciativas articuladas nacionalmente de agora em diante. 

----- ---

Atenção: endereço do Secretariado do Plenário em São Paulo: 
Plenãrio Pró-Participação Popular na Constituinte 
a /c CNBB - Regional Sul 1 - Av. Higienbpolis 901, 01238 São 
Paulo SP. telefone (38$. e 5as. à tarde): 1011) 826-5055, com Yara. 

que se publique um boletim nacional, com a periodicidade que se tor
nar necessária, do qual este é o 19 número, usando como timbre o sim
bolo adotado pelo Plenário de São Paulo. O Secretariado de São Paulo 
enviará um original do boletim a ceda Estado, para multiplicação e dis
tribuição nos Estados. 

que se adote nacionalmente o sfmbolo do Plenário de São Paulo, "Cons
tituinte sem povo nâ'o cria nada de novo", com as modificações neces
sárias em cada Estado na parte inferior do símbolo. 

que os plebiscitos já referidos neste boletim se intensifiquem até 14 de 
Outubro, para que seus resultados sejam encaminhados ao Congresso 
antes do encerramento dos trabalhos da Comiss!o Mista, que esses re· 
sultados indiquem os universos consultados, para mostrar o caráter ex
tremamente majoritário das opções prb-Assembléia Constituinte espe· 
c<tica; e que os plebiscitos sejam uma ocasião de discussão de todps as 
teses assumidas pela mobilização pol)4Jlar pró-Constituinte. 

que se dê prioridade, agora, na organização de debates, aos membros 
da Comissão Mista do Congresso que estuda o ato convocatório, e pos
teriormente à Comissão de Estudos Constitucionais e outras que se 
formem. 

que se 1)4Jblíque uma nota dos presentes à reunião nacional chamando 
a atenção para o ocorrido na gre\fe dos bancérios, am que a lei de greve 
do regime autoritário foi utilizada para pressionar o movimento grevis· 
ta, numa demonstração evidente da necessidade de se revogar o "entu· 
lho autoritário", para que se torne possível o desenvolvimento da vida 
democrática enquanto não se tem uma nova Constituição. 

que os movimentos dos Estados mandem noticias à Assessora de Im
prensa do Plenário de São Paulo (Suely Pinheiro, rua Cristiano Viana 
1089 apto. 142, CEP 05411 São Paulo SP), para maior divulgação em 
Jornais de alcance nacional. 

que onde seja poss/vel sejam montados painéis com os votos dos con
gressistas no ato convocatório, a exemplo do que foi feito com as di· 
retas. 

que os m011imentos prô.particípação popular na Constituinte reivindi· 
quem oficialmente dos candidatos a prefeito espaços em seus progra· 
mas gratuitos pare se falar de Constituinte, como uma demonstração 
de seu posicionamento em favor da participaçâ'o popular. 

que se procure organizar ''Tribunal, de Julgamento dos Crimes da Lei 
de Greve", assim como se Vir'lcule a cempanha de mobilização popular 
pela Constituinte a tatos concreto, ocorridos (como o caso da �eva 
dos bancários) para motivar a população para a necessidade de uma 
nove Constituição. 

que se estude a possibilidade dos eleitores mandstarem os respectJYos 
deputados e senadores para votar contra a emenda Sarney. retirando-se 
sua representatividade se nA'o o fizerem. 

que na prbxima reunião de articulação nacional todos tragam seus res
pectivos materiais de divulgação, para intercâmbio. 

PROPOSTAS PARA A MOBILIZAÇÃO A Ml:DIO PRAZO: 
Foi estud8do a proposta feito por São Paulo, de encaminhamento das 
atuais iniciativas rurno à organização de "plenérios constituintes" na bate, 
cujos representantes comporiam Comissões Consultiva, Municipais, em 
seguida Estaduais e por fim Nacionais, com o objetivo do estudar o con· 
teúdo de uma nove Constituição que realmente traduza os anseios popu
lares, e de estruturar um sistema de representatividade e de discuss5o pa
ralelo à Assembléia Constituinte que seja eleita. 
Essa estrutura funcionaria no meis breve prezo passivei, a partir de um 
roteiro único nacional de discussão da Constituição que queremos, e du· 
rante todo o tempo ern que estivesse trabalhando a Assembléia Nacional 
Constituinte, Sua implantação em prazo breve criaria tarnbém condições 
para o sucesso de candidaturas populares sem poder econômico. 

• A tarefa de implantação dessa estrutura caberia a comitês, comissõe,, �11· 

nários ou movimentos existentes prô-perticipaçâ'o popular na Constituin
te, a nível estadual, municipal ou mesmo de bairro, e reunindo entidades 
e movimentos populares já organizados. Esses organismos se dotariam tem, 
bém de assessorias técnicas que ajudassem o trabalho dos "planérios con,
tituintes" e posteriormente servissem de ponte entre 0$ trabalhos da As
sembh!ia Nacion,al Constituinte e os plenários a Comissões de vários nlveis 
de estrutura. 
Foi decidido, a respeito desta proposta, que ela seria analisada nos Estados, 
para uma decisão sobre formas. datas e roteiro único na reunião de articu
laç'ão nacional a se realizar em Brasília por ocasiã'o da Caravana. Até lé, os 
Estados intercambiarão propostas de roteiro único, para uma adoção <;lo 
roteiro definitivo na reunião da Brasília. 

ENDEREÇOS DOS MOV4MENTOS E ENTIDADES PARTICI· 
PANTES DO ENCONTRO: 

Movimento Ga6cho pela Constituinte: o/e OAB-RS, rua dos Andradas 
1261, 89 andar - 90.000 Porto Alegre RS-tal. 10512121-9722. 

Comitê Estadual Pró-Constituinte dos movimentos populares e Comitê 
dos Trabalhadores Pró-Constituinte de Caçedor, SC: a/e Catedral Sio 
Francisco do Assis, Caixa Postei 242, 89.500 Caçador SC -tal. 10496) 
62-0869. 

4' 
Pró-Constituinte de Lajes: Caixa Postal 29, 88.535 Correia Pinto, SC. 

Movimento de Participação Popular na Constituinte: rua Dr. Muricy 
542 sala 905 - 80.000 Curitiba PR. 

Comltll Apartidàrio de Umuarama Prb-Constituinte: OAB, sub-eecção 
de Umuarama, Cal>ca Postal 267, 87,500 Umuarama PR -tal. 22-2076. 

São Paulo -ver endereço acima. 

Rio da Janeiro - a/c Comiss4o Nacional de Pastoral Oper6ria', rua Ma
riano Sandra dos Santos, 44 sala 501 - 25.000 Duque de Caxias RJ -
tal. (021) 771-3459 ou 
a/e CEOAC, av. Rio Branco 277 sala 1007 -20.040 Rio da Janeiro RJ 
- tal. 220-9699.

Planério Pró-Participação Popular na Constituinte do Espírito Santo: 
Rua Abacateiros 19, ltapui - 29.100 Vila Velha, ES - tel. (027) 
229-3603.

Plenãrio Pró-Participação Popular na Constituinte de Rond0nia: Caixa 
Postal 1061, 78.900 Porto Velho RO, tal. 221-2001. 

CNBB - Brasília, SE/Sul - O. 801, conj, B, 70.401 Brasllla DF -tel. 
(061) 225-2955.

CUT Nacional: Rua Ouvidor Peleja n!l 242, Saúde - 04128 São Paulo 
SP -tel. (011) 275-6446. 

Federação Nacional dos Arquitetos: Rua Brigadeiro Galvão 344 ap. 84 
- 01151 s«o Paulo SP -tel.1011) 67-8744.
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BOLETIM SOBRE A CONSTITUINTE 
ABR.IL-MAI0/87 - NÚMERO 09 - ANO II 

IGREJA E CONSTITUINTE 
Noticias e Acontecimentos 

"Acompanhamento ao processo Constituinte", é um dos documen
tos aprovados pela CNBB em sua 25� Assembl�ia realizada an Itai
ci de 22/04/87 a 01/05/87. No texto, os Bispos estimulam o po 
vo a participar na redação da futura Constituição utilizando; 
Iniciativa Popular Constituinte para apresentar propostas e

emendas. A CNBB reforça a necessidade de apoio ao Referendo 
Popular para os tópicos polêmicos incluídos na Constituição ou 
propostas importantes que não forem aprovados e manifesta seu 
apoio a três propostas populares: a) Do PLenário Pró-Participa 
ção Popular na Constituinte - que defende a criação de instru= 
mentas de participação popular; b) Da Campanha Nacional pelaRe 
forma Agrária, sobre política agr{c�la e reforma agrária;c) [b 
CIMI - Conselho Indigenista Missionário, sobre os direitos da 
população indígena. A CNBB defende também propostas referen
tes à Família, Ordem Econômica, Educação e Direitos do Homem e 
da Mulher em conjunto com entidades corno AEC, MEB, ABESC e Cá
ritas. (Notícias - CNBB nQ 19, 07/05/87). 

IGREJA E CONSTITUINTE 
Documentos e Textos 

Dossiê Constituinte II. As Grandes Questões Nacionais e as 
Propostas Populares. Esta edição aborda os temas: - As eleiçêies 
e a instalação do Congresso Constituinte; - As grandes ques
tões nacionai�- A questão da terra, direitos dos trabalhado
res. Mais, traz propostas de entidades para a Constituição e 
informações sobre os vários grupos que vêm refletindo sobre a 
Constituinte. PEDIDOS PARA: CEDI - Rua Cosme Velho, 98 - fun
dos - Cosme Velho - Rio de Janeiro (RJ) - CEP 22.24 1 - Tel.(021) 
205-5197. 
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- AEC/RS - Boletim Informativo nQ 23 - analisa o tema "A Igre
ja, a Constituição e a Educação". PEDIDOS PARA: AEC/RS Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 628 - Porto Alegre (RS) - CEP 90.000. 

SOCIEDADE CIVIL E CONSTITUINTE 

Notícias e Acontecimentos 

A coleta de assinaturas para emendas populares começou na Úl 
tima semana de abril e se poderá fazer até início de julho. As 
propostas serão apresentadas à Comissão de Sistematização. As 
propostas que esta recusar poderão ser reapresentadas por 56 
constituintes no prazo de tr.ês sessões, contado da comuni_cação 

Aà Assembléia, do parecer da C.S.: •
Algumas propostas que estão sendo apresentadas: 

. Participação Popular: com 11 artigos, destaca a necessida
de de referendo popular para vocações polêmicas em atos fede
rais e a manutenção da Iniciativa Popular (com algumas altera
ções). no conteúdo da futura Constituição. 

. Questão Agrária: projeto elaborado pelo CNRA - Campanha Na 
cional da Reforma Agrária 1 contém 17 artigos, propõe a substi� 
tuição do conceito de função social pelo de obrigação social 
da propriedade. 

. Direito à Informação e Democratização dos Meios de Comuni
cação: dispõe sobre as concessões e monopólios e propõe a demo 
cratização dos meios de comunicação, garantindo formas de in= 

terferência do público e dos trabalhadores na defjnição das rren 
sagens. Esta proposta está sendo encaminhada pela FENAJ, SINIÊL 
e outros. 

. Questão Indígena. Apoiada pelo CIMI e outros. 
-

. Saúde: dêfende o direito à saúde e medicina preventiva,maior 
controle do Estado sobre os serviços de saúde. Proposta defen
dida pelo Forum Nacional da Saúde. 

Direitos do Trabalhador: defendida pelo DIAP e DIEESE. 

Educaç�o� ANDES e SBPC. 

Questões Urbanas: defendida pela FAMERJ (Federação de Asso 
ciaçào de Moradores do Estado do Rio de Janeiro). 
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• 

• Aposentadoria das donas de casa: apresentada 
des feministas e comunitárias de Minas Gerais, já 
as 30 mil assinaturas. 

por entida
ultrapassou 

Proibição de Armas Nucleares, apresentada pela SBPC. 
(Dados IBASE n2 20 e AGEN n2 51). 

- Centros de Defesa dos Direitos Humanos fazem propostas para
a Constituição; são ao todo 41 Ítens elaborados pelo movimento
nacional de defesa dos direitos humanos a partir de propostas
vindas de vários Estados. O documento foi apresentado à Sub
comissão de Direitos Individuais da Assembléia Constituinte, a
pedido do presidente desta. (AGEN n2 53, pag. 5/6).

- O Menor e a Constituinte: um grupo de Meninos de Ruas entre
gou ao Presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães uma pla
ca com nove reivindicações referentes à habitação, educação,tra 
balho, estudo, alimentação e lazer que o grupo espera ver in�
cluÍdas no texto da Nova Carta. Outra placa, contendo as mes
mas reivindicações, foi entregue à Subcomissão do Menor, da Fa
milia e do Idoso. Na mesma ocasião, Ulisses Guimarães recebe�
250 empregadas domésticas representando 9 Estados. Entre as
propostas apresentapas pelo grupo estão: reconhecimento da pro 
fissão de empregada doméstica, "salário-mínimo real", 40 hora;
semanais, descanso semanal remunerado e estabilidade no empre
go após 10 anos ou FGTS. (Folha de São Paulo, 06/05/87) .

SOCIEDADE POLÍTICA E CONSTITUINTE 

Noticias e Acontecimentos 

- O andamento dos trabalhos constituintes:

Dia 25 de maio iniciou-se a segunda etapa dos trabalhos caos 
tituintes; as oito comissões temáticas começaram a apreciar os 
anteprojetos pelas 24 subcomissões. Esta segunda etapa deverá 
terminar dia 15 de junho; terá início então a terceira etapa da 
Constituinte: o debate na comissão de sistematização. 

. A Comissão de Sistematização terá um mês (até o dia 15 de 
julho) para concluir o esboço da nova Constituição e· apresen
tar ao plenário, para debates. No dia 15 de julho começa o p� 
rÍodo para apresentação de emendas populares que contarem com 
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o apoio de no mínimo 30.000 eleitores e 3 entidades associati
vas. Este prazo termina dia 15 de agosto, quando então as su
gestões do Plenário voltarão para a Comissão de Sistematização.

• Dia 10 de setembro, início de novas discussões no Plenário
e a partir do dia lQ de outubro, a Comissão de Sistematização 
terá um mês para preparar o texto final. 

Alguns pontos polêmicos nas Comissões Temáticas: 

• Ordem Econômica: a fixação do limite máximo para a proprie
dade rural (cem módulos regionais de exploração agrícola), � 
fixação do tamanho do imóvel para estrangeiros, a posse automa 
tica da União nas áreas decretadas de interesse para a execu
ção do plano de reforma agrária. 

Ordem Social: estabilidade no emprego, estatização da sa, 
de, exclusividade de verbas do governo para as escolas esta-
tais, etc. 

. Tributos e finanças: limitação dos juros a 12% ao ano, apli 
cação dos recursos federais, atribuição das diversas competên
cias de tributar (à União, Estados, Municípios). 

. Organização Eleitoral: eleições no próximo ano, mandato do 
presidente, papel institucional das Forças Armadas, obrigato
riedade do voto, sistema distrital de votação, estado de sí
tio, etc. 

. Organização dos poderes: sistema de governo (parlamentari! 
mo ou presidencialismo), a reforma no judiciário, etc. 

. Organização do Estado. Ao invés de se discutirem os crité
rios para isto, debateu-se bastante a criação concreta de no
vos Estados membros. 

Soberania Nacional: os principais pontos polêmicos são - o 
voto destituinte, criação do tribunal de garantias constituc. 
nais e indenização aos militares anistiados. 

. Educação e Informação: divórcio, aborto, verbas públicas 
para escolas particulares, estatização do ensino, questão da in 
fonnática, etc. (Folha de São Paulo, 12/05/87 e Jornal do Bra
sil, 25 e 26/05/87).
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O CONGRESSO, A TRIBUTAÇÃO E A DÍVIDA 

A Independênciâ dos Estados Unidos se desencadeia -a partir 
dum incidente de imposto.lançado sem consultà à população. Os 
cidadãos das "Treze Colônias" achavam .simplesmente· absurdo, que 
o rei da Inglaterra lhes cobrasse impostos sem que ·,nem eles,
nem representantes por eles enviados a Londres, houvessem sido
consultados.

O exemplo é interessante para nos. 
•• l 

Outras colônias; de exploração, também aquelas inglesas, re
metiam à metrópole frações muito maiores da renda interna."Cla 
ro", responderiam os anglo-americanos, "só que nós somos cida
dãos". 

Ou seja, o s�dito paga o tributo que El-Rei determina. O ci

dadão controla a questão por meio de seus representantes. O s� 
dito pode aliás ser tentado a escapar, o cidadão se sabe com
prometido com o esforço comum. 

Nos debates da Constituinte, tem aparecido a proposta 
"de novo" (e ·agora, de fato), o Congresso Nacional e só 
Executivo, não) possa legislar em matéria de tributos. 

A questão pode parecer técnica ou "burocrática", mas 
É assunto da cidadania. 

de que 
ele (o 

-

nao E:. 

A carga tributária que o Estado brasileiro arrecada, não é 
notávelmente mais pesada que aqu,ela de outros países de nível 
de renda e industrialização parecidos. Mas é das mais desi
gualmente distribuídas, com menor justiça social. Há que se 
levar a luta, no Gongresso ordinário, .. certamente durante algum 
tempo, para corrigir estas distorções. Mas agora, .no momento 
em que temos a Constituinte a luta é que o Congresso deve ter 
poder para fazer estas reformas. 

A questão da autoridade de tributar não se reduz porém a ·es
ta, d� como corrigir defeitos da estrutura tributária. A atri 
buição da lei tributária ao Congresso, nao é merament,e "formal" 
ou de "técnica legislativa" . 

Ajuda a comparação, com uma família que decide junta fazer 
um sacrifício para construir a casa própria. É muito diferen
te de o pai ou irmão autoritário que exige. que todo mundo vai 
se sacrificar, porque a casa própria é importante. 
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Outra comparação é a da comunidade de bairro. Imaginem se a 
comissão de obras da Igreja tivesse a possibilidade de determi 
nar quanto os membros da comunidade deviam contribuir para os 
gastos dela. Não seria muito mel�,r o conselho comunitário 
(que representa os diversos grupos e círculos) decidir sobre 
as necessidades e possibilidades do povo fiel e que a comis
são de obras tivesse que atuar dentro dos "limites do possí
vel", definidos pelo conselho, que tem uma visão mais geral e 
representa as pessoas? 

O Executivo, no melhor dos casos, pode ser comparado a "co
missão de obras". 

Claro,·o "ideal ideal" seria que toda a comunidade partici
passe diretamente do debate. Mas em nosso caso, isto signi�i-· 
caria, 140 milhões de br?sileiros votando cada vez um novo im
posto ou a modificação do tributo existente. 

Podem-se pensar com o tempo, mecanismos de maior participa
ção da população toda no processo. 

Outro ponto que se quer submeter ao Congresso tem a ver com 
a dívida externa. Ao menos com a futura dívida externa. 

Propõe-se que só o Congresso possa assumir dívidas "lá fora" 
em nome da nação ou dar o aval da República a pedidos de em
préstimos de empresas estatais, de Estados e Municípios. 

A lógica é semelhante àquela dos tributos. 

QuandÓ a República Federativa do Brasil pede um empréstimo 
ou avaliza aquele feito pela Petrobrás, pelo Estado do Piauí 
ou o município de Mossoró, quem decide isto, nos empenha a to
dos. Nossas possibilidades de consumo e de investimento no fu 
turo ficam em parte determinadas por esta decísão. Até que por;: 
to influímos nas prioridades de tais decisões? 

O que se propõe então é que o Miniscro da Fazenda ou  o Presi 
dente do Banco Central, num caso destes, tenha que se compor
tar como o tesoureiro duma comunidade participante: ele age den 
tro de critérios do conselho comunitário e a este presta contas� 

Resta que a população -.tem- que estar atenca ao empenho e desem
penho dos parlamentares, em cumprir esta tarefa de decisão e 
controle. (Pe. Antonio Abreu, S.J.). 

' 
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PÚBLICA, PARTICI.JLAR, ESTATAL, CmmNITÁRJA ••. 

A Campanha da Fraternidade uns anos atrás dizia: "conserve o 
que é de todos''. É por aí, um dos pontos mais importantes da 
educação para a democracia. A tradição colonial que persiste 
em muitas atitudes nossas (brasileiras) não nos ajuda em nada 
para esta sensibilidade do que '-'é de �odos". 

Vou fazer definições e distinções que julgo importantes. Cha 
marei de "público" o que "é de todos", o que "serve a todos". 
Evidentemente, há graus e formas de "público''. O trem no Gra.!! 
de Rio é "mais público" que o Ônibus. Não por pertencer à CB1U 
que é estatal, mas por estar acessível a mais gen�e. 

Exatamente., a falta de sensibilidade para o "que é de todos", 
faz com que nós tupiniquins definamos o "público" pela perten
ça ao Estado. Assim, confundimos "público" com "estatal". 

Estatal é aquilo que pertence ao Estado: à União ou governo 
federal, aos Estados-membros como Paraíba, aos .Municípios (pr� 
feituras) como Duque de Caxias . .  Tudo que é estatal, em princi 
pio é público, devia ser visto como tal. 

Nem tudo que é público é estatal. t-1as em nossas cabeças tupi
niquins, só o que é do "rei" é pÚblic-0; a sociedade não existe, 
existe "El-Rei" (isto é, seus sucessores .•. ) e nós como pessoas, 
ou grupos. 

De fato, há uma tradição chamada "patrimonial ismo", pela qual 
tendemos a nos apropriar do que é "do rei", em nosso proveito, se 
podemos. Em nosso proveito particular. 

Particular ou privado é aquilo que é meu, de minha família, 
de meu pequeno grupo ou meu e de meus sócios. Todos os socia
listas sensatos e inteligentes admitem que na sociedade ideal, 
o lar seja um espaço de privacidade, onde a gente possa arrunar
seu canto do seu jeito. Então, meu lar eu administro do ireu jei: 
to para mim e para minha família.

Mas como vemos, há todo um mundo de coisas que não são parti
culares, nem estatais. Há o espaço que vou chamar de comunitá
rio, por exemplo, o espaço das organizações "intermédias", ou rao
estatais. 

SÓ pensar nas universidades européias, que surgem durante a 
Idade Média, com apoio do rei e do papa. Elas "até" recebem 
apoio do rei e do papa, às vezes enfrentam os dois, os bispos 
e os duques. São "de Paris", "de Bolonha", instituições pÚbli: 
cas sem serem estatais. 
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Além das questões de princípio que escamoteia, nossa tradi
cional confusão entre "público" e "estatal" perturba no momen
to, o debate constitucional sobre uso dos recursos nacionais (es 
cassos) para a educação. 

No caso da escola, não ficamos totalmente sem culpa, a gente 
de Igreja. Muitas vezes temos defendido a escola comunitária 
católica, com argumentos privatis.tas de um liberalismo requen
tado, em cima dos direitos (abstratos) da família, sem olhanoos 
para a sociedade concreta e por outro lado, no fundo de nosso 
coração, com saudade de El-Rei dom João UI ou de Mém de Sá, do 
tempo em que os recursos do Estado estavam a serviço de nossa 
atuação. 

A "nossa'' culpa, não tira, que e urgente e importante, fazer 
clara a distinção entre "público" (ou "nacional") e "estatal". e 

A sociedade b�asileira pode poupar para investir em educação, 
mais do que tem feito. Certamente deve. Mas em qualquer ca-
so, os "recursos nacionais" de que podemos dispor para escolas 
sempre vão ser limitados. Seria trágico que a confusão entre 
"nacional" (ou ''público") e estatal levasse - como parece que
rer levar - a uma aplicação menos eficiente. Além da descen
tralização e participação, valores que maiores que o reconheci 
mento da escola comunitária traz consigo e que o centralism� 
burocrático sacrifica. 

Alguns anos atrás, na periferia de Vitória, a associação de 
moradores "tomou" a deficiente escola municipal existente no 
bairro, reformou o prédio e impôs a nomeação de diretora de sua 
confiança. (Por acaso, ex-aluna do Ibrades ... ). Naturalmente os 
moradores exigiram que a prefeitura ou o governo do Estado co
brissem os gastos da escola. A qual - graças à participação e 
controle comunitário - saía mais "barata" ao povo capixaba, que 
a média da rede· municipal. 

Semelhantemente, algumas universidades confessionais operam e 
com custo por aluno mais baixo que as estatais de nível equiv� 
lente. Em parte, porque existem somente para os fins de educa 
ção e de pesquisa, não são em parte "reprivatizadas" na práti=
ca em bem de quem as rege. 

Alguns colégios religiosos têm aberto os livros de contas a

pais e professores. Acho positiva esta evolução, que deve ir 
adiante. Deve ser toda a comunid?de local que tome conhecimen 
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to de como andam os colégios. Evidentemente, nao se pode que
rer que os recursos públicos, "nossos" recursos, sejam_ usados
em empreitadas particulares de quem tira lucro do valor de mer 
cado da instrução. De fato, os governos no Brasil têm subsi
diado plantar e arrancar café ou até, compras de terra para 
plantação de cana. Não estamos sugerindo que subsidie empre
sas de ensino, "firmas" que produzem a mercadoria instrução. 
Sejam elas religiosas, laicas ou o que sejam. 

Na prática, fará parte do caráter 11pÚblic<?'' este prestar co� 
tas, ter os livros abertos. Isto vale tambem para as institui 
çoes estatais de ensino, diga-se. 

Temos todos muito que avançar no Brasil, na compreensao do

''público" e da "democracia". Na periferia de São Paulo há uma

creche municipal, cuja diretora conheço. (Isto mesmo, por aca

so também ex-ibradiana •.. ). Na creche há funcionárias que se
, 11 • 11 li t • d 

't' tl 

acham muito de esquerda e questionam como an 1- emocra 1co.,

terem moradores do bairro mais vez e voz na política da creche,

do que elas mesmas. Este raciocínio corporativista também faz

parte da tradição que herdamos desde os �empos de dom Manuel O

Venturoso. Faz tempo! E temos que supera-la para construir a

democracia. No fundo, o que aquelas funcionárias querem e a

"privatização" da creche, - nas mãos delas. 

Ou seja, a lógica desta mentalidade� a seguinte: ou manda 
El-Rei e sua burocracia, ou mandamos nos, que temos o contro
le ... (Pe. Antonio Abreu, S.J.). 
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Gente santa, 

No ano passado de 1986, quando começou a sair o bole
tim, vários nos perguntaram sobre "assinatura" e nós respon 
demos: que não havia "assinatura"; que calculávamos o cust; 
de produção do boletim (exemplares de 1986) por Cz$ 10,00; 
que ninguém devia deixar de receber o boletim por esta ra
zãc; que·quem quisesse muita.cópias, podia tranqüilamente 
recopiar, xerocar, etc. Agora para 1987, em nossas contas, 
estimamos que saindo cada mês e meio, dois meses, mas um 
pouco mais temático e aos preços da néo-inflação pós-Cruza
do, o boletim nos sai a Cz$ 50,00 (um conjunto. de um exem
plar de cada número). 

Ficaríamos muito gratos se esta contribuição fo 
feita em forma de cheque nominal em favor da "Residência 
João XXIII". É a maneira mais simples para nós lidarmos 
com estas quantias. 

Te�os o plano de, apesar das dificuldades, levar o b�
letim ate novembro, quando presumimos que já deva estar nais 
ou menos pronta a Constituição. 

Obrigado! 

A Redação. 



-

' 

Centro João XXIII-IBRADES 
Rua Bambina, 115-Botafogo 
22.251 Rio de Janeiro, RJ 

BOLETIM SOBRE A CONSTITUINTE 
AGOSTO-SETEMBRO/87 - NÚMERO 11 - ANO II 

SOCIEDADE CIVIL E CONSTITUINTE 

Notícias e Acontecimentos 

CENAS DA CONSTITUINTE 

Para digerir as discussões e os discursos estéreis e confu 
sos que permeiam o plenário da Constituinte, só fazendo uso das 
fagulhas de humor expelidas pelo notável Milôr Fernandes. Pois 
é, a coisa seria cômica se não fosse tão trágica. 

CONSTITUINTE! (Título original: Rede de Intrigas) 

Dada a enorme promoção do espetáculo esperava-se algo extraor 
dinário, tanto que os figurantes receberam o apelido de "repre
sentantes do povo''. Mas o espetáculo é monótono e decepcionan
te, pela mediocridade dos atores, e sua incapacidade de corres
ponder a seus papéis. A começar pela caracterização, ningÚem en 
tra em cena vestido de pau-de-arara, mecânico ou chofer de ta 
xi. Ao contrário, estão todos supervestidos, como se partici
passem de uma alta comédia. O povo só é bem representado na fa
la de alguns tribunos que reproduzem com absol uta fidelidade �
mesma falta de concordância e estropiação do pensamento lógico
praticado pela nossa massa de analfabetos. Essa crítica do aban
dono effi que vive o povo brasileiro é hilariante.

Longo, repetitivo, excessivamente falado - dada a idade média 
dos participantes, há muito pouca expressão corporal - Consti
tuinte! vem diminuindo de público a cada sessão. Os atores, po 
rém, são indiferentes a isso, pois se acham acima de qualque; 
crítica - e o espetáculo é totalmente financiado pelo Estado. 
Tirando dois ou três atores conhecidos, o público ·em absoluto 
não tem noção de quem está em cena, nem ao menos tem idéia de sua 
participação na intriga geral. 
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_Em resumo, péssima qualidade de · _ _ �ote1.ro, interpretação e dire 
çao. Salva-se apenas o belo 

b 
cenario, embora instalado em loca-1 

a solutamente inacessível. 

Cotação: não merece mai·s d e uma est't"'ela. Bcnequinho chorando. 

. PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Dom Luciano Mendes de Almeida mandou recado claro aos senho
res constituintes, no que se refere às emendas populares: 

"Ab - re-se a neces�idad� de levar a sério a expectativa da o u
laçao que vem aderindo as propostas de emenda a' C t· 

_P_P_ 

Quem a · 
ons 1.tu1çao. 

ss1.na seu nome e fornece os dados 
t . . 

pessoais, espera que sua 
propos a seJa devidamente considerada É · - · · -
n · . · preciso nao decepc1.o-

�r _ os Jus ;os anseios populares de reforma agrária e urbana 0 

!
itic�_agricol�, �ireito dos trabalhadores e outros mais. � !--;

b���!
e

:
a 

�
onst1�u�nte, que deu importante demonstração de sensi 

1 1 aaa _ e�ocrat1ca �otando a iniciativa popular procurará a� 
ra , sea: duvida. valorizar as expressivas · f - ' g_ 

ma vontade popular. 
mani estaçoes desta rres 

Pedimos a Deus que, neste tempo de decepções e 
para_o povo, aprendamos a apo�ar as iniciativas que 
confiança e a_esperança do proprio povo no processo 
e

( 
na constr�çao de uma sociedade mais participativa 

Folha de Sao Paulo, 25/07/87). 

sacrifícios
favorecem a
democrático
e fraterna"

Oxalá, Dom Luciano! Que os ecos do seu apelo cheguem aos ouvi 
dos dos nossos "fiéis'' representantes. 

Eis algumas propostas de iniciativa popular: 

Reforma Urbana - A emenda trata de temas como a garantia de tl1

:
cesso Pº: par�e da população à moradia, transporte. saneamen-
0� energia eletrica e iluminação pública. 

· 

t 
Armas Nucleares - Fica proibida a fabricação, armazenamento e 

ra�sporte �e armas �ucleares no Brasil� assim como a partici
paçao do pais em proJetos que visem o desenvolvimento ou uso eles

sas armas. O Brasil também se c-omprometerá em esforço continua 
do pelo desarmamento mundial. 

2 

Educação 1 - O Forum da Educação na Constituinte em Defesa do 
Ensino Público e Gratuito quer garantir ensino público, gratui
to e laico em todos os níveis de escolaridade. A União deve apl_i 
car 13% e os Estados 25% da receita tributária na manutenação e 
desenvolvimento dos sistemas oficiais de ensino . 

Educação II - O Estado deverá dar apoio técnico e financeiro 
somente às escolas que não sendo públicas, sejam de natureza "não 
lucrativa". A proposta defende ainda o ensino religioso, como 
parte integrante de uma educação plena. 

Direitos da Mulher - Fica assegurada a proibição contra qual

quer forma de discriminação. Fica proibida a diferença de salá 

rios entre homens e mulheres, que exerceram a mesma função. A� 

lher terá a liberdade para determinar o número de filhos que de 

seja. 

Dívida Externa - Fica suspenso o pagamento da dívida externa 

e seus respectivos juros por tempo indeterminado. O Congresso 

Nacional deverá realizar rigorosa auditoria sobre a dívida ex

terna e as condições em que foi contraída. 

Sistema Eleitoral - O voto será universal, direto, secreto e

pelo sistema proporcional para os cargos eletivos. 

Direitos do Menor - O jovem, menor de dezoito anos, não pode

rá ser preso ou mantido sob custódia por autoridade administra

tiva ou policial. O Estado deverá garantir gratuitamente, às f.a

mÍlias que desejarem, a educação e a assistência às crianças de

zero a seis anos. Ao menor que trabalha será garantido um salá 

rio-mÍnimo integral e uma jornada de trabalho compatível com o

horário escolar. 

. REFORMA AGRÁRIA 

Todos nós sabemos, desde o início dos debates da Assembléia Na

cional Constituinte, que não é uma nova Constituição que resol-

verá os problemas do nosso país. Sabemos também que ela não d� 

ve conter todas as especificações da lei� que é feita pela le

gislação ordinária. No entanto, ela deve definir claramente

qual a direção que será dada em cada um dos aspectos da vida na

cional. 

O relatório da Comissão de Sistematízai;ão mantém 

tal como está no que se refere à reforma agrária. 

for pior ainda. 
t 

a situação
Isto, se nao
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O relatório diz apenas que 
cial que deve ser cumprida. 
gens aos desmandos atuais. 

a propriedade rural tem função so
Esta determinação vaga tem dado. ma!_ 

Isso já consta do.Estatuto da Terra. 

Nem mesmo as pessoas físicas e jurídicas estrangeiras têm qual 
quer impedimento de adquirir quanta terra quiserem. Essa polí
tica tem favorecido a aquisição de milhões de hectares de terra 
por parte d? estrangeiros no território brasileiro. 

Estes e outros pontos mostram o quanto a Constituinte esteve 
e está de braços dados com o latifúndio. A UDR acha, inclusi
ve, que o governo não tem recursos para bancar a reforma agrá
ria. 

Parece que o pessoal de Brasília está fazendo muito esforço � 
para legitimar um conhecido adágio popular: "Diga-me com quem 8!!_ e 
das, e te direi quem tu és". (O Estado de São Paulo, 17 a 25/07/87). 

. ÍNDIOS 

O Ministro da Justiça, Paulo Brossard, considera uma situa 
ção sem precedentes que estrangeiros sem falarem uma palavra em 
português ou terem pisado o solo brasileiro, se apresentarem c� 
mo defensores dos Índios. Não é assim, todavia, que pensa Georg 
Gunberg (responsável pelos projetos na América Latina do Ins ti
tuto de Cooperação Internacional). Gunberg, que estudou antro
pologia na GSP, com bolsa do Itamarati = e morou durante um ano 
entre os Índios caiabi, no Mato Grosso - considerou a questãoda 
mineração em terras indígenas ''o ponto mais contundente" do do
cumento. Entendemos que em questão elementar de di�eitos huma
nos como essa, há uma grande necessidade de solidariedade tran� 
nacional, ainda mais que vários povos indígenas brasileiros têm 
a sua sobrevivência ameaçada por empresas também transnacionais, a
que exploram as riquezas do subsolo brasileiro, principalmente • 
na Amazônia, explicou (Jornal do Brasil, 21/07/87 e O Globo, 
17 /08/87). 

Dedução lógica: estrangeiros podem legalmente dizimar povos½ 
digenas brasileiros, só não podem esboçar qualquer tentativa cem 
o intuito de protegê-los.
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SOCIEDADE POLÍTICA E CONSTITUINTE 

Noticias e Acontecimentos 

No primeiro substitutivo que o relator Berna:do �abral apresen
tou ao presidente da Constituinte Ulysses Guimaraes, alguns po� 
tos ficaram assim definidos: 

Jornada de trabalho: ficou para a legislação ordinária. 

Estabilidade: atendendo aos ''gritos'' dos empresários, defi
niu garantias contra a demissão sem justa causa e multa progre� 
siva, a ser paga pelo empregador, proporcional ao tempo de ser
viço. 

Deduz-se daí que o patrão pode demitir indiscriminadamente, 
basta que pague uma multa. 

- Seguridade: é mantido o artigo que implicava na extinção do
SESC, SENAI e SENAC. 

A pedido dos líderes, Cabral esclareceu outros ponto:: foi� 
tido O voto distrital (há um esclarecimento neste sentido no f! 
nal do Boletim) e, pasmem, as mulheres terão sua aposentadoria 
aos 35 anos de serviço! (O Globo, 22/08/87). 

No Último Boletim, prometemos falar mais detidamente das ques 
tões relativas ao regime de governo. É o que segue. Gostaría= 

mos de reações dos leitores ao "gênero literário" destas pagi
nas, em que procuramos juntar a informação explicativa, com a 
avaliação a partir da história. 

LEGENDAS E DISTRITOS NO BRASIL 

Atualmente no Brasil os deputados federais, 
readores são eleitos pelo voto proporcional. 

' 
.

o voto distrital: alguns, mais precisamente,
misto, ou o voto distrital puro majoritário.
mão misto.

estaduais e os v� 
Há quem defenda 

o voto distrital
Sem falar do ale-

Vamos ver se ajudamos a entender de que se trata, com as van
tagens e desvantagens de cada sistema. 
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1. Definiç�es e descriç�es

Primeiro, vamos esclarecer que não se trata do numero de
deputados federais que cada Estado envia em missão a Brasilia. 
Este poderia p.ex. ser proporcional à população. Poderia ou de 
veria? Algo assim, cada meio milhão de habitantes, um deputado. 
A atual Constituição (1969) e o projeto da nova, desfavorecem re 
lativamente os Estados mais populosos e urbanos. 

A discussão de que tratamos, é sobre como eleger os deput� 
dos federais por um Estado. Ou os deputados estaduais do Esta
do. Ou os vereadores do Município. Vamos falar de "deputados", 
entendendo os federais, mas é tudo o mesmo para os outros car
gos legislativos (exceto, claro, senadores). 

Voto proporcional: cada partido apresenta sua lista de can 
didatas para o Estado todo. Qualquer candidato do Pará pode ser 
votado em Cametá, Santarém, Altamira, Gurupá, etc. Apurados os 
votos, se somam os votos de cada partido e se calcula a propor
ção que ele obteve ("total das legendas"). Cada partido, em pri!! 
cípio, vai ter os deputados que corresponderem à proporção do 
eleitorado estadual que votou na sua legenda. Se são 25 deput,! 
dos e o partido teve 40% dos votos, fará 10 deputados, 40% de 
25. O princípio é simples; o partido está representado na pro
porção em que foi sufragado. Entre os candidatos do partido,
os 10 mais votados estão eleitos deputados; do llQ ao 20Q sao
suplentes, para substituírem os eleitos.

Voto distrital (versão simples): o Estado que deve eleger 
25 deputados se divide em 25 distritos, mais ou menos equivale!! 
tes em termos de população. Em cada distrito, cada partido (ou 
coligação) apresenta candidato. O eleitor de Juazeiro não pode 
votar em candidato de Bonfim ou de Caculé, se são distritos di
versos. O candidato mais votado no distrito está eleito. 

O que descrevemos acima é o "uninominal simples". Mas po 
de haver o plurinominal e o majoritário. Na eleição plurinomi= 

nal, há várias vagas de deputado num distrito. Se são p. ex. 5 
vagas, então cada partido apresenta 5 nomes e os cinco mais vo
tados entre os candidatos, estão eleitos. No Brasil Império, al 
guns distritos urbanos eram assim, elegiam mais de um deputado. 
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O sistema distrital "simples" elege o candidato mais vota
do e pronto. O majoritário exige segunda votação (p.ex. entre 
os dois mais votados) caso ninguém tenha obtido a maioria dos vo 
tos na primeira rodada. 

O que chamam "distrital misto" é de fato, a mistura de dis 
trital e proporcional. Parte dos deputadós se elege por um sis 
tema, parte por outro. Por exemplo, a metade se elege pela pr� 
porção no Estado todo e outra metade nos distritos. O eleitor 
deve votar duas vezes ou só uma, conforme a lei. 

2. Que diferença fazem os sistemas?

O sistema proporcional permite mais respeito a todas as cor 
rentes de opinião. Um pequeno partido com 7% do eleitorado, p� 
de esperar fazer na prática, de 5 a 10% dos deputados. Com o di� 
trital, não elege ninguém, a não ser que se coligue. 

O voto proporcional na Segunda República 0946-1964) garan 
tiu a· sobrevivência e crescimento de alguns pequenos partidos mai� 
consistentes, que fermentavam a política com idéias, como o PSB 
e o PDC, por exemplo. Mas também uma porção de "legendas de al� 
guel'', que sobreviviam como "cartórios partidários" que diss 
dentes dos grandes partidos usavam para se poderem registrar e 
disputar cargos. 

O voto distrital, sobretudo majoritário, tende na prática 
a limitar o número dos partidos. Nos Estados Unidos, há mais de 
100 partidos, mas só contam de verdade dois: o Democrata e o R� 
publicano. Os outros pouco mais conseguem, que servir de canal 
para o descontentamento do eleitorado com os "dois grandes". 

No Brasil Império e na Primeira República, (1891-1930), o 
voto era distrital. Durante praticamente o Império todo, só� 
ve dois partidos que contavam, o Liberal e o Conservador. Os ''re� 
tauradores" durante a 1Denoridade de Pedro II, os "progressistas" 
(dissidência liberal) ao redor de 1850 e finalmente os republi
canos, a partir de 1870, tiveram dificuldades de se afirmar ou 
de crescer. Legislaturas houve em que toda a bancada duma pro
víncia era unânime, conservadora Ou liberal. De fato, nos dis
tritos rurais (que eram quase todos ... ) fazia pouca diferença. 
Os joaquins-nabucos e os andrés-rebouças da vida se alegiam em 
distritos urbanos. Dizia-se: "nada parece tanto saquarema 1 co-
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mo luzia no poder: nada tao semelhante a luzia, como saquarema 
na oposição". ( "Luzias'' eram os liberais e "saquaremas" os con
servadores). Durante a Primeira República. não houve partidosna 
cionais, mas em cada Estado havia 11 oposiçào" e "situação'' não s;; 
fugia d1s to. 

O voto distrital ajuda os deputados a se prenderem aos pro 
blemas concretos da sua área: o proporcional os força mais a te 
rem uma visão mais universal, do Estado e do país. 

-

3. A Proposta Constitucional

A �ugestão que parece que vai para o projeto da Constitlallll
_ çao, se inspira no sistema alemão, que é misto. Y 

Cada eleitor vai votar para deputado uma vez, isto para o 
candidato do distrito. O eleitor de Cajazeiras, ao votar no can 
didata do PFL de Cajazeiras, está votando no PFL paraibano, tam 
bém na lista. SÓ que esta "lista" terá sido feita pela conven= 
ção do PêL/PB. Se, com os votos dados nos distritos, o PFL/PB 
tiver 3 deputados "proporcionais", serão os 3 primeiros da lis
ta feita pela Convenção. O eleitorado não controla quem entra 
nesta lista nem a ordem. 

Na Alemanha, há razoável democracia interna nos partidos e 
informação por parte da população. A escolha da lista é assim 
uma "pré-eleição" feita pelas pessoas mais interessadas. Há fu� 
damento para se achar que no Brasil a lista vai ser feita por obra 
e graça dos caciques partidários e que o zé da Silva votará num 
candidato de Osasco por um problema local e c�ntribuirá sem sa
ber disto, para reforçar um partido no qual nao pensou. 

Por outro lado, votar no distrito e na lista (dar dois vf 
tos diferentes para deputado) seria complicado para nossa gente. 
Não se esqueçam de que estamos falando o tempo todo de ''deputa
do"; há ainda o deputado estadual e o vereador •.. 

Mais. O voto distrital sem maioria absoluta ("simples") é 
uma loteriá meio falseadora da vontade popular. Então, é melhor 
o distrital majoritário. Mas imagine-se o voto distrital com se 
gunda rodada e, ao lado dele, a votaçã0 proporcional.

O realista parece ser, ou o proporcional levado a sério (can 
a redistribuição pelos Estados, etc.) ou o distrital puro majo
ritário, nas mesmas condições. (Pe. Antonio Abreu; S.J.). 
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PRESIDENCIALISMO E PARI..AHENTARISMO - NOÇÕES 

A questão é meio conexa com a do voto distrital ou proporcio
nal, mas não diretamente. 

No presidencialismo, o chefe do poder executivo é independen
te do Legislativo. Pode até ser eleito por um Colégio Eleitoral 
cujo núcleo seja o Congresso ou Parlamento, mas no exercício de 
suas funções específicas, é independente. O Congresso legalmen 
te pode depor o Presidente por razões graves de responsabili 
dade, mas não lhe compete a decisão política de substituí-lo. -

Chefe do governo e responsável por ele, o presidente (ou gover 
nador, ou pefeito ... ) nomeia e demite livremente seus auxilia
res diretos (ministros, secretários ... ). Nos Estados Unidos, as 
nomeações de ministros são examinadas e aprovadas pelo Senado, 
mas quem toma iniciativa de nomear ou demitir é o presidente. 

No parlamentarismo, o "governo'' é uma equipe administrativa que 
rege o país em nome do Parlamento. De tal modo que o "chefe do 
governo" é o ''primeiro ministro", "presidente do conselho", "eh� 
celer federal" surgido da maioria parlamentar. Em princípio, o 
"Chefe da Nação" (rei ou presidente) convida alguém para o car
go. Mas a investidura e a permanência do indicado no cargo, de 
pendem de decisão do Parlamento. 

A pessoa apresentada pelo Chefe da Nação� para a chefia do g� 
verno, deve fazer um Programa e compor um ministério e então c� 
parece ante o Parlamento e recebe - ou não - o voto positivo. A 
maioria do Parlamento, se desaprova a condução política e admi
nistrativa do governo, pode votar para substituí-lo. Havendo elei 
ções, o novo parlamento pode confirmar - ou não - o governo. 

O parlamentarismo é portanto mais flexível para mudanças, o pr� 
side�cialismo mais ágil e estável. (Pe. Antonio Abreu, S.J.). 

PARLAMENTARISMO - Mais uma questão pairando sobre a cabeça dopo
vo brasileiro 

O parlamentarismo no Brasil-Império vestiu conteúdo estrangef 
ro, fazendo valer a velha tradiçã0 brasileira. 



Nosso parlamentarismo adotou o modelo inglês. 
inaugurado pela Lei da Presidência do Conselho, 
gerir um tom democrático ao Império brasileiro. 

Esteve assim estruturado o seu funcionamento: 

Tal sistema foi 
em 184 7 , par a � 

O imperador designava o presidente do Conselho de Ministrosou 
primeiro-ministro. O primeiro-ministro, por sua vez, designava 
seu ministério. Com essa simples sistematização, naturalmente 
as coisas correriam em função dos desejos do imperador e do pa_!'. 
tido político dominante. 

Ao contrário do parlamentarismo inglês, onde eram realizadas 
eleições para a escolha do parlamento, no Brasil esta !unção� 
tinava-se ao imperador em acordo com o partido majoritario. O� 
perador ainda concentrava em suas mãos o poder de intervir em "c� 
sos de crise", substituir sem mais delongas o presidente do CoQ 
se lho de Ministros, dissolver a Câmara, convocar novas eleições,etc. 

Bom. pelo que foi colocado, deu para perceber qualquer damcra
tização do poder como alardeava o então imperador D. Pedro II e 
seus assessores? 

Em 1961, a renúncia do presidente da República Jânio da Silva 
Quadros, abriu espaço para a subida ao poder do vice-presidente 
João Goulart que, constitucionalmente deveria ocupar a chefia da 
Nação brasileira. Mas as forças retrógradas e conservadoras opu
nham-se ao cumprimento da lei, receiosas do comprometimento de 
Jango com os movimentos populares. Após discussões e conflitos 
vários, a situação foi contornada através de medidas conciliat� 
rias - já institucionalizadas no nosso país - a adoção, mais uma 
vez, do sistema parlamentarista. As questões face à desconfia� 
ça dos setores conservadores em relação ao presidente Coulart CD!!_ 
tinuavam. Tentou-se, naquele momento, protelar o confronto dire� 

O parlamentarismo emergencial durou aproximadamente dois an�' 
(set/1961-jan/1963), voltando o presidencialismo através de Co� 
sulta plebiscitária. Foi compreensível tal mudança, visto que o 
parlamentarismo era administrativamente ineficiente e politic� 
mente inviável, dada as condições _em que fora implantado e a en 
tão conjunt_ura do país. 

O Congresso Nacional aprovou em 08.09.1961, o primeiro Conse 
lho de Ministros, presidido pelo nosso conhecido Tancredo de Al 
meida Neves. Tanto Goulart como Tancredo, denominaram o Gabin� 
te de ·"União Nacional", jargão ideológico correntemente utilizi! 
do pelas classes dominantes com o intuito de dissimular os con
flitos e antagonism>s presentes no bojo da conj1.IDtura política de então. 
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Indubitavelmente, o parlamentarismo representava uma grande der 
rota para o movimento popular, que lutara na tentativa de asse=
gurar a posse de J ango dentro do legalismo. Foi mais uma mano
bra da direita para impedir que o povo saísse vitorioso. 

Conciliaram-se entre si para viabilizar conciliações mais am
plas com os imperialistas, com os golpistas, etc. 

A articulação foi tão bem montada, como sempre, que o Gabine
te tinha na sua composição apenas um representante do partido do 
presidente (PIB), ao qual coube a inexpressiva pasta do Ministério das 
Relações Exteriores. 

O parlamentarismo é, inegávelmente, um sistema de governo que 
sustenta, em tese, uma maior estabilidade institucional do que 0 

nosso velho "companheiro1

' presidencialismo. Os países europeus 
que adotam tal sistema têm nos dado mostras de sua eficácia, só 
que numa conjuntura completamente dissociada da nossa. Mas, a des 
peito de tal conclusão que a experiência parlamentarista nos con 
fere, os Estados Unidos têm vivido sob o presidencialismo sem sÕ 
frer crises institucionais significativas, também numa conjtmtura 
que difere muito da nossa. Portanto, a simples mudança do siste 
ma de governo não atinge o cerne dos problemas institucionais�a 
sileiro. As raízes não são tão superficiais, ao contrário,sãom.J 
to profundas, variadas e com diversas ramificações. 

-

O que nos deixa deveras intrig_ados, é o fato de os defensores dL 

parlamentarismo estarem incorrendo no mesmo erro já documentado 
pela nossa História: um parlamentarismo de ocasião. Da proposta 
colocada pelo relator Bernardo Cabral, depreende-se clararrente o 
seu caráter casuístico. Para ele, o Brasil estaria preparado pa 
ra adotar o parlamentarismo só em 1990. Até lá, o Sr. José Sarney
governaria sem ser molestado, já que não o está conseguindo me
diante o referendo popular. 

A irresponsabilidade dos srs. constituintes é flagrante. Eles 
adotam posturas que estão mais voltadas para as perspectivas de 
favores oriundos do governo federal, do que para os reais pro
blemas e nf'rentados pelo povo brasileiro. Assim um parlamentar tem 
sua opção de sistema de governo condicionada a uma maior ou menor 
proximidade com o presidente da República. 

Sem eleições gerais, como delegar credibilidade ao sistema, se o 
presidente eleito pelo voto popular pode (há grande probabilidade) 
não estar em consonância com os parlamentares (eleitos em outra 
eleição), responsáveis pela escolha do prirrei.ro-mi.nistro, o harem forte do go 
vemo? É Ill.lÍta paulada e confusão na cabeça deste povo já fragilizado, minado,
condo-Ído e, sobretudo, ou apesar de tudo, esperançoso. 
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Todavia, todas estas conje cluras, todos estes questi onamentos 
leva-nos a crer, ma is uma vez, que a solução dos males que asso 
1am o Brasil há  aproximadamente 500 anos, não está n uma mudanç; 
"encom endada'' de sistema de governo. N ão importa o sistema quando 
existe respeito, dignidade, e canpraietinento cana causa que se abraça. 

Sob qualq uer sistema, o povo jama is será manipulado(rresnu quan
do se apresentarem soluções paternalistas, assistencialistas uti 
lizadas como instr um ento político para dissimular as intenções 
di tator i a is dos que até agora nos governaram) se h o uve-r um>esforço 
no sentido de dilatar sensivelmente o se u gra u  de conscientização 
políti ca, cuj os reflexos dir e ci onem as de cisões das elites dir i 
gentes. Então , conclui-se, que a pre o cupação deveria estar«, 
tada para a melh oria daq ueles setores qu e v i ab iliz em a formaçaa
de uma m entalidade políti ca capaz de discernir, principalmente, 
direitos e deveres, nuna amplitude pertinente à convivência salutar entre go
vernantes e governados. 

Obras faraônicas ele itore iras é covardia, tiram os po ucos b em
intenci onados da ra ia .  

Finalmente, é importante ressaltar ser o parlamentarismo um sis 
tema q ue fica b em em países com maturidade democrática . O process-;; 
derrocrático brasileiro ainda está engatin hando 1 sem uuita pressa.(Fátima Prates). 

Ao pé da página: 

No caso brasileiro atual, além das observações que faz Fátima, 
tamb ém o seguinte: depo is de 30 anos sem eleger presidente oBr� 
sil elege, can 40 milhões de votos, em duas votações se na prineira n inguém te 
ve maioria. E aí, o presidente n ão' vai ter poder efetivo, vai ser um magistri
do que dá a "grande orientação", coordena o Congresso e o governo, convida um 
deputado can maioria no atual Congresso, para chefiar o governo. Seria frust._, 
te pa ra o povo léu que foi para a rua pelas "diretas já". E mais: Na campanha p
ra a eleição da Constituinte, neste país em que todos os eleitores vivos só co

nhecenns o presidencialisrro (e põe presidencialisrro nisto!), quem falou, quem 
debate u a questão do regire, quem esclareceu as vantagens eventuais do parlame� 
tarisrro - e do próprio velho presidencialisnu? 

f.Hf.H 

No prÓ�imo número esperamos falar sobre a questão das na
ções ( o u etnias, gentes, povos - como se que ira) indígenas. O as 
sunto Índi o é pelo menos tão escabroso quanto o negro. 
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Centro João XXIII-IBRADES 
Rua Bambina, 115-Botafogo 
22.251 Rio de Janeiro, RJ 

CER.1s 
--------

BOLETIM SOBRE A CONSTITUINTE 
DEZEMBRO-JANEIR0/87 - NÚMERO 07 - ANO II 

O PERFIL DOS CONSTITUINTES 

Baseamo-nos em várias tentativas feitas para "desenhar" este per 
fil; sobretudo naquela da "Folha de São Paulo" de 19/01/87. 

-

O maior número dos eleitos, por profissão, é de profissionais li 
berais (59,7%) sobretudo advogados (30,6%). Os empresários urbanos� 
ao todo 80 (14,3%) são o dobro dos empresários rurais (40; 7,2%). Aten 
çâo, que se trata da ocupação principal e assim pode ser que muito� 
presário se responda "advogado" e algum ruralista diga "p.ex. "médi 
co". Assim mesmo, há um declínio (desde 1946, com pequenos altos e
baixos) da presença de proprietários rurais no Parlamento brasilei
ro. 

Os eleitos são J em média, wai� jovens do que eram os membros do 
Congresso 1983-1987 o eram quando empossados. Quase uma quarta par
te não eram eleitores quando do movimento militar de 1964. 

Em dados absolutos: 
23 até 30 anos . 

102 de 31 a 40 anos 
239 1e 41 a 50 anos 

• 136 de 51 a 60 anos
59 com mais de 60 anos

(média de 47 anos e meio). 

Do ponto de vista partidário, (vide quadro) aumentou considera
velmente o PMDB, que fez 54,9% dos eleitos e cresceu muito o PT. Os 
partidos comunistas e o P3B obtiveram resultados mais modestos <lo que 
os esperados. Surgiu o PL com uma proposta néo-liberal mais ou me
nos conseqüente (depende dos Estados). A questão partidária e pouco 
relevante para os caminhos da Constituinte, na medida em que precis� 
mente o partido majoritário inclui elementos de todo o ''arco da so
ciedade". O segundo maior partido, o PFL, seria de centro-direita, 
mas também está longe de ser homogêneo. Semelhantemente o PDT (ali� 
do "natural" do PT e do PSB em alguns lugares e da UDR em outros). 



As eleições de 15/11, com todos seus defeitos e apatia pOfJlar, 
a$sim !Iiesmo deflagraram a �a is notável renovação do Congresso (em ter 
mos de pessoas) desde 19�4. Assim 1 que dos 559 parlamentares consti 
tuintes. 320 assumem seu lQ mandato; 189 são reeleitos; 27 voltam ao 
Congresf.o; 23 são os senadores que permanecem de 1982. Ou seja,57,2% 
sãc parlamentares novos. 

À base de perguntas feitas sobre como os eleitos reagem a deter
minados temas nacionais, a FSP os classificou em cinco grandes gru
pos. O jornal reconhece a subjetividade inevitável deste procedimen 
to. Em todo o caso, parece mais significante, que o simples quadro 
partidário. Perguntar aos eleitos, seria mais subjetivo ainda, do que 
avaliar sua posição. Com poucas exceções, o político brasileiro "quer 
ser" de "centro", quando não, de "esquerda". 

-
Mais do que o predomínio do "centro", o que se nota é o predom1-

nio da indefinição. O ''centro" brasileiro não nasce de convicções li 
bera is, mas do fato de que a maioria dos parlamentares se vê caro 11d�s 
pachantes de luxo" de interesses de sua região ou grupo - e nao têm
muita iõéia sobre as grandes questões nacionais. 

Em todo o caso, o atual Congresso está mais "centrado" que ante
riores e a média se deslocou um pouco para a esquerda. 

Segundo a FSP, a esquerda surge menos débil do que se imaginava, 
por razões qualitativas. Ou seja, entre líderes que se afirmaram no 
Parlamento, intelectuais de peso e representantes que cresceram de 
dentro do operariado, a esquerda promete uma presença vigorosa. Mas 
também a centro-direita e a direita ganharam figuras articuladas e 
de peso. Os analistas da FSP crêem, no entanto, que a "densidade"da 
centro-esquerda é maior e que poderá puxar o "centrão" um pouco para 
a esquerda. 

O que talvez Ja começou a acontecer com a decisão da bancada do 
PMDB sobre o recesso das duas casas do Congresso. Mesmo se tendoà
solvido num acordo, foi sinal de para onde o vento começa a sopra!IIII'

QUESTÕES EM DESTAQUE 

É previsível que as grandes questões nacionais dividam a Consti
tuinte em grupos mais consistentes, que os atuais partidos. Algo c� 
mo nos anos 60-64, em que a Frente Popular Nacionalista (FPN) e a

Ação Democrática Brasileira (ADB) eram os reais partidos no Congres
so. 

Neste caso, os constituintes terão "respondido" na prática, às 
questões nacionais mais relevantes e se agrupado em função delas. Ou 
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seja, na prática, terão revelado quai� as questões mais relevantes 
para eles e, que posição têm a respeito. A prioridade das questões é 
tão importante para a ação política, quanto as próprias posições as
sumidas. 

A expectativa (talvez otimista) é a de que a distribuição parti
dária, como subproduto do debate da Constituinte, tenderia a coinci
dir com aquela ideológica. 

Seis temas principais parece que devem deflagrar o debate: 

(1) Reforma Agrária

Quem representa os interesses dos proprietários rurais, obviamen
te, não quer Reforma Agrária em profundidade; no máximo defenderá a 
distribuição das terras públicas (União, Estados, Municípios). O em 
presariado urbano industrial teria interesse em alguma Reforma Agri 
ria, que aumentasse a produção de alimentos e matérias-primas e fi
xasse no campo as massas rurais, para multiplicar o número de proprie 
tários e garantir a estabilidade política, e ampliar o mercado inte! 
no. Aqueles parlamentares que representam interesses populares de
fendem uma Reforma Agrária mais audaz, que reduza a desigualdade do 
uso e posse da terra e melhore as condições do maior n�mero poss[vel 
de lavradores. 

Já em 1946, a questão constitucional da propriedade privada e de 
seus limites rapidamente se concretizou na discussão sobre critérios 
de Reforma Agrária - que, na letra constitucional, ficou praticamen
te impossível. 

Perguntados, quase todos os constituintes de 1986 são a favor "da 
Reforma Agrária". A qualquer nível de execução concreta, as diver
gências se multiplicam. 

(2) Greve e Sindicatos

A Constituição de 1946 não aboliu toda a legislação autoritária 
e corporativista do Estado Novo a respeito. Hoje há certo consenso 
sobre o fim da tutela do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. 

Haverá debates sobre a liberdade e autonomia dos sindicatos. Pa 
rece que a maioria dos constituintes é a favor não só de autonomia, 
mas de liberdade de fundação de sindicatos e de afiliação dos traba
lhadores a eles. Neste ponto se encontram certos liberais conserva
dores em matéria social) e alguns dos mais progressistas representaE_ 
�os movimentos populares. É possível que líderes sindicais mod� 
rados favoreçam uma legislação que restrinja um tanto a liberdade de 
fundação 'e afiliação, para não "desmantelar" o sindicalismo atual. 



É quase certo que o direito de greve seja reconhecido, e que suas 
limitações, remetidas à lei ordinária, sejam mais amplas que nas car 
tas anteriores; isto é, que de fato se reconheça mais o direito de 
greve. 

(3) Ordem Econômica

Aqui se cruzam três questões entrelaçadas: a da modernização do 
Estado brasileiro, a do nacionalismo e a do papel social do Estado. 
O discurso abstratamente "estatista" ou "anti-estatista", não dá con 
ta desta complexidade. A questão fundamental será: "mais Estado - oo 
menos Estado - para que?". Ou de outra forma: "onde mais Estado? On
de menos Estado?". Por exemplo. cobrar eficiência das estatais não 
enecessariamente posição "conservadora". 

Do que a Constituinte decidir aqui, decorre inclusive muito 
que vai acontecer com a dívida externa. 

(4) Dívida Externa

do 

e 

A Constituinte, obviamente, não vai legislar diretamente a res
peito. Mas o assunto vai repercutir quando se tratarem temas cone
xos. Há os que defendem o pagamento da dívida - em bom número; a maio 
ria quer que se renegociem as condições de pagamento e um grupo mais
socialmente comprometido, o menor dos três - defende a suspensão pu
ra e simples das remessas. 

(5) Forças Armadas

A questão parece simples enunciada em teoria: se a tarefa dos mi 
litares é puramente a defesa externa, ou se se deve atribuir a eles 
a missão de guardiães das instituições (e da ordem interna). Em ge
ral, elementos mais conservadores são mais propensos a quererem "lei-e-or 
dem" e a desejarem mais presença militar: menos do que de 1964-1985,
porém mais do que querem os constituintes "progressistas". Mas tam 
bém esta questão não é totalmente simples: os elementos mais naciooA 
listas podem ver a presença militar como uma "realidade" que deve seT!' 
usada para a defesa da reserva de mercado em informática e telecomu
nicações, etc. 

(6) Questões de Organização Polltica:

etc. 
Parhrmerrt:crrismo--,t -pre-sid-enciãh-smo,-voto distrital x proporcion�l 

Nestes d�ates (que podem se ligar um ao outro) vão contar con
v1cçoes e, certamente interesses de políticos. É natural que even-
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tuais aspirantes à sucessão de Sarney queiram a manutenção do presi
d�ncialismo; que membros de pequenos partidos prefiram o voto propor
c1onal, e7c. �o entanto, parece que a experiência das eleições pas
sadas_te�1a �eito pender a maioria dos constituintes eleitos, para- 0
vooo, distt1.tal ·� Exe:npl6 de· caro pesam os interesses -dos. pol,Íticos na qaest:àõ, é--, 0 

fato de ( que� soifpresséo militar,, o Cooglzeaso intnxitraiu. o voto distrital<tia, Cai: 
ita· emerrdada de L.969; mas mão .,o regulamentou em lei; o . vot� 
continuou a ser, em 1982 e 1986, proporcional. Haveria na Constitu 
inte uma "simpatia majoritária" pelo parlamentarismo. Mas esta "sim 
patia majorit�ria" a houve, na A.N.C. de 1946 e em todos os Congres= 
sos da 2ª Republica. No plebiscito que se seguiu à curta experiên
cia parlamentarista dos anos 60, parlamentares houve que declararam 
algo como "toda minha simpatia é pelo parlamentarismoj é o sistema
que prefiro; mas a realidade nacional é presidencialista". 

Menos citada �or constituintes, mas eventualmente podendo ser as 
s�nto de debate, e a questão do unicameralismo: se continuamos a te� 
Gamara dos Deputados (em números proporcionais às populações dos Es
tados) e Senado Federal (como representaç·ão dos Estados-membros) ou 
não. A proposta da Constituinte soberana e exclusiva já foi vista 
por senadores, como a "ameaça do unicameral ismo''. (Pe • .Antonio Abreu, SJ). 

(Vide Quadro (PARTIDOS NA CONSTITUINTE) na 

página 6). 
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IGREJA E CONSTITUINTE 
Notícias e Acontecimentos 

- Constituinte Sensivel i Vontade Popular"� o desejo manifestado pela CNBB em mensagem de final de ano. A CNBB defende ainda que a Cons�tituinte seja soberana e expresse as aspirações do Povo. A CNBB par ticipará das pressões populares sobre a Constituinte promovendo mobi lização e informação da base e atuando junto aos constituintes. Já f�ienviada uma carta a todos os constituintes acompanhada do documento"Por uma Nova Ordem Constitucional". Um grupo de seis padres acompanhará diariamente o trabalho da Constituinte assistindo a todas a;sessões. (O Globo, 31/12/86). 

- O Centro Evangélico de Catequese (CECA), entidade ecumênica com sede em São Leopoldo (RS) propõe a criação de uma secretaria especial.em Brasília para reunir as reivindicações de sindicatos, associaçõesde moradores e demais organizações populares. O objetivo é estabelecer um canal de comunicação entre estas organi�ações e a Constituin�te. (Jornal do Brasil, 30/01/87). 

- "Transição e Democracia no Ano da Constituinte". Seminário organ_izado pelo Centro João XXIII e IBASE no Rio, dias 16 a 18/12/86. O seminário contou com a participação de djversas entidades de assessoria interessadas em refletir sobre os temas que estarão no centro dod�bate nacional durante os trabalhos constituintes tendo em vista oprocesso de construção da democracia participativa no país. Posteriormente será publicado um livreto com os debates do seminário.

SOCIEDADE �IVIL E CONSTITUINTE 
Notícias e Acontecimentos 

- "Acompanhamento da Constituinte". Em reuniao realizada em Vitória,
�11 e 12 de dezembro de 1986, o Plenário Nacional PrÓ-Participaçã0 Po

.pular na Constituinte fez uma breve avaliação das eleições e plane� 
jou as atividades do movimento a curto e médio prazo. Foi destacada 
a importância: a) do envio de propostas do movimento popular prÓ-paE 
ticipação na Constituinte a todos os parlamentares; b) de se manter 
contato com os constituintes progressistas de cada estado; e) de que 
os movimentos populares se articulem e se manifestem expressivamente 
durante a discussão de questões chaves na Constituinte, no sentido 
de aprovar propostas que representem realmente os interesses popula
res. 
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- "Pressão Popular e Conscituinte". Mesmo sem ser convidado e mais,
contido por cordões de isolamento e forte aparato policial, o povo
participou ativamente da instalação do Congresso Constituinte. Cer
ca de 15 mil pessoas compareceram e manifestaram-se através de vaias,
aplausos, palavras de ordem e faixas. (Jornal do Brasil, 02/02/87).

SOCIEDADE CIVIL E CONSTITUINTE 
Documentos e Textos 

O DEPARTAMENTO INTER.SINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR (DIAP) tem 
um Jornal Mensal onde analisa diversas questões constitucionais rela 
tivas aos direitos dos trabalhadores. O número 11, de janeiro de 1987, 
analisa o resultado das eleições e pode ser muito Útil às entidades 
populares e sindicais. Preço unitário: Cz$ 3,00; assinatura a4t:
Cz$ 30,00. PEDIDOS: DIAP - Ed. Seguradoras, 32 andar - salas 604 a
607 - Brasília (DF), CEP 70.072 - Tel.: (061)225-9704. 

- "Travessia - da Abertura à Constituinte 8611 
- analisa a política

da cidadania e da modernidade, os intelectuais e a modernização bur
guesa autoritária, o movimento operário e sindical na bibliografia
universitária e a transição à democracia. Livro (293 páginas). Au
tor: Luiz Werneck Vianna. Livraria Taurus Editora, Av. Ataulfo de Pai
va, 1321 - loja B - Leblon, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.440 - Tel.:
239-5994.

- Políticas Governamentais - Novembro/86. IBASE nas páginas 9 a 15
faz uma avaliação inicial do resultado das eleições. Já está em fa
se de preparação também um trabalho analisando o perfil dos constit�
intes. PEDIDOS: IBASE - Rua Vicente de Souza, 29 - Botafogo, Rio de
Janeiro (RJ) - CEP 22251 - Tel.: (021)286-0348.

- 'toemocracia e Violência, Reflexões para a Constituinte". É o re�.!_
tado do trabalho da Comissão Teotônio Vilela, constituída em 1983-0 
livro é uma coletânea de relatos de intervenções, propostas e deba
tes da Comissão sobre a situação dos Direitos Humanos nas prisões e 
instituições fechadas (hospícios, centro de detenção de menores, asi 
lo de idosos, leprosários, etc). Com isto, a Comissão Teotônio Vil� 
la pretende oferecer subsídios para a Constituinte. Livro (160 pági
nas) - Editora Paz e Terra). 

- "Os Democratas Autoritários". Para acompanhar a Constituinte e e_!! 
tender-lhe melhor as marchas e contra marchas, ajuda o paralelo com
o processo de 1946: para o que pode ser Útil a leitura deste livro.
Autor: João Almino, (364 páginas). Editora Brasiliense, São Paulo (SP)
1980. 
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- "Solo Urbano, Propostas para a Constituinte". Autor:
Baldez. PEDIDOS: Apoio Jurídico Popular/FASE - Av. Beira
sala 401 - Rio de Janeiro (RJ), Tel.: (021)262-3406.

SOCIEDADE POLÍTICA E CONSTITUINTE 
Notícias e Acontecimentos 

Lanzellotti 
Mar, 216, 

O 'Regimento Interno da Constituinte deverá sair dia 24/02/87. 
Enquanto este não for aprovado, o trabalho da Constituinte fica con
fuso e não poderão ser discutidas as questões institucionais que da 
rão conteúdo à Nova Carta. Por enquanto, a Constituinte trabalha sã;i 
regimento sequer provisório e com a mesa composta pelo Presidente des 
ta e por pessoas por ele convocadas. (Folha de São Paulo, 04/01/87)� 

- Duração dos trabalhos da Constituinte é a grande preocupação de
.1lguns setores. Existe a nrevisão de que os trabalhos de elaboração 

da Nova Carta sejam concluidos em 1 5  de novembro de 1987. O regímen
to interno poderá estipular um prazo, mas a conclusão dependerá do 
ritmo em que se trabalhar e do maior ou menor envolvimento do corpo 
constituinte, na legislação do dia a dia. (Folha de São Paulo, 04/02/87). 

- Os 23 senadores eleitos em 1982 participarão da elaboração da Cons
tjtuição conforme decisão tomada por 394 votos a 126 pelo Plenárioda
Assembléia. (Jornal do Brasil, 03/03/87).

- "Constituinte Exclusiva". Esta proposta, defendida pelos movimen
tos popu lares e varias deputados progressistas foi derrotada graças
à pressão de setores conservadores, inclusive do próprio governo, a
quem não interessava que a elaboração da Nova Carta fosse uma priori
dade dos constituintes e do povo brasileiro. Mais precisamente, es
tava em jogo a plena "Soberania" ou seja, a autonomia da Constituin
te perante o texto "constitucional" vigente, de 1969. Tanto assim
que os adversários da proposta a chamaram de "golpe branco". Dia lQ
de março a Câmara e o Senado retomarão suas funções normais de acor-

eo com a atual Constituição, podendo então decidir sobre a forma e 
intensidade do seu próprio funcionamento. (Folha de São Paulo, 03 e 

04/02/87). 

- Referendo Popular à Constituinte. Esta proposta apareceu quando
se tratou do projeto de regimento interno da Constituinte e gerou
certa polêmica. A rigor ela não cabe ao regimento interno mas deve
ser votada pela Constituinte mais tarde, como parte do processo de
homologação da Nova Carta. Evidentemente, se se admite que as "que�
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tões polêmicas" devam ser objeto de referendo, entao o Regimento In
terno da Constituinte deverá dar normas, sobre como se selecionam as 
questões polêmicas (por exemplo, por requerimento de 1/3 dos consti 
tuintes?; ou toda questão votada por maioria absoluta, mas contra 0 
voto de 1/5?)·. 

- Dos 64 Deputados Federais que votaram contra as Diretas apenas 10
conseguiram se reeleger. (Folha de São Paulo, 31/01/87).

DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR: UM DIREITO CONSTITUCIONAL? 

No ano de 1986, houve muitas conversas em instâncias do gove�.9 
para lançar um programa de planejamento familiar na linha do PAWt 
(Programa de Assistência Integral à Saúde da �ulherl, já vigente em 
alguns estados. Neste ano da Constituinte, setores do governo e da 
sociedade civil estão reivindicando a execução do planejamento fami
liar como um direito humano. Planejar a prole seria um direito dos 
homens e das mulheres. Daí inovou-se o direito de igualdade de ºPºE 
tunidades. 

Ofereceu às camadas pobres da população os meios de que as clas
ses abastecidas já dispõem, é pressupor a idéia de desigualdades das 
condições, quer dizer, a manutenção da (des)ordem social injusta das 
estruturas econômicas, sociais e políticas. A questão do planejamen 
to familiar com a conotação de anticoncepção é vista como questão téc 
nica. Em nome de justiça social, pretende-se promover uma lógica di; 
tributiva igual a lógica de distribuição da renda (o que não se faz!) 
induzindo assim a encarar a reprodução humana como puro "produto". 
Propõe-se então a produção e distribuição maciça de pílulas anticon
cepcionais e outros meios, pelos serviços de saúde pública e part.ic� 
lar. 

-�
No contexto de uma democracia autoritária, o planejamento fami-

liar corre o risco de reduzir-se a um controle da natalidade imposto 
às populações de baixa renda. Não basta democratizar a informação e 
o acesso aos meios de controle da prole para assegurar ao casal (à
mulher) a liberdade real e prática.

Planejamento familiar bem sucedido exige um conjunto de medid.as 
sociais, pzomovendo, por exemplo, os direitos sociais na Constituin
te, para asse�urar uma vida digna e humana. SÓ assim, pode-se promo 
ver a paternidade socialmente responsável, quer dizer tomando em co; 
ta o verdadeiro bem comum da sociedade. É preciso considerar quem.ri 
tos casais não gozam da liberdade concreta de exercer a paternidade 
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responsável por falta de amor e maturidade na família e de uma ordem 
sócio-econômica justa e humana na sociedade. Neste contexto, exigir 
paternidade responsável dos pobres em nome do bem comum é impor em 
nome do STATUS QUO social o controle da natalidade, aoD que as clas
ses possuidoras chamam de "irresponsáveis consumidores" do desenval 
vimento econômico. Exerce-se deste modo uma pressão "sócio-cultural 
sobre as famílias (as mulheres) de baixa renda para não mais acolher 
a criança pobre, aquela que corre o risco de nascer sem perfeita sa� 
de e sem poder aqu1.s1.t1.vo, quer dizer, aquela vista como o doentet o 
desempregado e marginal de amanhã. 

Voltando para o que está acontecendo, registra-se demanda social 
para controle da prole com meios discutíveis porque drásticos e radi 

� cais. De fato, está ocorrendo no Brasil, uma queda de fecundidad� 
(25% de 1970 a 1980) inclusive nas famílias carentes. Segundo uma 
pesquisa da BEMFAM, 65% das mulheres em idade de concepção usam atu 
almente algum método anticoncepcional e 59% manifestam o desejo d� 
não-engravidar. É a esterilização que explica em grande parte a que 
da de fecundidade (para simplificar, de 6 a 4 nascidos vivós por cada� 
lher de 1970 a 1980). Das mulheres brasileiras entre 15 e 44 anos, 
27% se submeteram à esterilização por ligação das trompas. Nas re
giões mais pobres do país a taxa de esterilização já está atingindo 
40% das mulheres em idade de procriação. O processo de esteriliza-
ç�o está induzido pelo excesso abusivo de partos por meio de oper� 
çoes cesarianas. 

O PORQUÊ do planejamento familiar já é um assunto complicado, 
devido as posições ideológicas e falsos dogmas econômicos como a 
idéia que os pobres são pobres porque têm muitos filhos e por isso 
ameaçam a estabilidade do sistema social vigente. Desde o Brasil 
Colonial até à crise econômica, social e política do início da déca
da dos anos 60, a estrutura de dominação tinha como pré-requisito a 

-manutenção de formas de exploração com alta fecundidade da popula
ção. Hoje, para a reprodução do sistema social vigente, 'é preciso 
que o crescimento demográfico das classes dominadas diminua. 

O COMO do planejamento familiar não é menos problemático. Dian
te da realidade, não pode haver omissão. Precisa-se considerar o 
planejamento familiar como dimensão de atendimento amplo de saúde, 
que cobre as necessidades da população. É um primeiro passo, neces
sário mas não suficiente. Pois o planejamento familiar é questão po 
lítica, quer dizer, de poder. Por isso, não se pode atribuir ao Es= 
tado, aos serviços de saúde pública e particular um monopólio na de
c1.sao (política). 
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Resumindo, para ser um DIREITO, qualquer prática de planejamento 
familiar tem que recorrer à participação ativa e socialmente çonsci
ente de população no quadro de verdadeira democratização. Não have
rá direito ao planejamento familiar se os direitos fundamentais dos 
seres humanos não obtiveram o controle das políticas do Estado e das 
práticas de planejamento familiar por entidades particulares e pÚbli
cas. (Pe. Thierry Linard de Guertichin,·S.J.). 

-
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Introdução 

Centro João XXI 11-IBRADES 
Rua Bambina, l 15-Botafogo 
22.251 Rio de Janeiro, RJ 

BOLETIM SOBRE A CONSTITUINTE 

FEVEREIRO-MARÇ0/87 - NÚMERO 08 - ANO 11 

Com a posse e instauração da Constituinte e a votação do re'.)iinen
to interno e a composição das comissões e subcomissões e escolha dos 

aesidentes e dos relatores destas, a impressão que se tem é que pro
•velmente vai começar o debate da nova Constituição para o Brasil. 

Com isto, tende a mudar o estilo e o gênero literário do nosso bo 
letim, Até agora nossa preocupação era noticiar o que vinha (ou nãoT 
acontecendo na preparação da Constituição. Doravante, sem deixar de 
ser noticiosos, vamos ter de ser mais temáticos. Esperamos sincera
mente nao ser sectários, mas ê impossível esclarecer sobre o debate 
dos temas, sem de alguma forma 11passar11 a' nossa posição. ''Nossa" que 
não é a do Centro João XXIII. mas de quem escreve. 

IGREJA E CONSTITUINTE 
Not icias e Acontecimentos 

Comissão de Acomoanhamento à Constituinte. Esta comissão foi criada 
pela CNBB para acomoanhar de perto os trabalhos constituintes e man
ter informados os regionais, dioceses e outros organismos da lqreja 
sobre o andamento da Constituinte. O trabalho é feito através da ore 

-
ença constante da comissão na Constituinte, realização de reuniões
c>m parlamentares e envio de boletins diários via telex para rádios e

outros organismos, além da elaboração de um encarte para o Boletim 
semanal da CNBB. PEDIDOS de exemplares do Boletim podem ser feitos à: 
Notícias/Boletim semanal - CNBB - Caixa Postal 13.2067 - CEP 70.401 -
Brasília, (DF). 

SOCIEDADE CIVIL E CONSTITUINTE 
Noticias e Acontecimentos 

Iniciativa Popular Constituinte. Este disrositivo pelo �ual conjun
tos de 30.000 cidadaos poderao apresentar emendas ao projeto de cons
tituição, foi aprovado �o Regimento Interno da Constituinte. Foi a 



primeira grande vit6rla do Movimento Pró-Participação Popular Consti 
tuinte que, em conjunto com outras entidades vinha lutando hã dois 
anos pela inclusão desta proposta no Regimento Interno. Esta vitória 
vem provar que com boa articulação entre a pressão popular e os cons
tituintes serão possíveis avanços no sentido de uma Constituição de 
acordo com os interesses populares. São espaços democráticos que vao 
sendo conquistados pelo movimento popular organizado e que é importan 
te utilizarmos e ampliarmos. O Plenário Nacional Pró-Participação PÕ 
pular na Constituinte já selecionou cinco temas para propostas de emen 
das ao projeto Constituição: direitos dos trabalhadores, reforma agra 
ria, reforma urbana, direitos à informação e instrumentos de partici::
pação popular nos planos social, pol Ítico e econômico. 

Além deste artigo que eermite a iniciativa popular constituint9 
outro espaço de participaçao conquistado foi a obrigatoriedade de ca
da subcomissão ter 5 a 8 audiências com entidades representativas, a 
respeito da Constituição que lhes cabe elaborar. O Plenário Nacional 
Pró-Participação Popular na Constituinte está distribuindo folhetos 
sobre como melhor utilizar os instrumentos de participação na Consti
tuinte. PEDIDOS: Secretaria Nacional de Intercomunicação dos Plená
rios - Rua Visconde do Rio Branco, 54 - Rio de Janeiro (RJ) - CEP ... 
20060 - Te 1 . : (021) 222-9832. 

- Reforma Agrária: e a primeira proposta constitucional de iniciativa
popular, pronta para sair às ruas em busca de um mínimo de 30.000 as
sinaturas. Esta proposta visa introduzir na Constituição um capítulo
específico sobre Reforma Agrária na parte que trata da Ordem Econômi
ca e Social. Contém 17 anlgos e algumas inovações polêmicas, como
limitar o direito de cada cidadão ser proprietário de uma máximo de
terras correspondentes a 60 módulos regionais o que varia atualmente
de 300 a 6.600 hectares). O imóvel superior a este 1 imite, e que per
manecer inexplorado por 3 anos consecutivos estará sujeito a confis-=
co. Este projeto foi elaborado pela Campanha Nacional da Reforne 
Agrária (CNRA: que reúne 19 entidades) e foi encampado pelo Plenário
Pró-Participação Popular na Constituinte (O Globo, 02/04/87).

- OAB e Constituinte. Segundo o presidente do Conselho Nacional da
OAB - Mareio Thomas Bastos a entidade contribuirá com a Constituinte
colocando à disposição alguns estudos abertos feitos por ela sobre te
mas a serem debatidos na Constituinte. Já foram distribuídos aos 559
constituintes os volumes que reúnem os anais dos dois Congressos Na
cionais de Advogados Pró-Constituinte, realizados em 1983 e 1985; fu
turamente estas teses serão resumidas em artigos para facilitar sua
utilização pelos constituintes. Estes estudos podem ser Úteis em 
questões como reforma agrária, urbana e sindical, A contribuição se
dará na questão da organização e do fortalecimento do Poder Judiciá
rio. O presidente da OAB, julga necessária a m0dernização do Poder



Judiciaria, para que a ConstiLuiçâo seja tivarnente cumprida. Ele
condenou ainda a esper.:1nça mística de que, pensa que a Constituinte
resolverá todos os problemas nacionais mas acha legítima a esperança
de plantar as bases da democracia de massa; para isso é urgente remo
ver o entulho autoritário e ext·nguir as Leis de Segurança Naciona1-:
de Sreve e de Imprensa (O Estado de São Paulo, 11/04/87). 

- Protesto contra a realização de sessões secretas na Constituinte:
enviado pelo Presidente da OAB-RJ Carlos Maurkio Martins aos 3 senc 
dores e todos os deputados federais eleitos pelo Rio de J�neirq, dt
nunciando o carâLer autoritário do Artigo 35 do projeto rle Reg. ln
terno que prevê a realização de sessões secretas na Constituinte (Jor
nal do l3rasil. 10/04/87). 

-- Propostas da Mulher Marginalizada à Constituinte: elaboradas pele 
Movimento de Promoçao da Mulher, um serviço as vitimas da prostitui
ção, a partir de discussões em grupos, movimentos e associações. Er 
tre estas propostas citamos: a) remuneração do trabalho doméstico de
acordo com o número de filhos; b) garantia de acesso ao emprego e se 
gurança no trabalho para a mulher, sem discriminação, no campo e na
cidade, com ou sem filho, independentemente de idade; c) criação de
creches, etc ... Maiores informações com o Movimento de Promoção da
Mulher - Rua da Conceição, 39 - Boa Vista - CEP 50.000 - Recife (PE\ 
(AGEN - Boletim n9 45 - março/87). 

- Senadores de 1982. Diário publica a votação O Diário Oficial da 
Constituinte acatou a advertencia feita pelo DIAP - Departamento ln
tersindical de Assessoria Parlamentar e publicou a relação nominal 
da votação sobre a participação ou não dos senadores eleitos em 1982
na Constituinte. Na edição em que deveria ser citada a vo�ação, o
Diário Oficial apenas publicou o resultado. O DIAP temeu que essa 
omissão dos nomes e votos significasse um primeiro passo para a ins-

-itucional ização do voto secreto na Constituinte. É sabido que a 
maioria dos deputados denunciados por votarem contra propostas popu
lares não foram reeleitos (AGEN - Boletim n9 45). 

- Dados IBASE - janeiro-feveiro/87: especial sobre a Constituinte. 
com alguns artigos da atual Constituição e as propostas de entidades 
populares e sindicais referentes a: - questão do solo rural e urba
no; - direitos dos trabalhadores, das mulheres, fndios, nearos e cri 
anças;- e sobre os meios de comunicação. PEDIDOS: DADOS/IBASE - Ruã 
Vicente de Souza, 29 - Botafogo (RJ) - Te 1.: ( 021) 286-0348. 



soe I EDADE PO!- fT I CA E CONST I TU.1 NTE 
• , Not1ç1as e Acontecimentos

- O Regimento Interno da Constituinte. O Regimento Jnt�rno da Consti
tuin-te so-fo-i aprovado após 40 dias da instalação do Congresso Cons
tituinte-e foi fruto de d.iscµssões polêmicas. Havia três questões
fundamentais:

1) A SOBERANIA DA CONSTITUINTE.

Esta proposta que jã�havia sido derrotada no decreto de institui
ção do Congresso Constituinte, voltou desde o primeiro dia da insta:" 
lação do Congresso, quando foi proposto ã Mesa que encaminhasse vota 
ção ao Plenário sobre a participação ou não na Constituinte dos sena 
dores eleitos em 1982. Do ponto de vista do resultado da votação 9 
proposta da soberania foi derrotada, mas o fato da votação.em si ja 
abriu um precedente. Quando do debate sobre o Regimento Interno, no 
vamente a soberania da Constituinte era o que mais assustava as 1 ide 
ranças conservadoras. ã medida que esta dava poderes aos constituin� 
tes para decidir sobre pontos da atual Constituição. O que ficou 
aprovado foi que os parlamentares teriam poderes ·apenas para reagir 
sobre pontos da atual Constituição que considerassem relevantes no 
processo de elaboração ·da futura. 

11) PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE.

Sobre isto já falamos noutra parte do Boletim, e acrescentamos
que: a proposta de referendo poeular à Constituinte foi rejeitada 
sendo aprovado apenas que podera haver- �lebiscitos por temas desde 
que solicitados por um terço dos constituintes: feito um projeto as
sin�do_por um terço dos �onstituintes, este deverá ser aprovado pela 
com,ssao de sistematizaçao e pela maioria absoluta de 280 votos, no 
Plenário. 

111) DEMOCRACIA NOS DEBATES PARLAMENTARES.

�ma novidade_é que ao invés do projeto de constituição nascer de
uma unica Comissao Prepar�tória ou de um "pensador", como já aconte
ceu nas outras constituiçoes brasileiras, o projeto nascerá de vá
rias fontes. Foram constituídas OITO comissões temáticas e cada uma
com três subcomi:sÕes, discutindo pontos diferentes que poderão con
vergir; a comissao de sistematização deve receber os relatórios das
comissões !emáticas, transformá-los num texto Único (o Projeto de 
Constituiçao propriamente dito) e encaminhá-lo ao Plenário para emen 
das, votação, etc ... O projeto emendado e votado. retoma à Comissão 
de Sist!matização para ser reelaborado e de novo ao Plen�rio para 
aprovaçao final. 

0 ?recesso constituinte pode ser dividido em 5 grandes etapas: 

e 

- .

A) Formação das Comissões e Subcomissões.

Chegam-nos perguntas sobre, como se formaram as comissões da Cons
tituinte e que se pode esperar delas e que consequências terão. 

Noutra parte estamos enumerando estas comissões, quais são seus 
temas de trabalho. 

Evidentemente. a criação de tais comissões já supoe que o 'conjun
to dos constituintes já tem uma ideia aproximada, sobre quais assun
tos a Constituinte quer falar. 

Em 1823, a organização da Igreja (católica) no Brasil era assunto 
constitucional. Hoje, ninguém pensaria numa subcomissão "da ordem 
eclesiástica". tum exemplo. 

''Onde'' também, fica determinado assunto, já revela a forma de se 
,.mpreender a questão. Se das Forças Armadas se fala junto com todos 
os funcionários públ ices, ou quando se fala da ''independência dos po
deres da República", por exemplo. 

Sobre a divisão dos temas, não houve particular discussão na Cons 
tituinte. O que mais provocou debate, foi, quem ia fazer parte de ca 
da comissão e subcomissão e mais ainda� sobreos cargos nelas (presi-=
dente, relator). 

Parece razoável que todos os constituintes façam parte de alguma 
comissão e é edificante o desejo de trabalhar, revelado no discursr 
de alguns, que achavam que ficariam "Constituintes de segunda", se 1 

tivessem a co-responsabil idade em elaborar o texto constitucional de.::. 
de o começo. 

Supondo que cada um deva trabalhar para valer em seu se!or, fica 
também claro qu_e cada constituinte faça parte de uma comissao. 

Se agora há um "tamanho bom" para cada Órgão, então para seu tra
balho, não há modo de cada parlamentar ir para o setor de sua primei

.ilili preferência. Nem muito �e�os é possível 500 pessoas votarem para 
t1191de cada uma das 500 devera 1r. 

A solução mais democrática é que l Íderes eleitos pelas bancadas, 
de acordo com critérios mais ou menos discutidos com elas, façam a 
listagem. (O auxílio do computador facilita as coisas do ponto de vis 
ta da técnica). 

A solução de fazer grupos como nos encontros popul�res de _Igreja
na Baixada, contar as pessoas e cada qual guardar um numero, nao ser
ve: podiam de repente as pesssoas que mais estudaram um tema, nem fi
carem na reunião que ia debatê-lo mais. 

O papel mais decisivo nestas comissões é do relator. Ele deve in 
terpretar e resumir o pensamento do grupo, remeter a comissão o resuT 



tado da subcomissão; à comissão de sistematização, e ao Plenário que 
o que saiu na comissão, etc.

Assim, quem vai redigir o rascunho da nova Constituição, vai ser 
o relator da Comissão de Sistematização, Bernardo Cabr.�1 (PMDB., AM) _. 
ex-presidente da ,OAB.

Minha impress�o é 9ue. os relatores em m�dia estão mais progres� 
s�si�s que p conjunto da Constituinte. Meio em tom de bfintadeira, 
compararia isto 'éom a CNBB em seu's primei.ros anos de ·vida, '9uando um 
episcopado bastante conservador elegia· pará a 'Secretar'ia Gera1' 1

• Dom 
Hélder Cãma�a, porq�� ele tinha propostas concretas e era articulado.

Outro aspecto desta questão é que o Palácio do Planalto e seus 
aliados na Constituinte, perderam algumas pequenas batalhas. Sijm-í.i 
lar de soberania, a Constituinte aumentou de fato sua margem de a� 
nomia. 

Isto inclusive se 1 iga com a crise da "Aliança Democrática'1, que 
hoje ainda exíste.a nível do ministério do'Sarney e em alguns esta
dos. Cada vez mais, os "progressistas" do PMOB" se aproximam dos pe 
quenos partidos· progressistas e da ala socializante do PDT: enquanto
que o PFL, os "moderados" do PMDB se agrupam entre si . 

. ' 

Não se deve subestimar no·entanto, o-poder cle fogo do Planalto. 
Quem "nomeia e demite, prende e solta'.', continua sendo o governo e 
não os rela._tore� liqerai� e_prggressistas_da Co�stitu\nte ... 

As oi to· comissões são: , 
·
· 

1) - Soberania a Direitos �umanos (tem�s como dfvida externa, direi
tos da l]lulher, t_ortura, etc ... ); 

-· r • • • : , - • • • • - :.. 

2). - Or.dem E:conÔmjca {Reforma Agrária, estatização ou-não u0 trans.
porte·rodoviario e ferroviário, questão urbana); 

31 -�9rganiz�iãç, dqs·Podêres e Sistema' d�. Governo (mandato pre?idere 
_ çial� func içmamento da Camara e Senado); ·· 

4) - F�mfl ia, Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ci�ncia e Tec
n9logJ�; 

5)·--Sistema Tribt!ltá:rio e,Fi·st::a·l (estatização €los bahcos, questão do
- jmpost© de renda .. .J·;

6) 
_ 

O roem· Soe i � 1 '('d i rei tos· po·s t r_aba 1 h�d;·re � .: s_aGçJe .. ·. _)_;

7) · ,-._Organização do Estado (,Fede
1

ração, etd·; 

8) - Comissão Eleitoral e de G·,úantia ·da·s lnst'ituiçÕes ·(en'tre outros
temas, papel das forças armadas,. · 

. 
l 

1 • 

Para esta etapa de funcionamento das Comissões e Subcomissões 
existe um prazo de 60 dias. 

8) A Comissão de Sistematização recebe as propostas c2s Comis
sões, elaborando então o projeto num prazo de 30 dias. 

C) O projeto v<1i ao Plenár·io para ser discutido e receber emen
das. Este processo dura 45 dias, sendo que as emendas sé poderão 
ser apresentadas nos primeiros 30 dias. 

D) A Comissão de Sistematização estuda as emendas aoresentadas
e reapresenta projeto novo ou reestruturado.. Para esta etapa se 

.,
revê em 25 dias.

E) O projeto reelaborado volta ao Plenário para discussão e vo
tação em dois turnos. 

(Folha de São Paulo 05/04/87, Jornal do Brasil, 12/04/87 e AGEN-Bo
letim n<? 46). 

CONSTITUINTE E DIREITOS DOS TRABALHADORES 

A subcomissão intitulada 11qos direitos dos trabalhadores e ser
vidores pÚbl icos 11

• da comissão de Ordem Social, é a que deve elabo
rar propostas sobre assuntos trabalhistas e sindicais �ara a Consti 
tuição. Na hora em que escrevo, ainda não está claro, se os mem
bros dela em média são antes abertos ou mais bem fechados. 

O tema do Trabalho é suma�nte importante para a Constituição, 
pois o traba.lho e central .r,ara promo�er a participação; a rle,nocra
cia e a justiça, a nfvel indi.vidual e.social. -�ão se pode .rorém 

•
consiçer�r este tema, desligado de outros centrais também, como o.
Bas 1 iberdades e direitos-dos-G�dadios, .da in�epénd�nEia- dos pode
res e sobretudo da economia. A economia tem uma di�ensão social 
�não ap�nas té��ic�l- embora�m�itas yezes nega�a. . _ 

Sindicatos, patrões, pol Íticos, intelectuais e governo· ·Cúncor
dam .�m reconhecer. o-atraso-da leg:slqçeo trabalhista no país: 'A de 
fasagem entre o desenvolvimento econômico e o social ,.é tecnicamen-=
te prejudicial e, moralmente, inaceitável. O poder do capital é ab 
soluto, quase ditatorial, enquanto que não se reconhécem os, ·traba-=
lhadores como atores de pleno djreit0 n0· processo de· implementação 
da democracia política, econômica e social. 

A proteçãó-·aos. traoa 1 hacfores é. nif'n i'ma � quase não' éx i ste na prá
tica. Quanto a salários, acidentes de trabalho, jornada, l iberda
des sindicais, e tan�os outros a�pec�os importan�es_da vida dos tra 
balhadores, a situaçao concreta e muitas vezes pess1ma. 



A C.L.T. (Consol idaçãQ das L�i � qo Trabalho) reúne as 
lhistas; foi elaborada entre 1930 e 1943. Tem inspiração 
é arcaica e ainda mesmo sobre ela houve recuos entre 1964 

• 4 
:*' 

. . 

leis ·traba 

fascista-:
e 1985. 

Hoje na "Nova RepÚbl ica
11 há tímidas mudanças mas , não grandes 

avanços· .. As. centra· is sindicais foram reconhecidas, não há mais in
tervenções nos sindicatos. Mas a repressão conti nua violenta e qua
se todas as greves são declaradas. i legais .• pois não se renov.ot.r a le
gisleção qu� favorece o sindical i'sm·o acomodado. Nestes Últimos me
-sê_s_õe surto grevista , pressões dos setores cons,.ervadores e. autor i tá 
rios contra os trabalhadores encontram mais espaço dentro .d.o governõ. 

:-
. 

- . . . . . . - . - . 

Cabe notar também que o context9 gera 1- não. favorece.mui to a cor.i
qu i sta de um texto constitucional aberto: a r.ecessão se acentua,. · a 
legitimidade do governo se esvazia e neste contexto a seguranç? que 
o autoritarismo empresta,·encontra mais audiência que uma propost.de abertura democrática. 

A Constituição consagra um espírito, direi tos e deveres e gran
des e ixos; determina espaços e normas gerais de atuação. Não legis
la no concreto.· Nãb cabe portanto, esperar dela as respostas a to
das· as re·rvindicaçÕe's sindicais. Algumás·determinações concretas po 
dem aparecer nela�·mas a miaria das soluções dos problemas trabalhii 
tas depende mais das leis ordinárias e sobretudo, das relações reais 
de_ força p9l Ítica eotre empregados e empregadores. 

Se fosse necessário reduzir a úm.nÚcleo o espírito do conteúdo 
desejável para os di reitos dos trabalhadores na Constituição, eu di
r!a : liberdade nos t�ês campos principai� do sindical ismo: organiza
çao, açao e negociaçao. 

Liberdade de Organizàção: que os sindicatos sejam autônomos pe
rante o Estado, 1 ivres do controle do Ministério do Trãba lho; possam 
ser dos trabalhadores e para eles, sem intervenção externa. Os esta 
tutos, estrutura, orientações e perspectivas, finanças sindicais, tu 
do deve depender primeiramente dos trabalhadores, 1 imitados pela JeT• apenas como todos os cidadãos. W 

Talvez seja boa expressão da liberdade de organização sindical 
hoje, a Convenção 1987 da O. I. T ., assinada por mais de 90 países. O 
Brasi l ainda não a assinou por oposição de setores tanto do governo 
e da burocracia, como de empresários e mesmo de sindicalistas: a maio 
r ia da C.G. T. rejeita a Convenção 1987. Seria muito bom, se os arti
gos da Constituição sobre a I iberdade sindical se inspirassem no es-:
pÍri to desta Convenção. Derrubar a atua l estrutura vertical ista e 
atrelada ao Estado, ameaça as atuais organizações sindicais, daí as 
resistências de certos setores organizados, que se sentem ameaçados. 

Liberdade de açaÕ: na luta para defender seus interesses, os tra 

· - - · . · da opinião núbl ica a Jus balhadores d1-spoem de varias �rmas. o a�o,o ,,_ _ , _ 
ti ça do Trabalho as negociaçoes e a lei. �as, quando nao tem acesso 
a estes instrume�tos? Ao contrário dos patroes = do gover�o, quando 

os 1 íderes trabalhadores podem falar na televisao? A Just,�� do Tr�b� 

lho se tornou a justiça do capital. em 1986, no Estado de �ao Pa

d
u o, 

d · J • s- esta aos trabalha ores99% das greves foram declara as I ega,s. o r 
a arma principal e Última : a greve. 

é fim er, si. é rneio de Há muitas formas de greve; a greve nao 
d • r '  ·1 d r Os trabalhadores pressão, instrumento dei i�ado = 1�1c1 e se usa . 

0 sabem bem. Quando, porem, nAo hz outro r�curso, a greve é direito 

para todos os trabalhadores. Há quase um seculo gu� a lgrej� refle

te isto. o direito de greve quase inexiste na pratica no pais. 

A Constituição, além de dar aos trabalhadores_os meios de s� de-
•derem (o que permitiria não terem de recorre'. a greve) deveria re

conhecer a todos os trabalhadores, direito efetivo de gre�e, _e�b�ra 

depois este direito se tenha que ser regulamentador em lei ord1nar1a. 

Há muitos setores patronais e pol Íticos que não o querem. 

Liberdade de negociação: talvez - é minha �pin�ão - a_ ne2ociaçao 

seja a funçao principal do sindical!smo; orijan1zaçao e açao sa� ape
nas meios para se chegar a ne2ociaçao f�vorave�: Corno construir �em� 

· e ·ust',ça sem discussoes confl ,tos, dia logos. confrontaçoes crac I a J , ' - - - · j 't acordos; numa palavra, sem negoci�çao? Nao havera dem�cr�c,a po_, 
nem social, nem econômica, sem pratica ampla de negocia?ª�· _Alem 
a negociação ser neces:ãr�a para ev!tª'. enf�entam�ntos 1nute1s �ar: 
todos. A negociação nao e apenas d1re1to, e_tambem dever. �ecess,da 
de absoluta. lnfel izmer,te, nesse :ar.ip� tarnb·=�· o 3traso e e�orme: 
trabalhadores e sindicatos ainda nao sao considerados e tratado� com� 
parceiros de pleno di�eito, iguais ao governo e ao patronato. na def� 
nição do futuro do pars. 

A Constituição, se quer_al ice'.çar _a_democracia, deveria estabele� 
r O princíoio da negociaçao obr1gator1a e permanente em todos os n� 

-is da soci�dade: daquele nacional ao de empresa e de !�cal de trab� 
lho. só assim se poderá ava�çar no ate�d!mento progressivo e u'.g�nte 
das reivindicações sobre saf arias, cond1çoes de trabalho, estab, lida-
de, etc. 

Quem participará do esforço para introduzir tais orientaçoes 
Constituição? Há deputados e senadores abertos aos problemas, mas 
minoria. 

na 
sao 

Cabe primeiro às centrais sindicais ajudá-los e assessorá-los, 
1 t fazer propostas específicas pressionar o conjunto dos par amen ares, 

através de emendas populares. 
-

c.U.T. e C.G.T. têm muitos pontos em comum a apresentar a Cons 



cituinte, mas enquanto a C.U.T. exlgê mudan�a radical da ��trutura 
sindical, a C.G.T. prefere resguardar em parte o si·si:erna sindical 
existente, por isto, recusa a Convenção 1987. 

Cada central tem seus próprios assessores jurídicos; o DIEESE (De 
partamento lntersindical de Estatísticas Econômicas e Sociais) e o 
DIAP (Departamento lntersindical de Assessoria Parlamentar) prestam 
também vai ioso serviço procurando unificar as propostas do conjunto 
do movimento sindical. Muitas outras propostas também procedem de or 
ganismos e entidades que tomam a defesa dos direitos populares e dos 
trabalhadores (Pe.Bernardo Lestiénne, S.J.). 

Comentário 
• 

Fundamentalmente concordo com o que nos diz Bernardo. Mas combi-
nei com ele; que taria um curto adendo. ta parábola da perna enges
sada. Ou do acidentado que aprendeu a andar com muletas. 

Há sindicalistas.que temem a adoção da Convenção 1987 da O. 1 .T. no 
Brasi 1, porque temem qwe ela ''desconjunte" o movimento sindical. Ou 
seja, é semelhante a um aci�entado a quem de repente a gente diz para 
tentar andar sem muletas. 

O atrelamento estatal. ao mesmo tempo em que domestica o 
to, "facilita a vida", garante possibilidades de atendimento 
cessidades imediatas, etc. ''Ajunta" a classe operária pouco 
zada. 

sindica 
de ne-=

organi-

A 1 iberdade sin�ical tem corno contrapartida, que o sindicato terá 
que arrumar seus proprios recursos. Que o trabalhador descontente po 
derá fundar seu sindicato sob a marquise de esqu·ina. Então, a unida":' 
de será uma tarefa a ser realizada, negociada e suada. 

Ou seja, quem aposta na democracia, tem que apostar no risco.� 
certo modo também eu diria, se a verdade 1 iberta, a 1 iberdade rev
o real (Pe. Antonio Abreu, S.J.). 

-----=--
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SOCIEDADE POLÍTICA E CONSTITUINTE 
Noticias e Acontecimentos 

'0, O SEGUNDO SUBSTITUTIVO DE CABRAL - O "CABRALÃO II". 

• 

O relator da Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral, 
apresentou dia 18 de setembro o seu segundo substitutivo ao Pro 
jeto de Constituição. 

'. O novo texto do relator envelhece bastante o projeto, re
. tomando pontos tradicionais do direito constitucional brasilei 

- - - ti 

-

ro e repetindo Cartas anteriores. Jargoes como todo poder ema 
na do povo e em seu nome será exercido" e "todos são iguais p; 
rante a lei", continuam vagos, desprovidos de qualquer base d� 
sustentação, já que não se cria� dispositivos que protejam os 
ma"is fracos. Desiguais devem ser tratados desigualmente para, 
a partir daí, conquistar a igualdade. (CEAC/UNB). 

- ALGUNS PONTOS POLÊMICOS DO CABRAL-2, EM DEBATE NA SISTEMATI
ZAÇÃO.

SISTEMA DE GOVERNO: COMO COMEÇOU: Conforme proposta da Comi�
são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, o presi 
dente da República ficava apenas como chefe de Estado, cabendo 
ao primeiro-ministro "exercer a direção superior da administr� 
ção federal '1

• Previa "moção reprobatória ao plano de governo 
que o primeiro-ministro ficava obrigado a apresentar em dez dias 
ao Congresso, por iniciativa de um quinto dos deputados fede
rais e aprovação da maioria dos seus membros". 

COMO ESTAVA: O Cabral-2 mantinha o presidente como chefe de 
Estado e dava ao primeiro-ministro a mesma competência fixada 
pela Comissão. Moções de censura só poderiam ser apresentadas 
apos seis meses de posse do primeiro-ministro. A eleição pre
sidencial seria direta no primeiro turno, mas, se nenhum candi 

l



dato obtivesse maioria absoluta, o Congresso elegeria o presi
dente entre os dois mais votados. 

COMO PODE FICAR: A grande batalha e em torno do prazo para a 
implantação do parlamentarismo, a ser definido nas normas tran 
sitórias e não no corpo permanente. O governo quer o presiden 
cialismo, mas dá sinais de que engolirá o parlamentarismo, s� 
só for implantado em 1989. Os parlamentaristas estão dividi
dos entre os que querem a vigência do sistema logo após a pro
mulgação da Constituição, os que preferem implantá-lo em 1989
e os que desejam jogá-lo para 1990.

-
REFORMA AGRÁRIA: COMO COMEÇOU: O texto da Comissão de Ordem 

Ec-0nÔmica não previa imissão (concessão imediata) de posse, mas 
vistoria prévia, pela Justiça, em "ritmo sumaríssimo", antes de 
qualquer desapropriação. Definia elasticamente o conceito de 
"f�nç�o social" 1 sem a qual o imóvel ficaria sujeito a desapr�
pr1açao. 

COMO ESTAVA: Pelo Cabral-2., a imissão de posse depende de pro 
nunciamento da Justiça, que tem noventa dias para se manifes-=

tar. Transfere à lei ordinária os requisitos para a definição 
do cumprimento ou não da função social do imóvel sujeito à de
sapropriaçao. 

COMO PODE FICAR: A UDR promete ''jogar na lata de lixo" o tex 
to referente à Reforma Agrária do substitutivo de Cabral. O� 
"moderados" do PMDB pretendem abrir instância judicial de deci 
são, no caso de a primeira instância não se definir em 
ta dias. A esquerda quer agilizar mais o mecanismo de 
priaçao. 

REFORMA TRIBUTÁRIA: COMO COMEÇOU: O texto da Comissão do Siste 
ma Tributário, Orçamento e Finanças previa a redistribuição 
das receitas tributárias do atual nível de 44,69% para a União, 
37,51% para os Estados e 17,8% para os municípios; 36% para a

União, 40% para os Estados e 24% para os municípios. 

COMO ESTAVA: O Cabral-2. manteve a mesma estrutura formulada 
na Comissão. 
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COMO PODE FICAR: O presidente Sarney está desencadeando uma 
ofensiva contra este trecho, sob argumento de que ele redistri 
bui recursos, mas não redistribuí encargos. A ofensiva do Pli 
nalto e do Ministério da Fazenda não obteve sucesso até agora� 
já que os deputados, sarneyzístas ou não, correm risco de fi
car sem sua base eleitoral se nao reforçarem os cofres de Esta 
dos e municípios. 

ESTABILIDADE NO EMPREGO: COMO COMEÇOU: O relatório da Comis
são de Ordem Social assegurava a "estabilidade desde a admis
são no emprego, salvo cometimento de falta grave comprovada ju 
dicialmente, facultando contrato de experiência de noventa dias". 

COMO ESTAVA: No Cabral-2, estava entre os direitos dos traba 
lhadores "garantia de emprego, protegido contra despedida ímo= 

tivada, assim entendida a que não se fundar em: a) contrato a 
termo, nas condições a prazos de lei; b) falta grave, assim con 
ceituada em lei; e) justa causa, fundada em fato econômico in� 
transponível, tecnológico ou em infortúnio na empresa, de acor 
do com critérios estabelecidos na legislação do trabalho". 

-

COMO PODE FICAR: Os constituintes, sobretudo do PT, sao mino 
r1tários para manter essa redação, que 0s "conservadores" e li 
berais pretendem derrubar por destaque. 

- CONSTITUINTE E PREÂMBULO DO CABRAL-2.

CONSTITUINTES DISCUTEM NOVE HORAS E MEIA PARA APROVAR PREÂM
BULO.

A discussão em torno da expressão "sob a proteção de Deus" 
foi a que mais absorveu, na quinta-feira, 24/09, o tempo dos 
constituintes. O vice-líder do PT, deputado José GenoÍno (SP), 
apresentou um pedido de destaque para retirá-la do texto argu
mentando que, numa sociedade pluralista, os ateus deveriam ser 
considerados. 

Ao final, a referência a Deus permaneceu. Em 1946, refe
rindo-se à mesma fórmula, presente no projeto de Constituição 
que se elaborava, o crítico literário e jornalista Álvaro Líns 
comentou: "Como puderam os autores desse projeto colocar os cons 
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tituintes sob a 'proteção de Deus', assim tão despreocupadamen 
te, tão inconseqÜentemente? Nem ao menos preferiram expressões 
como "pedindo a proteção de Deus" ou invocando a proteção de 
Deus( ... ) como se tivesse certeza dessa proteção". 

O raciocínio de Lins não é, contudo, suficiente para ca
racterizar a improcedência dessa cumplicidade unilateral cem 
Deus. Imagina, possivelmente, a congregação parlamentar que 
com isso poderá obter, de saída, a simpatia da Igreja. Temem 
os constituintes - ao menos uma fatia deles - não a Deus, mas 
ao que pode significar nas urnas o possível estigma de ter vo
tado "contra" a proteção divina. (Folha de São Paulo e O Globf

r 

26/09/87). 

PLERISCITO E SISTEMA DE GOVERNO. 

Jé está protocolado, na Comissão de Sistematização, pedi
do de destaque para a �reposta de um plebiscito sobre o siste
ma de governo, a ser realizado no dia 15 de novembro de 1988. 

O plebiscito acaba sendo, na prática, a Última etapa de 
estratégia do Palácio do Planalto para tentar ceder, no máxi
mo, os anéis sem perder os dedos. Por isso mesmo, o Palácio 
não está jogando tão pesado em favor do presidencialismo - já 
engole o parlamentarismo com certas restrições -, nessa etapa, 
para evitar que uma radicalização, já, dificulte a negociação 
posterior. Afinal, quando da votação das disposições transitá 
rias, o Palácio do Planalto pode conseguir que o parlamentaris 
mo seja jogado para 1989 ou 1990, assegurando mais dois ou três 
anos de poderes reais para o presidente Sarney. 

vê-se, por aí, que o Planalto tem amplas chaoces de preser
var os dedos. (Folha de São Paulo, 23/09/87). 

CRISE DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA E PARLAMENTARISMO 

Presidencialistas e parlamentaristas do PFL e do PMDB, 
sem distinção, disseram que a mais recente crise da Aliança 
Democrática liquida a possibilidade de o presidencialismo ven
cer na Constituinte. Disse o Senador Fernando Henrique Cardo
so, parlamentarista, que vários parlamentaristas do PFL antes 
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tinham compromissos com o governo, mas agora poderão votar pe
lo parlamentarismo. Mesmo um presidencialista do PMDB, como o 
deputado Renato Vianna (SC), que conversou com o presidente 
Sarney de manhã, percebeu a mudança na disputa do sistema de 
goverr.o. "Sentia que estava havendo um recuo de alguns parla
mentaristas, mas agora, com esta crise, não sei qual será a p.9. 
sição do -PFL". 

Segundo Saulo Queiroz (MS), secretário-geral 
se da Aliança m�1dará as relações do partido com o 
PFL era o Único partido que apoiava o governo sem 
mento", disse. (Jornal do Brasil, 25/09/87). 

SOCIEDADE CIVIL E CONSTITUINTE 

Notícias e Acontecimentos 

RELATOR E EMENDAS POPULARES. 

do PFL, a cri 
governo. "O 

constrangi-

Nenhuma das lOO(cem) ewendas populares que foram encami
nhadas à Assembléia Nacional Constituinte foi apreciada pelo 
r·elator da Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral. No pa 
vécer que apresentou sobre as mais de 30 mil emendas apresent� 
das pelos constituintes, não há menção alguma às propostas po� 
pulares, que receberam apoio de 12 milhões de eleitores de to
do Erasil. (O Globo, 21/09/87). 

O nosso esforço não terá sido em vao, se cada um de nós, 
unidos por objetivos comuns, exigir respeito e sensibilidade 
dos senhores constituintes no que se refere aos nossos interes 
ses e necessidades. 

Obs.: O Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte (Rua 
Visconde do Rio Branco, 54 - CEP 20060, Rio de Janeiro, 
RJ), oferece importantes passos norteadores para nossa 
açao efetiva sobre as decisões da Constituinte. 
Vale conferir! 

CIMI E O C.ABRAL-2. 

O presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
Dom Erwin Krautler, acusou ontem o segundo substitutivo do re-
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lator Bernardo Cabral, de "legalizar o etnocÍdio dos indíge
nas". 

" Ele cassa os direitos dos Índios e a indianidade daqueles 
que são vítimas do processo de espoliação e marginalização, re_! 
tringe as terras por eles ocupadas e permite a exploração por 
particulares, inclusive estrangeiros." 

De acordo com o Parágrafo lQ do Artigo 261 do substituti
vo, os Índios passariam de pessoas relativamente incapazes (con 
forme legislação vigente) a absolutamente incapazes. 

"Os Índios devem ser entendidos como plenamente 
admitida a diversidade étnica e cultural." 

•capazes, 

"Acho que o assunto deve ser discutido na lei ordinária e 
não na Constituinte", explicou .. (O Globo, 25/09/87). 

UDR E IMISSÃO DE POSSE. 

O presidente da União Democrática Ruralista, Ronaldo Caia 
d-o, disse que a DDR irá promover o "maior levante cívico" se o 
Congresso Constituinte aprovar a imissão definitiva da posse 
da terra nos casos de desapropriação, conforme está sendo pro
posto pelo substitutivo do relator Bernardo Cabral. "A imis
são imediata é um AI-5 contra a classe rural, uma aberração j�
rÍdica que destruirá o setor". 

Segundo Caiado, a UDR tem condições de mobilizar 
um milhão de pessoas para protestar contra a queda do 
de propriedade". (Folha de São Paulo, 17 /09/87). 

"mais de 
direito
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Os "Sem-Terra" podem mobilizar muito, muito mais pelo mais 
sublime dos direitos: O DIREITO À VIDA. 

CNBB E O SISTEMA DE GOVERNO. 

O presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, dis
se que lamenta que a escolha do sistema de governo pelo Con
gresso Constituinte "consagre tanto tempo e papel", quando o 
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povo está exigindo reformas urgentes como reforma agrária e r� 
forma urbana. Ele frisou que qualquer que seja o regime adot� 
do I 

presidencialismo ou parlamentarismo, se assumido ''por pes
soas competentes e respeitadoras da democracia podem, com as 
respectivas limitações, ser Úteis historicamente ao país". 
(Folha de São Paulo, 25/09/87). 

SOBRE A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

1 . d li "Nada parece tanto um saquarema, como um uzia no po er . 
Ou seja, um liberal conservador brasileiro típico se comporta 
no po0er exatamente como o conservador própriamente dito que 
ele criticava na véspera. Quando se tratava do assunto voto 
distrital, no Último boletim, citamos esta frase corrente de 
crítica bem-humorada do povo do Império. Mas por que os "lu
zias" uma vez no poder parecem "saquaremas"? 

t que os liberais tipicos brasileiros são muito, mas mui, 
to liberais até o momento em que começam a ter medo da liber

dade dos outros. Ou até mesmo, medo de reconhecer a realidade 
real. Precisam de uma porção de mitos para que seu liberalis
mo possa persistir. Quando a "coisa" ainda_não é mais �impl�s 
mesmo: o mito interessa para legitimar a aliança dos liberais 
com interesses lá fora. 

Isto dito fica talvez um pouco mais fácil entender a rea
çao do Ministro Brossard e de parte de grande imprensa, dian
te da proposta constitucional de se reconhecer o caráter pluri 
nacional ou pluriétnico da República Federativa do Brasil. 

Para começo de conversa, vamos afastar uma confusão ver
bal a respeito da palavra "nação". Pode-se discutir a �on�e:_ii 
ência ou não de ser usada esta palavra, caso na Constituiçao 
"nacionalida�e" seja sinônimo de "cidadania". Mas no Brasil 
sempre se falou de "nações indígenas". Ao contrário do que 
afirmou com tanta segurança o Ministro Paulo Brossard de Souza 
Pinto (luzia dos mais luzidos), Anchieta e Vieira falavam de 

-
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"nações indígenas" e a CNBB e o CIMI nao_ a am _e_ so erani�,
quando dizem "nações indígenas". Quer dizer, Vieira e Anchie
ta falavam igual à CNBB e ao CIMI. 
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O fato é que dentro do complexo sócio-político chamadoBra 
sil, nao há só indivíduos e famílias de diversas origens. Mas� 
ao menos no caso dos Índios, temos que falar de "povos". Ou na 
çoes, no sentido cultural, real e não jurídico. Povos que ai; 
da existem; eu disse "ainda", como constatação. 

O próximo passo, o que se propõe, é que na sociedade que 
queremos construir, não só indivíduos e famílias (indígenas e 
outros) tenham direitos, mas que nela - na sociedade com que 
sonhamos - deva haver espaço para estes povos indígenas conser 
varem sua existência como povos. 

Quando da proclamação da República, os positivistas orto
doxos queriam que a Constituição de 1891 reconhecesse os po
vos indígenas como Nações-Estados independentes, com os quais 
os "Estados Unidos do Brasil" estariam relacionados por vias 
diplomáticas. Os povos indígenas seriam para todos os efei
tos, sujeitos de Direito Internacional. Mas não é isto que se 
propoe agora. A África do Sul criou estadinhos autônomos en
cravados em seu território, para onde remeteu parte da popula
ção das diversas etnias bântus. Ninguém está propondo a cria
çao de "bantustãs" para os Índios no Brasil. 

Ou seja, toda a retórica de que "estão querendo retalhar 
a int:gridade nacional" não tem fundamento no que foi propos
to, so por se ter usado a palavra "nação". 

Evidentemente, o reconhecimento do direito dos Índios a so 
breviverem como povo, comunidade de feição própria, para não 
ser puramente verbal, tem que exigir as condições objetivas e 
materiais para isto. Dada a particular relação cultural-reli
giosa do indígena co� a terra, o respeito à alma dos povos in
dígenas passa por um mínimo de respeito à sua relação com a 
terra: solo e subsolo. 

Mas, aí é que entra a dificuldade para os aliados (sobre
tudo externos) de nossos liberais-conservadores: a exploração 
de minérios em terras indígenas fica mais difícil. Diga-se de 
passagem que um dos "custos" da democracia é precisamente tor
nar complicadas todas as decisões que eram muito mais rápidas 
e siw.ples nos saudosos tempos autoritários. Sobretudo aquelas 
que serviam a interesses que não se podem apresentar perante a 
opinião pública por razões de c0mpreensível pudicícia. 
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Vale ressaltar a deliciosa ironia histórica, de o "Estado 
de São Paulo" promover sua cruzada em prol do nacionalismo mi
neral, acusando o Conselho Mundial das Igrejas ,de sinistra tra 
mÓia transnacional contra os interesses do Brasil e apelando 
para as esquerdas como suas aliadas (dele, do Estado de são Pau 
lo). Quem diria, o Estadão aliado da C.S. e do P.C. do R.! 

Para preparar e justificar o golpe que acabou dado em 10 
de novembro de 1937, militares integralistas inventaram um tal 
de "Plano Cohen". Na década de 70, antes de morrer, o General 
Mourão Filho revelou cândidamente, que se tratava de um "exer
cício especulativo de Estado-Maior", que ele, aplicado capitão 
estudante de estratégias de guerra iceolÓgica, havia composto. 
O fato é que tal "exercício" foi encontrado "por acaso" e leva 
do às mais altas autoridades da República de então. O Plano 
Cohen justificou uma série de medidas contra-insurrecionaisqu 
desembocaram no golpe do Estado Novo; serviu para assustar o, 
incautos com a "solércia comunista". Pois agora se passa algo 
muito similar. Nem estou sendo original. Foi o Senador Seve
ro Gomes, que chamou as denúncias do Estadão, de "Plano Cohen 
das Mineradoras". 

A CNBB apresentou provas de que alguns documentos public� 
dos, simplesmente foram forjados. A CNBB se empenha em que o 
assunto seja efetivamente, seriamente investigado. Quando pa.E_ 
lamentares conservadores propuseram uma C.P.I., Dom Luciano dis 
se que a CNBB e o CIMI querem que haja investigação séria, nã'õ 
a temem, que só tem medo da investigação, quem tem medo da ve, 
dade. Não é à toa que, de repente, alguns dos acusadores ado� 
çam e não possam comparecer à C.P.I. convocada. 

Os tais documentos deviam fundamentar a interpretação ex
tremada e abusiva da proposta do reconhecimento da "plurietnici
dade" da sociedade brasileira, como sendo tentativa de ''cindir 
a integridade nacional'1

• Pois o argumento do uso da palavra 
"nação", como vimos, sozinho é extremamente frágil. 

Por q_ue neste assunto, o Estadâo e outros jornais libe
rais investiram contra a Igreja, como aliás também o Ministro 
Brossard? A pergunta faz sentido, uma vez que o CIMI e a CNBB 
não são as Únicas forças que defendem os Índios. 
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Pelo jeitoJ fazia parte do "Plano Cohen das Mineradoras" 
precisamente a jogada "nacionalista" no momento em que o Bra
sil tem dificuldades de pagamento da dívida externa, etc. Pa
ra isto, se precisava de certa verossirrilhança nas denúncias 
de articulações internacionais. Por outro lado, sempre fez par 
te da ideologia dos liberais conservadores no Brasil a visão - ' 
conspiratoria da História. Segundo esta leitura a História é 
sempre feita por quem tem poder e o mais das vezes, por pode
res ocultos. Ora, o relativo êxito das propostas populares da 
CNB� e de grupos locais de Igreja terá contribuído para um pe
queno aumento conjuntural do Ódio contra a Igreja, "poder" que 
antes sempre estava do lado "certo". É significativa por exemf' 
plo neste conteY.tO a "reescritura" da História a respeito do 
que teriam ou não teriam dito Vieira e Anchieta. No fundo se - , 

' 
a gente nao e capaz de levar a sério o Índio, como vai brigar? 
Tem que achar para a causa indígena um tutor, um mentor. 

Também é verdade que mal ou bem há setores da Igreja que 
têm contato e presença nos ambientes indígenas e que poderiam 
vir a denunciar abusos, como já têm feito. Então, tanto mais 
necessário se fazia, desmoralizar estes grupos e pessoas. In
clusive, têm que ser afastados das áreas indígenas o quanto 
antes. 

Finalmente, uma pergunta curiosa. As Organizações Globo 
que tanto se preocupam com o mico-leão, para que se não extin
ga, que tal se se interessassem pela sobrevivência de tykunas 
e wairniri-atroaris? 

(Pe. Antonio Abreu, S.J.). 

Q 

AS ELEIÇÕES NO BRASIL 

Na história da República brasileira, verifica-se que as 
mudanças processadas no poder político vieram muito mais me
diante articulações militares e palacianas, tendo como pano de 
fundo as agitações populares, do que através do voto. Podemos 
citar a Proclamação da República (1889); a Revolução de 1930; 
o Estado Novo (1937); a redemocratização do país em 1945 e o
Movimento Militar de 1964, que derrubou o Presidente João
Goulart.

Corno vimos, o povo brasileiro tem estado marginalizado das 
principais decisões políticas, sequer exercendo aquilo de mais 
eleme�tar e característico numa democracia: o direito de vo
tar e ser votado. Este aparece esporadicamente, apenas 
aparar as arestas de uma situação já definida na sua essência 
por métodos ditatoriais e, conseqüentemente, violentos. O di
reito ao voto é legitimado em pleitos que não mudam uma estru
tura já montada dentro dos interesses estritos dos seus organi 
zadores. 

Esta prática, todavia, era universal. Muitas naçoes, ho
je democraticamente delineadas, não tiveram nas eleições o prin 
cipal responsável pelas modernizações sócio-políticas e econô= 
micas. Ao contrário, grandes lutas e muitas cabeças rolaraw 
para determinar os avanços sociais e o aperfeiçoamento das 
ções, inclusive. (Para tristeza nossa, isto é claramente cui, 
temporâneo no nosso país). E há mais. Basta dizer, para di
mensionar o grau de participação do povo no processo eleitoral 
universal, que o voto feminino é "invenção do século XX":a RÚs 
sia o implantou quando da Revolução de 1917 e o Brasil em 1932, 
durante o governo Vargas, após a Revolução de 1930. 

Os partidos políticos têm, também, uma �istÓria recente. 
Os termos "direita" e "esquerda" - tão usuais nos nossos dias 
para caracterizar posturas políticas - surgiram com a Revoiu 
ção Francesa, quando grupos antagônicos, Jacobinos e Girondi
nos, sentavam-se em lados opostos no Parlamento: os Jacobinos 
à esquerda e os Girondinos à direita. 
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Sempre foi clara a preocupação dos responsáveis pelq,ela
boração das leis em criar mecanismos possíveis de restringir o 
direi�o de votar e ser votado, legítimo do povo. São mais de 
cem anos de cas uísmos. Vejamos; 

1881 - Foi aprovada a Lei Saraiva, q ue estabeleceu elei
ções diretas e crio u o título eleitoral. Mas no se u bo J·o um � ' 
grande numero de filigranas priorizava a participação política 
da minoria. Examinamos os seus dispositivos: para ser elei
tor, o indivíduo deveria ser do sexo masculino, ter mais de 21
anos, ser alfabetizado e ter uma renda anual não inferior a 2oof 
mil réis. Poucos podiam c umprir tais exigências. Para ser elei 
to deputado, o candidato deveria possuir uma renda an ual de800-
mil réis e, ao Senado , uma renda anual de 1.600 mil réis, além 
de mais de 40 anos. Estavam, portanto, literalmente excl uídos 

os jovens, as mulheres, os analfabetos, os pobres e os escra
vos. 

1889 - Proclamação da República. A sit uação altera-se um
pouco. Foi abolido o voto censitário (baseado na renda), mas 
as outras exigências foram mantidas. O eleitorado, por razões 
Óbvias, era bastante reduzido e o fato de o voto ser facultati 
vo , não obrigatório, levava o percentual de participação da p; 
p ulação a números Ínfimos. A média dos votantes sobre a popu� 
lação para toda República Velha (1889-1930) é de 2,6%.

1932 - Criado um novo Código Eleito�al em 24 de feve�ei
ro. Esse estende, como já foi co locado, o voto às mulheres, di 
min ui o limite de idade para 18 anos, cria a Justiça Eleitoral. 
e institui o voto secreto e obrigatório. Até então, o eleitor 
votava sob o olhar e o chicote do Coronel. Em 1934, o percen
t ual oe eleitores sobre a população sobe para 7,3%.

Mas, esse regime menos autoritário teve vida efême 
ra, pois f-0i revogado pelo golpe de 1937r que criou o Estado 
Novo e suprimiu as eleições em todos os níveis. 

Com a reconstit ucionalização do país em 1945, res
tabeleceram-se os dispositivos suprimidos pelo golpe de 1937. 
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Mas as restriçoes democráticas continuavam; o PCB, por exemplo , 
hoje com mais de 60 anos de f undação, não teve n.:íis de dois anos de 
vida legal. 

1964 - Golpe Militar . As liberdades democráticas foram
completamente varridas da vida do país. Foram extintos os PªE 
tidos políticos e mais de mil lideranças tiveram seus direitos 
políticos cassados. Foram s uspensas as eleições diretas para 
presidente, governadores, prefeitos de capitais e de determini! 
dos m unicípios a "eleição"é indireta para um terço · do Senado 

(1977-1980). 

1979 - Pl uripartidarismo. Foram criados vários partidos,
na chamada "abert ura política" executada pelo General Figueir� 
do e idealizada pelo General Golbery do Couto e Silva. O povo 
esperançoso foi às r uss. 

1984 - Ano do maior movimento popular de toda História n
Brasil: O movimento pelas "diretas-já". O General Figueirr 
pressionado por este movimento de dimensões gigantescas, envi� 
ao Congresso Nacional uma proposta de Emenda Constitucional, 
que previa o restabelecimento (para 1988) das eleições diretas 
para presidente da República. A Emenda foi retirada pelo pre
sidente Fig ueiredo antes de ser votada, temendo o general man� 
bras da oposição e a conseqüente aprovação das "diretas-já",sua 

grande tese. 

Mai.s uma vez a voz do povo não foi a "voz de De us" , 

e deputados e senadores ele.itos para "defender" os nossos di

reitos, se negaram a ouvir, acintosamente, o grito uníssono de 

milhões de brasileiros. A Emenda Dante de Oliveira, q ue prop� 

nha o restabelecimento das diretas imediatamente, foi derrota-

da. 

1987 - Neste momento, confesso humildemente ter perdido a
minha cappcidade de discernimento ; já não sei q uais os parâm� 
tros utilizados pelos senhores constituintes e pelo relator 
Bernardo Cabral para medir o gra u de nossa imbecilidade. Te-
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mos um dado novo, que se pode encaixar em qualquer categoria 
das ml1itas existente s, no Plenário da Constituinte, como cate
gori a dos absurdos, das ambigÜidades, dos anacronismos, etc. 
Vamos ao dado: o relator , já citado acima , está propondo a vol 
ta triunfal do abominável Colégio Eleitoral. Como? Vejamos: 
se, por ventura , os candidatos a presidente , governador ou pre 

feito, quando da realização das ele ições não obtiverem maiori� 
absoluta, isto é, a metade mais um, será instituída a eleição 
indireta para os dois candidatos mais votados, podendo ser 
eleito, portanto, o segundo colocado no primeiro turno, o que 
não expressará sem sombra de dúvidas, a vontade popular. Ôf,r-,._
prefeitos, por exemplo, serão escolhidos pela Câmara de Verea-'' 
dores, o presidente pelo Coniresso �acional. Refletindo mais 
profundamente, verificaremos que o pa rtido majoritário no Con
gresso Nacional, na Assembléia Legislativa e na Câmara de Ve
readores, e legerá, sem nenhum esforço, os seus candidatos, sem 
passar pela apreciação do povo. Digo sem passar pela aprecia
ção do povo porque o partido mais forte hoje, já não tem ne
nhuma base popular, ou já foi duramente minada , e a sua perma
nência no poder está condicionada às articulações casuísticas 
que vingarem no Plenário da Constituinte. 

(Fátima Prates). 
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6. 

vício de natureza processuai.11

S JQ - A desapropriação de que fala este artigo se 
aplicará tanto à terra nua quanto as benfeitorias 

veis.8i 
indenizá-

Justificativa 

O atual texto constitucional faz com que a _desapro

priação de um latifúndio seja tratada juridicamente como uma 

venda compulsória, quando, no caso de interesse social para 

fins de Reforma Agraria tem o carater de intervenção correti

va91 . A redação propost2 para o artigo e seus parágrafos derime 

também dúvidas que trouxeram dificuldades operativas e en.Jargos 

nos tribunais: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

Art. JQ - O imóvel rural desapropriado por\ Inter�s

se Social para fins de Reforma Agrária será indenizado:na pro 

porção da utilidade que representa para o meio social e que tem 

como parâmetro os tributos honrados pelo proprietário.10/ 

Justificativa 

Esse dispositivo elimina dúvidas e interpretações 

como as que motivaram a declaração de inconstitucionalidade dos 

itens II e III do Artigo 3Q do Decreto-Lei 554 de 25 de Abril 

de 1969 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . 

Art. 4Q - Ninguém poderá ser proprietário, direta 

ou indiretamente, de imóvel rural, de área contínua ou descon-
� 

. 
(.6 O).. 1 . . d 1 - � tinua, superior a sessenta modu os regionais e exp oraçao agr� 

cola, ficando o excedente, mesmo que cumpra a sua função social, 

sujeito à desapropriação por interesse social para fins de refor 

ma agrária.111

§ único A area referida neste artigo serao conside

rada pelo conjunto de imóveis rurais' de um mesmo proprietário em 

qualquer município do País. 

7/ Assim, são colocadas na CF os díspositivos do DL 454 de 25.04.1969 postos em dúvida pelo STF 
- (ver entendimc-nto do Ministro �lcri da Silveira·, ESP de 22.02.87, p. 17).
�/ Propost11 do l Congresso Nacional do PMDB. _
9/ SAflPAlO, Pl{nio de Arruda, 1985. t preciso democratizar o uso da terra. Folha de Sao Paulo,
- Ediç:io de 4 de D,-- 1.cmbro. p. &.

10/ Voto vencido do Ministro Francisco Resek, relator, RT 581/245, RE JulE:ado cm 19.08.1983.
11/ Prorost/1 da'CONTAG, da Cl'lBl\ e do I Congresso Nacional PMDB, adaptada m�dinntc o inclusão do 

instituto do Mbdulo Rural. A qunntiíicaçio atende prorosta de Associncocs de Engenhciros
A�rmi�mos e trm respaldo na cxpr�l�ncio existente nn arco de �Rriculturo dcsenvolvldn do 
l'nJ s omh' &1.'rlu posdvel o cxislcncia de l:mprcsos ruroi11 com nreo oproximnd11 de 1.000 ho, A 
CPI p ropõc 500 hn. 
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7. 

Justificativà 

Desde os debates da Constituição de 1946 que é reco

nhecido que a "pr�priedade imobiliária tem os limites que forem 

estabelecidos ni legislação civil" (Atilio-Vivaqria). As leis de 

locação que tanto se discute hoje, constituem, em si� um exemplo 

dessas restrições. "Quando se limita o uso do exercício, afeta
se o conteúdo, porque a propriedade é, por excelência,. dinâmica,. 
de modo que não pode haver distinção entre o conteúdo e o exerci 

cio". 

O aumento da concentração fundiária e a proliferação 

dos imóveis rurais gigantes levou à necessidade de conceber meca 

nismos para a limitação de área através da figura do Latifúndio 

por Dimensão criado pelo Estatuto da Terra. 
A prÓposta aperfeiçoa e delimita com maior rigor es

se instrumento. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 • 

Art. 50 - Durante a execução ·- da .Re-
forma Agrária ficam suspensos todas as ações de despejo e de 
tegração de posse contra arrendatários, parceiros, p9sseiros e

trabalhadores rurais que mantenham relações de produção com 
tular do domínio da gleba, ainda que indiretamente.12/ 

Justificativa 

O artigo obj�tiva resguardar direitos de �griculto -

res que mantém a posse transitória de terra alheia. Tenta também 
forçar a realização da Reforma Agrária, já que irá assegurar a 

permanência na gleba que cultivam; de todos os parceiros, arren
datários e ass,emelhados que estejam no aguardo de assentamentos 
nas regiões que. habitam. 

•" 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. ,60 - A terra e capital produtivo de.interesse 

. l 13/ciona .-
J 

-

§ 10 - t garantido o direito individual de proprieda-
de sobre os imóveis rurais direta e pessoalmente explorados em di 

- (03)_ . . d 1 -mensao que nao ultrapasse tres modules regionais e exp oraçao 

agrícola. 

12/ l'Toposta da CONTAG e da CNBB, A omissão desde artigo na EC nQ 10 de 10.11.64 permitiu o adia� 
tamcnto da RA, despejo de milhares de farolliss ,rurais e abriu o caminho para_o dtversionism<_? 
do§ 32 do artigo 22 do decreto nQ 91.766 que'aprovou o PNRA. Esta imperfeiçao jurldica esta 
permitindo ações na Justiça, impedindo imiss§es de posse de áreas desapror,riadas. 

13/ Proposta da CONJ"AG e da CNBl\ 1 adotando rcdaçao de Frtbio K. Comparato(ver Muda lirasil", p,57)
- e adaptada ao instituto do modulo rural,
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8. 

§ 20 - 2 dever do poder público promover e criar

as condições de acesso do trabalhador à propriedade da terra 

economicamente útil, de preferência na região em que habita, 

ou, quando as ciréunstâncias urbanas ou.regionais o aconse -

lharem, em zon�-s plenamente ajustadas, na forma que a lei 

vier a determinar;!i/ 

§ 30 - O Poder Público reconhece o direito à. pro

priedade da terra agrícola na forma cooperativa, condominial, 

comunitária, associativa, individual ou mista. 
. 

. 

Justificativa 

Os dispositivos destinam-se a proteger o patrimo

nio mínimo individual e familiar., assim como propiciar a opor 

tunidade de acesso à posse da terra na mesma região onde o 

beneficiário potencial habita. 

A explicitação de formas asso�iativas de proprie-. 

dade da terra agrícola é essencial ao atendimento de uma reali 

dade nacional que já incorpora esse tipo de domínio. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 70 - Terras públicas da União, Estados, Terri 

tórios e Municípios somente serão t�ansferidas a pessoas físi

cas brasileiros que se qualifiquem para o trabalho rural me 

diante à concessão de Direito Real de Uso da Superfície, limi 

tada a extensão a trinta�30) módulos regionais de exploração 

agrícola, excetuados os casos de cooperativas de produção ori� 

ginárias do processo de Reforma Agrária.15 Í

Justificativa 

A inovação constitucional consiste em nao mais trans

ferir O· dominia de terras�públicas a particulares, mas tão somen

te o Direito Real do Uso da Superfície. A idéia é evitar a irre

verssibilidade que traz o titulo de domínio, dificultnndo a reto

rnada de glebas cujos titulares acabam por não cumprir a função 

social. O exemplo histórico das Capitanias Hereditárias e das 

próprias terras devolutas apontam n� direção de uma nova forma 

de concessão de terras públicas. 
A concessão é também restrita a pessoas físicas e 

aos nacionais é fixado o limite de área com exceçao para coope

rativas resultantes do processo de Reforma Agrária. 
14/ Proposta da Comissão Afonso Arinos. 

]1/ Proposta da CNRA, ampliada com a fusão de sugestão contida no DocQ INCRA/PJ, 
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Art. 80 - Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras

não poderão possuir terras no país com· área superior a três(03)mó

dulos regionais de explorãçâo agrícola.16/ 

Justificativa 

Evitar a desnacionalização do território.· 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . 

Art. 9Q_ - Aos pro1,rietários de imóveis rurais de
� - d t t - ( O Jd 1 · · -areas nao exce en es a res mo u os regionais de exploraçao 

agrícola que os cultivem, explorem diretamente, neles residam e 

nao possua� outrcs imóveis �urais, e aos beneficiários da Refor 

ma Agrária, serã� asseguradas as ·condições de apoio financeiro e 

técnico para que utilizem adequadamente a terra.17/

§ único..:- t insuscetível de penhora a propriedade ru
tres 

ral, até o limite de� )módulos regionais de exploração agrícola, 

incluída a sua sede, explorada pelo trabalhador que a explore 

diretamente e nela resida e não possua outros imóveis rurais. Nes 

se caso, a garantia pelas obrigações limitar-se-a à safra.18/

Justificativa 

Destina-se o artigo a evitar que a Reforma Agrária se 

transforme na simples redistribuição· de terra de que tanto falam 

os seus opositores. Destina-se também a evitar a manipulação pe

los interesses dos grandes donos-de-terra, dos minifundistas,si

tiantes, CaJTiponeses e peqúenos proprietários rurais. 

A impenhorabilidade dos imóveis· rurais do extrato 

de area aqui referido, atualmente contribuindo para a destruição 

da economia rural com base na pequena propriedade, deve também 

ser consagrada na Constituição. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. lOQ - A desapropriação por utilidade pública 
dos imóveis rurais mencionados no artigo 9Q somente poderá ser 

feita, se assim preferir o expropriado, mediante permuta por 

area equivalente situada na região de influência da obra motiva

dora da ação. 

Justificativa 

A reivindicação dos �amponeses cujas terras foram de-
1!1_/ Proposta dA CNRA e do l Congresso Nacional do PMDB. 

Q/ l'roposta da CNRA e de outras entidades. 

18/ Proposta da Comissão Afonso Arinos, adaptada ao Instituto do Módulo Rural, 
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sapropriadas para construção de barragens e outras obras pu

blicas precisa ser disciplinada de modo a evitar que a hidro 

elétrica· se sobreponha ao interesse social. ·Visa dar configu 

raçao jurídica ao �eclamo de "terra por terra, ã beira do la 

go". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
� 
. . . 

. . . 

Art. llQ - A Contribuição de Melhoria sera exigi-
1 

da aos proprietários de imóveis valorizados por obras públi 

cas; terá por limite g�obal o custo das obras, que incluirá o 

valor das despesas e indenizações devidas por eventuais desva 
. . 

lorizações que elas acarretam, e.por limite individual, exigi 

do de cada contribuinte, a estimativa legal do acréscimo de 

valor que resultar para imóveis de sua propriedade.19/
• 

§ lQ - A Contribuição de Melhoria será lançada e

cobrada nos dois anos subsequentes ã conclusão da obra. 

§ 2Q - O produto da arrecadação da Contribuição

de Melhoria das obras realizadas pela União nas areas de Refor 

ma Agrária destinar-se-á ao Fundo Nacional de Reforma Agrária. 

Justificativa 

·Visa incluir a Contribuição de Melhoria - poderoso ins

trumento de redistribuição de renda, até hoje não utilizado-no 

mecanismo de pressão fiscal para evitar a concentração fundiá

ria, juntamente com o Imposto Territorial Rural e o Imposto so. 

bre a Renda. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art: 12 - O ioder PGblico poderá reconhece� a pos

se pacífica em imoveis rurais pGblicos ou privados, sob certas 

condições impostas aos beneficiários e em área que não exceda 

três· (03)módulos regionais de exploração agrícola.201

Justificativa 

A posse pacífica, provisória (sem animo de permane-

cer) e motivada por limite de sobrevivência precisa ser reco 
nhecida como urna realidade e merecer o tratamento constitucio

nal devido. 

19/ Proposta de várias entidades, redação da Comissão Afonso Arinos. 

20/ Proposta da CONTAG, CNRA e do I Congresso Nacional PMDB. 
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Art. 13 - Todo aquele que, nao sendo proprietário 

rural, possuir como sua, por 03 (três) a�os ininterruptos,sem 

justo titulo ou boa fé, area rural particular .ou dev9luta coE_ 

tínua,··não excedente a 03 (três) módulos regionais de explor� 

ção agrícola, e a houver tornado produtiva com seu trabalho e 

nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio me

diante sentença declaratória, a qual servirá de título para o 

registro imobiliário respectivo.2-.!./ 

Justificativa 

Busca-se aperfeiçoar o instituto do usucapião "pró

labore" combinando-o com o conce±to modular. 

. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 14 - Lei Federal disporá sobre as condições de 

legitimação de ocupação até 06 (seis) módulos regionais de explo 

ração agrícola de terras públicas para aqueles que as tornarem 

produtivas, com seu trabalho e de sua famílias.21/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DISPOSICÕES TRANSITÓRIAS 

. . 

Art. 15 - Até que a· lei especial determine a forma 

de cãlculo do Módulo Regional de Exploração Agrícola, referido 

nos Artigos "lQ", '"4Q", n6Q", "79", "8º", "90", "12", 11 13" e 

"14" e defina a área geográfica das respectivas regiões, será 

utilizado o cálculo descrito no inciso III do Art. 40 e no Art. 

SQ e seu parágrafo único, tudo da Lei nQ 4.504 de 30 de Novem

bro de 1964 e sua regula�entação vigente à data da promulgação 

da Constituição, para o "módulo rural", e .considerado como te� 

gião o Município ou grupo de Municípios com características 

econômicas e ecológicas homogêneas.�/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 

. 

Art. 16 - O Estado deverá estabelecer o fundamento 

e os m�canismos jurídicos necessários à efetivação da Reforma 

Agrária no pais, objetivando enquadrar imediatamente todo o s� 

tor agrár_io nos preceitos constitucionais da ordem econômica e 

Jl./ Pr�postn INCRA/PJ, com a adaptaç�o ao instituto do módulo.

22/ Sugcstiio do EngQ. AgrQ. Carlos Lorena 
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social, punindo o latifúndio, corno tal definido em lei e garan

tindo o acesso dos trabalhadores a terra para que esta seja 

função sociai.23/ �-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 17 - . A receita pública da tributação dos recur 

sos fundiários rurais deverá atender exclusivamente aos progra

mas governamentais de desenvolvimento rural e, preferencialmente, 

ao plano de reforma agrária.�/ 

. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 18 - Será constituído o Fundo Nacional de Refor

ma Agrária, com dotação orçamentária de, no mínimo, 5% da 
. _ 24/ pr�vista no orçamento da Uniao.-

. . . .  • .• . .  � . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
� . .  . 

JGS/aalm.

10. Março. 1987.

23/ Pr0po:-L.:i U<' 1 Coni•.rcsso NacJon;il do l'MDB, ad.:i1>t-1d;i .:io cspírHo do Art. lQ 

'J.11/ Pr,,p.-sr.·1 cio 1 C,,ngrc-ss,, N:idonal d0 PMl>IL 
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A P R U ] N T 'LÇ __ l] 

A CNRA, de a� ouvir as entidades �ue a inte-
gram, �laborou o presente articu]ado de dezoito pontos, que consubs

t�ncii sua Proposta para o �rata ento da Reforma Agrãria na pr6xima 

ronstituição ,ederal. Para es tlropõe a mobilização das entidades da 

CURA, do Plen� :-io Pró Partic. paçto P0pular na Constituinte, INESC, 

DIAP, CNi3, CONTAG, MTST, Consti luinte� P1ogressistas, Movimentos Po 

pulares e outros aliados da� if> ·ma Agrãria. 

A pres�n�e Proposta apenas resume, hierarquiza 

e coloca na forma de Arti�ulado, as dezoito contribuições das entiàa

des componentes da CNRA L tadas no seu Boletim nQ 19 de Novembro/De

zembro de 1986. Algull'==' .� si.:-:Jestõec> de organismos não vinculados à CNRA 

foram t.ambém aprovei t 'das. P,:1,rtif;Ü.ar atenção foi dada ao docurnent0 

produzi ::lo pelo I Congre'3so ·L�acienal do PMDB realizajo em Brasília de 

25 u. 2í de Agosto de 198 .5. Esperr-se qúe os Constituintes desse parti.

do, majoritário no Congres·:o Constituinte, nao se recusem a apoiar as 

proposições c�icialmente ê?rovaãns naquele encontro e aqui devidamen

te anotadas. 

O articula o oferecido pel� Comissão Provisória 

de Estuàos Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) foi também exami

nado e algumas de suas contribui�ões sao também incluídas neste docu

mento. 
Diretamen ligados aos artigos que formalizam 

esta Proposta, � CNRA registra a'nda a sua posição em relação ao fei

tio da nova Constituição, a inse çao dos dispositivos relativos ã He 

forma Agrária no seu texto e a cessidade de dar seguimento aos ava� 

ços que esta quest�o registrou s sete Constituições que o Brasil jã 

teve. t feita também uma tentat':va para fundamentar o núcleo substan

tivo da Proposta (a propriejadé,é uma função social), assim como para 

a criação de uma "escala de des umprimento da função social". O insti:_ 

tuto do Módulo foi adotado parâmetro geral para o ajustamento 

de disparidad�s Jegionais. Assi , é aqui utilizado para o dimensiona

mento que se ::.:az necessário nos institutos do usucapião e da legit_ima 

ção da posse em terras públicas 
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2. 

FEITIO DA CONSTITUICÃO 

A CNRA defende a explicitação dos disposi ti •:os 

relat vos à Refo��a Agrãria até um nivel de 4etalhe que os torne au

to-aplicáveis. A experiência constitucional vivida com os artigos 

ll53 e 161 da CF de 1946 e as {ificu;dades operativas que surgiram 

con o ·oL 454 àe 25.04.1969, r8cornenda.rn que, doravante, questqes de 

fundo como as.do direito de propriedade não alimentem dúvidas nem ée 

pendam de Jeis ccJplementares ou 01dinárias que possam alterar o es 

pirito com 1ue fo: am inseridas na Constituição. 

)NSERCÃO DA REFORMA AGRÁRIA NA CONSTlTUICÃO 

Os artigos relativos a Questão Agrária deverão 

ser incluidos no Título que trata da Ordem Econômica � não dentro do 

elenco dos Direitos e Garantias Individuais. 

De fato, ao abandonar o conceito privatista e 

impor o condicionamento social, a propriedade passa a preterir o seu 

titular: Assim, não se inclui entre aqueies direitos chamados huma 

nos corno o direito à vida, o direito ã habitação, o direito a alimen 

taçã·o e outros. 
A criação da Subcomissão da Politici Agrária e 

Fundiária e da Reforma Agrária, dentro da Comissão de Ordem Econômi

ca, entre as nove Comissões que irão elaborar a nova Constituição, 

irá facilitar bastante essa tarefa. 

Do ponto-de-vista metodológico e da técnica 

legislativa, é razoável pretender, dada a magnitude da questão, que 

a nova CF dedique um capitulo especial, apartado, a Reforma Agrária, 

tal como fez a Constituição portuguesa.li 

TENDêNC.IA HISTÕRlCA DE AVANÇOS NO TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DO DIREI-
TO DE PROPRIEDADE 

•' 

Da Constituição de 1824 até a atual, o direito 

de propriedade tem evoluido sistematicamente. Adrn'itindo, de início, 

que um homem pudesse até ter outro em propriedade, a atual Carta de 

1969 permite que a Desapro; riação por Interesse Social para fins de 

Reforma Agrária possa ser feita em Titulos' da Dívida Agrária, o que 

significa um sério condicionamento· social ao direito de propriedade. 

Não se registrou, até hoje, nenhum recuo em re 

lação ao tratamento constitucional do direito de propriedade. As di 

!_/ Sugestão de Luiz Edson Facl.in em carta de OS de Março ,de 1987. 
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3. 

ficuldades têm surgido com a interpretação a cargo de leis posterio 

res, corno foram os dos exemplos já citados ou de decretos arbitrá

rios à s·: 1elhança do de nQ 91. 766 de 10 de Outubro de 1985, que 

ap.rovou o lO Plano Nacional de Reforma Agrária da Nc· ,a Repúbli-
· · · . 

ca (PNRA). Quarenta e um anos depois da vigência da �onstituição de 

1946 (quando pela Última vez uma Constituição foi organicamente re 

escri�a). nada justificaria que qualquer retrocesso possa acontecer. 

FUNDAMENTACÃO DA PROPOSTA DA CNRA 

A Proposta da CNRA fundamenta-se em dois pon 

tos básicos: 

a) o princípio de que·a propriedade é uma função social,ern

lugar do conceito clássico de que deve desempenhar urna

função social;

b) o reconhecimento da existência de "graus de descumpri -

mento da função social" a serem penalizados segundo cri

térios que vão da Perda Sumária à Des.apropriação por In

teresse Social mediante o pa9amento do preço da indeni

zação em TDAs de satisfatória liquidês.
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4. 

A R T I C U L A D O - P R O P O S T A D E T E X T O 

TÍTULO: 

CAPfTULO :· 

e o N s T I T u e I o N A L 

DA ORDEM SOCIAL E ECONÔMICA 

DA REFORMA AGRÁRIA 

Art. 10 - A propriedade de imóvel rural co�stituil/ 
uma função social. 

§ 10 - O imóvel.rural que não constituir função so
cial sera arrecadado mediante a aplicação dos institutos da Per 
da Sumária e da Desapropr.i�ção por Interesse Social para fins 

de Reforma Agrária. 
§ 2Q·- A prcpriedade de imóvel rural constitui fun

çao social quando, simul taneainente: 
a) é racionalmente aproveitado;

b) assegura a conser�ação dos recursos naturais re
nováveis;

c) observa as disposições legais -que regulam as ju�
tas relações de trabalho;

d) nao excede a área máxima prevista corno limite re
gional;

e) não permite produção para fins especulativos ou
ilícitos;

f) respeita os direítos das populações indígenas
que vivem nas suas imediações.

§ 3Q - O imóvel rural com area superior a três(03)ti\Õdu

los regionais de exploração agrícola terá o seu domínio transf� 
rido, por decisão judicial, quando perma�ecer �nexplorado, du 
rante três anos consecutivos, em área igual ou superior a cin 
coenta por cento do seu t9tal, independentemente de qualquer. in 
denização. l/ 

§ 4Q - Os demais imóveis rurais que·nao constituírem

função social serão desapropriados por interesse social para 
fins de Reforma Agrária, mediante indenização paga em títulos 

da dívida -0grária, de valor por hectare e liquidez inversamente 
proporcionais à área e à função social não atendida, e com pra
zo diretamente proporcional aos mesmos fatores. 

Justificativa 

A consequência da aplicação dessa normal constitucio 
2/ Proposta do Prof. Ilalmo de Abreu Dallari, da CPT,c do 1 ConStresso Nacional do PMDB rcaliz11do-

cm Ilrnsll111 de 25 a 27 de Agosto de 1986. Foi também su�crid11 por Luiz Edson fachin durante 
11 38!! Rcuniiio do Soclcdode lirasi leira parn o Pro�resso da Cicncia, Curitiba, PR, Julho de 
1986. 

li P'iopostn da CONTAG (Item 27 das resoluções do t,Q Congresso), da CNRA e de outras entidades.



·.

r 

-

• 

s. 

nal é que nao existe direito de propriedade quando nao estiver 
satisfeita a exigência da função s�cial. Essa foi a conclusão 
a que ch,egou a Terceira Câmara do Primeiro Tribunal àe Alçada 
Civil- â� são Paulo quando não reconheceu o direito do titular 

formal do domínio que havia mantido urna área em desuso, dando 
ganhe de causa ao posseiro que havia ocupado a terra, tornan 

'do�a produtiva com seu trabalho, dando-lhe função social".i/ 

"Se ao invés de a propriedade rural ter urna função 
social, ela se tornar uma função social, concluir-se-á que não 

. . 
há direito de propriedade sem função social. Essa configuração 
poderia permitir a um Estado democrático arrecadar os imóveis 
rurais que sejam enquadrávei_s nessa categoria, sem indenização. 

Se não há direito, logo não há o que indenizar 11 .1/

Com 6 sistema expropriatório estabelecido pelos 
dispositivos do Artigo são estabelecidos gradientes punitivos 
para a "desfunção social" com quatro instrumentos: Perda 

Sumária, Desapropriação por Interesse Social, indenizações de 
. ' \ 

valor regressivo em relação a area e diferenciação de prazos 
de resgate dos TDAs. • 

A não extensão do instituto da Perda Sumária a to
dos imóveis rurais que nao constituírem função social represen 

ta urna liberalidade do Constituinte. 

Art. 29 - A indenização referida no Art. -lQ, § 4Q, 
significa tornar sem dano unicamente _em relação ao custo histó
rico de aquisição e dos investimentos realizados pelo proprietá 
rio, e com a dedução dos valores correspondentes a investirnen -
tos públicos e débitos em aberto com instituições oficiais, se
ja da terra nua, seja de penfeitorias. 

§ lQ - Os títulos da dívida agrar1.a são resgatávei�
. . . . 6/

1 no prazo de vinte anos, a partir do q�into ano--:. , em parce as 

anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, 

corno meio de pagamento de até cinquenta por cento do imposto 
territor�al rural e como pagamento po preço de terras públi�as. 

§ 20 - No processo judicial de desapropriação por
interesse social, que deverá estar concluído em 72 horas, a 
contestação só poderá versar sobre o valor depositado ou sobre 
!/ SILVA, Jose Afonso, 1985. Curso de Direito Constitucional Positivo, 3!! ed. p. 497.

5/ FACHIN, Lurz Edson, 1986. A luta pela terr� � a Constituinte. 'Iexto para o Painel sobre "Rc
- forma Agrária e Constituinte" da 38!! Reuniao Anual,da SBPC- Sociedade Brasileira para o Pi-o-

gresso da Ciência, Curitiba, PR, Julho. p. 5. 
f/ A carência de cinco anos é proposta do 1 Congresso Nacional do PMDB. 
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CARTA DAS IGREJAS D� MARABÃ, CONCEIÇÃO DO 

ARAGUÂIA, CAMETÂ E XINGU AOS IRMÃOS DO BRASIL. 

Nõs, os quatro bispos do Çentro e Sul do Pari, reunidos 
em Belém, refletimo� sobre os tr�g'iieos e c;rué:i..s acon�ecimentos ocor
ridos nos últimos meses em nossas L:::rrep�s e "compartilhamos com nos

so povo das angústias que brotam da faita de respeito a sua dignida-
de de ser humano, imagem e semelhança do Criador e a seus 
inalieniveis de filhos de Deus� (DP 40). 

direitos 

A história do nosso povo, hist6ria triste e sofrida, e 
conhecida até fora do País. 'l\ .. llvez. ..is mnii; negras p.:i,J LIHw de violên
clu e nrbitru1iedo..1du fo1..1m c:;c;1·tu.,:: L'Otn o :;,u1<Jt11· ,. :it)f I lmcnto ,1t,ssc 

J;)l,110, 

A esperança eufórica que nasceu nos corações de tantos 
brasileiros com o advento da Novn l{rpül.l l icél, <1 confianç.:1 do homem h� 

milde do campo nas promessc..1!J cLt HL•Jcn·md /\,p . .:i1 i..i, �:.l:...tu lll)>rrcnüo ce

dendo lugar ao desãnimo, ã frustração e, cm muitos lugares, ao medo 
e ao terror. 

No inicio de fcvcrc Li-o d · 1987 nrLlculou-sc, mais urna 
vez em nossa região, sob pretexto P Ç;Q.rantir a paz e a tranquilida

de, uma operação de desarmamento. A operação foi violenta em vários 
lugares. A Polícia Militar do Estado do Pará, sob o comando do Cel. 
Antônio Carlo� da Silva Gomes, des�ncadeou uma verdadeira caça aos 

posseiros e às suas famílH1s. y1tr,, os lu1ares onde essa policia dei 

xou o rastro de sua barbárie ·e violência queremos destacar Paraúna e 

e Monte Santo, distrito de São Geraldo, no município de Xinguara e a 

área de São F�lix do Xingu. 

Temos em nossas maos depoimentos de posseiros, laudos 
médicos, declarações de autoridades, depoimentos de sindicatos dos 

trabalhadores que relatam os tristes acontecimentos. Tendo a sede da 
fazenda do Banco Bamerindus corno quartel general e sob o comando do 
Capítão Saldanha, cerca de 100 soldados e pistoleiros vestidos com 
fardas da PM, portando fuzis e metralhadoras, investiram contra os 
povóàdõs. Mulheres estupr�das, crianças amarradas e penduradas pelos 
ca�elos, obrigadas a servir de chamariz para os pais; homens amarra
dos e espancados com coronha de iuzll, pisolc��os e �bulados, força
dos a comer cxcrcm0ntos do animJi!;, 0nqolit ci�nrros e folhas com es 
pinhos; bombas de gas lacrimogêneo atiradas no templo da Assembléia' 

•, 

de Deus; tiros ininterruptos e espancamentos dentro da igreja católi 



ca; cabelos cortados n ·facão; continuus amet\ças de d0pr<1v,tção scx11Hl; 
saques e roubos gcncrnlizndos; interrogatórios sob coacfio dentro da 
sede da Fazenda Bamerindus7 mulheres grividas e crianças tendo que 
ras�ejar na lama e entre formigueiros enquanto as bal�s �unlam por so 

r-

bre suas cabeças. Assj� se pretend�u levar a paz e� tr�nq�ilidnde ao 
campo numa operação que contou com o apoio de viaturas, aviões, r,�di
os, alimentação e alojamento para os soldados nas_ fazendas B,1mcr 1.ndu�, 
CIB, Pau Ferrado e Püu Preto. 

Estes acontecimentos são aterradores. Mais uterrador nin 

dai o falo de 11ue eles são apenijs uma pequena amostra do terror que 

nosso povo estã vivendo. Inaceit�veis são os despCJO� ilegais e urbi

t r51Jú�� nn.f; Colônln.; da G]cbn ML1qu 111, 1•m �i<lC) l•'ulix do Xit\cfu, com 1>º:!. 

sciros e �adrcs ameaçados de morte. Ass11stndor 6 o �uadro do trabalho 

. escravo em toda região. 

O que dizer das incontáveis prisões ilegais e despejos 

arbitrários, dos .bárbaros assassinatos com mutilações e torturas? O 

que dizer da im�unidade total e da cumplicidade descarada da Polícia, 
do Poder Judiciário e mesmo do Executivo? Basta! Deus está sendo nega --
do, quando o homem criado à sua ima em e se:melhefuça é assim massacra-

do! 

O ensinamento socié:.l da Igre.ja nasceu do encontro da 

mensagem evangélica e 
amor. Esse mandamento 

cada homem e de seus 

mandamento supremo do 
da dignidade fie 
supremo do amor 

• 

exige a justiça. Com os bispos m Puebla "professamos que todo o ho -
4' mem e toda a m�lher, insignificantes que pareçam, tªm em si 

a nobreza inviolável que,ies mesmos e os demais de:em respeitar e fa
zer respeitar ir!condicionalmente; professamos, tambem, que toda a vi-

da humana merece, por si mesma, em qualquer circunstância, sua digni
ficação'' (DP 317). A paz dos homens jamais serã fruto da viol�ncia 

serã, sim, fruto da justiça e do amor! 

... 

Belém, 5 de abril e 1987 

<--;-�. 
'-A Al tnm 1.ro Rossuto, B1s1� de Marabá 

�ya
ll 
/l t/0------y.J.-A-" 

+ Pat½cio José Hanrahan, Bispo de
Conceição do Araguâia 

-.:c,L·lbrz� 
+ -.:..To;: Elias Chaves, Bispo do Cametá 

, -l � � � -+-<::i---....._ ;L -�-.1 Kr..., i..., L,.::.c Bispc do Xin.gu 



DOS DIREITOS SOCIAIS 

Artigo 72 

XVTII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração 
de cento de vinte dias; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis 
anos de idade em creches e pr6-escolas; 

Paragráfo único - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos: 

N - salário mfuimo nacionalmente unificado fixado em lei; 
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento; 
VIII - décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 
XVII - gozo de férias anuais; 
XVIII - licença gestante de 120 dias; 
XIX - licença paternidade. nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço

l 
sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei; 

Art. 202 - É assegurada aposentadoria aos 60 anos para a mulher, reduzido em 
cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 
para os que exerçam as atividades em regime de economia familiar (produtor 
rural, garimpeiro, pescador, artesanal) Após trinta anos de trabalho à mulher. 
ou tempo inferior por exercício de trabalho sob condições especiais, p�judi
ciais à saúde ou integridade física. 
Após 25 anos à protessora por efetivo exercício de função do. magistério de 
primeiro e segundo graus. 

POLÍliCA 
UAIANA 
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DO t'O't'O,A\.ÉM VO Sf\N�EN'fo 'õi�iCD.
(f<-JUA .��o,L.Ot.,CAI.ÇAMENfo) 

Art. 23 _ É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal_ e_ dos M1:'11Ícípio�: 
b .. 

IX _ promover programas de construção de moradias e a melhoria das condiçoes hab1tac1ooais e de saneamento a�1-
co; 

r-l,E; íEM QUE c,Jit)AA. 1.10 "f�Sft:,Q:f& PARA fOOOS 
OS �iRMS,PAAA 1"000 MUNDO l'OO� iR 
1AA�LltAR, l:.�"foOAA ,fA2Elt COMç,AAs,�R..
6STA NO AlTl�O 3O-V. 

Art. 30 - Compete aos Municípios: 
V - Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse lo
cal, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

@UTRA QUESTÃO MUiTO SÍRÍA t ��E C?.UiDAR ' 
VA MAN�iRA COMO A ífRRA "DA QiDAD� É- 'l?EPARíiDA
t- USA'DA Ptlô 'POVO.

� GE.NTí: POV� L[R ISTO NO ARTiGO 30 -VII!

Art. 30 - Compete aos Municípios: 
VIlI - promover, ao que couber, adequado ordeoameoto territorial. mediante planajamento e controle do uso. do par
celamento e da ocupação do solo urbano: 

�SfOU GOSíA.Nl)O MUiro V(S� LiVRÍNHO. SA�f QU�

Hf. t UMI\ VERVAUtiAA ARMA fAAA NOSSAS LU1A<3 ?! ...
�UE MAiS 'ftM A(? 

é)-EPOiS, E.U íAM6ÍM VOO �StUDAR ��f.. 
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Nt MisM.01 

Art. 183 - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quádrados. por cinco anos. 
ininterruptamente e sem oposição. uúlizando-a para sua moradia ou de sua familia, adquirir-lhe-a o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ i!! - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente
mente do estado civil. 
§ 22 - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. 
§ 32 - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 



ArL 32 - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
m - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e Regionais. 





CRÉDITOS: 

Organização: 
MNDDH - Movimento Nacional de Defesa dos Direito_s Humanos/ Regional Leste r

Elaboração: 
• Movimento Comunitário Contra a Violência/ Volta Redonda
• Agentes de Pastoral Negros/ Volta Redonda
• PastoraJ Operária de Santo Augustino / Volta Redonda
• Grupo de Atualização das Mulheres/ Volta Redonda
• Comissão de .Posseiros Urbanos/ Volta Redonda

Ilustração: 
Clóvis 

Apoio: 
CESE 

Secretaria do MNDDH - Regional Leste 1 
Caixa PostaJ 90581 
25680 - Petrópolis - RJ 
Tel.: (0242) 42-2462 

NOTA DE RESISTÊNCIA 

Primeiro eles entraram em nosso jardim 
e roubaram uma flor. 
Nós não dissemos nada. 

Depois o mais frágil deles 
entra em nosso quintal 
e mata nosso cão. 
Nós não dissemos nada. 

Depois, conhecendo nosso medo, 
robam a lua 
arrancam-nos a voz da garganta. 
E como nunca dissemos nada, 
não podemos dizer mais nada. 

V. Maiakovski

Foi pensando em fazer o direito saltar do papel para a vida. que se elabo

rou esta cartilha. 

As leis existem, mas sem a luta do povo para colocá-las em execução, elas 

ficam mortas. 

Que estes direitos, conquistados pelo povo na Constituição/88 vivam e 

garantam vida digna e justa para todos nós. 

Volta Redonda, setembro de 1989. 
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BOM! QUANDO A GENTE FOR 
PR�ç- 1-UT'lS, A (iENTe T�M 
A ��i fSaRifA NA MÃO, 
N{? 

• 





� D- �?.A. ALGUMAS i�RtGUI.AR.iO\� oCOAAEM NO SfU c.160: 
fftjMelRO,PORQ(/t INVAl>iRAM A SUA CASA SEM A Sr.JA P&RMiss.io.� A <!AsA SÓ 
f00E. SEA ÍNVA()Ío,\ SE HOUV&R fLAc.AANTh, � DU PARA �TAA 
SOCOAAP, ou OllDEM �Rit'A l>O JuiZ.(í). �(iUNDO PO� SEU fiuto
Nft, PoDE SER ESPANCAOO, rois esPPNCM1f.Nro 

-

& UMA fORMA P€ íoRrlJQJ\ E UI. 1)EIJ6 � 
:íRA'fAtx> COM �iro.(2) 

Art. 5!!, XI - a = é asilo inviolável do indivíduo. ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. 
salvo em caso de flagrante aelito "bu desastre ou para prestar socorro. ou, por detenninação judicial: 
m -ninguém será submetido a tortura nem a lralamento desumano ou degradante; 
XLlX - é �gwado. aos presos o respeito à iotegtidade física e moral; 

'li\ � Q<JE ESTA' SENUO
w �sA,íEM o ViREiío
V6 SA&R OS NOM� DOS
RESp0NSÁ'/€ÍS PoR ScJA 
PRi� E � i,JíOIUMOO 
O'E SEUS Di�eiros DE

PRSso. (1) 

Art. 5�. LXIn - o preso será 
infommdo de seus direitos, 
entre o� quais o de pennanecer 
calado, sendo-lhe assegum<b a 
assisténcia da farnllia e de ad
vogado: 
LXIV - o pl'C.50 tem díreito à 
idenú ricação dos rcspo�vcis 
por sua p� �'! por seo in-
1errogn16no policial; 
LXVI - ninguém será levado à 
prisão ou nela mantido, qunndo 
a lei admitir a liberdade pro
visóra, com ou sem fiança; 

Art. 5!!, L VII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de' 
• setenço penal condenatória; • . . . . . 
A11- 52 L vm - o civilmente identificado não sera submelldo a 1dentificaçao cn-
minal, �vo nas hipóteses previstas em lei; . . 
Art. 5!!, LXI - ninguém será preso senão em flagrante dehto ou por ordem escnta 
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de trangres
são militar ou crime propriamente militar definidos em lei; 

Art. 5!!, LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária: 

��!:>{ Al4! oouroR ,fA.Ç/\ ALGUMA COisA PARA Tie.AR MtU fiUIO 
�AQUEL� e.ADE.ir.. 1-mRÍ�L ;roo._ SUJA ,OOM -ro\)O MUNDO MiSWAAJ)O 

Art. 5!!, LXXV - o Estado indenizará 
o condenado por erro judiciário, assim 
como o que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença; 

LXYID - conceder-se-á hábeas cor
� sempre que alguém sofrer ou se 
�ar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomo
ção, por ilegalidade ou por abuso de 
poder; 

PoOE fiCAR "fAANQCJÍLA.Aft' QUE SEU FiU!o
SEJA PO'i.íO ™ L.i�AJ)e c.lé -fi;M o Oillàro 
UE fiCAA. NUMA CE.I). SE�tl.M>/t. (t) 

Í · A rt. 5�. XL V JII - a pena será cu111pridu cm 
cstabclccimcntos distintos. de :i�ortlo com u 
nature-,a do delito. o idade e r, sexo do a111:· 
nado: 



RACISMO AGORA É CRIME 

MP,S � QU ê\l�o 
Pt:F..50? ELE NÃ.O 

ê$TÁ QlEio? 



tMi� �tme NO 8AR t>A cit>,J:>E,SíLViA. � Jcik, E.ST�VAtl\ sa;T�()OS GUAA�o O!&c.A A-.JA. 
MUifo R6Vot.TA.O�. � AfiA ! C}QIJi. �,i ACD��Oo?

Vo<J. pAn(.E NÃO �ll .......-::::::::=� 
MViro 8EMi? 

AúOAA � CDl'ê'nõ fl.Pü$M o é PAi.SC, 
NlO M>iW-r/\ Plt�R FiA/JÇA, é VM 
Ol�iro QOS: N'I() �é PER.J>E; M�MO 
Que A pe.�fi SA•4 oo PAÍS e � 

AIJO$ t>e.Pâs. >--.-� 

Art. 5�, XLll - A práti
ca do racismo constitui 
crime inafiançável e im
prescritfvel sujeito a pe
na de reclusão nos ter· 
mos da lei; 

<;,f É caj,.-,e,o q(l6till 
�f�l:é� PRA 
t)ENIINCIA.R. o SÍNl>ic.o 
PES� PRÉDIO? 

A4QAA COMPANjf Ei� 
� fe: ft\ AS � 
�s, "'4os-, Ê $0' 
PflOCJJAAA UM AP\t-
(iADO E ENTR.AA Nto.. 
t>E�4AciA CIJM. A 

f>€t.1(,Nd A CRit,iE,. 



CONCLUSÃO 

A Lei 7716 de 05 de Janeiro de 1989 é uma forte e marcante ferramenta 
para nossa luta. Ela c,ontém 21 artigos dos quais quatro foram vetados pelo Presi
dente da República. E preciso divulgar a Lei que fala dos direitos do povo negro 
na Constituição, para que ela seja cumprida e não caia no esquecimento. 

Ao fazer uma denúncia crime procure "criar o fato", isto é: provoque uma 
situação onde a pessoa fale o motivo da discriminação, como: 
- Você _não entrou porque você é negro.
- Não atendo negros.
- Preto não pode entrar.
- Não gosto de pessoas de cor.

PONTOS PARA SEREM QUESTIONADOS 

1 - Com quem podemos contar? Solidariedade? Convocar todo o pessoal que se 
envolve com a nossa causa: advogados, políticos, sindicatos, Comissão dos Di
reitos Humanos. Anotar telefones para contatos a serem usados nas situações ne
cessárias. 

2 - Como você pode agir? 
- Denunciar o caso
- Divulgar a Lei
- Procurar ajuda dos grupos negros • 
- Formular uma estratégia

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 52 - XLI (41) - A Lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais. 

XLil ( 42) - A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível su
jeito à pena de reclusão nos termos da Lei. 

RACISMO AGORA É CRIME 

Lei complementar n2 7.716, de 05 de janeiro de 1989 
Art. 12 - Serão punidos, na fonna desta lei, os crimes resultantes de preconceitos 

de raça ou de cor. 
Art. 22 - (VETADO) 
Art. 32 - Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qual

quer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias 
de serviços públicos. 

Pena: reclusão de dois a cinco anos. 

Art. 42 Negar ou obstar emprego em empresa privada. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Art. ? - Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a

servrr, atender ou receber cliente ou comprador. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 62 - Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabele

cimento de ensino público ou privado de qualquer grau. 
Pena: reclusão de três a cinco anos. 
Parágrafo Único - Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é 

agravada de 1/3 (um terço). 
Art. 72 - Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem. 

ou qualquer estabelecimento similar. 
Pena: reclusão de três a cinco anos. 
Art 82 - Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeita

rias, ou locais semelhentes abertos ao público. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 92 - Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esporti

vos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. l 02 - Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros. 

barbearias, tennas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas 
finalidades. 

Pena: reclusão de um a três anos. 
Art 11 - Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residen

ciais ou elevadores ou escada de acesso aos mesmos. 
Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 12 - Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões. navios, 

barcas, barcos, ônibus, trens, metrô, ou qualquer outro meio de transporte con
cedido. 

Pena: reclusão de um a três anos. 
Art. 13 - Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das 

Forças Armadas. 
Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
Art. 14 - Impedir ou obstar. por qualquer meio ou forma. o casamento ou convi-

vência familiar e social. 
Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
Art. 15 - (VETADO) 
Art. 16 - Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função publica> pa

ra o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento par
ticular por prazo não superior a três meses. 

Art. 17 - (VETADO) 
Art. 18 - Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, 

devendo ser motivadamente declarados na setença. 
Art. 19 - (VETADO) 
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 05 de janeiro de 1989, 1682 da Independência e 1012 da República. 
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Art. 7'!. XXXIl - proibição de distinção entre o trabalho manual, tecnico e fotelectual ou entre os profissionais res

pectivos; 
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An. 72, T - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. nos tennos de lei comple

mentar que preverá indenização compensatória. dentre. outros direitos: 



DOS DIREITOS SOCIAIS 

Il - Seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

m - Fundo de garantia do tempo de serviço; 

VII - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo; 

IX - Quem trabalha à noite, tem que ganhar mais, do que quem trabalha durante o 
dia; 

X - É crime o patrão manter em suas mãos por má fé o salário do trabalhador; 

XI - É garantido pela Constituição, a participação dos trabalhadores nos lucros e 
na gestão da empresa; 

X1Il - Horário de trabalho: 
• 44 horas semanais salvo acordo coletivo;

XTV - Jornada de 6:00 h. para o trabalho realizado em turno, salvo acordo coleti
vo; 

XVI- Remuneração das horas-extras superior. no mínimo. em 50% da hora normal;

XVII - Ao sair de férias você deve receber o seu salário nonnal acrescentado de 
pelo menos mais 33%; 

XIX - Licença-paternidade de 5 dias; 

XXI - A viso-prévio. mínimo de 30 dias: 

XXII - A empresa deve reduzir ao máximo os riscos no trabalho. por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança; 

XXIl1 - Quem trabalha em áreas de risco. insalubres ou perigosas, deverá receber 
uma porcentagem além do seu salário; 

XXIV - Aposentadoria; 

XXVIII - Seguro contra acidentes de trabalho a cargo da empresa além da indeni
zação a que está obrigada; 

XXXIII - É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 
anos, e é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. salvo na condição de 
aprendiz; 

XXXIV - Os trabalhadores fichados ou não, devem ter os mesmos direitos. 

-

-

"' 
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4. Observaçõés

- os artigos podem ser numerados ou nao;

- a proposta e seus dados identificadores (inclusive os nomes

das entidades responsáveis) dever est�r impressos; 

- os dados dos eleitores devem ser escritos sem rasura, em le

tra de forma, ou, se possível, ã mãquina; 

- a assinatura não pode conter rasura; se isto acontecer, anule-

. . 
.. 

-se a assinatura, e os espaços correspondentes aos dados do eleitor,

e repita-se tudo nos pr6ximos espaços;

- se a proposta não cabe apenas num ludo da folha, é melhor re

signar-se a ter mcno:3 :1!·;si1wl ur.:1F; 1><>1· ro I h;1 q11c dj 1ninuj r dt·rnasiacl.:1.

mente o tipo em que for impressa. Outro recurso é utilizar folhas 

duplo ofício; 

- e conveniente que cada folha traga, tamb6m impresso, o ende

reço e data para ond� deve ser acvolvida após preenchida; 

- para fins de controle, alguns modelos estão incluindo, ao pe

da folha, o seguinte: e 

Entidade ou pessoa responsavel pel:1:; ;:i:;sin(,tur-1s tlc:i;t,1 folll.i 

Endereço Fone 

5. "Dicas"

t politicamente importante qu0 os eleitores de fato conheçam as

propostas que estão assinando. Assim, seria interessante que, além 

de impressas nas folhas de assinatura, as propostas fossem tambêm 

impressas avulsamente, para que o eleitor, após assinar, pudesse 

levá-las consigo. 

Um dos problemas mais sérios será controlar que, efetivamente, 

ninguém assine mais de três propostas. Uma sugestão e imprimir um 

cartão avulso, contendo, num lado, algo que simbolize a participa

çao popular e algum dos dizeres (ou ambos): CONSTITUINTE SEM POVO 

NÃO CRIA NADA DE NOVO; CONSTI'rüIÇÃO, PARA MUDAR, O POVO TEM QUE 

APROVAR. No verso, constaria algo assim: 

-

Sou cidadão constituinte. /\s:dnci a:; !iL'l�uínLl'S J·r,,p,•:�Ln:-; l'<1JHll:1r,•1; c1,, r:meml:1 :10 Projeto til! Constitulção: 

1. ?.. 3.

Ao assinar a primeira proposta, o eleitor receberia o cartão, já 

com o primeiro espaço preenchido (o primóir.o espaço pode vir Jª im

presso, com a identificação da proposta encaminhada por quem distri

bua o cartão). � provável que, bem instruído, o eleitor exiba o car

tão quando for assinar outras propostas. 
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Seria i"ntercsst111tC' q1H' il 1 q11111ns ro I hns fossem rr�;r!rvüdrJs para 

0.l t'Ílnr t'S i lu:;l 11•:;. l•:l.i:; 11,iil,·1 i,1111 ,·11,·.il11·c;.i1 o1 1•111111,::l.1, ,,,, 1111,1111·r1Lo 

do SL'll t'llL'.111\ i 11\i,1111\ 1111 P. 

Não se deve contiê:1r cm dodos de mcmóri.ü. Solicite-se do eleitor 

o seu titulo, para copiar os d.::idos.

6. Encaminhamento

No momento de encaminhar a propostü, as entidades responsãveis

fariam um oficio, cndereça�o ã Comiss5o de Sistematização. Neste 

ofício, devem const.:1r todos os cl.:1dos elo rc<Jistro dc:is entidades (se 

possível, anexar fotocópi.::is de C(•rrjcl.=io cl0 rcqir.tro), e, se for o 

caso, o nome de um dos :;iq11,1t Ei1·iu:, d.1 p, opP�:t ,-, que• ;i dcfcndcr5 pe

rante a C'omisi,;i() (t·I. i1wi:,11 VI ,111 .i1·l .  :i./J). r:: .i1·1111::1•ll1iivc'I Ln.Jzcr. 

a propost..1 pcs��o.1l1111'11l1• ,1 111·.1::Í I i., - 11.i11 c·ot,l 1,11 110 corr.c:io! 

7. Recebimento - Parecer

Ao receber a proposta, n Comjss5o de Sistcmntizaçâo deve exami-

nar sua corrcçZio 1un11:11, l'lll tJ ll 1101·,1::-;. [ :; t () Í llC l U Í V<� r (u) se él propo_§_ 

ta tem no 111í11i1110 J(). ()()() , 1 :; �; j 11 d l 11 1 , 1 :-; 
1 

,. se· <' 1 dS 
-

lld() se repetem em 

mais de três µ1·opo�; l .1 :; ; ( l 1 ) � ; ( ' !;d() 

-

1 1 ('!; ti!; ( • 11 l i <lild(•:; rc.!SlJOns5vcis, 

e se são associativas (islo dc1,>c11dci dc1 11<1Lurcz<.1 das entid.:ides; é 

bom conferir os csl:.::ilulos dl'ids); (e) :,u u proposL.:i versa sobre um 

único assunto; (d) se a mat�ria � constitucional. Se a Comissão de

e idir denegar o recebi mç,n lo, o lÍn i co 1 t:cu i--so possível é reunir 5 6 

constituintes que, no pr.:izo de tr6s soss6cs, recorram ao Plenário. 

Para maior garantia, deve-se contactar estes constituintes conco

mitantemente com o recolhimento de assinaturas populares. 

Recebida, a propost.:i sct·Ei examinada [)<'lll Comissão, sob o aspec

to do mérito. Se holivc1· pzin�ccr unânime l_)Or seu não-acolhimento, o 

recurso 6 ol>lt·1· qu1· 111i1 1·t,11:;I it11i11l1• .1 .1i;:;i11c•, q.1 1·,1111 indo r-;u;i remes

sa ao Plenário. O mcllin1, JHl1C·111, t· 1·0t1L1<'!.-i1· <· pn·s�jorwr os mem

bros da Comiss.,o <1<' -Si�:t1·111,ll iz.-1(.;,in, p.-ir.i tc•r <> 111,1ir,r- n1:Írn<•ro possí

vel de p,11·L111ll·11t.111•:; "l'<'i,11\ll() ., 1,1,q,11:;l,1. 

O grau de prcocup.Jç3o cu111 -i:; p1 u1>u:;Ld�i pupuJ.un.:s csLarii na ra

zão direta de três L, Lorcs: 

1. o número de ussi1rnntcs. 30 111.i l e o m1.n1mo, mas e certo que

propostas com, por exemplo, 111élis ôr. 100.000 assinaturas, terão ou

tra dimensão; 

2. o nível de acompanhnmcnto junto a l\NC e pressao popular di

reta junto aos constituinl<:s, é.lpoinnclo .:-.is propostus. Isto implica 

ter gente em Bras j' li ,1 qur S<' n'spons,1b ili zr por e::; te� acompanhamen

to, ter apoio do m��ior 11í1111,,1·0 po:--;�;Ívc•I d, 1 <·on�;t:ituinL<.!S C! um bom 
0,Sq\H'lll-1 d<' 1111,hi li �·.;1L·,111; 



3. a correçao téc11 i (;é.l , • pol í t Lc,1 das propos tus. o movimento

p0pulur d L'VL' inqH)t-::,· \,11111!1•111 11,•l.1 ,p1.•licl,1cl1· 11.1:: prt1p1 1::l,1i;. 1>1: 11iHlil

adianta centenas de milhares de assinaturas em propostas absurJas 

ou incorretas. Na redação, e nconsclhávcl a assessoria de juristas. 

As propostas populares não farão milagres. São, porém, um me

canismo institucionalizado de participação, que deve ser utilizado 

ao máximo. Se possível, u movimento f.!Opu l nr dcv,;ria inundar él ANC 

com propostas populaJ:"C,§_ - propost<1s corretas e com peso. 

l!: interessante discutir com vár.i.üs entidades mobilizações con

juntas e/ou coordcntH1,1 s c)n L I·v si. Si11J('-sc, por exemp lo, que cs tá 

sendo pensada uma dat.:l espccinl (t-mbor.:i não exclusiva) para a en

trega de propostas popuJ .:i n�s en1 B1·t1s í I i ,1. 

9. Este lnforml'.i niio :-;1' d1':;l i11.1 ,1 IJl(Jjl,l(J.111clo1 ele: p1·op<JsUHi . MéJB ú va

lido chamar a atenção para élS propost3s de criação de formas e ins

trumentos de partici[Ki.ção popu Lar permanente nas decisões govername�
tais e na própria elaboraçüo a� leis. 

10. Evidentemente, n5o é possível "adivinhar" como será o Projeto

de Constituição. Não podemos prever at6 que ponto ele refletirá as

aspirações do povo. Como, então, fazer uma proposta de emenda a al-

go que nao se conhece?

O jeito e rcdigi1· �1s µru1,os c1� de 111c,Hlo n csC_Jot;;ir os pontos es-

sencj ais dG c.--icl,, ,,s:ao;u11lo. C;1dn ,1spc<·l-o rni-t.i.cul;,r deve constar de 
um artigo ou parágrafo, ou inciso, sopurudo. Isto facilitará a iden

tificação dos conteúdos eventualmente já aprovados, e a discussão 

dos itens nao constantes do Projeto. O critério para o tamanho das 

propostas deve ser: tão detalhada quanto necessário, tão sintética 

quanto possível. Isto de se dizer que a Constituição tem que ser 

sintética é pura ualela. Inclusive, há uma tendência a preferir um 

texto analítico. 

O problema maior e identificar o que é e o que nao é matéria 

constitucional. Não há conceitos precisos, nem limites absolutos 

separando as coisas. Há at� quem diga que ''rnatêria constitucional e 

o que está na Constituição", ou seja, passará a ser constitucional

tudo o que os constituintes incluirem ... Uma boa assessoria é útil

para estas discussões.

11. Cremos ter forncc:ü1o os clc:mentos Eundc:imcntüis. Havendo dúvi

das, estamos ã disposição pi1r� Le11tar esclarccF-las.

Um abraço, 

Júljn Gél i.ql�1-
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==-: . . �- 8 MAI 1987 

Emenda Po1Ju 1 ar 

Companheiros: 

Esta ediçâo do Informe Constituinte, editada juntamente com o In

forme Constituinte no 11, 6 inteiramente dedicada ã Emenda Popu

lar, ou Emenda dos Cidodãos. Nos8a intenção i fornecer elementos 

que permitam a comprccnsao correta elas cxig�ncias regimentais SQ 

bre a Emenda Popular, para que este instrumento possa ser ampla

mente utilizado junto à Assembléia Nacional Constituinte. 

1. o art. 24 do Regimento Interno da ANC

A Emenda Popular está prevista no art. 24 do Regimento Interno

da ANC, nos seguintes termos: 

Art. 24 Fica assegurada, no prazo estabelecido no § lQ do artigo 

anterior (*), a apresentação de proposta de emenda ao Pro 

jeto de Constituição, Jcsdc guc subscrita por 30.000 (trinta mil) 

ou mais eleitores brasileiros, cm listas organizadas por, no mini

mo, 3 (três) entidades associativas, legalmente constituídas, que 

se responsabilizarão pcl� ido11cidodc a�s assinaturas, obedecidas as 

seguintes condições: 

I - a assinatura de caJa eleitor deverã ser acompanhada de seu 

nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu 

título eleitoral; 

II - a proposta será protocolizada perante a Comissão de Siste-

matizaçâo, que verificará se foram cumpridas as exigências estabe

lecidas neste artigo para sua apresentação; 

III - a Comissâo se manifestará sobre o recebimento da proposta, 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas da sua apresentação, cabendo, 

da decisão denegatória, recurso ao Plenário, se interposto por 56 

(cinquenta e seis) Constituintes, no prazo de 3 (tris) sessoes, 

contado da comunicação da decisão à hssembléia; 

IV - a propos:ta apresentada na forma deste artigo terá a mesma 

tramitação das demais emendas, integrando sua numeração geral, res

salvado o disposto no illciso V clcstc nrtlgo; 

V - se a proposta rccl�bor, uni:ln i 111cmcntc, parecer contrário da 

Comissão, será consldc-1-,Hl,1 p1·cjutlic;1d;1 l! i i-(Í ílü /\rquivo, salvo se 

for subscrita por um Constituinte, caso em que irá a Plenário no 

rol das emendas de parecer contrário; 



VI - na Comissão, poderá usar da palavra para discutir a pro

posta, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, um de seus signatários, 

para esse fim indicado quando da apresentação da proposta; 

VII - cada proposta, apresentada nos termos deste artigo, de

verá circunscrever-se a um unice assunto, independentemente do 

número de artigos que contenha; 

VIII - cada eleitor poderá subscrever, no máximo, 3 (três) pro

postas. 

( *) O § lQ do art. 23 rcíC'n·-sr :111s prinwf rós 1·rint:1 dl,1s tio prfm<'l rn turno tlc disc11�;s;°i,1 do Pro
jeto de Constituição. Estes trinta dias começam fl correr da puhlic:içií0 e distribuição de avulsos, 

após o recebimento do Jlrojeto pt'l,1 MPs:1. O c:ilc11ln pnr,1 st• prcv1•r �1�1<10 o Projeto c:l1<'go'.lr,Í ;1 
Mesa é complicado, mas se supÕt• CJllC será entre 15 tle julho e l'j ele agnstc,. 

2. Aspectos Essenciais

2 

Deste artigo 24, são essenciais os seguintci� pontos: e 
(a) cada proposta deve conter as assinaturas ou 

impressões digitais de no mínimo 30.000 eleitores; 

(b) estas assinaturas devem ser acompanhadas pelo nome legível

e completo de cada eleitor (corno consta no titulo eleitoral), ende

reço residencial e todos os dados identificadores que constam do 

titulo eleitoral (nümero, zona, scçi
j

o, município e unidade da fe

deração); 

(c) cada proposta deve tratar de somente um assunto;

(d) cada eleitor somente pode subscrever três propostas.

A discussão sobre todo o conteúdo deste artigo, considerando 

ainda a praxe do Congresso, indica ainda a necessidade dos seguin

tes cuidados: 

(a) a proposta de emenda deve vir Ja em forma de artigos, em

linguagem constitucional; 

(b) os artigos devem ser acompanhados de uma Justificação suma

ria; 

(c) aconselha-se imprimir a proposta de emenda no verso das fo

lhas destinadas à coleta de assinaturas; após os artigos, inclui

-se a Justificativa; 

(d) todas as folhas de coleta de assinnturas, al6m da proposta,

devem conter os nomes e endereços das �rês entidades associativas 

responsáveis pela idoneidade das assinaturas e impressões digitais; 

(e) antes das assinaturas, convém incluir um pequeno texto in

trodutório - por exemplo: SUBSCREVEMOS A PROPOST� DE EMENDA AO PRO

JETO DE CONSTITUIÇÃO REPRODUZIDA NESTA FOLHA, SOBRE (mencionar o 

assunto), NOS TERMOS DO ART. 24 DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL�IA 

-
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NACIONAL CONSTITUINTE. 

(f) a proposta, propriamente dita, deve ser antecipada da men-

çao ao assunto de que trata, seguida da expressão "Inclua-se na 

Constituição Brasileira, onde couber". 

3. Modelo
. -

1•11 1 '.,1'1 1c;1>1·:; .i,·1111.i, l ocJ;�1 propo:;t.ll cstarii 

formalmente corrct.::1. Par.i r,H:i I j L<.11-, por(]111, sugerimos um modelo: 

PROl'llSTA l'Ol'ULIIR DE l·:MENl)fl 110 l'l{UJETO DE CONS'l'LTU I ÇÃO 

Entt,lad,•,: l,,,,:p,,n::iív,,1,- p,,1:1,: n,:"111:11111·.1::: 1. \11111111·) 
2. (nome.:)
J. (nome)

(1·11tl1·1·1·1;11) 
(endereço) 
(endereço) 

Inclua-se na Constituição lll·a8iki1-a, ond,• c.:oul>c'r: 

Art. lQ ••••..••••••.•••.•...••••••••. · •••. • • Art. 1Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Art. 2Q .••.•••..•...•................ · .. · · ·, /\ri. 1,0 ...•.•.•...••••••••.••••••••••••••••.••• 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

§ 10 .....•.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, lÍ11 i (0
( i. • ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

§ 2Q .••..••.....••..•...................... 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ JQ ••••••••••••••••.•••••.•.•••••••••.•.•• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

,ILISTI l'ICIITIVfl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . .  . .  . .  .

Subscrevemos a proposta de Emenda ao l'rojc to de Con!> ti tu ic;5o reproduzi da nesta folha, sobre Direi
tos da Mulher Gestante, nos termos do art. 24 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Consti-
tuinte: 

N,1me fli-:sl1a.,111r11 PII lmpr<·si-:iin IJLgl.tol

Endereço 1�h111 lt: ÍpÍo/lJF 

NQ título de eleitor 
1 

Z,111:1 

1 

S,•c;iin 

1 

�hcnidpi"/UF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

etc •.. 

4. Observações
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C 1·M 1 - CONSELHO IHDIGENISTft MISSIONÓRIO 

-

Edifício Venâncio 111 Saio 311 Cnlxo Postal 11-1159 

Fone: (061) 225-9457 - Telex (061) 4293 

70084 - Brasilia DF - Brasil 

Companheiros: 

18 JUN 1987 

1. Findou mais uma etapa dos trabalhos da ANC: a das Comissões temã

ticas. Na segunda-feira, dia 15, a Comissão de Sistematização recebeu

o resultado dos trabalhos das 8 Comissões. A partir da agora, até o

final da Constituinte, as atividades oscilarão pendularmente entre a 

Sistematização e o Plenário. No final deste Informe, fornecemos o 

provável calendário das próximas etapas. 

2. A direita avançou ainda mais, nas Comissões, principalmente na Or

dem Econômica e na da Família, Educação, Cultura, Esporte, Comunica

ção, Ciência e Tecnologia (para facilitar, a partir de agora esta 

Comissão será designada simplesmente "da Família't). A abordagem pro

gressista pôde ser satisfatoriamente mantida nas Comissões da Sobera

nia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, e da Ordem So

cial. Nesta, a direita, em minoria, fez de tudo para obstruir a vo

tação final, que terminou precisamente às 04:26 h do dia 15, com uma 

confraternização espontânea entre os constituintes de centro-esquer

da (a direita abandonara o plenário três horas ante.s), os assessores 

e os poucos observadores de organizações civis que tiveram fôlego 

para ficar até o fim. Tiveram papel ·mportante para combater a obs

trução da direita o dep. Hélio Costa - que assumiu a presidência 

em momento importante, durante a ausência do titular Edme Tavares 

e o sen. Mário Covas, que mesmd não sendo da Comissão veio dar apoio 

e fazer articulações com seus companheiros de bancada. 

3. Vamos analisar, rQpidamente, os anteprojetos das 8 Comissões:

3.I Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher - o relator, sen. José Paulo Bisol, fez excelente trabalho,

que foi mantido quase na íntegra. O ponto alto do anteprojeto são

novos mecanismos de controle e participação da sociedade nas ati

vidades do Estado, incluindo um Tribunal de Garantias Constitucio

nais (proposta derrotada em outras Comissões, e que precisa todo o

apoio). O sen. Bisol fez um preâmbulo histórico, que transcrevere

mos adiante.

3.II Comissão da Organização do Estado - o relator, sen. José Richa,

revelou-se estar mais à direita que o esperado. De qualquer modo, o

anteprojeto está razoável, embora o próprio Richa tenha excluído o

subsolo do usufruto indígena. Foram criados 5 novos estados: Tocan

tins (dependendo de consulta popular, no norte de Goiás); Santa Cruz

(desmembramento da Bahia), Triângulo (desmembramento de Minas Gerais),

Maranhão do Sul e Tapajós (desmembramento do Pará). Os territórios
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do Amapá e Roraima foram elevados a estado. 

3.III Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo - o 

relator, Egídio Ferreira Lima, foi mais corajoso que o sen. José 

Fogaça, relator da Subcomissão do Poder Executivo, e sustentou um 

parlamentarismo mais definido, em que todo o gabinete, sem exceção 

dos ministros militares (corno Fogaça havia concebido, curvando-se 

ãs pressões), é submetido ã moção de censura do Parlamento. Por 

outro lado, porém, determinou-se um mandato de 5 anos para o presi

dente da república (tratando-se de parlamentarismo, não é mandato 

longo; o problema é o mandato de Sarney, que foi também fixado em 

5 anos). As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPis) terão po

deres investigatórios próprios das autor:idades judiciais. Ficou ex

tinto o famigerado decreto-lei. Previu-se iniciativa legislativa 

direta pelos cidadãos. As eleições serão em dois turnos. Ficou ex

tinto o Conselho de Segurança Nacional, e criou-se o Conselho da 

República. 

3.IV Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das 

Instituições - apesar de ter dois direitistas confessas como presi

dente (sen. Jarbas Passarinho) e relator (dep. Prisco Viana), hou-

ve alguns avanços: votos aos militares (exceto os que estejam pres

tando serviço militar obrigatório, os chamados "conscritos''), veda-

çao a reeleição a cargos do Executi"'vo, iniciativa legislativa dire-

-

ta pelos cidadãos; novos instrumentos judiciais para a defesa da 

sociedade e controle sobre o Estado, inclusive o defensor do povo, 

também previsto na Comissão da Soberania. Retrocessos: previsão do 

estado de defesa e do estado de s'tio, permitindo a suspensão tem

porária de direitos e intervenção; manutenção do Conselho de Segu

fança Nacional; manutenção do termo "silvícolas" para designar os
.A 

índios. W 

3.V Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças - aumento 

da competência tributária estadual e municipal, e da participação 

dos estados e municípios na arrecadação. Tentativa de fixar bali-

zas para maior justiça fiscal, aprimorando o sistema de tributação 

proporcional ã renda. Simplificação tributária. 

3.VI Comissão da Ordem Econômica - verdadeiro desastre. tnfase ao 

privatismo quase absoluto e ao liberalismo econômico. Rep6dio a 

qualquer intervenção do Estado, exceto, é claro, quando se trata 

de medidas protecionistas e subsídios ... Liquidou-se a reforma 

agrária, involuindo para antes do Estatuto da Terra. As empresas 

nacionais podem minerar em terras indígenas. 

3.VII Co.oissão da Ordem Social - a habilidade do relator, sen. Al

mir Gabriel, e a boa afinação entre os progressistas garantiram 

conquistas essenciais para o povo: estabilidade, greve, definição 

aprefeiçoada do salário-mínimo, jornada de 40 horas semanais, fé

rias com remuneração em dobro, desatrelamento dos sindicatos, sin-
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dicalização dos funcionários públicos, extensão de vários direitos 

trabalhistas importantes aos empregados domésticos. O texto foi 

aplaudido por todos os progressistas, e deve-se lutar por sua ma

nutenção. 

3.VIII Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Esportes, da

Ciência e Tecnologia e da Comunicação - a direita majoritária, com

37 constituintes, rejeitou os dois substitutivos do relator, e pre

tendeu votar as emendas (emendas a que, se os substitutivos tinham

sido rejeitados?). Os progressistas impediram a votação, pelo ab

surdo que implicava, e, a rigor, esta Comissão ficou sem antepro

jeto. O presidente, sen. Marcondes Gadelha, membro da direita, en

caminhou ã Sistematização a 11 sugestão 1

' assinada pelos 37 constituin

tes reacionários. De qualquer modo, o que estava em jogo era, prin

cipalmente, a concessão de meios de comunicação e verbas para esco

las privadas, de modo que as disposições que afetam os índios nao 

foram tocadas. Evidentemente, não será por isso que apoiaremos o 

golpe havido nesta Comissão. 

4. Os inimigos dos índios: nas duas fases de emendas junto às Comis

sões, foi possível detectar a articulação anti-indígena que, tudo o

indica, é patrocinada ou inspirada pelo Conselho de Segurança Nacio

nal. Vários constituintes prestaram-se a apresentar emendas às ve

zes idênticas, tentando dinamitar o que vinha sendo aprovado desde

a Subcomissão das Populações Indí g'enas. Estes constituintes precisam

ter seus nomes anotados, para nao serem jamais esquecidos: Leur Lo

manto (PFL-BA), José Lourenço (PFL-BA), Odacir Soares (PFL-RO), Cu

nha Bueno (PDS-SP), Gastone Righi (PTB-SP), Lourival Baptista (PFL

-SE), Oswaldo Almeida (PL-RJ), Nilsôn Gibson (PMDB-PE), Meira Filho

(PMDB-DF), José Richa (PMDB-PR) [estes dois apresentaram emendas pa-

ra retirar o subsolo do usufruto indígena; José Richa chegou a fa-

zer isto na Comissão que relatou], Bosco França (PMDB-SE) [este,

pressionado, retirou na Comíssão da Ordem Social um destaque que

havia solicitado], Roberto Balestra (PDC-GO), Joaquim Sucena (PMDB

-MT), Stélio Dias (PFL-ES) [estes dois últimos, talvez por má-com

preensão da problemática], Eraldo Trindade (PFL-AP) e Raquel Cândi

do (PFL-RO) [esta, provavelmente, não se encontra no pleno gozo

das faculdades mentais]. Os mais decididos e lesivos são os 8 pri

meiros.

5. Os que votaram contra os índios: houve apenas dois destaques an

ti-indígenas efetivamente votados na Comissão da Ordem Social (as

demais emendas foram rejeitadas em bloco): um de Stélio Dias, que

ao invés de reconhecer "as organizações próprias das nações indí

genas" propunha o reconhecimento ''da organização nacional das co

munidades indígenas" (sutil, mas decisivo); outro, de Raquel Cân

dido, que propunha a revisão, pelo Exército, de todas as áreas in

dígenas demarcadas nos últimos cinco anos. Estes dois destaques fo-
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ram fragorosamente derrotados, mas convem anotar os nomes de quem 

votou favoravelmente a eles: Wilma Maia (PDS-RN esta se reabili-

tou na votação de outros temas da Ordem Social), Stélio Dias (PFL-

votou -ES, 

Roberto 

a favor do próprio destaque), Ronaldo Aragão (PFL-RO), 

(PL-RJ), Osvaldo Ben-Balestra (PDC-GO), Oswaldo Almeida 

der (PDS-RS), Orlando Bezerra 

nísio 

-RS), 

Dal 

Edme 

Prá (PFL-PR), Odacir 

Tavares (PFL-PB) e 

vor do próprio destaque) 

(PFL-CE)' Mattos Leão (PMDB-PR), Dio-

Soares 

Raquel 

(PFL-RO), Adylson Motta 

Cândido (PFL-RO, votando 

(PDS

a fa-

6. Os amigos dos índios: por outro lado, desde o início do nosso

ANC, contamos com o apoio de muitos parlamentares. acompanhamento a 

Alguns, de forma 

tros, compoem o 

espontânea, apresentaram emendas 

bloco de apoio mais direto. Todos 

favoráveis; 

serao a 

a 

base 

ou-

de 

uma frente pró-índio, decisiva quando o Anteprojeto for Plenário. 

7. O texto: o que ficou aprovado na Comissão da Ordem Social e o

que segue: 

TlTUL.O I 

DA ORDEM SOCI.\l. 

v - A aocl•doda bro•I t•lro • 
plvrl4Tnleo. 900 r•conh•cloo• O• formo• d• organl
:oçõo próprio• do• noçO•u lndl9•no•1 

CAP1TUt.0 III 

oos NCCROS. OA� MYNORrAS e 

OAS POPULACôCS INOlGENAS 

Ar?, 86 - Todoa. homona a mufherwo, Uõo 
fgvol• peronT• a loi, qv• puni ró como crt�• 
lnof1oncovot qvolquor dl•crlmlnaçOo �T•n7oTór ,o 
oo• d1rolioa hvMonoc • oo• oqvl ••TOb•J•�ldu• 

Porogrofo único - SOo formo• do ú1nçr,ml
naçOo, •n�ro ovTroo, avbon�lmor, ••T•r aoTlpor ov 
U•Qrador a�vpo• Otnldoo. roclolo ou �- eor. ov 
P•••oo• o •I•• p•r-T•ncenl••, por porovroa. l"'oo•n• 
ou .r•pr•••nT'oçO••, o,n quolqv•r tn•lo Cf• 
co"'unfc:oçõo. 

�rt. &O - A •dVcoçOo dorô ônfo•• O lgvol
dod• Jvrídlco doa ••�o•, oflrmorO o• corocTer,atl-

ooe �ulTfcvlTuraJa • plvr(41n1co• do povo �roal
l•lro • cond•noro o rocl•mo o Todu- o• formoo av 
d 1 •cr 1 "'1 noçOo. 

ArT. 100 - soo r•conhocldo• oo• (ndfo• 
onv� dirolToa orlgln�rlo• •obro om Torro� qvo ocu
pa'm, uuo orgcnl:oçOo noc,01, aov• v•o�, cooTvM••, 
11nguou

1 cr•nçou a Troalcoo� 

!'arroa. 
(ndlo•, 

D �o. - CoMp•To � Unloo o proToçOo do• 
inaT1Tul�Ooe, po••ooa, bono • •oVd• aoe 

bo� como promov•r-lhoa o •dvccçoo. 

• 2o, - A •aucoçOo d• �v• Tro?o o 
poró9rofo O�T•rlor ••rô MlnlaTrodo; no nfYel 
bOafco, no I tngua moT•rno • n� porTugve•o, oo••ev
rodo a pr•••rvoçOo do ld•nTldod• êTnlco o cutTurol 
do• popvloçó•o lndfg•noo. 

O 39 - A polfilco Jndl9onlaTa ffcar4 o 
corgo da �rgõo próprio do od�lnlaTroçoo f•d•rol, 
qvo •x•cvTorô o• dlreTrl�•• • nor�oa d•flnldo• por 
UM Cons•lho O•l lb•raTlvo co�poaTo d• forMo 
poríTOrlo por repr••onTanT•a do• populaçõoa lndl-
9gnoa, do Unlõo • do •ocJ•dOd•. 

ArT. 101 - A• t•rro• ooupodo• paio• tn• 
dia• •Oo d••Tlnodo• O avo po••• p•rmqn•nTe, 
Cub•�do•lh•• o v•v(ru�o eHolv•,vo d�• rlqV•ao• no• 
7Vrol• do •olo • do •vbeolo, da• uTf JIUod•o n•lo• 
•xtar•nT•• • do• çVr•o• fl�vlaJa, r•••olvodo o dl• 
rofTo a• nov•gaçOo. 

• lo, - Soo ��r�oa ocvpodon P•loo /ndfo• 
oo ,)o,.. •I•• noblTnCJo•, O• uttttz:odoo poro ova• a
Tlvioorlna p r odvtlvn•, • O• ór•o• nGoa••6rlo• o •uo 
,...c-p,•o,Jvçoo f ! • t co o cv I T ur-o 1 1 •rigunao ••v• v•o•, 
coe+vme• �rodtçOea, lnclvldo• oa noco•eórlo• o 
pronorvoçOo do �•lo ambl•nT• • do ••v porrlmOnfo 
ev I ruro J 

O 2o - Am rorra• oçvpoao• P•lo• índ1oe 
JtC..o bt,r\u do Un,oo, lnol 10,iova1G, t""P"••crlTlv"I• • 
ln�1npoA1Y�I• o qvo(Quo� Tí�vlo, voaudo ouTro d••·, 
llnaçbu quo nõo •#Jo o µooeo a v•vfruTo ao� pró
prio& 1nd,oa, r.o�n�do ô UniOo acmo�có•toe 

D 39 - �,cu vooõdo g �vmo�óo aoa g�upe• 
lndinuno� do auoo 1ar�fiu, walvo no• co��o d• epl
�ht"n•o, <:oro-,�r-of., do noTv,..o�o tl' ou1r-o·• a,rnl J,o,-..,a, 
f lcando gorQn-1do ,ou r47�"'"º bo Tarroa quando 0 
�•c�o n��+vo� •I lm,nudo r,eo prolb1do1 •ob quol
q0or �rc7&xro o d,,orfnoçoo poro quolqvor ouT�o 
f•� aaR Torrow T�mpo�o�,��onTa doaooupodoa. 

ArT 102 - Soo nuJou •wrlnTo• o noo 
p�odu�irOo •(«!Toe Jµrtdlco� �a oToo d• qvolqv•� 
�oTuro�o, olndo �vo Jô p�o,lcodo•, qvo TonhaM por. 
ohJo�o o domtnlo, o PO•D• 1 o u�o, o ocupoçoo ou 0 
concRnuOo d• Torro� o�vpodoo pnlo• lndloa ou do• 
rl�v�xoa �Olurola «o •olo • do ovb�olo n•fo• 
a�lwTon140 

o io • A nufldoda • o OWTfnçÓo do qva 
T�o-o ••T• orTfgo noo dõo d1rolTo d• oçOo ou l�ao
nlzoçOo c0�1ro a U�loo ou o• fndlo•, •alvo qvo�To 
coa p�oTandQnT•• ov oaqvl�w�T•• do boa f•; GM ro
foçOo ooa 010• qyo �onhnM v•raodo •obro Torran o• 
1 ndo nOo d•morood<'Jo. co•o •rn A,uo o Oroõo de> P-oawr 

PVbl loo quo �•"ho OVTOrl7.odo o pr•t-n•Oo, ov -�,
Tido o TfTulo, roopond�rô olvi fmonT�. 

� 20. - O •x•rclcfo do dlr•l�o de oç6o)� 
"º hlpOToao do porógrofo onTe�Jor, nOo ouTorlzo �o· 

MortvTançOo ao ov'tor ou do •1Jy I tT1Uconsurro no 
ponao do TerMo '"dlg•na, nõo IMpttd� o dlra1To dQ 
ro9ro••o do ôrgoo do Poaor Pvbl leb, n�� of lrlo 0 
rawponaobl I l�oçõo P•nOI do og�nto 

Ar T 10:J - A p•u,qu 1 •o, J ovru ov oKp I oro
çOo d• Mln4rloo •m �orroa lndlgono• •o�cnT� podQ
rOo eur daw�nvofvldoa, co�o pr,v11�910 un UntQo 
no cono a• o •�fg,r o lnt•�•�oo noctonoj O d� !no: 
_,., Ir•� r•••rvo• conhnofd�• o puflc,.�,-- po�o o 
cu,,.uMn lnT•rno, • e�plorovol•, •m ourroo pnr�a• 
do Torrf1ór,o broul l•lro 

O .lo, .. A pc.nqv i oo, ! ovro ou r:Kp I oro-.;:õo 
d• mln�r100 dg qv" rroTu o�Ju or11no dopundeM do 
ou tor, roçt.io ,:to• popv I OÇó•!:I I nd 1 �·""'º., 11!1\VO I v Ido\" u 
do oprovoçõo do Cong�ut�o t,ocln��I, co�o O c�5o 

t. 2o 
•� Tor�o• +nd,9•"�n ourioo h da11r1n��oo d,1 p��c,,n 
fvt�I npo 1 1,(•r•l.,r Ci �nto,-.., lJQ \o'U!UI"' d(J"" r•t,a\,l'ti.HIOM 
t.1p•rnc1unc,i• ('I •w•,2'J\(')u "''' ,-u,t l t l.;io 1ut11ne,;Ja14.1 
no<..1 1u,, ... 1 • fj P"OUtU/nç1•t "'· P''Ul•t.:c.,-., 1,;;IO matu c,,.,,.hlvr,· 
T•, ao�vn�u OQ Cv"gr�u�tt N\1htont1! � flunal 1:ucO� 
du cv�p�I�•"'º Uo ahrl��QOu oqv1 ••TOti•l•�ido 

• :l9 - AQ• +neflo• ao.:, (>urMI t !du111 0 c::c,ro, 
o fo•�ooçOo • a oa�lmpog•m nM uuo" ,,,�ro� 

-
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ArT, �o� - O Mlnl•T•rto Públ l�o r.nar�I, 
cio o( falo ov po,- �.,ur-rnlf"OQÕO do Co,,�raun..i, NrhH?· 
nol I o• tndloa, uva• comvnld�d«n o oro�nlxuçou� 

· aoo por�o� tcgfT,MO• po�o ln9rc0Gor Gm Jvf20 nm 
dofoMo aoo lnTornoa•a • dtr-olToo lndfg•noe, cobcn
do �omb•M ao Mlnl•�•rlo PVblicO �ndornt, d• oftc,o 
ov M«dlon�o provoooçõo, d•f•ndA-lo• 
okTroJvalclotm•nTo, 

Porógrofo ünlco • A cornpo16nclo pero di
rimir dlopvTo• aobro oa dlr•IToa lndí9ano• •orô 
•ompr• do ,votlço �•d•rot. 

ArT. io� - Co�p•'• oxclualvo�on�o oo Con
grceeo Noclonol loglalor aobro oa 9oronTlog doa 
dlr•iTo• ao• fndlo•. 

7. índios nas demais Comissões:

7.I Comissão da Organização
Capítulo III - União

Art. 7Q - Incluem-se entre os bens da União:

do 

OEÇÃO 1 5 

0191'0SIÇ0CO TRANIII·Tôru,-a 

Ar? lOU - A Unlõo d��orcorô on Torro• 
::��=

dn• P• 1 º" 1 "ª t 0
0
u
.
,
, 0

0
,.
• "ªº noo e1,,,"oroodo11. do-o prou•ooo concluído no pro�o da� (c•ncoJ ano•. 1con1oaoa ao prOMv10oç6o dQDTo 

Conat I TUlç\)O. 

Estado 

X - as terras ocupadas pelos Índios, que delas ter5o posse permanente e usufruto exclusivo das rique
zas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes; 

Art. SQ - Compete à União: 

XIX - legislar sobre: 

1) populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos;

7.II Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Capítulo IV - Do Judiciário Seção V - Da Justiça Agrária 
Art. 111, I - compete à Justiça Agrária processar e julgar: 

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os diss{dios trabalhistas, salvo quando
envolverem questões agrícolas (a 2� parte deste dispositivo e fruto de falha evidente)

Capítulo V - Do Ministério Público 

Art. 137 - São funções institucionais do Ministério Público, na área de atuação de cada um dos seus 
orgaos: 

IV - defender, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses das populações indígenas, quanto 
às terras que ocupam, seu patrimônio material e imaterial, e promover a responsabilidade dos ofensores; 

7.III Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

Instituições 
Sugli!sl:Ôes à Comissão de Sistemat linçi.io. Inclua-i-.r ontll• coub1·1: 

Art . ... - Incluem-se entre os bens da Uni.iio: 

VJ1 - as terras ocupad.is pelos si lvfct,1:i:,; 

7.IV Comissão da Ordem Econômica
C:ipítulo I - Dos Princíp-i.os Gerai:,, lntcrvl'nç�o dq Es1.ido, Hl'giml· ll,1 Prnprietladl' du Subsolo e d.i Ati
vidade Econômica 

Art. 10 - O aproveitamento dos potenciais de e11ergi:i hidr5u1ica e ;1 lavrn d<? jazidas minerais cm ter
ras indígenas somente poderão ser e fctuados por emprestts n.1<.: i.011;:iis. 

7. V Comissão da Família, etc. Sugestão dos 37 constituintes de cen

tro-direita, encaminhada à Comissão de Sistematização 

Art. 4Q - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idioma nacional, assegurado as naçoes indí
genas também o emprego de suas línguas e processo de aprendizagem. 
Art. 13, § Único -
111 - reconhecimento e respeito as especificidades culturais dos múltiplos universos e modos de vida 
da sociedade brasileira; 
VII - preservação e desenvolvimento do idioma oficial, bem como das línguas indígenas e dos distintos 
falares brasileiros; 
Art. 16, § Único - O Estado protegró, em sua integridade e desenvolvimentu, o património e as manifes
tações da cultura popular, d.is culturas indígenas, das c:Je origem africana e dos viíd o:; grupos imigran
tes que participam do processo civilizat6rio brasileiro. 

8. Como se ve, será importantíssimo o acompanhamento junto à Siste

matização, que deverá compatibilizar estes textos. A questão mineral 

sera nosso principal problema. E a pressão popular é parte essencial 

deste acompanhamento. Em anexo, fornecemos a relação dos constituin

tes "sensíveis à pressão popular" da Sistematização, que devem ser 

literalmente bombardeados com telegramas, pedindo a defesa das rei

vindicações populares. Prefiram escrever a constituintes do seu es

tado ou território. Além do pedido específico, peçam a defesa da re

forma agrária e (por favor!), mandato de quatro anos para Sarney. � 



.importante pedir também mecanismos de participação popular, inicia

tiva direta legislativa pelos cidadãos e aprovação da Constituição 

por referendo popular. Quanto mais telegramas, melhor. Privilegiem 

o relator, dep. Bernardo Cabral, além dos (bons) relatores adjuntos:

senadores Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP), Wilson Martins (PMDB

-MS) e José Inácio Ferreira (PMDB-ES) e dep. Nélson Jobim (PMDB-RS), 

9. O CIMI dispõe de todos os anteprojetos e todas as emendas ofere

cidas em todas as Comissões. A pedido, e na medida de nossas possibi

lidades, podemos fornecer mais detalhes (exemplo: que emendas aprese� 

tou Fulano?). 

10. A Folha de São Paulo - que nao paire mais dúvida alguma - e um

jornal de direita. Vejam como reagiu, ontem, em editorial, às con

quistas incluídas no Anteprojeto da Comissão da Ordem Social: 

A ventura trabalhista 

' 
1 

·�

A Comissão da Ordem Social do 
Congresso constituinte aprovou a 
estabilidade no emprego, a jornada 
de quarenta horas semanais, o direito 
irrestrito de greve e a remuneração 
em dobro das férias. São medidas 
impróprias para um país desigual, 
que vive urna das crises econômicas 
mais agudas de sua história; além de 
revelar um profundo irrealismo, as 
propostas embutem uma forte dose' 
de irresponsabilidade polltica. Os 
parlamentares parecem ignorar o 
grall de desenvolvimento do Brasil e

talvez acreditem que com a outorga 
nominal de alguns direitos impraticá
,,eis se avance socialmente. 

Assim, o custo da redução para as 
quarenta horas semanais -e também 
o custo das férias remuneradas em
dobro, proposição esta sem justifica
tiva aparente- iria recair sobre o 
empresariado, que o repassaria de 
imediato ao consumidor. Ou se 

• acredita que a atividade econômica
A seja imune a tais despesas? Se há 
� setores da economia e regiões do pais
a:> cm condições de reduzir a jornada de 

''t-

.. 

trabalho (e, se for assim, que isto 
ocorra pela via da negociação direta), 
outros nãq suportariam a mudança. 
Neste caso, restariam duas alternati
vas: a inviabilidade econômica da '� ; � empresa ou o desrespeito frontal às 

• 0 regras instituldas.
lüj Mas o que mais destoa da 

• e.-::i realidade brasileira no relatório
A aprovado é a estabilidade no 
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falta grave, "problemas econômicos 
intransponíveis" (ambas comprova-
das judicialmente), contrato transitó
rio máximo de dois anos, e durante o 
prazo de éxperiê�cia não superior a 
noventa dias. Esta proposta não 
protege o trabalhador brasileiro; 
protege n incompetencin, ll dcsldia e 

a preguiça. Imobiliza a atividade 
empresarial, que ao contrário de 
buscar a· sua eficiência ficaria 
obrigada a tolerar a acomodação. 

Em relação às demissões "sem 
justa causa", observe-se que a 
grande maioria recebe hoje esta 
designação pela dificuldade em 
comprovar-se na Justiça o rendimen
to insatisfatório do empregado. Neste 
sentido, haveria diversos instrumen
tos legais hábeis para dificultar a 
rotatividade da mao-d_e-obra: absur
do é considerar a estabilidade 
-figura . jurldica já conhecida e
reprovada no pais- como fórmula 
pertinente para a melhoria das 
relações trabalhistas. 

P or fim, o direito de greve não 
pode ser irrestrito, ou estará sendo 
concedida uma prerrogativa· de · 
chantagear o conjunto da sociedade 
para a satisfaçao de interesses 1 ·
localizados. É o caso dos serviços 
essenciais, que não podem parar 
(energia, transporte, atendimento 
médico etc.). Devem ser encorajados 
processos de negociação, nao os de

confronto; é importante que a greve 
não se efetive como um fenômeno 
justificável em si mesmo, mas apenas 
como recurso derradeiro e -ainda 
sim- nao podendo atingir a 
populaçt\o de maneira drástica e
insenslvel. São necessários limites . 

O Congresso constituinte não deve 
permitir que propostas aventureiras 
prevaleçam. O momento é oportuno 
para a modernização das relações 
sociais, para a agilização da Justiça 
do Trabalho, para o desenvolvimento 
dos mecanismos de superação de 
conflitos, para a garantia da partici
pação do empregado nos lucros da 
empresa. O simplismo e a demagogia 
não podem vencer a vontade geral, 
não podem inviabilizar a atividade 
eco· ica. 

-



7 

11. O senador José Paulo Bisol, como dissemos acima (3.I) produziu

um dos mais belos textos sobre o que deve ser a Constituinte e a fu

tura Constituição. Não se assustem com a densidade do estilo, e leiam 

com atenção este excelente recado à Sistematização: 

R E L A T ó R I. O 

senhor Presidente, 

Senhoras e Sennores Constituin�es 

1. Comecemos pelo paradoxo que seduzia Wittgenstein, inc1agando: " A
partir de quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade? "· Sem o minimo 
pudor pola vulgaridade da reflexAo, alguns constituintes julgam inteligente 
perguntar a partir de quantos t1tulos, capitulos e dispositivos uma constituiçAo 
é ou deixa de ser ConstituiçAo. Afinal, que espécie de preocupaçAo é essa? Em oe 
tratando do se c�nstituir uma Ordem 11ova, como saber aprioristicamente quantas 
disposições sao necessàrias? O que importa é lapidar os principios pelos quaio a 
sociedade deve ser o que ne quer que ola seja, e ao normas tunoamentais, sob a 
injunçao das quais a sociedade nao possa deixar de ser o que ola deve ser. •A 
priori", nao se pode saber quantas normas sao necessárias para que o conjunto 
delas seja uma ConstituiçAo e a partir de quantas deixaria de ser. o que 
realmente importa é que a ConstituiçAo seja, de fato e de direito, Constituição. 
E o seja por desconstituir a Ordem Velha e constituir a Nova e, ainda, por ser o 
lugar onde a sociedade consolida seu p�cto de convivência, ênraizado numa 
soberania que està igualmente presente, como força , em cada um e em todos.· 
Somos uma sociedade rnà, que institucionalizou e legalizou a injustiça. Somos uma 
ordem social e juridicamente imoral. Este é o ponto de partida: a rigor, nao hà 
o que conservar e hà muito o que desfazer antes de começar- a fazer. So
emergirmos deste imperativo de consciCncia, pelo menos saberemos quem aomoa, ,A
que nAo somos mais que duas espécies: os que querem substituir e os que querem
reproduzir o sistema, e como os que desejam reproduzir o sistema nAo são
conceitualmente constituintes, acabaremos por nos reconhecer pela única
diferença objetivamente relevante: ser ou nAo ser constituinte.

A ComissAo de SistematizaçAo que leve a sério, se quiser: a forma ·que 
o paradoxo elo sor ita assumiu entre nós pode levar-nos ao·· r idiculo ele uma
Constituinte que, enredada na diversi<!ade e no volume do que preciEa ser mudado,
decidiu nada mudar em razAo de duas covardias historicamente inolvidàveis: a quo
advém do susto pelo tamanho da mudança necessària e a que advém da reaç!o do�.
que n!o a querem, os donos do poder, um reduzido número do eultõoo bem
acomodados nos cox1ns da concontraçAo do riqueza, onde deo!rutam, oem pudor, C2A.s
"11111 mulneroe do Kulei-Funé" e de "todas as arcas ao Sardanapalo". .., ·J) 

2. E a utopia, o que é 7
1 • .., 

Ora, quom nAo sabo que ola é o pensamento o o sentimento doe quo 
padecem, na própria carne, a insuportabilidade .do Sistema. Povo injustiçado sem 
utopia n!o é povo1 é um amontoado de escravos ou prisioneiros da impotõncia, d4 
resignaçao covarde e da fatalidade, que só é fatalidade justamente porque lhea 

falta a utopia. O que muitos nesta Assembléia nAo querem saber, mas a Comiss<10 
de Siatemat1zaçAo nao tem como simular que nAo sabe, é que aqui se está fazendo 
ô.a utopia um argumento de hipôcr1tas o ôe vilões. "Querem avançar ôema1s 01

, elos 
dizem, como se nouvosso uma regra supraconstitucional que demarcasse a partir de 
quantas casas ou ruas uma Cidade começa a ser cidi'lde. llós, que estamos 
testemunhanôo, em diversos setores ôo mecanismo regimental, a libertinagem do 
regresso, pois quem entende legitimQ amarrar o avanço tem as mesmas ra�óes para 
desamarrar o atraso, nós queremos saber quem é o autor ôessa regra segundo a 
qual avançar é perigoso; e queremos saber por que o é e qual é exatamente a 
linha limltrofe a partir da qual avançar é avançar demais. lia verdade, e nAo 
mais que de repente, estamos aprendendo uma novidade conceitual: utopia ô o quo 
nao devemos fazer porque alguém, que nAo conhecP.mos, decidiu que nAo devemos 
tazer. As velhas elites fazem desse paradoxo o seu jogo mais sujo: insinuam que 
as Forças Armadas n<10 querem. Ora, se as Forçus /\rmadas nilo querem, elas que o 
digam, porque, a ser verdadeiro o que as elites cochicham deletereamento ao pé 
do ouvido, as Forças Armaôas jogam ainda mAis sujo que elas e nós nAo 
acreditamos nesta ignominia. Hojo, para nos, a exprcssno "forçao ocultas" ó um 
outemismo. Conhecemos do sobra essas !orçar.. A ocultaçAo oculta tudo �omento 
quando se oculta a si mesma. Quando se sabe que a ocultaçAo é ocultaçao, o 
efeito que ela produz ó a exata 1nversAo do que pretendo. /\ ocultaçAo que nAo 
consoguo ocultar-se a si mesma mostra tudo, mostra quom so oculta o a razao pela 
qual se oculta, o ainda tem o condAo paradoxal de decvolar a mà qualidade 
politica o moral de quem so oculta. Sal.>emos quem compõe as volna:. elites, 
sabemos que, mesmo quanao nacionais por origem, elas sao internacionais, e 
sabemos que hà militares nelas, mas também sabemos que .o militar brasileiro ô 
nacionalista, quer uma sociedade justa o sonle pelas velhas elites a mesma 



ropuynAncia que sentimos. Se nao õepoaitàsscmo5 esta confiança no militar 
brasileiro, se nAo os scntissemon como irm,'\os, se n.ic, os tivéssemos dentro c:10 
"nós" ( nós queremos, 116s lutamos, nós sonl1arnos) d.:1 soliõar ieclaõe nacional, 
cstariaJilOS brincanô.o de fazer ConstituiçAo, pois a sório, n�o se faz 
constituiçao nenhuma quanclo se està submeticlo ac, "nihil obstat" de qualquer· 
oapdcio c:i� poclor que nao seja o ôo povo. l\liâs, s.e no!:sa Const.l.tuiç!'lo nao 
superar a resistência <las ol itos, ela acabat·à tr ipucliancto sobre a miséria 
nacional. E já não escapa õe nenhum brasileiro consciente esta terrivel 
evidência: se ficar- provado que nilo temos como fazer uma verõaeleira 
Com;tituiçao, a ô.o povo que ó pobre, ficará prow1õo, pela mesma raz:1o, que é 
nosso dever ele pes-soa o ao povo tc-nt,W uma rcvoluç:.'.lo constitucional, contanô.o 
para isso, sem eluv ida, co1n os mJ..l.i t,ircs <lo coraç:\o br-as ilciro. Nós pertencemos á 
P�tr la porque a Ptl.tria non pcrtcnco; cm cacla um o pertencimento àconteco 
iÜlSolutamonto J.gual; so a Pàtr in pP.rtcnce!;so às vc1t1;is olitos, ou às !orças 
militares, ou a amtJ.�r. ao mcomo trimpo, port.P.ncor ti P,H.ria seria pertencer-lhes, o 
ninguém aceitaria a aesonra oeste absurcto. Graçns a Ocun, esta contraôiçlo está 
bem an1aô.urccida nll consciência politica e social ae nosso povo, manJ.fcst.-mente 
na aos trabalnaaores e elos intelectuais. A Comissão ôo Sistcmatizaçao precisa 
martelar cm cima ô.isso: esta con:;t.it.uiç,'\o <'l \lccii;iva porque este fim ele século ê 
ô.ocisivo. Em ultima análise, estamos dccldindo se .icontecerà ou n�o a mais 
tragica convuls,'lo social <lo nossa história ant<is elo r.;óculo Y-XI ou nos sous 
pr iJttórdios. 

A Comisc�o da Soberania e dos Direitos 
orgulho do entregar à Comissao <le Sistematização 

,10 Homem e da !Wll,er tem o 
um elocumento histórico. 

1 

Escoim,11do ao algumas doil'iciências que certamente, passaram óesapercebiôas, 
acreditamos que o Povo ô.o Brasil poclc se orgulhilr de nosso traualho. Ileste 
mor:icnto, estamos transferindo â Comissao ae Sistem.:itizaç.'.ío uma responsabilida<le 
incontornável: ou assume, apcrfeiçoanelo, ou elaboni. um documento superior, 
mantenclo o cspir ito humanista, social, polit.ico e jur iclico do nosso 
Substitutivo, substcl.ncia esta que consideramos i.ntocável. ?ara nós, a terceira 
alternativa, que consiste na substituição po� documento compositivo e 
estrategicamente elástico e ambigUo, n�o poderâ passa,r sem. a nossa denuncia. 
Estamos igualmente preparados para abraçar a causa, de um documento superior e 
para repudiar a causa àe um documento concessivo, quC!, a pretexto de agradar a 
todos, agraclarâ apenas às 1nsensiveis e desumanas expect.ativas óo:J poucos 
brasiloiros em torno óos quais se concentra a renda nacional. E para que tuao 
isso nto fique apenas no que foi dito mas n�o foi feito, publicar-emos em forma 
ao livro o nosso Substitutivo e o debate que em torno dele se travou, a firn do 
çue toclos os brasileiroa possam confrontar o nos;so trabalho com o te:r.to que 

integrar a nova ConstltUiçAo, a partir- elo pressupor.to de que, tucio que estamos 
tazondo como Constituintes t'.leve c,:,nvectcr-se er.i informaç,'.\o ao alc,1nce ao toaos. 
A hora nacional ó nssim, êl de assu11çào total d,:1s rq.,,t.t',)On!,abili<.lil/l�S. 

E ó para responsabiliz.:ir que repetimos: n:,i;> ;1cc1tamos o argumc-nto óa 
u�opia. Pelo contrârio, s9 a utopla � o ativo dusejo ct0 rnuu�r vividos pelou que
paaece� a insuportaoilidacte do sistema, ela ó a npssa cau�a, o nosso grito, a
nossa c:rença e a nossa paixão. o p.:,,aóoxo n�o é o õe 1-littgcnstein. H.l\o queremos
:;a!:>er a part·�.r ele quantas casas ou ruas urna cióacl<! começa a ser ciôade. O que
r.ôs queremos sabor nlo tem naõa ao paraõoxal. Aconteça o que acontecer nesta
A�sembléia, acabaremos saoenao. /16s queremos :;abez- é a partir éle que causas e
principias uma Constitu.l.çào brasilei,.il pode ser, ao rnesmo t�mpo, verclaéleiramente
t1ras.!.laira e veraaaeirament.o Cor.stituiçc'.\o. Em sumil, uma Constituiçào que,
aesconstituinao a brutal1<.lado aulorà:àrin da orgnnizaçlo nacional, constitua o
quE: Jamais se tent.ou constituir: con•;titua o povo como povo cte vcrclaõe, isto ó,
sot><?rano; constitua a sociedade como con•1ivénc,ia.. solidária emergento ela
nacionalidade; conctitua o Estado co�o instrumen1:o de uma socioôade que seja
socieô.llde por socializar a justi�a; e, finalmente, constitu� uma veraaô.eira
Pátria, porque Pátria só é realmente Pátria se 1;oclos os que moram nela desfrutam
ô.as mesmas oportunióaôe ô.e acosso aos valores fundam1;intain da vida humana.

8 

12. A mesa da ANC resolveu eclitar um "órgão de divulgação das ativi

dades da ANC", o "Jornal dê.1 Constituinte". l\. julgéu pelo seu nQ 1, e 

o perfeito "desinformativo", cheio de dados eri:-ados e linha edito

rial completamente indefinida. 

13. Hã muitas liç6es a tirar desta fase das Comiss6es. As princi

pais ã de que falta melhor articulação entre os progressistas dos 

vãrios partidos, e de que a direita não tem �tica nenhuma. Adiante, 

fornecemos um calendário das próximas fases da ANC. Vale a pena es

tudar os momentos de trazer caravanas a Brasília, para pressionar 

diretamente a ANC. A direta teme o povo. Para o jornal "O Globo", o 

• 

-



' 

-

que o povo tem ie.i. Lo na l\NC é II budv 1·na" ... 

14. Na segunda-feira, dia 22, estaremos iniciando contatos com mem�

bros da Sistematiz,1ç5o, pélra rs h1c1ar a estratégia para esta fase.

15. O inciso V do art. lQ do texto aprovado pela Ordem Social: a

sociedade brasileira e pluriétn.ica. são reconhecidas- as formas de
'

organização próprias das nações indígenas demonstra que a análise

do CIMI - de que era (e ainda é) possível falar a partir do concei

to de nações indígenas - estava correta, quando fomos voto vencido

nas discussões entre as entidades de apoio, que decidiram encaminhar

uma proposta unitáriü ''mínima". Ilojc, podemos estar certos de que

furtamos à ANC uma discu�são mais ampla e enriquecedora. Todavia,

ainda i tempo de pro�orcionar esle 11ivel de debate, atravis da

Proposta Popular de Emenda ,10 Projeto de Constituição sobre as Na

ções Indígenas, patrocinada pelo ClMI/ANA!-RS/MJDH/OPAN e CNBB. Pa

ra isto, e considerando que o prazo de devolução dos formulários

passou para o dia 15 de julho, devemos investir o máximo esforço

para termos mais de 100.000 assi�atmcas. ATENÇÃO: nao disperdicem

os formulãrios; não os recortem, nem façam fotoc6pia; nao deixem

de devolver ao CIMI todos os formulários apenas por temer atrasô

no correio; preencham legivelmente os dados, em letra de forma, e

verifiquem que o signatário asBine conforme assinou seu título elei

toral; não omitam nenhum dado do título eleitoral.

16. Provãvel calendário das próximas etapas da ANC

Está sendo difícil prever com precisão os pr6ximos prazos. Por

aproximação, contudo, podemos considerar o seguinte: 

15 jun 

16-17 

18-28 

29-30 

01-05 

09 

jun 

jun 

jun 

jul 

reccbi. 111cnlo dos /\ntuprojetos pela Sistematização 

publicação e distribuição dos avulsos 

o Relator faz o p1-imciro texto unificado

publicação e distribuição de avulsos

emendas ao anteprojeto (texto unificado)

provável votação do anteprojeto (cf. INESC)jul 

até 10/11 jul o Rcl.:ltor concluj o Anteprojeto e o remete à Mesa da

ANC 

até 15 jul 

15 jul-15 ago 

12 ago 

26 ago 

até 20 set 

o Anteprojeto é publicado e distribuído, e remetido

ao Plenário, para o 19 turno de discussões

prazo para emendas d0s constituintes e para protoco-

lar as emendas populares

dia nacional de entrega das emendas populares

fim do prazo do 19 turno de discussões. O Anteprojeto

e as emendas retornam à Sistematização

a Sistema ti zaç.S(o cmi te parecer sobre o material rece-

bido do Plenário

17. Na pr6xima semana, de 23 a 28 de junho, o CIMI estará em Assem

bléia eletiva. Por isso, o Informe não circulará. Porém, esperamos 

no próximo número l 1· c, 7.t' 1· o Lcx Lo I j f icLtdo de 13crna rdo Cabra 1. 
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18. o "banco de dados constituintes" do CIMI já está em condiç5es

de fornecer listas dos membros da ANC, segundo os seguintes crité

rios, que são cruzáveis entre si: (a) partido político; (b) unida

de da federação pela qual foram eleitos; (c) perfil político [con

servador, moderado, progressista]; (d) os sensíveis à pressão po

pular [independentemente dn clnssificaçâo anterior]; (e) membros 

da Comissão de Sistematização ou do Plenário. Também podemos for

necer etiquetas de endereçamento prontas, segundo os mesmos crité

rios. As etiquetas, naturalmente, servem pa�a cartas, e alguém po

derá observar que temos solicitado o envio de telegramas. Mas co

mo, de agora em diante, os trabalhos da ANC oscilarão entre o Ple

nário e a Sistematização, há mensagens que, independentemente dos 

momentos específicos de pressão, podem ser enviadas por carta. 

Como de 23 a 28 de junho não estaremos em Brasília, eventuais so

licitações podem ser feitas diretamente a Sônia (se for por tele

fone, somente à tarde). 

19. Membros da Sistematização, julgados sensíveis a pressao popu

lar: 

Haroldo Lima (PCdoB-BA), Roberto Freire (PCB-PE), VjrgÍlio Távora (PDS-CE), José Mauricio (PDT-RJ), 
Lysãneas Maciel (PDT-RJ), Alceni Guerra (PPL-PR), Mendes Thame (PPL-SP), Carlos Chiarelli (PFL-RS), 
Edme Tavares (PFL-PB), Inocêncio Olivl•i1-a (l'Fl.-l'E), Tl1,1111:1s Nonõ (PFL-AL), Mnrcondes Gadelha (PFL
-PB), Sandra Cavalcanti (PFL-RJ), Adolpllo de Oliveira (PL-RJ), Antonio Arruda de Faria$ (PMB-PE [é 
PMB mesmo, e não P�IDB)), Ademir Andrade (PMDB-PA), Almir Gabriel (PMDB-PA) ,. Arthur da Távola (PMDl3-
-RJ), Carlos Mosconi (PMDB-MC), Gclso n1,urad<1 (l'MIJl�-1111}, 1-:gitlíc, F,·1-rc-ir;i l.im;i (PMDíl-PE), remando
Gasparian (PMDB-SP), Fernando Henriquv Cartll1:;o (P'lüll-SP), f'l.'rn:indo Lyrn (PMUf.1-PE), Francisco Pinto
(PMDB-M), llaroldo Saboy:i (PMDll-MA), ll.Jsl'll l'i11l11•iro (l'MDII-RS), .Jll.Ínllcrrnann Nl'lo (PMDJI-SP), Jo.:Ío
Calmon (PMDB-ES), l'imenrn d;i V!!igu (l'/IUl\-M(;), .Jps; l·\1g,1�·.1 (1'�11)11-HS), llt•r11nnl11 (!,it,r;il (l'MUll-AM),
José Inácio Ferreira (PMDB-ES)., Jos� r•aul,' Bisol (1''11)11-HS), .h,s0 Richn (WIDB-f'R), José Serra (PMDB
-SP), José Mendes (PMDíl-SP), Jn•:é lllii;s,'s OJiv,·i1-.1 (l'll)íl-M(;), M:111,a•l M1in'ir:1 d1· /lr:11Íj,i (T'MOB-SP),
Manuel Rodrigues Palm;.l (l'�UJll-�IT), Abig,1il F,•ít,,s.1 (i'MIHl�ll/1), Mii1 i11 l,ima (l'MIIIHIA), Nl•i1,on Jolllm
(PMDB�RS), Nelton Friedrich (l'Müll-l'R), OswnJdn Limct Fi liln (l'MUll-l'E), l'aulo Rnm11:; (PMDll-RJ), Sevl!ro
Gomes' (PMDB-SP), Virgildásio de Senílél (PMIJIH\A), .J:1mi.l lladct.,d ( l'Sll-RJ) e Jcwquim BcviJáqua (P:rll-SP).

Nota: julgamos que os membros do PT não necessitam pressão popular. 

Vários constituintes elencados acima são progressistas comprometi

dos com o movimento popular, e poderão utilizar as mensagens rece

bidas como ê r<_ ·1mento junto aos demais. Outros são notáveis conser

vadores, mas que nao estão indo bem politicamente, e poderão dese

jar fazer-se simpáticos aos eleitores, vocalizando algumas reivin

dicações. A pressão popular deve ter por objetivo obter a defesa 

das reivindicações, e não tanto marcar posiç5es de protesto. 

20. Estava no final da redação deste Informe, quando pelo telefone

perguntaram se tínhamos condições de dizer como se portaram os cons

tituintes diante das Comissões. Uara suber isto com precisão, preci

saríamos examinar as mais de 15. 000 cn i1cndas oferecidas às 8 Comis

sões, dividindo-as por autor e Vt.!ri[icanclo seu conteúdo. f: uma ta

refa g�gantesca, que somente poderemos fazer a longo prazo - infe

lizmente, talvez, somente apõs terminada a Constituinte_ 

Um abraço, 



• tlA� OU( l[VASSU) PARA DE111RO 1,A co11s·I JTlJll/T[ A PREIJOIITEIICIA E A VJO-
LENC!A COrl QUE ADllllHSTRAM ''º CAIIPO, P/dHCJA COISA rncoriCEBIHV[L
IW MA C AAA C H E. 1 A D E P t1 D 8, D E U L Y S S 5 E S , D A MENO li R l A D E TANCREDO e "'T C 0-
T,0 IU Q VILELA, DE SLOGANS VERBALMENTE LIBERTAHRIOS TRA2ll50S 15=A·mCAt-fP-A'!I'
d'it A P f LA fi E L E 1 COES D I RETAS E D OS PALA NO UE S D E NO VEM 8 R O PASSA D O'f 'tfÚ E O

' t.rLA!W e R u l A Q o D E F I N I u . p E 1m [RAM, g'N �- s u 8 e o �rr s S'A O'',- o.§ J R A 8 A OfX0"-01R E:.6..JE-
S1J.A S. _j; IH I r,> A D E-S R, E P R E S E N T A T 1 V A S E A L I A D A A S • V E N C E R A M- O s D E T nn-o R E-5;.acr,(T-
fl 

1 rro No p o L r o D A TER R A , e A p 11' A' N E A D 0.S p E L A u DR ( u"' J A o D Erl o e R AH T l C A R u R A -
LISTA), EXPRESSAO MAIOR DA DIREITA RURAL, ASSESSORA&A POR roDEROSOS 
LOOBIES MAIITIDOS A PESO DE OURO. E �AO SE ESCLARECEU PRO OUE, ATEH HO 
J E, PARL 
IHLJ E:,._p /\ R !.....AME N TA� E S C O MO, 8 EN E .Q I TO MONTE. J...R Ó CP M D B / P A ) :o f.:EP'ArW:A;R:A.f.rl..-:&A.ftA:.=:::::r 

OU T , , 
RJC.OU tROS_ RUMOS EM HORA-D E D E F I N IÇA O, "'r R•A J.:1·4 DO .;C10ff"P. R-<PM IS Ços=p,lfHB-L í( A,..
E J.N T � N SAM EN r·E AS S lJ MI D OS C o�, A 0 LASSE .T R ABA L. rlA D:O'R A-;, t,_$:;;J);�M'<íC R=A .. c.=-f:A:3E 
A l.·lf.l_ERPAQE., QUE-, LHES VA!:,Ef'! VOTOS , MANDAOTS E PRESTIH GIO. 

COMUNICAÇAO 

F..O'l- Ni\ SUBCOMlS·SAO DE ·c1ENGIA, TECNOLOGIA E CüMUNIC�A,ÇAO ... QlJl,'�-�-'Y!:VE O 
S E G U N O O M A 1.0 R' E X 6 M P L O D E Q U E A S .e O I S A S V A O M U I TO M A L P ÃR.L .. A _ -0.IH1!.b.c:;R.A'H -
CIA, �A JONSTlTUINTE, E� PRIMEIRO LUGAR, DIVERSOS PARLAMENTARES OUE 
DELA PARTICIPARAM SAO PROPRIETAHRIOS DE JORflAIS E EMISSORAS DE RAHDIO 

E T E L E V 1 S A O • S E_�J:!._D O , P O R Q U E O U T R O S , A L I T A M B E H M R E P R E S E t·I T A V A M I N T E -
RESSES DOS EMPRESAHRlOS DO SETOR, INCLUSIVE DO SR. AIITONIO CARLOS MA 
GALHAES, MINISTRO DE ESTADO DAS COMUIJICAÇOES, SUCESSIVAS VEZES DENUNC 
IA 
C IA D O POR F A L C A T RUAS NO E X E R C l H CIO D A F U li Ç A O, EM 8 EN E F IH C l O PR OH PR l O 
E D E S E U S A M l G O S • N O D I A 2 1 D E M A I O , O lJ A N ô ô A S U B C O M· I S S A O J A W,,WA V I A 7 
VOtAf>O PARTE. po RELATOHRIO DA DEPUTADA CRIStI·NA TAVARES,-MA1; A.t:N•D•A 
lAL .. T:A,VP.11 A QUASE TOTALIDADE DOS DISPOSITIVOS REtACION,ADOS HA DE.MOCRAT: 
l ZA
T I l-A"°t A O 1) A I N FORMA Ç A O N O P A l H S E 11A PR O PR 1 E D A D E D Q S ME l OS D 1: C ONU -
N tt. A Ç A O, t O R R EU PELO C ONG R E S S O A NO T l H C 1 A D E QUE O D E PUTA O O, O NU f...fi L
C-ORREA, PEEMEDEBI�TA DO MAAANHAD, RE�EBERA UN RECADO APRESSADO �O/
R�LAfTO 00 PLANALTO. TERIA OUE REASSUMIR IMEDIATAMENTE SEU LUGAR ( 
NA SUBCOMISSAO, NAQUCLE DlA PREtNCHIDO PELO OEPl

f

íAOO ANTONIO S'RJ!Õ
tP1iDB/RS), QUE APHlA A PROPOSTA D[ SE !USTlTUIR O CONSELHO NACIONAL 
DE COMUNICAÇAO SOCIAL, 01:.MOCR/\TlZANTE. OIJOFRE CHEGOU NO RASTRO D/\ NO-
TlHCIA. ASSUMIU, EXCLUINDO ORITO, POR FORÇA DE UMA V01AÇAÔ ENttNADA' 
�CLO PRES!DFNT� DA SUBCOMlSSAO , AROLDO DE OLIVEIRA (PFL/RJ}. NESSE 
E- N º- OU T R O D 1 A , V O T O U C O N T R A O C O N S E L H O D E C O M U N 1 C A Ç A O E J U !íO o-M"A"! 9'
s � u e :p u D e s s E o E M o e R A T I z A R o s E T o R ., e o I N e I D E N (: I A o u . N A o , p o R L Ml T A M -
B E H M A N D O U ô D E P U T A O O J O S Ê S A R N E Y F 1 UI O , A O S-C-0 C WI C H O S C ô M • O U 1' r

r

o s,
p A lh'""A f; E N T A R E s , e H A M A p o s A o e o R R E õ o R • A L G u N s e o N.á.lJ. r u l.N í E s :e H,E G A R A M 
A CON�IDtNCIAR AO PRESIDENTE DA FERAÇAO NACIONAL DOS JORNAL[STAS 
QUE TI N f,l A M S IDO C O N S T RANGI D OS A MUDA R O VOTO , UJ C- L U S I 17 E P E t: 0--'G O V E.,., 
R:NAQ.OR OE MINAS GERAIS , NEWrON-rC.ARDOSO. E TUDO FOI POR HAGUA A-
BAIXO, ATEH A RELATORA, CRISTINA TAVARES, DESTITUHDA PELO PRESIDENTE 
AROLDO DE OLIVEIRA. 

PALAVRA DE ORDEM 

''CONSTITUIÇAO SEM POVO, NAO CRIA NADA DE NOVO''. 
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COilíEIHflClfl IH1llOIIAL DOS HJ�,POS l•U flllASJL 
�IIHTA11[NTO Dt Jflí'r�rllSA 

OOL[TlM SOOIH A COIISTlTllJIIT[ - 6l//P.7 

8RASlLIA, 28 DE MAIO DE 1987

RESULTADO CONSERVADOR NA PRIMEIRA FASE 

OU/1111)0 , NO IHNIClO IJOS lRALJALHOS L>A ASSU1üLElllA NACJONAL ·COIISTlTUlN
T E , O 5 S E T O r� E S P '� O G H E S S l S T A S MA l 5 O H C A ,� 1 Z A D O S N O P li 111 S, A L E R T A V llrl P A R A
í{ A O � 1 S C O D E S E I{ A L A U O H A D A U M A C O ,� S T l T U l N 1 1: / f O N S T 1 T u I e; A O C A L e, A D A 11 O

C O N S E R V A D O R J S t1 O , C O N S O L 1 D A N D O O S 1 11T E R E S S E S f·l A I S D l S T A ,� T E S I.J A P O p U L A -

Ç A O , N A O E S T A V A M B R I N C A N D O D E P R E G A R S U S T O , 11 E M A L A R í·l A 1� D O 11 O V A lI O • O 

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DE ELAOORACAO CONSTITUCIONAL RESPONDE AO" 
ELEITORADO, QUE GARANTIU VAGA, NA CON�TITUINTE, PARA OS REPRESENTA�
TES DO CAP1T�L, DO LATIFUHNDIO, nA T\JTELA MILITAR E ATEH DOS PAIHSES 
SES ''MAIS ADIANTADOS'' OUE VEEM NO TERCEIRO MUNDO O SEU QUINTAL, •• 
A S T E S E S P R O G R R E S S l S T A S P E R D E R A M A P R 1 M E I R A 8 A T A L H A , C O 11 A L I G U N 1·1 A S 
EXCESSOES, E A MAIORIA ESMAGADORA DA SOCIEDADE VOLTA AO ESCURO DAS 
INDEFINIÇOES. NAO SE PODE NEGAR OUE O ORASIL CAIIALIZOU SUAS RELAÇOES/ 
ASPIRAÇOES PARA A CONSTITUINTE, CUJAS SUBCOMISSOES TEMAHTICAS OUVIRAM 
POBRES, RlCOS, NEGROS, IHNDIOS, HOMOSSEXUAIS, CRIANÇAS, SURDOMUDOS, 
FEMINISTAS E ATEH MILITARES. HOUVE CONSULTAS, PACIENTES VJSISTAS A 
REGIOES DISTANTES DE BRASILlA, NOITES MAL-DORMIDAS E SACRlFlHCIOS 
MIL,, ESPECILA�\ENTE DAQUELES QUE PENSAM O BRASIL F'UTURO, HUMANO, JUSTO 
E IRMAO. MAS HOUVE TAMDEHM GRAltDES COllSPIRAÇOES, ENVOLVENDO SETORRES 
MAIS REACIONAHRIOS E ANTIPOPULARES, IIHERESSA!�OS EM MAIITER O ESTADO 
O E C O I S A S R E l N A N T E E A T E r I P 1 O R A H - L O M A 1 S , P O R Q U E N E L E S A C I A �1 S U A S E D E 
DE PODER POLIHTICO E ECONMICO. A DIREITA, MESMO QUANDO DIVERGE DENTR 
DENTRO DE SI MESMA, TEM UM/\ CAPACIDADE DE ARTICULAÇAO TAO IMPRESSION 
ANTE 
NANTE OUE ESTONTEIA OS MlLITAMTES DE ESQUERDA MAIS TREINADOS. ELA NAO 
OBSERVA QUALQUER EHTICA E CORROMPE OS INDECISOS E MODERADOS DE VAHRIO 
s 

PARTIDOS. 

O CAPITAL 

fRUSTRARAM-SE, NESTE PRIMEIRO MOMENTO, AQUELES QUE DEFENDEM PROPOSTAS 
SOCIALIZANTES. A OISTRIBUIÇAO MAIS JUSTA DA RENDA ESTAH BARRADA- EM-
BORA AINDA NAO DEFlNITIVAMENT NOS ANTEPROJETOS AP.ROVAOOS POR 
ALGUMAS SUBCOMISSO S DA CONSTITUINTE , ENTRE ELAS A DO ES-MINISTRO DA 

FAZENDA, DELFIM IHTTO, PRESIDENTE DA SUBCOMIS--SAO 00S PR'lJ-INGnno.s RU-1 
1�AlS-, ER DA ATIV!OAOE ECONOM!CA7· GUE AS ESQUERDAS CHEGARA,M

,.
J\';".l'.

f

HJOSPifE 
À R • To o o R E s p A L D ô H A I N lC I A T l 1/ A p R I V A D A E H A e H AMA D A L LV.R E_. Cj) N e.PR 

lRENCIA, aur MATEM o CAPITAL t fAS-:MA.OS DE Poucos-E MISEHRIA NOS, BOLSO',$ 
'E PllNELAS DÊ QUASE TODOS. PORT.A� A.BERTAS .AOS '�-INVESTIMEN.T.º -, E.S.-:-;. 
�RANGEIROS, HAS MULTINACIONAIS, HA INTERVENÇAO ECONOMICA DO I�PERIA-
LISMO. A� RIQUEZAS MINERAI� ROLANDO PELO MESMQ ESCOADOURO, Q�E DE- $

�EMeoc� kO EITCRIOR. os BANCOS COM A CORDA TOPA E INVULNERAHVEIS HA 
AÇAO DO ESTADO, QUE NAO PODE DAR GRANDES PALPITES NA ECONOMIA, PARA 
NAO TOLHER A ''LIVRE INICIATIVA''. ESTA EH A SilfNTESE DO QUE A SUB
COMISSAO DEIXOU PARA AS ETAPAS SEGUINTES DA CONSTITUIÇNTE. 

O TRABALHO 

EMBORA �S t1NTERES5ES DA CLASSE TRABALHADORA SE ESPAtHASSEM POR TPDA� 
SO DUBCOMISSOES DA CONSTITUINTE, FOI NA DE POLIHTICA AGRIHCOrA E FUN 

'DIAHRIA E DA REFO""RMA AGRAHRIA QUE ELES SE EXPRESSARAM COM MAIOR MJTlr 
OEZ. E OS RESULTADOS DESSA SUBCOMISSAO PODEM MUITO BEM SIMBOLIZAR O 
QUE RESULTOU PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS tlO CONJUNTO OAS DEClSO
E 

, 

SOES DESSA PRIMEIRA FASE DE ,ELABORAÇAO CONSTITlJICIONAL. A REFORMA AGRI

) A , t 

/
AG�AHRIA, BANDEIRA SECULAR DE LUTA, RESGATADORA DE TANTO SANGUE �ER- ! 
RAMADO NESTAS TERRAS, FOI DERROTADA PELOS LATlFUNDIAHRlOS, GRILEIROS,t
E,MPRESAH�IOS E ESTRANGEIROS AQUI PROPRIETAHRIOS. 1
QUE OS DONOS DO CAPITAL ESTIVESSEM PRESENTES NA SUBCOMISSAO, DEFEN- 1
bENbO O QUE JUNTARAM, TOMARAM, HERDARAM E GANHARAM, ERA FATO ESPERADO'
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O R E L /1 T O 11 R I O , Q U E A A C O 1·1 I S S A O D O S D I R E I T O S E G A R A N T I A S D O H O M E M E 
DA MULHER PASSA A EMENDAR HOJE� SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JUNHO, ''CONTEHM 
UM ESFORÇO MUITO G I< A Nú [ l·J O SE N1

T I D.O D E T R A N S f O R MA f� O O f! AS I L i'-1 U 1-1 A VER -
DADEIRA DEMOCRACIA.''. A OPil'lIAO EH DO PROHPRIO RELATOR, SENADOíl JOSE 
r A U LO 8 1 Z O L , Q U E S l l·l T E T I Z O U P A R A A I M P R E N S A O S P R I N C 1 r A 1 S P O 11 T O S ú O t� 
S EU A IH E PR O J E TO. 

U íl D ESSES P O 1� TOS 1:.11 A CRI A Ç A O D O TRIBUNAL D E G AR A N T l AS C O N S T rT U ( l 0-
N AIS, PROPOSTA QUE NAO FOI APROVADA NA suocor11SSAO DO PODER JUDICIAH
RIO. SEGUflDO JOSE PAULO BlZOL, '' P TRIBUNAL DE GAHANTIAS úE úESTI
l>IJ',RAII A GARANTIR O PLENO EXERCIHCIO DOS DIREITOS CONSTITUCIONALIZA
DOS. ATUALMENTE, OS DIREITOS, QUAllDO SAO CONSTITUCIONALIZADOS, AO Ifl
V[HS DE RECEBER ílAIS AÇOES QUE OS GARANTAM, FICAM DESPOJADOS DE AÇOES 
JUDlCililS. ENTAO, TRATOU-SE DE CORRIGIR EESSE DEFEITO QUE EH HABITUAL 
EM OUTRAS CONSTITUIÇOES''. 

EM OUTRAS PALAVRAS, OS DIREITOS ESTAO DEFINIDOS EM LEI, NAS NAO SAO 
GARAt/TiúOS IJA PR/\HTICA. PELA PROPOSTA QUE AGORA ESTAH SElrnO EXAMINADA 
I 

0 C Ir, A D A O P AS S f.. A TER FORÇA PAR A ASSEGURAR O CUMPRI ri E 11 TO D [ S SES D 1 -
REITOS , Ol3RIGAIJDO O ESTADO /\ FAZER O QUE ESTAH ESCRITO l!AS LEIS. E 
/, INSTAIICIA PARA ISSO SERAII O TRIOUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIOIJAIS, 
Q u [ s E To R E s C o (,J s E R V A D o R E s D o p o D E R J u D IC I A li R I o E D A p R o 11 p R l A e o fJ s -
T I T lJ 1 l-i T E N A O Q U E R E M V E R I l•J S T I T U I 11 D O • N O E I J T A H T O , S E H O U V E R P R E S S A O 
POPULAR SUFICIEtlTE PARA ISTO, ESSE. TRIOUNAL PODERAH SER APROVADO PELA 
C O ll S TI TU 11n E • 

/�BORTO l!A LEGISLAÇAO PEIJAL 
--------------------------

PARA O SEHADOR JOSE PAULO OIZOL, RELATOR , NA CONSTITUINTE, DA COMlS
S A O D O S D I R E l TOS E G AR A IH l /1 S D O H O r1 E i•í E D A f,l U L H E R , O A 8 O R T O N A O D E V E 
s [! 

SER DEFifJlDO NA COliSTITUIÇAO COllü CRIME, PORQUE ISSO EH DA COMPETEN-
C IA D O L E G l S LA D O R P E IH1 L E ATE H J A li, ESTA H PR E V l S TO IJO C OH DIGO P E ti A L • 

MAS O RELATOHRIO QUE BIZOL SUBMETE ESTA SEMANA AA SUA COMISSAO ESTA-
BELECE QUE A VIDA INTRA-UTERINA, DA CONCEPÇAO ATEH O PARTO, DEVE 

SER PROTEGIDA PELA LEI. SE O LEGISLADOR PENAL ASSIM O ENTENDER, PO-
DERAH DECI�IR OUE A PENALIZAÇAO CRIMINAL SERAH UMA DAS FORMAS DE PRO-
T E Ç A O A A V I D /\ I IH R A -U T E R I f l A • 

ALGUNS REPOIIRTERES QUISERAM SABER SE SEU ANTEPROJETO NAO DESCRIMINALI 

ZARlA O ABORTO, QUANDO A CONCEPÇAO FOR RESULTADO DE ESTUPRO. BIZOL 
DISSE QUE NO FUTURO ESSE PROOLEMA PODERAH SER QUESTIONADO, MAS A TIPI 
TIPIFICAÇAO DO DELITO DO ABORTO DEVE FICAR PARA A LEGISLAÇAO PENAL. 

O SEHADOR GAUHCHO, CONTUDl, AFIRMA QUE SEU ANTEPROJETO PROIHBE IM-

p L I e I T A M E �IT E A p E l l A D E M o R T E , p o I s E s T A N A o e o N s T A N A R E L A ç A o D A s ' . 

PEIIAS QUE A LEI PODERAH ADOTAR. QUANTO AA TORTURA, ESTAH PREVISTA CO-

rlO CRIME lllAFl/\lJÇAHVEL, IMPRESCRITIH VEL OU PASSIHVEL DE ANISTIA. SE-

GUIIDO JOSE PAULO BIZOL, A TORTURA DEVERAH SER TIPIFICADA PELO LEGIS-

L /\ D O R p E M A L , MA S C O M O A S E N O E IH E N D I N E N T O D E O li E ' ' E H A M A I S G R A V E

OFEfJSA AA VIDA E AA 91Gll1DADE HUMAI\JA. UM CRIME PELO QUAL DEVEM RESPON

iJ [H OS 
P O IJ D E. R O S M A M D A 1-JT E S , O S E>: E C U T O R E S E O U E �1 T I V E R C O N H E Cl M E N T O D E S U A

OCORREllClA E NAO cor1ur1ICAR O FATO l·JA FORMA DA LEI''.
----· --�----------------
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SE DEPENDER DO SENADOR ALHIR GAORJEL, RELATOR DA CO MISSAO DA ORDEM

SOCIAL NA CONSTITUl!ITE, SERAH COHTEM�LA�A NA FUTURA CONSTITUIÇAO ORA

SILEIRA UMA BOA PARTE DAS REIVINDlCAÇOES DA CLASSE TRABALIIADORA. 

O PARLAMEIJTO DO PMD8 PARAIJAENSE APRESENTOU UM ESBOÇO DO SEU RELATOH

H l O, QUE PR E V E /1 I t, S T iT UI Ç A O D E -UM SAL AR I O MI IH MO REAL, U li l F l CAD O, C A -

PAZ DE SATISFAZ[R AAS NECESSIDADES NORMAIS DO TRABALHADOR E SUA FAMI

LIA, OASEADO NAS DESPEZAS COM ALIMENTAÇAO , MORADIA, VESTUAHRIO, HI

GIENE, TRANSPORTE, EDUCAÇAO, LAZER, SAUHDE E SEGURIDADE SOCIAL. 

ESTABELECE, TAMBEIIM, A PARTICIPAÇAO DO ASSALARIADO NOS LUCROS DA EM

PRESA, SE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, A ESTABILIDADE NO

EMPREGO A PARTIR DA ADMISSAO E O RECONHECIM ENTO DAS COIIVEllÇOES COLE-

TIVAS ENTRE PATROES E EMPREGADOS.

SE DEPENDER TAMOEHN DO RELATOHRIO DE ALMIR GABRIEL, A FUTURA CONSTITU

IÇAO PROIBIRAH A SUOLOCAÇAO DE HAO-DE-OORA, UMA DAS FORMAS MAIS AVIL

TANTES DE EXPLORAÇAO DO TRABALHO NO BRASIL E UTILIZADA ESPECIALMENTE 

!�A VlGILAIICIA 8AllCAHP.1A E SERVIÇOS GERAIS DAS REP/\RTIÇOES E EMPRESAS

PUHBLlCAS. 

O ESBO ÇO DO RELATOHRlO DA CO MISSAO DA ORDEM SOCIAL PREVE AINDA A E

XISTEIICIA DE SEGURO-EMPREGO. COMISSOES POR LOCAL DE TRABALHO E LIBER

DADE DE ORGAIJIZAÇAO SIIIDICAL. MAO CITA, POREIIM, O ESTABELEC.IMEtlTO DE

ELEIÇOES DIRETAS NOS SINDICATOS, FEDERAÇOES, CONFEDERAÇOES E CENTRAIS

DE TRABALHADORES, O QUE GEROU PREO CUPAÇOES NOS PARLAMENTARES PROGRES-

SISTAS. 

A L G U N S [) E S S E S P A R L A l·l E 14 T AR E S E N T EN D EM , C O N TU D O , QUE S E H OU V E R E F E T 1 -

VAMEIHE LIBEROAúE DE ORGAIHZAÇAO SiiHilCAL, COMPETIRAH AOS PRO HPRIOS 

TRAl3ALHADORE5 DEFIIJIR A FORMA DAS ELEI,ÇOES EM SUAS RESPECTIVAS EIJTI-

DADES. 

OUTROS PONTOS P O L E f-11 C O S D ESTE A li TE -PR O J E TO : ( 1 ) - A A 1� 1 S T l A

A TO D OS OS C IV 1 S E fl ILI TARES P U N 1 D OS POR MOTIVOS P O L 1T I C OS IJü

PR/PERIODO DE 18 DE SETEMBRO DE 1946 A 1' DE FEVEREIRO DE 1987.

(2) - A PROIOIÇAO Dh PROPAGA�DA DE MEDICAMENTOS, FORMAS DE TRATA

i-lEIITO, CIGJ1RROS, BEBIDAS ALCOLICAS E AGROTOXICOS. (3) A PROIBIÇAO

DE DESTIIIAR VERGS PUBLICAS A INSTITUIÇAO DE SAUDE PRIVADAS COM 

FINS LUCRATIVO S, ADMITIIJDO EIHRETAIITO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

DE FORMA CO MPLEMENTAR. (4) - A DESTINAÇAO DE 50 POR CENTO DO PRODUTO

D A E X P LO R A Ç A O D E íll N E R I OS E R E C U R S OS 1m TU R A 1 S D A T E R R A D O S 1 N D I O S 

PARA A EXECUÇAO DE POLITICAS INDIGENISTAS. (5) A IMISSAO IMEDIATA

D A p OS SE E O L H1 II E D Ü T Ml A 1m O D AS p R Ü p R l E D A D E S R U R A l S N Ü C AS Ü O A

'REF ORMA AGRARIA' (6) - A QLJESTAO DO MONOPOLIO ESTATAL DO PETROLEO

E DO CONCEITO DE �NPRESA NACIONAL E ESTRANGEIRA. 

A SITUAÇAO EH GRAVISSitl/\ IJESTA 'CO MISSAO DA ORDEM ECONOMICA'

PORQUE A CORRELAÇAO DE FORÇAS EH PESSINA : 25 CONSTITUINTES PRO

GRESSISTAS, 22 DE DIREITA E 10 DE CENTR-DIREITA. NAO HAH EXPECTA

TIVA DE SE CONSEGUIR MODIFICAÇAO SUBSTANCJAL NOS RELATORIOS DAS SUB

COMISSOES. AO COIITRARIO, llA\-1 O RISCO DE NOVOS RETROCESSOS. POR ISSO,

AQUI A MANUTENÇAO DAS PRESSORES TORNA-SE MAIS NECESSARIA. 

P A L A V R A D E O R D Ul

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

-----

1 'CONSTlTUIÇAO SEM POVO,/CONSTITUINTE SEM POVO, NAO CRIA NADA DE NOVO'

llí'Hlll 
611104CI-JBB OR 
rJi 

L 1.14 ,_ J11 'JhJ LI!
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M O M E l l T O P O L I T I C () ,� A C O N S T I T I l J fJ T E 

' � . 
t .. , J l 

E s T A s E ri A N A EH D E l M p o R T A N e I A, . r A R A A p R E. s s A o p o p u L AR s o(] R E 
(,: [ L A To íH s E ( o il !> T 1 r u ! u TE s ,�As, o LT o ' (. o r1 I s s o E s T E í-1 A T I e 1-\ s 1 

, 

Püíl(lUE DEVERAO SER EMEIIDADOS , DISCUTIDOS E VOTADOS OS HELA-
T O R I os Q u E F /\ R A O /i � lf JT [ S SE O AS T R f $ I (, lJ íl C {) IH S S () f S I t r1 C f\ Í) A 1 

( 0 M I S -
$ A{) 1 

• () ( A L E !J o A ft l Ü /1 T LJ i, L D t) S T R A Ü /\ L H O$ ,� A $ 1 
( 0 M J $ $ Ü [ $ 1 

[ H [ $ T [ 
( 1 ) - O S R E L A 1 O R t. S [ i, 1 H G A R A il S E U I fd iT E - í" R O J [ i O ' D E r-: E L /\ - () R J O 
A CADA r1E!-18RO DA CONISSAO, DOMINGO, ONTEM, 07 IJE JUlil!O. 

.. 

(2) - HOJE E /\ll1H H1 fd!, SEGUIH'/\ E TEítÇA-FEIRt,,. ns [ ()9 c,r JU!HIO,
0!) rARL/IMUHfd?[S POt"IEf?AO f,PRESEl:T/,ll EllUJ!)/..S /1ü AIJTE-Pf?OJETO.
C 3 ) - O S r· E L A T O R E S T E R ;\ O D O I S D I A S , 1 0 E 1 1 [; E J l' l l H O , Q U A R T /\ E
OUJNTA-FELRA, P/\RA DAR SEU PARECER SOBRE AS EMENDAS,ACEITANDO OU IJAO.
( 4 ) - f, ' COM I S S í, O ' TER AH QUATRO D I AS , !) E 1 2 A 1 5 D E J U fl H O, f> C
SEXT: f, C.E<idf:vA-FElRA, PARA DISCUTIR E. VOTAR OS REL/\TORIOS DA CO/lI�SA
u .

(5) - SEGUNDA-FEIRA, 15 &E JUNHO, OS RELATORIOS DAS 'COMISSOES TEMA-
TlCAS I SE�PO EIIC,�riIIIHf,úOS AH I COíiISSAO DE SISTEí1/..TlZAÇAG'.
POR l S S O , J 1' PORTA : i f;I' TER A PR E S S /.1 O S O íl R F. OS r. E L:, Te� ,e E S E OS C O r: S T I -
Tl'!LTES, PJP. TEL[FOl!E:lAS E TE_EGíU.r·l!,'.:, OL COfl f, í'RE�Ei�Ç1, [!l 8P/1SlLIA,
1� E S T A E T .t..:... A ú: V (lT A Ç O E S , t A /1 A G :, r. A l /T Ir O S ,�. V /d/ Ç OS ,. O: 1 S E G U : v O S /\ f' /l V v r.
DOS I!lTERESSES PO?UL/\RES E [\.'IT,�P. GRAtJDES RETROCESSOS E:l ;,,LGUfiAS
C O:-, 1 S S u E S •

O FIM DA POBREZA ABSOLUTA 

A ERRADICAÇAO DA POBREZA EH UM DOS TEMAS HAIS IHPORTA�TES QUE PASSAh 
A RECEDER EfiEtJD AS A PARTIR DE.HOJE, 8 DE JUflH O, SEGUIJDA-FEIRA, liA 
(. O 14 S T 1T U ItJ TE , rl/1 COMI S S A O D A SOO E P. /1/H A [ D() S DIREITOS E G AR Ar!T 1 AS D 0 
liü t1 E i1 E D A MULHER • 

O ASSUllTO ESTAH NO ANTEPROJETO QUE O RELATOR DESSA COMISSAO, SENADOR 
JOSE PAULO BISOL, DO PMDO Gt\UHCHO

,. 
SUBílETE A APRECIAÇAO E EMENDAS. 

O D O CUME l'l TO PR O P O E ti C R I A Ç A O D E U tl ME C A(·/ 1 S r1 O, PELO QUAL O C 1 D_ A D A O A -
C. l O ri A O ESTA D O PELA ltl C O tl S 1 :. I U C rc.H, A L l D A D E D E SUA SI TU A Ç A O D E POBRE Z A •

SE G U IH, O J OS E p' /1 U LO B 1 Z O L, S f f-1 PR E HAVER AH A P OS S IB Il IDA D E D E O ESTA-
D O ALEGAR QUE NAO TEM RECURSOS FINANCEIROS PARA RESOLVER O PROBLEMA, 
NAS SERAH ORRIGADO A ESTABELECER UM PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA POBRE-
ZA ABSOLUTA E AS ETAPAS DE EXECUÇAO DESSE PROGRAMA. ''A CADA ETAPA , 
QUALQUER BRASIL(IRO POBRE TERAH O DIREITO DE ENTRAR COM AÇAO DE 
INCONSTITUICIOUALIDADE eELA NAO-EXECUÇAO' '. 

NA OPINIAO DOO SENADOR, ''SE O BRASIL NAO ERRADICAR A POBREZA ABSO-
LUTA NOS PROHXIMOS 10 OU 15 ANOS, ESTE PAlltS SOFRERAH UMA DAS MAIS 
TRAHGiCAS CONVULÇSOES DA HISTOHRIA DA IIUMANIDADE. 



• 

por meio de leis ordinárias, mas sobretudo porque devem ser res
peitados em qualquer circunstância, seja qual for a maioria im
perar.te. _AJnda estaríamos, porventura, em regime democrático,
se o pc-ro brasileiro, convocado a se pronunciar em plebiscito,
decidisse inserir na Constituição a regra de que os índios não
podem ingressar em escola superior, ou de que os não-católicos
têm vedado o acesso a cargos públicos?

Ora, a pena de morte não importa na violação de um direito 

qualquer, mas representa a negação do mais fundamental dos
direitos hum?.nos, aquele que constitui a raiz ou fonte de todos
eles: o direito à vida.

Contra essa verdade óbvia, alega-se que· a pena capital é legí
tima, porque se funda em julgamento regular do criminoso pelo
Poder Judiciário. Mas o fato de um acusado ser regularmente con
denado pelo órgão judicante do E:stado não legitima, de modo
algum, o resultado do julgamento. Se a lei brasileira, a exemplo
do direito islâmico, determinasse que todo condenado por furto
tivesse a mão decepada. nem por isso o julgamento regular do
ladrão significaria o respeito à integridade física alheia. Afinal de
contas. a idéia de direitos humanos nasceu da uma exigência de
proteção individual contra atos do Poder Público. Não é pelo fato
de a pena ter sido criada por lei, ou aplicada mediante processo
oficial regular, que ela deve ser considerada legítima, quando
viola um direito fundamental do homem. ·

Ê facilmente compreensível, pois, a razão lógica do w.sposto 

no art. 60, § 4.0, IV da Constituição brasileira: ''não será objeto
de deli�eraçãc. a proposta de emenda (constitucional) tendente a
abolir os direitos e garantias individuais".

Foi jus+amente para contornar essa proibição que os novos
defensores da pena de homicídio propusernm, astl..!tamente, que
a Cnnst i1 uição fosse emendada, nessa matéria, n:io _pelo Con
gn .. 's.-;o, ma� diretamente pelo próprio povo. Ressalte-se a hipo
cr1sia ão plano: o Congresso Nacional, que não hesitou em usur
par a soberania popular ao decidir votar a nova Constituição sem 

ter para tanto recebido mandato do povo, enche-se agora de
escrúpulús para emendá-la ...

Mas a manobra foi mal concebida. A proibição constitucional
de supressão de direitos individuais não se dirige apenas aos
representantes do povo, mas também e obviamente a este último.
Se assim não fora, teriamos que a maioria do eleitorado estaria
ser:ipre habilitada a reformar ou abolir direitos fundamentais da
mino na: o que representaria a negação pura e simples da idéia
de direitos humanos.

Pior ainda é o sofisma,. recentemente levantado no Congresso,
segundo o qual a regra proibitiva do art. 60, § 4.0, IV da Cons-

24 

ti _tuiç�o apl�ca-se, tão só, à abolição do conjunto dos direitos ini:li
v1dua1?; e nao à m�desta supressão d� um, ou alguns deles apenas.
Ou . SeJa, se o proJeto de emenda à Constituição for de âmbito 

�uito exagerad?, ele não pode ser processado; mas se a proposta
tiver uma ampl��ude m�?os ou�ad�, limitando-se a coibir _ diga
mos - al�um _ excesso constituc10nal na defesa da pessoa hu
mana, entao nao haverá obstáculos à sua votação. Poder-se-ia 
t�lve�, testar a coerência e autenticidade dessa interpretação cons�
tituc10nal, p_ropondo-se, _ ao inv�s . da reintrodução da pena de
mo�te no Pais� a supress�o d� direito de propriedade. Quem sabe,
entao, �s. rec�m-convertidos a democracia direta entendessem 0
que esta mscnto na Constituição. 

É forço�o. reconhecer que esse lamentável debate põe a nu
o nosso trad1c101:_al desprezo pela vida humana. Num país em que
60% da populaç_ao vegeta abaixo do nível de pobreza tolerável
segundo os padroes internacionais, o homem vale realmente muit�
pouco .. E é dessa vergonhosa deformação mental e social que se
apr_ovelt�m �s n_ovos democratas, para cultival' no eleitorado os
mais baixos mstmtos 1 

Não ba:t�ssem a_s _deformações indeléveis que o populismo
trouxe à polit�ca bras1le1ra, será que ainda temos de sofrer o avil

� ,
lamento da vida humana à condição de mercadoria eleitoral? 

��
São Paulo, 19 de março de 1991.

Este artigo foi publicado originalmente no Jornal Folha de São Paulo 
em 21 de março de 1991, pág.. 1-3, Tendências e Debates.

'Z5 
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FREI GILBERTO GORGULHO 

Frei Gilberto Gorgulho. teólogo dominicano. 

Ao Ialar da pena de morte é preciso colocar como centi·o das

discussões a defesa concreta da vida. Não basta evocar de m2neira 
abstrata os argumentos em favor da pena de morte. Estes argu
mentos são conhecidos. A pena de morte teria três funções neces
sári2s: d.efeno.er a sociedade dos criminosos, dissuadir outros 
cri:n.:nosns de cometer certos delitos mais graves, e possibilitar 
uma e::i.-p:ação pelos crimes cometidos. 

Não basta ficar num 1úvel abstrato. Mas, a partir d3. própria 
Bíàlia é preciso ver a questão de maneira concreta, e encontrnr 
outras alte.mativas mais eficazes e mais justas em defesa da vida, 
e da s�aurança do povo. 

Deus quer a vida 

Uma primeira perspectiva é a maneira de ler a Bíblia. Ali
encontt'amos leis de defesa dos antigos clãs, e de âcfesa contra 
a idolatria. Estn. defc�a era a marufestação do pror:rnsso da cons
dt nc·í:1 e dn !'.nhs1:-:i·1wi:1 do povo diante de 011tr0:-; µuvos dúnlin:..

c1ores. T�is !eis 11}HJ podem ser tomadas como u1n absoluto norma
tiYO. Suo a expressão da evolução da consciência morai. Elas são

uma pedagogia para compreender a real vontade de Deus que se 
manifesta no "não matarás", e na defesa da vida e da dignidade 
humana. E do mesmo modo a lei de talião 115.o seria uma selvn
gem regulamenta,;ão da vingança. Ao contrário, é mna das p:::imei
ras manifestações do sentido da justiça: a retribuição deve ser 
feita na medida mesma do dano. Se lhe firo um olho, é um oUlo 
que lhe devo. A lei de ta1ião exprime a antiga antropologia (olho, 
mão, pé), e mostra que a justiça envolve toda a dignidade humana, 
e deve ser a base das relações socíais. 

Uma esclarecida leitura da Bíblia mostra que o respeito à 
vida e à prát�ca da justiça integral é o eixo da compreensão da 
sociedade, e da fonte das leis positivas. É por isso que o amor ao 
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1mmigo, o peràão e o amor libertador e efica,, serão as caracte
ristlcas da "nova justiça" que haverá de caracterizar os discipulos 
seguidores de Jesus Cristo (cf. Mateus 5,20; Mateus 5,40-48).

A mensagem bíblica se expressou em um meio cultural e social 
bem diferente do nosso. Daí a necessidade do discerr-.Jmento nara 
não transferir certos modelos legislativos para outros contextos. 
Na Bíblia devemos procurar o que de fato é a Palavra normativa 
para todas as gerações. 

Contra a pena de morte 

Ao faliar da pena de morte não basta ficar num r.ivel racional 
e abstrato. Neste nível, a racionalidade é clara: "!viesmo quando 
se trata da execução de um condenado à morte, o Es:ado não dis
põe do d'Lreito do jndividuo à vida. Está reservado ao poder públi
co de privar o condenado ão bem da vida· para expiação de sua 
culpa, depois que pelo seu crime ele já· se despojou de seu 
direito à vida". 

O prisma da discussão deve se colocar no nível C'.Jncreto e
real. O a1 gumento racional não significa q_ue obriga ssm�re a 
uma determinação do direito positivo. Esta est6. sempre sujeita 
à modificação, à evolução, e a uma limitação concrnta. que mani
festa mais diretamente a Justiça real. 

Neste terreno do direito positivo, devemos ficar sempre contra 
a pena de morte. Devemos sustentar que este gênero de pena não 
está mais adaptado às condições de nossa civilizai;:;ío. 

Pois sentimos mais de perto e de maneira mais ev:denté' as 
incertezas da justiça humana; e somos levados a temer o que é 
uma sanção irremediável (não aprecíando a eficácia ou ,;alid'lde
das reabilitações póstumas ... ) . 

Conhecemos corn mais rigor as diminuições doentia<; da res
ponso.bilhlaclc concr·cln, e como con!:ieqUéncia, conheeomos 1aml)2-m 
a fragilidade de certas decisões jurídicas sobre a cuipabilids.de 
integral. 

Mas, sobretudo, sabemos que é possír.el institucionaiizar e 
articular outros e bons meios de preservação da sociedade sem 
chegar ao extremo de tirar dos outros o bem da vida corpo1 al. 

Por isso, temos o direito e o dever de ir contra a pena de morse. 
Temos de envidar todos os esforços para que ela não entre 

e não traduza 8m regra no plano do direito positivo. 
Na medida em que os Episcopados católicos vêem de pe-:-to 

os equívocos de certos Governos e Estados, tornam-se claramente 
favoráveis à abolição da pena de morte. Neste particular, tiverarn 
grande papel na evolução, a Igreja na França € no Canadá. Na 
América também é sensível a influência cristã para a aboliçâo 
eh pena de morte. Esta jnfluência se faz sentir no caso da. N:ca-
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rágua. A e�olução da cons?iência cristã tende para a abolição. 
Contudo existe um caso erratico: é o caso do Chile do atual Gene
ral Pinochet. O Brasil gostaria de seguir o exemplo deste Ditador? 

A defesa dos cidadãos 

Falando de maneira concreta creio que as objeções mais sen
síveis cm nosso meio são as seguintes: 1) Certamente a pena de 
morte não se aplicaria aos fazendeiros que mandam matar os 
camponeses, nem aos criminosos de "colnrinho branco" e nem 
aos policiais que matam os presos ou os suspeitos. Não se �plicaria 
também aos esquadrões da morte. Haveria _os protegidos do regi
me. A pena de morte seria unicamente para os pequenos e pobres 

. criminoso� ("o� l_adrões de galinha" ... ) que não conseguiriam ne
nh� _apmo of1c1al: � a pena de morte aumentaria a corrupção
dos Juizes e da policia. Aumentaria a discriminação na rep1·essão 
aos crimes e delitos. 2) Vale como argumento os erros da justiça: 
os erros são freqüentes. Quer sejam erros voluntários quer invo
luntários. 3) A pena de morte rejeita toda possibilidad� de melho
ramento ou de conversão do culpado. Não crê que uma emenda 
seja possível. Ora, essa descrença é legitimada, sobretudo, para 
aqueles que nunca seriam condenados à morte. Pode se dizer que 
a pena de morte sempre irá contra a defesa concreta da digni
dade humana, e da prática de uma justiça real. Por mais "justa" 
ou "justificável" que ela se apresenta, de fato, corre sempre o 
perigo de ser uma violação concreta da justiça e do direito à vida. 
que vem em pri�eiro lugar. 

Mas, existe o problema de encontrar uma alternativa para 
fazer frente à violência e à insegurança urbana. O problema da 
insegurança, sobretudo urbana, é que serve para convencer as 
massas da necessidade da pena de morte apesar de todas as de
monstrações dos melhores criminologistas. O problema não se 
resolve por meio de argumentos teóricos. É preciso oferecer urna 
alternativa prática, uma solução prática ao problema da violência 
e da insegurança. 

Ora, pode-se entrever uma possível alternativa. Acontece que 
a polícia oficial, a polícia do Estado é inoperante por uma série 
de razões. Quando o Estado é incapaz de proteger os cidadãos 
estes têm o dever de organizar a sua segurança. 

Hoje em dia, os ricos já organizaram a sua polícia particular. 
Esta existe e não se trata de uma novidade. Os ricos já dispõem 
de polícias particulares. Só os pobres estão e são desprotegidos. 
Por_ �onse�te os pobres devem organizar a sua polícia popular, 
pohc1a rP bairros e de favelas. Não faltariam voluntários. Uma 
políc1" ..:0 bairro, em ligação com órgãos responsáveis da defesa 
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do povo, seria menos corruptível. Estaria sob o controle perma
nente da população. Nos séculos XI e XII a Igreja tomou a ini

ciativa de suscitar e de ajudar a formação de tais gêneros de defesa 
popular. Hoje em dia, eles são de novo necesstirios. Uma d�s 
grandes obras de misericórdia seria exercer o oficio de policial 
popular! O estado não pode opor-se a tal iniciativa porque é inca
paz de assegurar a proteção dos cidadãos. A ref01ma eficaz, Egeira 
e operante da polícia é quase impossível. A defesa da vida, e a 
proteção contra a violência são uma tarefa que as comunidades 
populares podem, devem e são capazes de assumir. Uma t2l alter
nativa é um caminho mais seguro para a defesa da vida e para 
a implantação da justiça, diante da violência e da insegurança 
urbana . 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE 

A PENA DE MORTE 

HÉLIO BICUDO 

Hélio Bicudo advo d e 

Justiça e Paz' de s&g i�1il 
onselhez:o da Comissão 

Santo Dias de Direitos Huº 
e Coo1 denador do Centro 

manos da Arquidiocese de São Paulo. 

O povo em geral sujeito a 
eia , descrenté dos aparelhamen

f ;;ma�e:1te p1:op�g_a_n?a da violên-

de que as nossas prisões são escola 

P� ciaJ : �udic1ano e sabedor

e de q_ue a infância e a juventude 

s

ab
e aperre1çoan:ent� do crime,

que . na<?_ seja aquela de uma vid 

. andon�das nao tem escolha

reallzaçao pessoal, que leva à e 1 

a se!n ma1or�s perspectivas de 

vezes, sem saber muito bem po 
xp oraçao e ao cnme, chega, muitas

É um clamor que resulta de 
r que, a '?lamar pela pena de morte 

Tanto a desejada atua ão 

uma ��nt1c1a ausência de segurança: 

linchamento puro e simple; 
dos esqu�dr�es da morte" ou do 

são soluções - se é que �e

com� ª. legahzaçao da pena de morte 

ç?es - aconselhadas pelo est
i�

o 

ena f�lar, na espécie, em solu�

na . coletiva , altamente influencia
Jmoc1onal, �e-verdadeira histe

me10s de comunicação de 

O pela pos1çao adotada pelos 

dos poderes públicos comp���ts' ofs quais, sem interferência 

violência. 
eS, azem apologia pública da 

E tanto isso é verdade que um 
. 

assuntos, esclarecendo os pe 
. a ma10r reflexão sobre esses 

"esquadrões da morte" e o 

ngos que envolvem a atuação dos 

morte, leva essas mesmas e;: r�almente representa a pena de 

mente opostas àquelas tomadas 
umda�es a conclusões diametral

conseoüentes a delitos viole t 

no climl:_ de choque e de ·êmocão 

h?micídios, assaltos e estupr��
s

E 
co�9 sao caracterizados muitos

nco denominado São Mateus 
· rr:i ao Paulo, num bairro perifé

de dois meses a debater o pr�b� 
onas de casa passaram cerc.':1-

conseqüências, chegando à c 
ei;:a _da pena de morte e de- suas

ter-se-ia mais um elemento n 

onc usao_ de que, a ser adotada 

grande sabedoria, o povo reco� 
opressao do próprio povo. Com

eceu que a pena de morte jamais
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iria atingir as minorias privilegiadas, mas o povo em geral, que

é ·o pensionista maior de nossas "febens", das cadeias públic:2s,

das casas de detenção e das perütenciárias. · 

Na verdade, mesmo sem um conhecimento maior do assu."lto ,

ignorando que a pena de morte, mesmo naqueles países que a

adotam , não é o caminho para o equacionamento da questão da

violência, está na consciência do povo, que a pena criminal, seja

ela qual for, é, dentro das concepções atuais da sociedade

humana, mais uma forma do exercício do poder e da opressão do

povo por parte das minorias privilegiadas. 

A problemática da pena de morte, do debate intra-muros,

entre especialistas - professores versus professores, advogaàos

versus advogados - passa-se ao debate público. Veja-se o caso

de São Mateus . 
A indagação que, desde logo, se impõe, é a de se saber se a

pena de morte se constitui em ameaça efetiva ao criminoso? Será,

por outro lado, civilizado, tirar-se uma vida em nome da Justiça?

Não falemos do Brasil, Ónde a pena de morte extra-legal e:idste 

em números ass-..istadores. No Brasil, a polícia executa. centen9.s

de pe'ssoas por ano . Esse número não é aleatório, tem em nsra

as mortés ocorridas no Rio de Janeiro e em São Paulo, fartamente

noticiadas pela imprensa. 

Tomemos como exemplo os Estados Unidos da América, pois

outros países civilizados , como a Inglaterra, a França, a Alema

nha Ocidental e a Itália, já aboliram a pena de morte. Pois bem,

nos Estados Unidos, embora o número de execuções venha aumen·

tando a cada ano - hoje, trinta e nove dos estados americanos

adotam a pena de morte - não se pode dizer que a criminalidade 

tenha arrefecido. 
Ali, em 19133 - como anota uma rcport.ngcm publicad:1 n"l

revista "Times·• - usa-se n. cadeira elétrica, .. � câmara de gús, o 

fuzilan1ento, o enforcamento, e, agora, "over" doses de tóxicos. 

Em 1983, o número de homicídios era de 9,7 por cem mil habi

tantes. E:;se número, que decresceu no ante e no após-guerra, 

de 1960 a 1973, dobrou de 4,7 por cem mil habitantes, para 9.4 

e 9,8 nos dias de hoje. Enquanto em outros países, como a Ingla

terra, a taxa passou a ser de 1,1 por cem mil ha.bitames. 

É certo que o povo em geral, nos Estados Unidos e no Brasil,

diante do aumento da criminalidade violenta, é, pode-se dizer, em

grande parte favorável à ·pena de morte (revista "Veja", de 12

de agosto de 1984). Mas isto se deve à falta de maiores e·sclare

cimentos, de um modo em geral, e, em particular, a motivos

emocionais, estimulados por uma propaganda sistemática da

violência. 
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Como se viu, a pena de morte nada resolveu nos EstadosUnidos, onde a criminalidade cresce de maneira espantosa. Aqui, o povo, diante da inoperância de uma policia desfalcadaem seus quadros e o mais das vezes, corrupta, tendo em vistaum Poder Judiciário elitista, cada vez mais afastado dos problemas que mais de perto afligem a população, quer uma soluçãoe a pena de morte pode parecer que é a soulção. Mas não o é,aqui, ou em qualquer parte do mundo. 
A pena de morte, nos Estados Unidos da América, públicacomo era em tempos passados, ou, nos dias de hoje, restrita, nasua execução, a um dado número de testemunhas, nunca teveefeitos intimidativos. Os números estão aí. a provar o quanto orase afirma. Aliás, se assim fosse, Nova Iguaçu, ou mesmo SãoPaulo, palcos de assassínios de delinqüentes e de marginais pelaPolícia e pelos "esquadrões da morte", dev-eriam ser o paraíso daterra... 

Ela é cruel. Veja o número de pessoas a aguardar a execução,nos "corredores da morte". Nos Estados Unidos da América, 1.137condenados, e dentre eles uma dúzia de menores de vinte anosaguardavam a-morte nesses corredores ... Existem casos de falhasmecânicas a acarretar maiores sofrimentos ... 
O atual governador de Nova Iorque, afirma, com razão, quenão há nenhuma evidência de que a pena de morte seja intimidativa. Foi, aliás, a conclusão a que chegou a Academia Nacionalde Ciências, em 1978 (USA). De duzentos e cinqüenta enforcadosno início do século, na Inglaterra, cento e setenta confessaramhaver ass_istido a uma ou duas execuções capitais. É que a intimidação - o grande "appeal" para a imposição da pena de mortena legislação - requer, antes de mais, que o delinqüente possaraciocinar com os prováveis custos de sua ação. E, pergunta-se,como ficam os casos dos homicídios cometidos por pessoas drogadas ou por pessoas que no momento do delito não esteiamlúcidas? O professor de direito Antony Amsterdam, da New YorkUniversity, indaga: as pessoas fazem a si mesmas estas perguntas:eu tenho medo da pena de morte? eu não estaria intimidado?Mas a verdade, afirma ele, é que as pessoas não cometem homicídios por inúmeras outras razões que não são a pena de morte.Um outro professor americano - sem rpaiores indagações éticas- afirmou que seria favorável à pena de morte, se ela, realmente,fosse um fator de intimidação. 

Em conclusão: uma morte é ilegal e a outra legal. Mas o quetransforma a segunda morte em morte legal? Se eu rapto alguéme ponho esse alguém num quarto contra a sua vontade, isto échamado seqüestro. Mas se eu visto um uniforme, o fato se chamaprisão ... 
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E há mais: os inocentes mortos. Nos Es�aüos Unidos da 
América os casos Hauptmann e Saco e V�etti, o ca_sal Ro�e�
berg. A; deficiências da. defesa dos réus pobres. A 1mposs1b1h-
dade da reparação. 

_ ,, E par" finalizar um dado importante: no VI Congres::,O d_c.s
Nações Ultidas sobr� prevenção do delito e trata1nent<;> do. delin
qüente os representantes do bloco comunista e dos paises arabes 
coloca;am-se francamente favoráveis à pena. de :rr.�rte - · - . A questão da violência jamais encontrara soluçao na violen
cia, venha ela de onde vier, do próprio povo ou dos chamados 
poderes constituídos. 
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PENA DE MORTE 

HÉLIO PELLEGRINO 

Hélio Pellegrino, psicanalista, jomalista escritor 
e poeta, falecido em 1989. 

' 

Para Freud, as pulsões humanas são, em última instância, 
conserv8:doras: elas se voltam basicamente para o passado, tentan
do reeditá-19 ou reproduzi-lo Esta vocação conservadora, pel� 
qual as pulsoes tendem a restaurnr - além do princípio do prazer 
- um estado an�erior de coisas, constitui a mola mestra da
compulsão à repetição, a cujo poder está sujeito o funcionamen
to psíquico. De acordo com o criador da psicanálise, somos todos
- no fundo - passadistas inveterados. A evolução nos empurra
para � frente e nós, a contragosto, avançamos, tangidos pela 
necessidade ou - quem sabe? - pelo tédio à controvérsia. o

mais profundo desejo do ser humano é, em escala - ou escada 
� dec1:e�ce1;1te, a A v?lta à infância, à vida intra-uterina e, por fim,
a concli,çao morgamca, ou mineral. Temos saudade de ser pó, do
qual sa1mos, ou de ser pedra, osso desnudo - silêncio. 

Na presente cena política brasileira, o ex-Presidente Jânio da 
Silva Quadros é um excelente - e freudiano - exemplo de obe
diência e compulsão de repetição. Ao candidatar-se à prefeitura 
de. São Paulo, com as Am�:nnices, cacoetes e obliqüidades pronomi
nais da praxe, o Sr. Jamo Quadros é menos um postulante a um 
cargo eletivo do que oficiante de Tanatos, ocupado - e preocupado 
- ez::i exumar tempos velhos, para servir ao perempto. E, como
se . nao b�stasse a celebração tanática a que se entrega, pelos
bauros, vielas e betesgas da capital paulista, em busca da edilidade 
perclida, o candidato do PTB anuncia ainda, como prato de seu 
ra:1c?o de_ campanha, a pena de morte. É claro que, do castigo
maximo, ficam excluídos os crimes políticos - renúncia fraudu
lenta, em primeiro lugar - nas suas dimensões presentes, passa
das e futuras. O ex-Presidente sabe cuidar da própria pele. 

A pena de morte, não obstante os eso-ares e contorcionismos 
ideológicos que a queiram legitimar, é� crime contra a justiça 
- e contra o esforço civilizatório da raça humana. Humanizar-se
- ou hominizar-se - é poder suprimir ou sublimar os impulsos
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primitivos que nos levam a combater o crime - com o crime. A 
pena de morte tem como fundamento não o desejo àe rep2.r2ção. 
ou de justiça, mas a sede bruta de vingança. ='ia medida de sua 
adoção, ficamos filosófica e moralmente comprometidos e empa
redados pela lógica - zoológica - do velho a,:ioma iníquo: olho
por olho, dente por dente. Se o mal com o mal se paga, muna 
estrita e sinistra simetria odonto-oftálmica, não há por que não 
condecorar, com as mais altas insignias republicanas, os benem� 
ritos esquadrões da morte que exornam nossa paisagem cívica, 
jurídica e po1icial. A pena de morte, incluída na letra. do Código
Penal, consagra - e institucionaliza - o procedimento àesses 
bandos criminosos transformando-o em norma de justiça. Conve
nhamos que, em matéria de desordem, poucas medidas -seriam
capazes de chegar tão longe. 

Na avaliação do problema da pena de morte, há q_ue levar 
em conta o fato de que ela, uma vez aplicada, cria uma s1cuação
absoluta - e irreparável. A morte é a impossibilidade de qualquer 
possibilidade, seja lá do que for. Na medida em que condenemos 
alguém à execução capital, estaremos praticando um ato absoluto, 
desmesurado e ilimitado na sua irretratabilidade. Ora, para q_ue
uma ação desse tipo fosse minimamente legitimável, sHia neces
sário que os julgamentos humanos pudessem reivindicar par-a si

um grau também absoluto de certeza - e de verdade. Só pcsso 
c�tigar quem quer que seja, de maneira absoluta, na medida 
de uma absolutização paranóica de minhas razões, crité1:ios e dis
cernimentos. A pena de morte implica, por parte ciaqueles que a

defendem, uma usurpação do lugar da divindade. Só Deus é senhor
absoluto - e juiz supremo - da vida e da morte. 

Isto posto, não me venham dizer que o apoio à pena capital 
seja compatível com uma visão religiosa - ou cristã - do mundo 
e das coisas. O Evnngelho s-c fundamenta no amor - não na vin
gança -, e; st:u espírito repele aLé mesmo a ju� 111,a s1�m mbcncór
dia. Cristo, ao morrer pela redenção do homem, inundou-o infini
tamente com a possibilidade da graça transíormadora e regenera
dora. Se Lázaro ressuscitou dos mortos, qualquer ser humar.o 
pode emergir das trevas da iniqüidade, do pecado e do crime, pela 
graça de Deus. A adoção da pena de morte é um ato de desespero 
social, que atenta contra a esperança e contra o misterio da Reden
ção, golpeando em seu cerne o mandamento supremo do amor, ao 
Próximo. 

Além dos aspectos filosóficos e religiosos que a condenam, a 
pena de morte é perfeitamente indefensável a partir de argumentos 
sociais e políticos. Cada sociedade tem os criminosos que merece, 
isto é, a prática do bem e do mal, ou a maneira pela qual os 
seres humanos se relacionam, tem tudo a ver com a vida comu
nitária e com ,o grau de justiça - ou de injustiça - que lhe define 
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a estrutura. A fome, a opressão espoliadora, o abandono da infân
cia, o desemprego em massa, os graves - e clamorosos - desní
veis entre as classes não constituem, obviamente, boa fonte de 
inspiração para um correto exercício da cidadania. O processo 
civilizatório, pelo qual cada um de nós dá o salto da natureza 
para a cultura, de modo a tornar-se sócio da sociedade humana, 
exige renúncias cruciais - e sacrifícios cruciantes. Na infância, 
através das vicissitudes do complexo de Édipo, temos que abrir 
mão de nossas primeiras - e decisivas - paixões. Depois. o 
corpo social nos impõe a lenta e dolorosa aquisição de uma com
petência, que nos qualifique para o trabalho e para o pão de 
cada clia. 

Tudo i�to - contadas as favas - nos custa os olhos da cara,
e da alma. É preciso, de maneira absoluta, que cada trabalhador, 
seja ele qual for, receba da comunidade um retorno salarial e 
existencial condigno, expressão do respeito coletivo pelo seu es
forço. Este é um dever social irrevogável, ao qual corresponde 
um dfreito sagrado. A ruptura desta articulação constitui uma 
violência inaudita, capaz de tornar-se a matriz de todas as violên
cias - e de todos ,os crimes. Urna sociedade como a nossa, vis
ceralmente comprometida com a injustiça e, portanto, geradora 
de revolta e delinqüência, cometeria uma impostura devastadora 
- e destruidora -, se adotasse a pena de morte. Ao invés de 
fabricarmos bodes expiatórios, temos todos que assumir, sem 
exceção de ninguém, a responsabilidade geral pela crise - e pelo 
crime. 

Há, por fim, a favor da pena de morte o argumento psicoló
gico da intimidação. O criminoso, diante do risco de perder a 
vida, �ensa duas ou mais vezes na conseqüência. fatal do delito 
que o tenta, acabando por desistir de praticá-lo. Afirma-se aqui 
o princípio - psicanafüicamente ilusório - de que o delinqüente 
grave tem arraigado amor à própria vida. Em verdade, acontece 
o oposto. A auto estima do ser humano se constrói a partir dos 
cuidados - do amor - recebidos de fora, dos outros. Este amor, 
internalizado. vai constituir o fundamento da possibilidade que 
cada um terá de amar-se a si. mesmo, por ter sido amado. Se 
sou capaz de amar a mim próprio, e à minha vida. sou também 
proporcionalmente capaz de amar ao Próximo, meu semelhante, 
meu irmão - e meu espelho. 

O criminoso grave. ao liquidar a sua vitima, condena-se, por 
�ediação dela, à morte. com ódio e desprezo. Não o imitemos, 
através da pena de morte. 

AS CO llRADI( õES DO 
DISCURSO EFICAZ 
MARGARIDA GENEVOIS 

Margarida Gene11ois, sociólog3 1 Presidente da
comissão Justiça e Paz qe Sao Paulo. 

Todos estão com medo. É um sentim�1ito clif�o e cu�as c�n
seqüências são reações defensivas e agressivas na vida �o dia a dia. 

Há desconfiança no ar e na rua. Se um desconhecido se ap�o
xima de nós, ficamos apreensivos e nos pomo�. em guarda, soo_e-
tudo se O desconhecido for negro ou mal ve�1.1do.. . 

; Em casa também vivemos em sobressalto, pois e raro o �-ª
em ue não ouvimos contar um caso de as_salto_. O me�o de. vi_o
lêncfa leva as pessoas a serem violentas e e mt:it? com

�
� ounr-

d f alta da da Pena de Morte como a umca sokçao paramos a e esa ex 
a. diminuição da violência. 

I 1 Para os defensores da Pena de Morte ela e �m\ exemp_o, um 
castigo e defesa da sociedade, mistu.rados tambem com um sen-
timento 

��d
v
e��=�nto a favor da Pena de Morte é a exem�lari-0 � 

homern 50mcnte para p1mi-lo de sm1c;; cnmes dnde. Nao se 1:1ª!·ª um 
1 m. plo horrível ,,s que por ,•enluta - para int1m1c.lar pt' o uxc , 

;�!es�e� imitá-lo. Á sociedade não se vinga, quer antes preverur 
outros crim:s. 

P de Morte eYitou um só assassi-Não esta provado que a ena 
al te r nato Na época em que os ladrões eram e":ecutados na lr.i= a r_a · 

'blica outros ladrões aproveitavnm a ocasiac, para ern praça pu 
1 ' e ass1· stiam na praça a cena do enforcamentoroubarem aque es qu 

dos criminosos. - 1 t mostra . Uma pesquisa feita no início do seculo na Ing a erra. 
que entre 250 enfor�ados, � 70_ tinham assistido pessoalmente a 

a ou duas execuçoes caprta1s. 
.,1 

um 
Em 1886 entre 167 condenados à morte, que passaram P�__.a . - Bristol 164 tinham assistido ao menos a uma execuçaopnsao de 

1 t'. . do Select Committee inglês de 1930 e da(segundo o re a ono 
· t ) Comissão Real Inglesa q_ue refez os estudos postenormen e . 
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Os tempos mudara m, não se faz m a is execuções em pra ç a 

pública mas discretamente, na calad a da noite, com poucas tes
temunhas. 

Não há lógica dos defenso res da Pena de Morte neste
ato. P a ra que a execução fosse realmente exempla r, seri a necessá
rio que a ela fosse realizada com o maior público possível, 
televisada e difundid a por todos os meios de comunicação com 
todos os detalhes e ângulos. Mas a isto muitos chama riam de
sadismo. Onde está então a exemplaridade? Parece que a Pena
de Mo rte traz uma má consciência pa ra os próprios executores. 

Os EUA são citados como exemplo. A Pen a de Morte aí existe
em 39 Estados; no ent a nto, continu a m acontecendo c rimes bárba

ros, estupros, latrocínios. Entre 1963 e 1980 houve um a umento 
de 122% de crimes. Somente nesse mesmo período o aumento 

foi de 400% em Nova York, sendo o a umento ainda maior em 
outros estados-. 

De 1608 a 1985 houve 14.000 execuções nos EUA. Proporcio
n a lmente à população, a violência dos EUA é 10 vezes maior do
que no Bra sil, apesar da Pen a de Morte. Onde está a exemplari
d a de, principal argumento dos defensores da Pena de Morte? 

A ameaça da pena não diminuiu, pois, a incidência dos c rimes
violentos. Estes crimes são: 1.º) crimes irracionais provocados
por momentos emocion a is muito fortes, nos qua is não se pensa
em nada . 2.0) quando premedit a um crime, o criminoso sempre
pensa que não va i ser descoberto. 3.º) o criminoso a ge sob p ressão
do momento, influenci a do pelo álcool, d roga s ou psicopatologi a s. 
A remot a possibilid a de d a Pena de Morte não va i conter sua 
ação. 

Aind a nos EUA, havi a 1.147 condenados esperando a execu
ção nos corredores da morte em 1983. A Pen a de Morte estava em 
vigor então, em 38 estados. Isto significa que a morte de um 
a ssa ssino depende não do ato que cometeu, de seu crime, mas 
onde ele ocorreu. 

Nos primeiros a nos da colonização, as execuções era m pel a s 
m a is va riadas razões: furtos de gado, de cav a los, roubos, a ss a l
tos, etc. Somente a partir de 1977 que execuções são punição de 
a ssa ssinatos. Entre 1930 e 1940, houve mais de 100 (cem) execu
ções por a no. 

A maioria dos pa íses civiliza dos do mundo já a boliu a Pena 
de Morte, resta m ainda a Repúblic a da China , URSS, EUA, África 
do Sul e Irã. Alguns destes países são famosos pela s execuções 
a bsurd a s e bárbara s que choca m nossos sentimentos cristãos. 

Há a ind a a possibilida de do erro judiciário, e muita s da s
pessoa s conden a d a s à morte, tivera m depois d a con denação sua 

inocênci a prova da . Todos se lembra m do f a moso c a so dos irmãos
N a ves, a cus a dos de a ssassinato. A n os depois, qua ndo um deles
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·á tinha morrido n a prisão, o suposto assass::iad? apa_r�ceu. A
tmma execução no Brasil, no século passa0:? fm tamcer

� 
�m

e rro judiciário, a morte, por ��orcaI?ent_o, c:e ::\foLa C�°:ueu?. 
Nos EUA onde a justiça e tao rrunuc1osa, em proce-�os a.e 

d - 0 a'e 1893 a 1979 'Jl pessoas foram condenadas a mor-con enaça , , "' . 1 , ho aste e sua inocência provad a depois; algumas foram sa ,; �s r 
antes da execução; porém, quatro ino�ente� fo:a:11 ex:cur.a�os. O
erro judiciário não possibilita reparaçao pois a :.r1�a nao poae ser
devolvida. os juízes são humanos e todos suJ e1tos a erros. 

A "exemplaridade" pois, da Pena de Morte, não º?nvence. r:
os

33 a íses que a sup rimiram ou que não a usam mais,_ o _nu��ro
de �ssassinatos não aumt'ntou. A violência só ger a v'10lt:nc1a .. O·minoso sa bendo que se for preso será executado, sera mmtoc
��is violento tentará a todo custo eliminar �s testemunhas. 1 

Numa pe�quisa do antigo Jorn�l �a �epública, sobre a ques
tão· Pena de Morte par a reduzir a v1olencia?, � dele�ado do DEIC, 
José Vidal Pila r Fernandes responde: "O efe1�0 sena �:atamente
contrário É muito comum aqui no xadrez do DEIC um P�_�so
�utor de iatrocínio matar outro p reso apenas pa_ra se r tra nsfe __ 1d

�
.. 

c;:.,sa de Detencão. O criminoso braslle:ro tem lll1;- mve 
��ft�r!1 'baixo. Ele se - tornaria muito mais peri�o�o e ":�le,:":to
depois de se acreditar antecipadamente c_ondenaao _a mo__r ... r� .. u21:
criminoso que sabe que será condenado a morte _nao m�ta_r� so

· uma, �as várias pessoas, pois isso não aument�ra _sua _pc:na. 
Tod a a violência, n a opinião do delegado, n�� e re::.ultado d�uma explosão espontânea, repentina. Ao co�trar:o, el� �em. s:m

origem no acúmulo de gerações e geraçoes ae e1 ro::, soc10-
econômicos. _ ... · f . b os que falbas na educaçao, fatores cuh:,i r�ts, . ome No� sa_ e1:1 _ d levam ao aumento da cnmm:1l1dad�e má d1str1bmçao de ren 

.ª os e· a�-ac"'r as c-:,u-;n.s da vi,1lé'ncia,· 1 - · o C'JUü precu:;am . < "" " < • e du v10 cncm. _ · · ·. 
i·sta da vinO'an,·a sodnl que e a.e não admitir a soluçao s1mp 1 "' , 

Pena de Morte. 
dr .. tes da FEBEM, muitos deles futu�os

" . 
Os m

;,
nor

�et�:11�
ª

�êm quase todos um mesmo pas:saac::
f
h

�!�
e

Jese�mturaJas,' pai alcóol a tra, desempregado, mãe solte
1
1-a · 

di,::, fora trabalha ndo falta de esco a, r a ou "largad a ", que passa O 
"'t A FOME a �ã distribuição de me

rg;
o

a
s
:

t

��:
s 

��!ic:i:�
s

o: i�sistentes �pelos ao cons�tmi:smo 

���os 'meios de �omunicação são as maiores causas dos crimes n a 
noss

t 
ci

�
a

t
e

dade já temos. no Brasil a Pena de Morte CD:s:arçada. 
st �

e

;olíci a matou em 1984, 481 pes.soas (153 a mais do que 
· 8 ' Muitas destas pessoas eram com-em 1983) e em �990, \ 5 :pesso

�o o� culpados deveriam ter direi-provadam� nte mocen 
d
es e

t 
m�

da

s. 
lei"" O assa sshlato impune oficialto a um Julgamento en ro 
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só fez acirrar a violência e o bandido sabe hoje que é matar ou 
morrer. Esta também não é a solução, se fosse a criminalidade 
já teria dimümido depois de tantas mortes. 

� assassinato frio de alguém, como a execução em câmara 
de gas, ou por eletr�cução, ou por injeção de veneno, ou por dego
la, ou p�r garrote vil ou por enforcamento, etc., não encerra qual
quer hçao, a par de conter contradição invencível. 

Se a sociedade considera crime o ato de matar, não pode ela 
oficializar o homicídio, ainda que através de processo jurídico. 

Há os que argumentam que o criminoso custa muito caro ao 
Estado na prisão, seria mais econômico eliminá-lo. Custa também 
�uito caro ao Estado, manter hospitais para leprosos, deficientes, 
idosos, doentes de moléstias incm·áveis. Será que estes defensores 
da Pena de Morte concordariam também em eliminá-los? 

Sairia realmente muito mais barato se o Estado investisse a 
curto P!az_o muit? _mais na educação, na alimentação das crianças,
no apoio as familias numerosas, na criação de frentes de traba
lho, na profissionalização dos adolescentes, e sobretudo aarantin
do um salário mínimo mais justo, etc. A solução verdad:ira tem 
� c�ráter muito mais estrutural, das relações de poder, de 
f1losof1a de governo, de prioridades ao HOMEM, antes do lucro 
de respeito à PESSOA, Dignidade e Direitos de todos. 

Temos a tendência de pensar que somos nós o BEM, os justos, 
os honestos, e os outros o MAL, os suspeitos, os capazes de todos 
os crimes. É muito cômodo achar que uns nascem bons (nós 
mesmos)) e outros nascem maus e devem ser eliminados pois 
não têm recuperação. 

Quem de nós poderia assegurar que não seria capaz de roubar 
se tivesse um filho, a mãe, um irmão morrendo de f orne ou por 
não ter um remédio que os poderia salvar? Quem de nós poderia 
jurar que não seria também um marginal se não tivesse um mí
nimo de condições para viver, fosse escorraçado, humilhado, re
chaçado constantemente? Quem for capaz de dizer que não, hon::s
tamente no fundo do coração, que atire a primeira pedra. Jesus, 
o mais puro e mais justo dos homens, não o 'fez.

Se o assassinato é um crime contra a Pessoa Humana seria 
incoerente torná-lo uma lei. Todo homicídio é ériminoso,' igual
mente grave, seja ele cometido por um marginal que assalta, 
rouba e mata ou pela sociedade mesmo depois de um processo 
judiciário. 

Vamos lutar por uma Justiça mais firme, mais eficiente, por 
prisões recuperadoras de indivíduos, por educação para todos 
condições d'e vida decente, por urna Polícia mais eficiente. Ist; 
sim, impedirá as violências que tanto incomodam e atemorizam. 
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É compreensível e humana a revolta que todos sentimos conb:-a 
crimes covardes, ainda mais quando as vítimas são nossos paren
tes ou amigos, mas a Pena de Morte é um as!":unto grave demais 
para ser decidido sob o impacto da raiva, da re·:olta, por impulsos 
vindicativos, por mais compreensíveis que nos pareçam. 

Sobretudo quando temos provas indiscu.iveis que ela não 
produz resultados almejados, ao contrário, pode até aumentar a 
violência. É necessário muito equilíbrio, reflexão, "cabeça fria." 
para tratarmos desse grave problema. 

O medo da violência que nos contagia tem ainda um grave 
perigo· ele nos torna agressivos, envenena as relações -diárias da 
nossa vida. Sutilrnente a violência vai transparecendo nas nossas 
atitudes e até no nosso modo de pensar, vai se tornando normal. 
Ela está nas agressividades do trânsito, nas respostas ásperas, 
na falta de diálogo, nas intransigências repetidas, na incompreen
são das falhas alheias. 

A Pena de Morte não mata -a FOME, a MISÉRIA, a desagr�ga
ção familiar, o abandono do menor, o desemp:-ego, e também não 
é a Pena de Morte que vai acabar com este "espírito de violência'' 
que paira no ar e envenena as relações humanas na nossa 
sociedade. 
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O DIREITO À VIDA 
MÁRIO SIMAS 

Mário Simas, advogado e Conselheiro àa 
Comissão Justiça e Paz de São Paulo. 

Durante a permanente e ininterrupta caminhada da arande 
família humana - que congrega homens, mulheres e c1ianças 
de todas as rnças, credos e condições sociais - dentre outras 
constantes, sobreleva a luta pela vida, considerada esta como soma 
de funções biológieas e realização integral do homem na face da 
Terra, em busca da felicidade. 

Neste ascender, que é uma característica da continua jornada, 
a comprovar que o ser humano passa pelo tempo, as civilizações 
se sucedem: af1oram, crescem e sucumbem, tendo por esteio e 
propulsã.o a força criadora, vida, e deixam de existir, quando a 
morte, que se insinua gradualmente, s.ob as mais diversas formas 
passa a ser o fator de decisão. 

Contudo, tenham querido ou não, os egoístas de todas as 
épocas, inclusive os da hora presente, as reais conquistas da 
Humanidade, que são aquelas que dizem respeito a felicidade da 
pessoa humana, transformam-se em legados de geração a geração. 

Inobstante o quadro que se nos apresenta, em decorrência 
de uma análise respaldada em perspectiva da História há homens 
que insistem, em nome de uma falsa eficiência, arvo;ando-se em 
supremo:5 juízes da espécie humana, no adotar a pena de morts 
como solução para problemas desencadeados por uma estrutura 
social atentatória aos elementares direitos da criatura. 

Evidentemente, não trazem ou oferecem nada de novo. Assim 
é que, por iniciativa de um parlamentar paulista, que se diz sensí
vel às aspirações de nosso povo, tramita, pelo Congresso Nacional, 
um projeto de lei, objetivando introduzir majs uma emenda à 
nos.sa tão emendada e remendada Carta Constitucional, para que 
se inclua em nosso Direito Penal a pena de morte. 

A proposta, além de uma retrospectiva de nossa legislagão 
rep.:essora, ressaltando leis de épocas ditatoriais, sugere que de
verao ser condenados à pena capital os autores dos seguintes 

42 

crimes: "estupro, atentado violento ao pudor, rapto violtnto. se
qüestro e extorsão mediante seqüestro, seguidc:; de morte: e latro
cínio, desde que o agente já tenha sido cond..:nadc irrecorrivel
mente em qualquer deles". 

Percebe·se, de pronto, que o ilustre parlamentar não está 
familiarizado com o Processo Penal e o Direü1 Penal, desconhz
cendo como é distriblúda a Justiça Criminal em nosso País. ao 
mesmo tempo em que revela ignorar a realidade e as reais preo
cupações de nossa gente. 

A malsinada e, portanto, repudiada proposta, além de infrin
gir a Lógica. contraria a boa tradição jurídica àe nosso Dir�itO, 
ferindo, por outro lado, ostensivamente, as melhores tradições 
cristãs, sem contar que viola notoriamente a índole pacifista d� 
nossa povo. Cheira, sem dúvida, ao sensacionc.lismo que, ultima
mente, tem sido a marca de uma determinada imprensa, que 
tenta manipular parte de nossa sofrida população. 

Saliente.se, porque absolutamente necessário para um perfei
to equacionar do tema em foco, que a preocupação do ref3rido 
político não é fazer com que sejam condenados à morte, os auto
res dos irreparáveis crimes cometidos contra a Nação, os quais 
desencadeiam a miséria e a morte de rrülhares de pauicios. 

A diabólica proposta. valendo-se de sofü,mas de toda a oràem. 
calca-se em fórmulas pretensamente filosóficas, trazendo à lem
brança os terriveis propósitos levados a prática pelo nazi-fascis
mo, chegando a afirmar, com ênfase, que "a Igreja Católica sempre 
foi favorável à pena ele morte". 

E inquestionável que a Igreja Católica, em tempos idos, man
dou para a fogueira pessoas acusadas de heresia. tendo antes lhes

infligido os mais infamantes suplícios. 
Foram t.cmpos 11..:rrivcis, t:m que a Igreja Católica vJC,l<Jt1, de 

maneira indefensável, os ensinamentos de Cristo, mas dai a se 

admitir como verdade que o cristão há de estar de acordo com 
a pena de morte, é ludibrio. 

Apegam-se os pregoeiros da pena capita!. taxar.do-a de útil, 
nos seguintes pontos: a) Apresenta maior poder de intimidação 
que as outras penas; b) Oferece grande vantagem econômica em 
relação às prisões; c) Evita o contágio dos presos recuperáveis 
com outros mais perversos, facilitando o trabalho de reeducação; 
d) Fortalece o ordenaménto jurídico evitando a "Justiça pelas
próprias mãos"; e) Permite a defesa dos Direitos Humanos e
f) Possibilita a total extinção das prisões.

É suficiente ter um mínimo de respeito à vida, como dom
de Deus, ou como realização integral do homem na Terra, como 
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preconiza o Materialismo-Dialético, para se eoncluir que as razões 
apontadas pelos defensores da pena de morte não resistem à rea
lidade das coisas. 

Está incontestavelmente demonstrado, a partir de Estatística, 
que o índice de criminalidade não diminui nos países que adota
ram, como forma de punição, a pena de morte, daí porque, face 
a experiência vivida, é sandice afirmar que a pena capital tem 
maior efeito intimidativo do que às demais penas corporais. 

Ao se cuidar do tema "·vida", é inconcebível, para quem pensa 
e tem um mínimo de sensibilidade, a assertiva de que a indicada 
pena apresenta vantagem econômica em relação as demais, mesmo 
porque a maior parte da população carcerária não se encontra 
condenada pela prática dos crimes relacionados na proposta feita 
pelo parlamentar. 

Por outro lado, a reeducação do condenado, em nossos esta
belecimentos penais, somente não acontece porque a lei a respei
to da matéria é letra morta. Existe tão somente nos Códigos e 
regulamentos, vez que, na prática, a realidade é outra. Bem outra. 

Ao demais, é preciso dizer ser fa1az falar-se em reeducação -
o que implica em fazer novamente - quando o grosso dos puni
dos, que se acham encarcerados, não teve, desde a infância, um
mínimo de condições para sobreviver digna e honestamente.

É de todo inaceitável a ilação, não se sabe tirada de onde, de 
que a. adoção da pena capital evitará a "justiça pelas próprias 
mãos", isto porque a lei somente se faz re.3peitar pelo povo, quan
do ela, é legítima quanto à sua origem e quando os responsáveis 
por sua a.plicaçãb são os primeiros a respeitá-la. Infelizmente, 
não é o que acontece em nosso meio, porque os bem aquinhoados 
financeiramente pairam sobre as leis, por elas não são alcança
dos, e são e1e�i quem as elaboram. 

Chega a ser grotesca e mesmo ofensiva a afirmativa de que 
a pena de morte, se adotada, permitirá melhor defesa dos Direi
tos Humanos, porque estes têm como cerne e como razão de se-
rem reconhecidos ,a VIDA. 

Inócua, infeliz e absurda a afirmativa de que a pena de morte 
possibilita a extinção das prisões, porque, além de outras razões, 
os países que a adotaram nem por isso deixam de construir no
vos presídios e, cada vez, com maior segurança. 

A prática de muitos anos, nos mais diversos países, tem de
monstrado que a pena privativa de liberdade - o que implica na 
construção de um maior número de cárceres - não educa, não 
reeduca e não cura., mas, ao contrário, corrompe. 

A proposta feita pelo deputado Farabolini Júnior, como fecho, 
diz: "Os criminosos violentos estão ganhando a guerra e conti
nuarão vencedores se não houver a aplicação de medidas radicais 
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que os afastem quanto ao desejo de continuar a senda do crime. 
No momento só vejo um cami..."lllo para esses criminosos: a pena 
de morte". 

Colocando-se ao lado o bombástico do e},ílogo, susentamos 
que o bom político, sensível portanto às aspirações do po-vo que 
representa, deverá, antes de mais naàa, indagar o que leva um 
homem a delinquir, e, diante das respostas que se lhe apre:,enta
rem, ir a fundo na questão, pesquisando as causas que resultam 
no evento criminoso. 

A violência aumentou nestes últimos anos. Aumentou, e mui
to, o índice de criminalidade, porém é preci3o ser realista e ver
dadeiro, aumentou na razão direta da crise que aí está, do desem
prego e da miséria em que vive a grande maioria do nosso povo. 

A pena -de morte não é, nunca foi e jamais será solução para 
coisa alguma. 

A solução reside em prover a VIDA, sob todos os aspectos, 
permitindo-se ao homem, feito a imagem e semelhança do Criador, 
ou, como obra máxima da natureza, dignamente VIVER. 
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DA lr�UTILIDADE DA 

PEt�A DE MORTE 

PAULO SÉRGIO PINHEIRO 

Paulo Sérgio Pinheiro, membro da Comissão 
Teotônio Vilela para as prisões e Conselheiro 

· da Comissão Justiça e Paz de São Paulo.

O aumento da criminalidade organizada e profissional, os 
dramáticos casos de assassinatos que se sucedem como numa 
guerra civil aumentam a ânsia paranóica de maior segurança. E 
para o grupo que cada vez aumenta mais de criminosos condena
dos a largos períodos de reclusão, os "perigosos" que provocam 
dificuldades para a disciplina e para o controle, as reformas libe
rais não conseguem propor nada.. A não ser separá-los e isolá-los. 
Para esse tipo de deliqüentes, as prisões confirmam sua vocação 
inicial de se converterem em depósitos para seres humanos, luga
res onde as pessoas ficam detidas até que a. sociedade decida o que 
fazer (ou o que não fazer) com elas. Não é de se espantar que 
diante dessa pressão do medo, do aumento dos condenados "ir
recuperáveis" (como se os outros hóspedes da prisão pudessem ser 
graças à reeducação que ali recebem) que a pena de morte rece
ba um favor tão grato entre as soluções para o problema do cri
me a médio e longo prazo. Já que as prisões são depósitos a 
custa do erário público, para que aumentar as despesas copi 
mais irrecuperáveis? E uma dedução natural dentro da lógica 
destrutiva das condições atuais do sistema penitenciário. 

A discusão sobre pena de morte é antiga. Os argumentos 
éticos e as motivações pragmáticas são cruzadas há décadas. E 
não há outro jeito senão percorrermos com mais insistência, 
alargando o debate, esses argumentos. Tenta.nto retirar da dis. 
cussão todo o emocionalismo com que seus defensores defendem 
sua causa. A pergunta principal que deve ser feita é saber se nos
países em que a pena de morte foi introduzida houve algum efeito 
em relação à criminalidade "macabra", como os homicídios. 

A conclusão generalizada das pesquisas em âmbito interna
cional é não haver indícios claros que .a abolição da pena de mor-

te provocasse um aumento da taxa de homicídio ou naqueles pai
ses onde ela foi reintroduzida ocorresse uma queda nessa taxa. 
Não há igualmente indicação clara nas pesquis,a3 que a ameaça da 
execução - ::i eficaz "intimação" a que se referem os defensore:5 
da pena de morte -seja mais eficaz do que a ameaça de punição, 
de prisão imediata. 

Agora mesmo, num estudo publicado este ::mo sobre a Ylorte
como punição na .4.mérica, 1864·1962, William J. Bowers reviu todo 
o acumulado empírico referente ao argumento que defende a

pena de morte como dissuasória do crime. Como outros ta:itos
antes dele, insiste que não há dados compro�·ando que as exe.
cuções evitam mais crimes do que condenações máximas à pri·
são. E paradoxalmente afirma que a pena de morte na verdade,
parece aumentar a taxa de homicídio ao inspirar assassinos po
tenciais a. se identificar com o Estado. e suas vítLmas como réus
que devem ser punidos. Olhando para trás, através dos dados ree
xaminados da e1..--periência norte-americana, parece claro que a
taxa. de assassinatos era menor durante aos a:10s de abolição da
pena de morte em vários Estados do que nos períodos em que
ela estava em vigor. No período posterior à 2." Guerra I\!undial,
em q\le a pena de morte se tornara menos popular e que vários
Estados a aboliram, a taxa americana de homicídios permaneceu
quas!;! estacionária, nunca L11dc além de 6,4 por 100 mil pessoas.

A experiência histórica dos países que ainda têm ou que abo
liram a pena de morte deve ser revista mais intensamente do 
que foi até agora. E será 1una. peça importante no debate público 
i:ara avaliarmos a eficácia da pena de morte, para os que não se 
convencem do argumento ético, que parece ponderável no caso 
brasileiro. É preciso quebrar a cadeia da, violência em que e3ta
mos presos pelo menos há vinte anos. Nessas duas décadas espe
cialmente a princ1pal resposta que foi dada ao crime foi a violên
cia. É hora rln romper essa cad�ia. 

Essa argumentaçõ.o tem o dom de irritar ac1ueles que se preo
cupam. com soluções imediatas. Romper essa cadeia de violência 
diante dos assassinatos dos colunáveis e ão povo na periferia se
ria. pura poesia, defesa dos criminosos 2té. Inielizmente, do mes
mo modo que um debate sério deve levar em conta a e:q:eriéncia 
dos outros países, temos de levar também a nossa recente. Nada 
tem adiantado as milhares de mortes que foram realizadas por 
policiais em plena ação rompendo recordes internacionais na área. 
Não há nenhum país do mundo, levadas em conta população e 
ta.xa de ciminalidade, em que tantos criminosos e suspeitos sejam 
mortos sem processo diariamente. Ou em que a morte de con
denados de justiça tenha sido tão banalizada como os assassina
tos e as mortes nas prisões. 

Não se trata com essa preocupação de te:r um especial cari
nho pelos criminosos. Se interromper o bfill..ho de sangue da exe-



cução de criminosos e suspeitos, complementar a sangueira dos 
assassinatos, inclusive dos policiais, cometidos pelos criminosos 
não for por si só atraente, enfrentemos o argumento utilitário; 
mais sangue não adianta nada. A criminalidade continua impávi
da e firme apesar dos cadáveres. Legalizar essas execuções não 
teria conseqüência melhor. Hoje, quando, graças à escalada in
compet.ente da violência., durante o regime autoritário, os crimi
nosos preferem matar a ser presos, a expectativa de uma pena 
de morte depois não iria dissuo.di-los do crime. 

A questão da pena de morte é fastidiosa e interminável. O 
clamor popular, no entanto, nos obriga a enfrentar de frente essa 
reivindicação, conseqüência direta da barbárie e a incúria que 
foram a pol�tica contra implantada pelo autoritarismo. O resul-. tado é boa parte da população acreditando que armazenando ar
mas e revidando os assassinatos com execuções legais estará a 
salvo em seus lares. A defesa da pena de morte tem o dom de 
obscurecer todos os dados do problema. Tentemos fazer irrom
per, ao lado da revolta contra os criminosos e do medo, uma ava
liação mais serena e realista em relação à luta contra o crime. A 
democracia exige que pensemos e implantemos já políticas alter
nativas. Caso contrário, câmaras de gás, cadeiras elétricas, for
cas, injeções de veneno, nessa situação de degenerescência social 
e desrespeito à lei, serão de pouca valia. Fornos crematórios, 
beneficiando-se do avanço da. tecnologia, serão logo, ilusoriamen
te, mais atraentes. 

CRIME E CASTIGO 

TRISTÃO DE ATHAYDE 

Tristão de Athayãe, pcmsador cristão 
brasileiro, membro atuante da igreja junto à 
ação católica, falecido em 14 de agosto de 1983. 

Sou contrário à pena de morte por cinco razões: uma de ?r
dem intrínseca, uma de ordem pragmática, duas de ordem extnn
seca e uma de ordem histó1ica. 

1. A razão de ordem intrinseca é que uma pena irrepar�vel
só pode ser decretada. por um tribunal infalí�:el. Daí ser logica
mente compreensível que Deus, por definição e qu� _r-os �e': ,:a vida, nos possa também dar a morte. E, pelo contrario, seJa 110-

gico que nós possamos legitimamente suicidar ou condenar qual
quer :pessoa à morte. Esta é sem dúvida irreparável. Toda. sen
tença à morte é substancialmente irrecorrível quanto aos seus 
efeitos. Por outro lado, todo juízo humano, inwvidual ou coleth·o, 
é falível. Pode errar. Se pronunciar urna pe!1alidade reparável, 
as conseqüências de sua sentença podem ser corrigidas. Mas se 
decretar uma pena irreparável será impossível conter ou atenuar 
suas conseqüências. E seu resultado será wna injustiçn mon::;. 
truosa. se houver erro judiciário. Por isso <· 1 ,nsiclc r0 a pr·n'l ,.e
morte,' cn1 si, Mgicamnntc: inaceitável. E não há razüt:s pni.ti<.as

que possam, em sã consciência, justificar erros tloutriniüios. Nem 
mesmo as razões do coração podem alterar a verdade intríJ1.seca 
das razões da inteligência. Podemos, quando muito, compreendê
las. Não sobrepô-las. Só há uma .soberania. 2.bsoluta: a nature
za da coisas. Como diz Etienne Gílson: esse é o tribunal supre
mo a que devemos recorrer em nossas dissídias humanas. A pena 
de morte atenta, penso eu, contra razões especulativas que deri
vam da natureza das coisas. Primeira razão que me leva a re
jeitá-la. 

2. A segunda razão é de ordem pragmática. A pena de mor
te dizem os seus defensores - que os há e dos mais ilustres teó
"'�los filósofos moralistas e estadistas, tanto é difícil liàar com 
probl�mas de �ida e morte - é uma legítima defesa do inàiví
duo e da sociedade. 
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Não nego que possamos matar em legitima defesa. E q_ue 
seja até justificável a guerra justa, por mais que a mostruosidade 
Mcnica dos modernos armamentos e a complexidade das causas 
que levam à guerra tornem dificílima a classificação de uma guer
ra como justa ou injusta. Mas não é disso que estamos tratando. 
Na defesa individual nada de maís legítimo do que dar a morte 
a alguém para defender a nossa vida ou a daqueles cuja vida te
rnos o dever de defender. 

Mas o que é duvidoso é que essa modalidade de punição, ofi
cializada na maioria ou pelo menos em numerosas nações alcan
ce realmente os fins a que se destina. Quais são esses fins? Supri
mir ou, pelo menos, diminuir considernvel1J1ente a criminalidade. 
Antes de tudo, pode haver uma remota analogia mas nunca equi
paração entre a morte que possamos provocar em legítima defe. 
sa e a que provocamos pela aplicação desse tipo de penalidade. 

Quando matamos em legítima defesa autêntica, fazemo-lo 
involutariamente. Quando matamos pela decretação de uma sen
tença fazemo-lo voluntariamente. O primeiro é um ato nat,ural t;

imprevisto, provocado pelo instinto de conservação. O outro é 
um ato i;ensado e friamente executado. O primeiro é consecutivo 
a um ataque sofrido, a um crin1e cometido. O segundo é antecípa
tivo à conseqüência que possa provir de deixar em vida um ele
mento reconhecidamente insociável. Só por analogia remota po
demos falar em legítima defesa social no caso da pena de morte. 

Além disso, como íamos dizendo, nada de mais contestável do 
que os resultados práticos da pena de morte. Nenhum dos países 
onde impera a pena de morte conseguiu, por meio dela, eliminar 
a criminalidade. · Ou mesmo reduzi-la. O único argumento em
pregável é uma hipótese: seria ainda pior sem ela. Mas acaso é

legüimo dispor da vida alheia simplesmente na base de raciocí
nios hipotéticos? Pode ser que sim. Pode ser que não. O fato 
positivo é que o crime entrou na história da humanidade desde 
que Caim matou Abel. Isto é, desde que o mau matou o bom. E 
a espécie humana se dividiu entre inocentes e culpados. Como 
meio de impedir a repetição desse crime original, consignado nas 
Sagradas Escrituras, todos os Estados, mais ou menos civiliza
dos, adotaram essa punição. E o resultado? 

A pena de morte não pode ser defendida, legitimamente, por 
motivos pragmáticos, porque não -alcançou até hoje, em todas as 
nações que a aplicaram, o resultado desejável. Tomemos para 
exemplo a mais poderosa e bem organizada das nações modernas: 
os Estados Unidos. A pena de morte sempre existiu em sua legis
lação. A inflexibilidade dos seus juízes em sua aplicação se tor
nou proverbial. E casos houve, como o de Sacco e Vanzetti, da

nossa mocidade, que abalaram a consciência da humanidade intei
ra, sem conseguir abrandar a implac.abilidade da lei. 
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A famosa sentença de Joseph de Maistre, é-m outras palavras, 
que o carrasco é o companheiro inseparáve: de un1a sociedade 
bem organizada, foi sempre levada ao pé da le"ra pela nação mais 
poderosa e bem organizada do mundo. LOg!.::aI:-:ente. ou a..Y1tes. 
pragmaticamente, a. criminalidade nesse pais dernria decres,::er 
na razão direta da aplicação de uma penaliàade tão cominceme 
e efetiva. 

Ora, o que nos info1mam os documentos oficiai:5 mais recen
tes é precisa!T!ente o oposto. Eis o que consta. do último UvJfo:rm. 
Crirr..e Reports do Federal Bureau of Investigation, o mais que 
famoso FBI, divulgado no dia 13 de agosto úl,imo, pelo seu dire
tor J. Edgar Hoover, e resumidot no número 25 de agosto ão U.S.
News World Report, pág. 6/32.

"A probalídade de que um americano seja vítima de um cri
me este ano é de 1 para 50, o dobro do perigo que corria há nove 
anos passados. O crime em nosso país mais do que du_plicou em 
volume - aumentando de 122º/o - entre 1960 e 1968. Só em 1968
aumentou 17,5%. Nos primeiros três meses de 1969 aun1entou 
mais 10%. Os crime3 estão crescendo 11 vezes mais depressa do 
do que a população. Enquanto o número de crimes cresceu, nesse 
perío90, 122%, a população só cresceu 110/c,. Assim é que a atual 
:proporção de crimes - o número de crimes graves po:- 100 mil
habitantes - subiu 99% ... O relatório menciona U.'n totaí de 
.quase 4,5 milhões de crimes vários, no ano passado, incluindo 
13.650 assassinatos, 31.600 estupros e 282.400 casos de assaltos a

mão armada ... Os assaltos a b-ancos subiram 302% dede 1960 ...
Em 1968 as grandes cidades sofreram o maior auzr.ento de crimi
nalidade, 18% em relação a 1967".

E por aí afora. E o curioso é que vários altos funcionários 
da Educação, comentando o aumento de atos de vandalismo. lon
ge de patrocinarem o aumento das penalida<lcs, o que recomen·
daram é a. 01·gamzaçüo comunitária de defesa. das commumty r{.'
:sidents, que deu excelentes re�ultados em Rochester, Nova Iorque. 

O que no caso nos interessa é a verificação de que a pena de
morte, em ação mais que secular nos Estados Unidos, não foi 
capaz até hoje sequer de manter o mesmo nível de criminalidade. 
Já não falo em reduzi-la ou suprimi-la, o que toca as raias da

utopia. 
Será por esse motivo que a Inglaterra já suprimiu ou t!Stá 

por suprimir a pena de morte, reconhecendo a sua ineficácia 
prática? 

Da Rússia não temos notícias. Con..hecemos apenas a Lmpla
cabilidade dos expurgos e o terrorismo cultural de que Kuznetsov 
nos d.eu, recentemente, o mais clamoroso dos testemunhos. Há
tempos, um repórter estrangeiro estranhou a pobreza das instala
ções judiciárias de Moscou. E um informante oficial e:{plicou 
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que assim era. porque em breve não seriam mais necessárias gre.n
des instalações de justiça, já que o crime desapareceria com a 
aplicação gradativa do sistema comunista. 

Não digo que os defensores da pena de morte tenham a seu 
respeito, as mesmas utópicas ilusões desses cândidos crentes nas 
virtudes miríficas do comunismo ... Por ora, os regimes totalitá
rios continuam a aplicar a pena de morte como sendo a mais nor
mal e eficaz das medicinas sociais. 

Mas as estatísticas de uma nação realmente democrática 
corno os Estados Unidos, onde os direitos dos condenados pelos 
crimes mais hediondos, como o do matador das enfermeiras de 
Chicago, são até exasperadamente respeitados, essas estatísticas 
nos demonstram positivamente que o argumento da legítima de
fesa social é extremamente frágil. 

Em nenhum pais do mundo a pena de morte impediu, e nem 
mesmo evitou .o aumento de toda espécie de criminalidade. Eis 
porque não aceito o argumento pragmático em sua defesa 
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APRESENTA(ÃO / 1991 

"A Comissão Justiça e Paz não defende o crime nem quer 
sua imi:;unid9.de, mas quer que se cumpra a lei, com Justiça, e 
que a pena vise antes de mais nada a reeducação e recuperação do 
cidadão. Refletindo sobre a gravidade· do problema, a Comissão 
Justiça e Paz resolveu pedir a representantes esclarecidos da 
sociedade civil que expressassem suas opiniões sobre a Pena de 
Morte". 

Desta forma, era apresentada, em 1985, a primeira edição do 
caderno de Princípios de Justiça e Paz sobre a Pena de Morte, com 
argumentos para reflexão. O Brasil saía da longa noite da qitadu
ra militar e ingressava na "Nova República" carregado de espe
ranças âe que o governo civil levasse o país de volta ao Estado 
de Direito e à plenitude democrática. Passaram-:se seis anos, a 
"Nova. Pvetública" se foi sem.deixar saudades, veio o "Brasil No
vo" anunciado pelo primeiro presidente eleito em três décadas e 
volta-se a oferecer à sociedade a discussão sobre a Pena de Morte 
- não por acaso, certamente.

Ao longo destes anos, a vida do povo brasileiro só fez se de
gradar cada vez mais sob qualquer ângulo que se queira olhar. 
Com uma política econômica suicida, que aprofundou a recessão, 
os índices de violência, miséria e desemprego cresceram na mes
ma proporção em que caiam os salários, a esperança na. Justiça 
e a credibilidade das instituições. Entre 1985 e 1990, só para se 
citar um exemplo, 552 pessoas foram assassinadas no campo. Nas 
grandes cidades, o número de homicídios cresce em proporçôes 
geométricas, paralelamente à violência policial: em São Paulo, 
apenas no a.no passado, 585 pessoas foram mortas pela polícia. 

Diante deste quadro, trata-se agora tão somente de mais uma 
tentativa de institucionalizar algo que já existe na prática, um 
estado de guerra civil não declarada em que forças fardadas, gru
pos paramilitares e pistoleiros urbanos e rurais, a serviço dos 
mais poderosos, impõem a sua "justiça" a tiros. Não por acaso, 
também, o debate sobre a Pena de Morte retorna ao Congresso 
recém-eleito, agora na forma de uma proposta de plebiscito, sob 
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a inspiração do deputado federal Amaral Neto, do PDS do Rio 
de Ja::ieiro. Arauto e servidor incondicional co regime militar, 
A:naral !-:'eto foi um dos esteios da sustentação parlamentar da 
'·No.·2. Repúb�1ca", n�si:n como o é hoje do '"B1·asil Novo·•. 

Mata-se o pais de fome e de raiva - e, depois, apresenta-se a 
morte como a salvação da vida. Como um vídeo-tape macabro, 
al·ernam-se regimes e governos, mas permanecem - e não raras 
vezes se agravam - as causas p1imeiras da violência geradas pe
las profundas desigualdades sociais e um dos mais desumanos 
inàices de d.:stribuição de renda do planeta. Continuam os mes
mos os senhores da vida e da morte, os eternos donos do poder 
que há muito tempo decretaram a Pena de Morte para largas par
celas de população, quando lembramos que 1un terço dos traba
lhadores brasileiros estão condenados a ganhar até um salário 
mínimo. 

Esta. Pena de Morte ainda não transformada em lei r..ão di
minuiu a violência nas ruas e nos campos, os assaltos, os latro
cínios, os sequestros, os estupros - ao contrário, generalizou a 
p::ática de justiça com as próprias mãas, como estão a nos mos
trar os frequentes linchamentos, na medida em que a impunida
de dos criminosos amigos do rei tornou-se a regra de uma Justiça 
que só exerce seus poàeres contra os mais fracos, os que não t�m 
diri.l-ieiro para pagar um bom advogado. A lei, ora a lei, quem 
confia hoje na sua justa aplicação? 

No desespero, que nt.1J."1Ca foi bom conselheiro; na desesperan
ça, que imobiliza; na frustação, que dramaticamente se repete, 
germinam as teses mais obscurantistas como panacéias para dei
xar tudo como está e perpetuar o arbítrio. Tarda a hora da so
ciedade brasileira mais urna vez se organizar em aefesa d digni
dade humana e de uma convivência minimamente civili7.::tda. A
Comissão Justiçn. e Paz, na sua opção evn.ngélicn pelos pobres, 
t I' 11 prc, ur:1 ln sc- r-oloc-, r �rn11n-c na dC'[t' .a dos 1nab 11 .. cos, tl,ls 
J;l p;L ;t 1t os, dos injusLiçaclos. 1\gor:.i, o que cstü cm jo�o é o con
junto da sociedo:ide brasileira. e a sua sobrevivência como Nação 
indepe!ldente, li.vre e democrática. 

O objeti"rn deste caàerno é alertar para a necessidade de

um empe!Llio coletivo na defesa da vida. É defendendo a vida -
e não lutando pela morte - que vamos construir uma sociedade 
mais justa, fraterna e solidária. Ê lutando pela Justiça e contra 
a impunidade dos poderosos, pela educação para todos, por me
lhores condições de saúde, habitação e transporte que conquista
remos a paz a a harmonia que desejamos. Só depende de nós -
ou ficaremos para sempre na dependência dos que, nos palácios 
do poder, se julgam donos da vida e da morte. 

COMJSSAO JUSTIÇA E PAZ DE S. PAULO - ABRIL 1991 
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PENA DE MORTE 

BELISÁRIO DOS SANTOS JúNIOR 

Belisário dos Santos Júnior, advogado, 

membro da Comissão Justiça e Paz de São 

Paulo e Presidente da Associação de 

Advogados Latino-Americanos pela Defesa 

dos Direitos Humanos. 

1 . A pena de morte intimida. 

Dos argumentos favoráveis à pena de morte, o mais falso é

o seu maior poder de intimidação, e o mais cruel é "a vantagem
econômica" sobre as outras penas, o seu caráter utilitário, enfim.

O efeito intimidatório da pena de morte é um mito não de
monstrado. Nos Estados Unidos em 1984, houve 21 execuções, e 
1400 pessoas, condenadas à morte, aguardavam sua vez. desde o 
restabelecimento da pena capital naquele país, em 1976. Esses 
altos números conviveram cóm as notícias da existência e do 
aumento da criminalidade violenta, de ordinário associada ao 
consumo de drogas, ou à dificuldade de reintegração à sociedade 
de ex-combatentes do Vietnã. 

Igualmente são elevados os números relativos às execuções 
legais praticadas em 1984 no Irã (661), na África do Sul (114) e
na China (292).

Ao todo, em 1984, :segundo dados que a Anistia Internacional 
reconhece como inferiores à realidade, teriam sido executadas 
1513 pessoas, em diversos países do mundo. 

Tal constância na aplicação do castigo capital remete-nos à

ineficácia do poder dissuasório dessa pena. Nas palavras do 
jornalista Alain Clement; "Acontece com essa dissuasão o mes
mo que com a bomba atômica: passar da ameaça ao ato é con
fessar seu malogro". 

É importante relembrar que a Anistia Internacional realizou, 
em 1979, uma comparação de índices de criminalidade entre países 
que aboliram ,a pena de morte e os que ainda a adotavam para cri
mes violentos, concluindo não haver indicação alguma de que a 
ameaça de execução haja sido eficaz na prevenção dessa crimina-



lidade. O que e\·itaria a prática de um segundo, um terceiro crime 
acenável com morte, pelo mesmo agente, já certo àe punição c.::.pi
tà: ne:o orüneiro crüne? Certamente ocorrerá a exacerbação da vio
:ê:1.ê:a, pc!n à11s:� prese::ite do criminoso, em não dei.xar testemu
P..h::ts, em calar definitivamente a vítima, em fazer desaparecer as 
orO\·as de sua conduta.-

.\nalisa:i.do a realidade brasileira, tem-se que a pena de !liOrte 
foi implan�ada, na prática, e executada por esquadrões da morte, 
carrascos de aluguel, peia polícia violenta, resultando daí nenh:um 
efeito atenuante da criminalidade, mE:.s outro oposto, o de mais e

melhor se armarem os criminosos. 
De resto, confira-se que na história recente do Brasil, de

1969 até 1978, houve previsão de morte para delitos comuns e po
líticos. 

Não consta a ninguém ter havido qualquer i�uéncia dessa 
circu.'1stância na dirninuição da criminalidade pu.'11.lda com pena 
11'.áxima. 

Se alirum efeito intimidatório existe, este de certo não será 
gerado pela qualidade da pena, mas pela certeza de punição. 
2. A pena de morte. para alguns, é a "solução econômica" pa1·a
o p.rnblema da violência.

Em nome da concepção utilitarista, o mesmo argumento que 
torna inúteis as prisões, com a morte do preso, pode "esvaziar" 
os institutos psiquiátricos, os asiios, os hospitais, com a decreta
ção da inutilidade e da morte dos loucos, dos velhos, dos recém
nascidos defeituosos ou dos portadores de doenças para os quais 
hoje não se conhece a cura. 

O funda.'11ental é a manutenção de princípios: todos têm di
reito à vida; ninguém será submetido a castigos cruéis, desuma
nos e clcrrndanh's.

Esciuecida n. questão de princípio, n pena de morte para cri
minosos violentos é apenas um passo no mesmo caminho que, 
:çassancto i::elo "homicídio terapêutico", pode conduzir (já con
duziu antes) à extermfaação de grupos margL"'lais, de minorias 
étnicas e outros segmentos perniciosos ou indesejáveis à elite do
minante. 

A "solução final" já foi condenada em Nüremberg. Não ãe
vemos lhe dar outra oportunidade. 

3. A pena de morte é seletiva.
A falta de adoção, nos últimos vinte anos, de providências

efetivas, concretas, perceptíveis aos olhos do homem do povo que 
melhorem sua segurança e, ao mesmo tempo, ataquem as causas 
de incremento da criminalidade ( o deser-iprego, a fome, a urba
nização desenfreada dos grandes centros, entre outros), faz com 
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que setores da opinião pública se aferrem a algo que lhes é de
magogicamente imposto como mágico, como solução mítica, mi
lagrosa para os problemas todos. 

Esquecem-se esses setores que serão atingidos pela pena 
aqueles que, de ordinário, são alcançados pela pena privativa de 
liberdade, ou seja, os pobres, os negros, os integrantes de mino
rias. Só que aí, perante a pena capital, não terão em contrapar
tida as garantias que a legislação liberal sempre lhes concedeu: os 
Habeas-corpus, as revisões criminais a qualquer tempo, os ree
xames de erros judiciários. Para os que defendem a pena de
morte, o homem juiz que aplica a pena é infalível. Como Deus ... 

E os crimes de "colarinho branco"? E as selvagerias prati
cadas pelos "criminosos de bem"? Mais do que uma legislação 
esi;ecífica, ou da pena capital, precisa-se eliminar a noção de sua 
impunidade, cultivada durante os anos do autoritarismo. Os gran
des escândalos financeiros e os crimes bárbaros que envolviam fi
guras de expressão sempre acabaram mal para as testemunhas, ou 
para os poucos que tentaram apurá-los, jamais para seus autores. 

4. A pena de morte é incoerente, em seu caráter permanen
te e absoluto. 

Todo o sistema penal prevê a imposição de sanções não me
ramente como retribuição (quia peccatum), tendo sua execução 
a finalidade de reeducação ( ne peccetur). Assim, as sanções se 
distribuem segundo gradação que têm em consideração o bem 
atingido, a intensidade da ação, a personalidade do agente. As 
soluções serão, sempre, escalonadas, medindo-se em tempo (pe
nas privativas de liberdade ou restritivas de direitos) ou em di
nheiro (pena de multa). Para Miguel Reale, sendo essa ordena
ção gradativa de essência mesma da justiça pena�, :ião há critério 
objetivo ou medida racional que ordene a trans1çao da pena de 
30 anos, ou da prisão perpétua para a morte. "Quando se ?ecreta 
a pena de morte", diz o jusfilósofo, "rompe-se abrupta e violenta,. 
mente a apontada harmonia social, dá-se um salto do plano tem
poral para o não tempo da morte". 

Diga-se ainda que como pena absoluta, a pena de morte exi
ge a inocência absoluta de quem a aplica e a culpa integral de 
quem a sofre. 

Quanto à culpa absoluta de quem age, há de se ter em conta 
a vulnerabilidade de todos os sistemas de justiça criminal, o erro 
e a discriminação. Estarão menos sujeitos a esses vícios os ri
cos, os bem relacionados politicamente e os membros de grupos 
raciais ou religiosos dominantes. De qualquer forma, a estrutura 
do nosso sistema jurídico baseia.se na possibilidade de erro ju
diciário, tanto que são assegurados para repará-lo a qualquer 
momento, o "habeas-corpus" e a revisão criminal. Como conci
liar tais garantias com a pena de morte? 
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Com relação à inocência absoluta do Estado e d3: s?ci��ade, 
será fácil compreender que as grandes causas da cnmma11dade 
não são todas ir:erentes ao criminoso. 
5. A pena de morte não legitima a dor da vítima. 

Entreo-ar a vitima de crimes bárbaros, o destino dos suspei
tos só code resultar no retorno ao sistema primitivo da vingança 
prt�ada� O sentimento compreensível da vitima de ver punidos os 
agressores de seu direito, deve encontrai: �o Estado uma resp9s
ta adeouada. não só enquanto Estado-pohc1a n� busca de pumçao 
do cr:minoso, mas no Estado-amparo na assistência à vítima e 
minoração das conseqüências do crime. _ .... Ao longo do período mais negro da repressao polH1ca no Bra
sil. em que jornalistas, operários, parlamen�::es, padres, foram 
assassmados friamente, alguns dentro das pnsoes, as vozes e_s<:_la
rcc1das e corajosas que se pronunciavam clamavam pela puruçao, 
uelo iim da impuddade, jamais pela pena de morte. • Onde existe, a pena de morte é freqüentemente usada como 
instnunento de repressão contra a oposição, contra grupos ra
ciais, étnicos, religiosos e setores marginais da sociedade. 

A pena de morte embrutece a todos os envolvidos em sua apli
cação e sua execução contra inocentes é irrevogável. Também por 
i5sO ela é inaceitável. 

6. A pena de morte não se inscreve como forma de legíti
ma defesa na sociedade. 

Quem repele agressão injusta, atual ou iminent� e o faz �om 
emprego moderado dos meios necessários para eV1tar a lesao a 
direito seu ou de terceiros, atua legitimamentE:. 

!\a e:\.-uropriação pelo Estado do mais personalíssimo direito 
ão homen1, da sua essência, da sua vida, a reação não é modera
dt!, o ato que a provocou pertence a0 pas5ado, e o agente que a 
sofri, 1 t n:-10 l\ mais o qur prat icott o crinw 

A} t na i.le n10rt0 u, :.t":iím, 1..-1.t.cs de Ludo. ilcgílima. 
A justiça que nii.o s::i.be dar a vida. não pode dar a morte. 

Nos anos de autoritarismo, a sociedade civil jamais se conformou 
com a aplicação da cens:ua a pretexto de se preservar o direito_ à 
informação e a imprensa; com o uso da tortura e da repressao 
em nome da segurança da nação. 

O mesmo NÃO deve ser dito à pena de morte que não pode 
tutelar o direiro à vida. 

Em certa medida, a pena de morte tem a lógica da bomba de 
neutrons: os problemas da hurui:1Ilidade ãesapar1:::1,;�rão 1,;u1..n CJ cX·

clusivo desaparecimento do homem! 
A única pena de morte que interessa ao povo é a que deve ser 

decretada, com providências sérias e urgentes, contra a fome, a 
miséria o desemprego, a falta de condições dignas de vida. 

A pena de morte contra o homem do povo, essa não passará. 

JUíZES E PENA DE MORTE 

CAETANO LAGRJ\STA NETO 

Caetano Lugrasta Neto, Juiz da 7.• Vara da Família 

da Capital de São Paulo. 

O jus-filósofo FRANCK traz a lume a contradição que envolve 
a negação ou aceitação da pena de morte, ao mencionar que Ro
bespierre lutava pela abolição do patíbulo, apesar de principal 
protagonista do Terror, oscilando entre duas aspirações: a pri
meira, filosófica, que o impulsionava a combater a p,ena capital; 
a segunda, político-revolucionária, que o fazia constatar que não 
podia renunciar "ao terrível instrumento de que às vezes se servira 
como uma forma de governo e como uma arma de guerra" 11>. 

_A todos nós, e ao juiz especialmente, perpassa a mesma dico
torrua entre o aspecto filosófico e a necessidade social, mais como 
arma de guerra na sustentação de um governo. Trata-se em últi
ma análise, da eliminação de um ser humano pelo codiando de 
outro ser humano, independente das agruras sociais ou do racio
nalismo filosófico de uma Revolução de que cogite o julgador. 

A caminhada, durante séculos, em direção a uma insensibili
dade pro�essiva; a dest�ção maciça das guerras de dominação; 
? desrespeito às populaçoes; o comando irresponsável da política 
mternac10nal, pela concentração do poder decisório nas mãos de 
alguns poucos homens, têm obtido reflexos imediatos na aplicação 
dos Direitos Humanos. 

. Hoj:, os �eios de comunicação, em sua rapidez de fibras
óticas, têm �e7vido me�hor à conscientização do conceito de Segu
rança Ideologica Mundial e Nacional, do que à preservação da Vida 
e da Natureza. 
. Algu1:1a� revoluções - e disto não escapa a que eclodiu na

vida brasileira durante os últimos decênios - têm se preocupado 
eI? �reservar.º P':_der dos Governos, esquecendo-se de garantir os
Direitos do C1dadao. Num primeiro momento, protegem-se até os 
t<;>rturadores, os assassinos - ainda que em nome de uma ideolo
gia - para, em seguida, instalado o Poder, aproveitá-los na re-
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pressão aos criminoscs comu."'ls e é neste instante que surge a 
ruptura do tecido social - ao menos sob o aspecto do direito 
penal. 

Os: que se revelaram em guardiões do aparente ideário da re
volução, mais uma vez devem ser enalrecidos e, se possível, apro
veitados. 1\fas. como? O Poder absoluto que desenvolviam r.a fun

ção de repressores políticos e conduzia à sumária conde;1ação à 
morte dos revolucionários vencidos, acostumou-os aos maltrates, 
à. tortura, à eliminação pura e simples. Diante desse quadro, ao 
reaproveitá-los na repressão ao crime comum, toma-se claro que 
eles desfrutarri de melhor técnica, mais aperfeiçoada, capaz de se 
sc.brepor à Justiça e à sua Polícia. Contudo, aqui começa o equi
voco: o trágico equivoco. Os anos de Terror transformam os in
divíduos. A tortura é sempre um ato a dois e os reflexos psicos
somáticos a ambos envolve, tomando-os doentes para si, para a 
farr.ília e para a Sociedade. Uma doença que muitas vezes pode ser 
curável, desde çut:: superados os motivos de sua origem e que ne!es 
não se persista - um trabalho do tempo e da compreensão -
como bem escreve FA.NON ,:, . 

Estes indivíduos doentes têm necessidade de procurar sensa
cões semelhantes àquelas que os envolveram e faziam com que 
vi\'essem a ilusão de que eram imprescindíveis e podr.irosos. TO!'· 
r:aram-se sem o querer, juízes da vida do próximo; mais, torna
ram-se se.1.hores da vida, da morte e da dignidade das pessoas, sob 
o benevo!ente olhar do Estado. Ao retornar ao trabalho habitual,
a adaptação é lema e quase inexistente, com uma única ressalva,
continuam a obedecer cegamente àqueles que detenham o Poder.
se iam eles bons governantes, chefes de quadrilhas ou criminosos
de colarinho branco. A todos esses f.e associam, sem qu: !quer res
sah"a ou pejo. De repressores polilicos passar1 a rc,prcssores de 
criminnsos mnnt pndo 11nri�m o c·onc<'ito, (JIIC' Jl1<'!'. .:, c.n ro, da tor
tura. cltt mo1'I L', ela inc1ignhl:iclc do }H't.'sn: protc•r{ctn a corrupçüo, o
conrrnbando. o tráfico de entorpecentes. os bandos, pois também
es,es permitem satisfazer-lhes antigos desvios de personalidade.

Repentiname!lte, vemo-nos envolvidos numa espécie de guerra 
urbana e o criminoso comum percebe que o delito é reprimido em 
proporção mais violenta do que a pena que lhe estava destinada, 
aguçando a violência e pretensos mecanismos de "defesa". For
marn-se os "esquadrões da morte", surgem os "justiceiros de 
bairro". inicia-se o ocaso do Direito. Assistimos, impassíveis, à
arrancada em direção ao Terror, o mesmo Terror que não mais 
node ser def:nido tão só sob o enfoque da Revolução burguesa, 
do!: paus, pedras, flores, foices e ancinhos: seria pueril. Hoje, o 
conceito de Terror liga-se à propaganda do temor à criminalidade 
comum, às artimanhas da legislação penal, às Armas (repressão) 
e ao proprio conceito do Estado e de seu sistema. 

A artimanha legislativa é levada ao absurdo, quando utilizada 
para a defesa de um único homem, no intuito de livrá-lo da prisão 
com isto maculando-se todo um sistema ético-jurídico. o siste� 
penitenciário declara-se falido pela impossibilidade de construção 
de novas prisões. Isto obriga aos Juízes, por meio da jurisprudên
cia, a criar formas mais brandas de cumprimento de penas, por 
ser impos:sível permanecer insensível ao grau de desumanidade no 
trato dos encarcerados. O Povo não se apercebe de que· o sistema 
penitenciário é da responsabilidade exclusiva do Poder Executivo 
e que, por sutil mecanismo, acabou sendo atribuído ao Poder Ju
diciário, como último depositário do descrédito da população. 
Atinge-se, desta forma, um dos requisitos da propaganda a favor 
da eliminação sistemática e legal dos detidos ou presos: o enfra
quecimento do conceito de Justiça perante o Povo. 

Forma-se uma avalanche irreprimível de condenados não en
carcerados, há o descontrole da Vara especializada na locação de 
presos, aumenta assustadoramente a violência e a criminalidade, 
usam-se os menores de idade para a prática de crimes hediondos 
ou para a disseminação de tóxicos, por. sabê-los inatingíveis pela 
legislação penal. 

Admitindo-se - como quer MILIBAND m - que o Estado é 
constituído de vários elementos: o governo, a administração, os 
militares e a polícia, o judiciário e os escalões intermediários do 
governo, onde incluído o Ministério Público, não seria forçado con
cluir-se que a crise que estamos vivendo é uma crise gerada e admi
nistrada nos escaninhos do Estado, no intuito de forçar seus pró
prios estamentos a defender o interesse exclusivo da classe domi
nante (seja ela de sadios capitalistas, de criminosos ou burocratas, 
travestidos em representantes do Povo no Poder). 

Chegamos, finalmente, ao ponto inicial de nosso discurso: 
a pena de n:io_rte, sua necessidade ante o caos dirigido e progra
mado, e os Jmzes. 

A fase esco�da para discuti-la é das mais traiçoeiras, por se 
tratar de antevespera da convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. O legislador do segundo milênio deve estar preocu
pado com a preservação não só da Natureza como do Homem. 
É 1lma simples questão de sobrevivência. Tornar a Natureza in
violável é tão importante como tornar a Vida Humana inviolável. 
:t!:stes devem ser os dois únicos critérios norteadores de qualquer 
Constituição .moderna. Mas, para isto é necessário que as condi
ções mínimas de existência digna sejam a todos garantidas ( saúde, 
educação, habitação, salário, terra, lazer, proteção à infância e à 
terceira idade). Enquanto não solucionado o problema social, o 
problema da justiça social, dificilmente será estruturado um efe
tivo combate à criminalidade, com um sistema de penas propor
cional e voltado à recuperação do delinqüente. Convive-se hoje 
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com a pena de morte oficiosa, p�me-se .P.ºr 1:1ã? P�?pria nos .. subúr
bios dos !!!'andes cen.ros, atraYes dos Justlce1ros º1:1 dos esqua
dristas''· �o fim e ao cabo, todos eles "juízes", investidos por uma 
sociedade barbarizada. Mas, e os veràadeiros jtúzes, o que pensam? 
como devem agir à institucionalização da pena de morte? _ Quando TAYLOR, WALTON e YOUN 1�> adverte� sobre a _ exis
tência de uma responsabilidade mm.·al que poderia ser �v1tada 
pelos criminólogos se fizessem a i<a��liaç::.o das n?r1:1as _legai� �e a
moralidade s�bjacente' de uma socieda�:. que cnmmahza a�1v1da
des desenvolvidas a partir das contradiçoes de sua e_conom1a po
lítica" tal pensamento - que muito interessa aos Juízes verda
de�ros' - é melhor defitüdo quand� e:irati;ª<:lº que: " ... uma �o
ciedade oue está predicada sobre direito aes1gual de acumulaçao
de propriedad_e ãá o_rigem a desejos legai� e ,!legais de acumular
propriedade tao rapidamente quanto poss1vel . 

Outra. não é a conclusão de HIRSCHI e SEL yrN <5> �uando 
afirmam oue "condições sócio-econômicas levam a anorma, e a 
anomia, pÕr sua vez, à delinqüência". 

Os teóricos de tuna criminologia crítica e�tendem ser fator 
essencial a qualquer julgamento colocar-se o JUlgad?r em pé de 
igua1dnde e de compreensão aos_ �eus semelhantes, ��se7:v�das !s 
ccordenadas históric�s e geograflcas. O momento mstonc? na?
precisa ser enfatizado para que todos c?mPr:endn� que a le1 apli
cável a determinado crime é produto final ao deseJo de Uif:1 Povo 
ou narcela deste Povo - aboletada à condição de classe dommante. 
Incontáveis circunstâncias, voltadas à conjunção fü1al da �ons�
maç:-to do àelito, estão aliadas às leis, garantias e deveres aos c1-
ãadãos. e o delito nada mais é do que a quebra de � ou de alguns 
deles. o que não se pode aceitar é qu� as conclusoes a fayor da 
eliminirão do criminoso sejam examinadas sem que, paralcla
mc-ntc �C'i'llll c·x:uninnda� n-10 só a 01ir-<'m da!'; l _:� qrn' formi�m
0 :in•:i°blllll:o .1iiritlll'o J11IL·1n>, nw!> tam!J_l 1!1 os eh,:. 1t_os � �orant1as
a ouo .:,u submetem o criminoso e seu JUlZ (ou Jlllz�s ). O falo_r 
oeÔorãfico é mencionado porque a situação tlas fronte1 ras, no esta
�io ::,atual de chilização, é mais uma questão de idéias do que de 
inarccs fis1cos propriamente ditos. 

Esta espécie de raciocínio e análise envolve s��p1:e <-:.es2�a
dáveis implh.:ações políticas, contudo torna-se condiçao mr_rast:xel 
<lo progresso àa ciência jurídica. Ao mesmo tem�o em que. se pode
construir uma ciência processual neutra tambem é possrvel que 
se crie artificialm""nte um sistema exacerbado de penas. 

A crise fictícia - a que nos referimos acima -.: cond� :i:ieces
c:a1 ia mente o raciocínio da Sociedade a uma soluçao pessumsta e 
�ais próxima ao Terror. O mesmo Terror que se_ institucionalizarf;
na repressão aos politicos. Convence-se a Sociedade de que _ha
um grande perigo que a toclos ameaça e que deve ser combatido 
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por meios e técnicas de guerra, mas que não consegue afastar a 
contradição maior, a do sistema econômico e que está na origem 
da injustiça social, gerando novos ciclos de instabilidade do Poder. 
Buscam-se bodes expiatórios capazes de dar arrimo a um regime 
de Força, passível de medidas excepcionais de perseguição, viola
ções e negação dos direitos e garantias constitucionais. 

O problema do menor abandonado e infrator e o da crimina
lidade e violência - típicos reflexos de um sistema econômico-so
cial em derrocada - servirão de suporte àquelas medidas excepcio
nais, dentre as quais se inclui, como principal, a violabilidade da 
vida humana. 

O Poder Judiciário, através de algumas decisões que extrapo
lam a interpretação literal da lei, busca novos raciocínios em de
fesa dos freqüentadores assíduos dos pretórios: · os desvalidos das 
classes subordinadas. Não possuindo aquele Poder qualquer me
canismo de defesa de sua independência, quer financeira, quer 
administrativa, deixando de influir na feitura das leis mais consen
tâneas com a realidade social do país e impedido de participar da 
direção do "sistema do Estado" (MILIBAND <6>)., sucumbem seus 
membros ante a avalanche dos casuísmos legfslativos, prestando-se 
também à função subalterna de meros mantenedores da Ordem 
existente. Afastados do Povo, que não tem conseguido o necessário
acesso à Justiça, acabam por se tornar o alvo da crítica imedia
tista e falsa capaz de confundir com o poder policial-militar, com 
acusadores, vez que, aparentemente, deixada de fado a função pre
cípua de vivenciar a problemática social e de dar a cada um o que 
é seu 171• 

Safam-se os juízes de fato, apenas porque, de alguma forma, 
fazem justiça mais próxima a uma realidade social deformada. 
Os demais, presos ao formalismo excessivo, à neutralidade do sis
tema processual e a um prestígio em declínio, acabam por admitir 
os reclamos da classe dominante. A estes juízes também é apre
sentado o dilema de Robespierre. Alguns, inconscientemente -
sem perceber o caráter político-revolucionário - encontrarão ar
gumentos que fortaleçam suas posições eminentemente filosóficas, 
permitindo à Sociedade "defender-se" de agressões, para encontrar 
na morte uma compensação pretensamente justa. Outros poderão 
enveredar para um posicionamento político-revolucionário - es
quecido o filosófico - ao admitir o raciocínio do Sistema na ma
nutenção do Poder. Finalmente, os restantes - em maior núme
ro - oscilando entre os remorsos robespierrianos de uma negativa 
filosófica e a ilusória participação no processo político-revolucio
nário, :correndo o risco de se tornarem executores de uma 
legislação penal de Terror. 

Não cabe ao juiz - a qualquer espécie de juiz - decidir sobre 
a vida de seu semelhante, a ponto de extirpá-la. Não cabe nem 
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mesmo a um juízo colegiado a responsabilidade terrível de decidir 
sob:e a ,•iolabilidade da Vida Humana. E não_ CJbe porqu� o_s mo
tivos invocados para que se chegue a tal dec1sao sao ass1m1la�os 
pela ciência jurfdica mais por injunção_ �e ar�eutos exclusiva
mente políticos, do que por razão de pohtica-crmunal, voltada para 
uma efetiva justiça social. 

o juiz não pode ser o receptáculo imóve� ou o ex:,cutor de vin
ganças sociais - ainda que em nome da �.1. �Caso na? se_ oponha
ao desvario do sistema, lutando pela deflmçao const1tuc1onal da 
inviolabilidade - da Vida Humana, poderá ser aproveitado em 
qualquer nova empreitada absur�a, pe�manecendo afastado do 
Povo em seus anseios de acesso a Justiça; ou acabando por se 
tornar, como querem alguns, no guardião da elite do Poder. 

(1) FRANCK, Ad. - •·philosophie du Droit. Pénal" - Ed. Germer Baill:t:re
- 186·1 - Paris - pt:g. 234. . . . 

(2) PANO�. F:1nl:f. _ "Os cond<•nnrlos àn Tr.rrn" - 2: F.d. C1v. Br:1s1lr1ra
- i:11!1 

o . d e .  (3) .hllLlB.'\ND - citado por Rlcha�d Q�inney_ i1l " contro,e o .. nme
na sociedacte Capitalista: uma f1loso!1a cnu� da ordem legal , apttd

"Crimmolog-ia Critica" - Ed. Graal - 1980 - pag. 24. ,. . . . (4) TA'íLOR, lan; WALTCN, Paul; YCUNG
_. 

Jock - (org.l - Crurunologia
Critica·• ir�em - pág. IX - Introduçao. 

(5) HIRSCHI e SELVIN - citados por TAYLOR, WALTON e _YO�(?, -
in "Criminologia Critica na Inglaterra - retrospecto e per.:,pectl,a -
idem pág. 5.. . � . ·, t (6) MILIBAND - op. c1t. - "O que o estado rep_.esenta e um e:onJun o
de inst:tuiçóes particulares que, ju:itas, consl1t!-1em sua reahd�de, e 
q_ue inte.r��cm, como partes do que pode ser cnamado de o sistema 
ao estac.o . · t 1, • (7) TAYLOR, WALTON, YOUNG - idem-:;- "As f<;>rças dire ame� e coerc1-
th·as do Estado, internas e externas, sao maneJad .. s pela P_Ollc,a e pelos 
militares. Eles formam aquele s�tor d� E:5�ad� que esta pre�cupa�o 
com a "administraç:í.o da violência". O Judic1áno é uma parte mtegxal 
do Estado, supostamente independente do governo, que afeta o exer
dcio do poder do Es:ado". 

PENA DE MORTE: UM ASSASSINA TO INOTIL 
DALMO DE ABREU DALLARI 

Professor titular da Faculdade de Direito da USP 
Secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Ex-presidente da Comissão 
Justiça e Paz, Membro da Comissão Internacional de juristas. 

"A execução da pena capital é o mais 
premeditado dos assassinatos" 
( Albert Camus). 

A execução da pena de morte é um assassinato oficial, que 
desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício 
para o povo. Os que defendem e pregam a pena de morte ou são 
demagogos, que exploram os sentimentos de medo ou de raiva 
das pessoas, ou são muito mal informados, porque é bem fácil 
saber que a pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. 

Existem muitos argumentos contrários à pena de morte e eles 
podem ser expostos com clareza e simplicidade. Quem tiver boa 
vontade e meditar nesses argumentos, certamente se convencerá 
de que os crimes que hoje afligem os brasileiros, aumentando o 
medo e o sentimento de insegurança, continuarão existindo e cer
tamente não diminuirão com a pena de morte. É o que se passa 
a demonstrar. 

A pena de morte é inútil. Quem disser que ela faz diminuir o 
números de crimes violentos, está mal informado ou enganando 
o povo. Em dezembro de 1989, o Parlamento da Inglaterra rejeitou
uma proposta de restauração da pena de morte. Essa pena já exis
tiu naquele país, mas foi abolida porque se chegou à conclusão de
que ela tinha muitos inconvenientes e não exercia qualquer influên
cia sobre a quantidade de crimes.

O principal argumento contra a pena de morte foi a informa
ção de que nos Estados Unidos, onde existe essa pena, o índice 
de criminalidade é um dos mais altos do mundo. De acordo com 
um relatório divulgado em março de 1991 pelo Senado dos Es
tados Unidos, o número de assassinatos praticados naquele país 
em 1990 subiu a 23.200 vítimas, contra 21.500 em 1989. E isso 
apesar de existir e estar sendo executada a pena de morte. 
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Esses dados são confirmados pelo órgão mais impmtante da 
Pohcia Federal norte-americana, o FBI (Federal Bureau of Inves
tigations). De acordo com notícia publicada na Folha de São Paulo, 
e:n 16 de março de 1991, o FBI re\·elou que o número total de 
norte-americanos vitimas de assassinatos, estupros ou assaltos foi 
suncrior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mm no ano de 1990.

É mais do que evidente que a pena de morte não exerce qualquer 
influéncia para reduzir o número de crimes. 

Enouanto isso ocorre nos Estados Unidos, onde se usa a 
pena de· morte, a Inglaterra, que não tem pena de morte desde 
1975, apresenta um dos mais baixos índices de crín1inalidade do
mundo. Foi por esse e por vários outros motivos que o Parla
mento inglês recusou a proposta de restabelecimento da pena de 
mortt:. 

A pena de morte é imoral. A vida é o maior bem da huma
nidade e ninguém deve ter o direito de eliminá-la. Se não houvm 
re8peito pela vida humana, se não houver o reconhecimento de 
oue a vida é sa!"rada e se coloca acima de qualquer_ outro bem da 
humanidnde, então não haverá mais respeito por qualquer valor 
e ninguém terá segurança. 

A vida é um valor moral, que o Estado é incapaz de criar e 
não deve ter o direito de suprimir. Na realidade, a vida é um dom 
misterioso concedido aos seres humanos e que se relaciona inti

mamente com sua natureza espiritual. Destruir a vida de uma 
pessoa humana é atentar contra o próprio Criador. 

A pena de morte. porque atinge e suprime o maior valor da 
humanidade, é ainda mais imoral do que seria uma absurda "pena 
de estuuro" ou :i inaceitável pena de escravidão. A própria hu.ma

nidade �c;e desmoraliza quando usa esses tipos de pena. 
A pf'nn dl' morte é imor:11, t:imhc•m, porqu<' ela niio existe som 

n fi:...rttr:\ <lo c.,rrasc-n Para CX('CUtar a .>..:na tlc morte o Estado 
pr..:cisa contratar alguém para matar. Seja qual for o mélodo de 
execução - como a cadeira elétrica, a forca, a inj-:ção de veneno, 
a guilhotina, a câmara de gás, o estrangulamento, o corte da ca
beça - sempre existirá uma pessoa encarregada de acionar o dis
positivo que acarreta a morte. Essa pessoa será um assassino pro
fissional, contratado e pago pelo Estado com o dinheiro dos co;1.
tribuintes. Quem gostaria de ser pai, mãe, filho ou filha, irmão, 
esposa ou mesmo amigo ou vizinho de um carrasco? 

.4 penn. de morte é contraditória. É absurdo que o Estado tire 
a vid2. de uma pessoa porque ela não respeitou o direito à vida. 
É absolutamente ilógico que o Estado, para punir uma pessoa que 
matou outra, contrate alguém para matar e dê dinheiro e proteção 
ao assassino. 
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No livro "Dos delitos e das penas", que é reconhecido no 
mundo inteiro como um dos mais importantes que já foram escri
tos, seu autor, o jurista italiano Césare Beccaria, faz as seguintes 
considerações: "Parece-me um absurdo que as leis, que são a 
expressão da vontade pública e que detestam e castigam o homi
cídio, o cometam elas próprias, e para afastarem os cidadãos do 
assassinato ordenem elas próprias um assassinato público." 

�a realidade, como bem assinalou Albert Camus, a execução 
da pena de morte "é um assassinato premeditado". O Estado pro
grama o assassinato, marca dia e hora, contrata o assassino e 
usa de toda a sua força para transportar a pessoa que vai ser 
assassinada para o local em que isso deverá ocorrer. E tudo com 
grande publicidade, sabendo-se quem montou a cena da morte da 
pessoa, quem a transportou, quem se valeu da superioridade física 
e de armas para impedir que a pessoa fugisse e, afinal, quem pra
ticou o gesto que acarretaria a morte dessa pessoa humana. E 
ninguém é punido e muitos recebem dinh_eiro do Estado por essa 
participação. Não pode haver maior absurdo, quando o mesmo 
Estado pune quem matou uma .pessoa, mesmo que seja apenas 
culpado pela morte e não tenha tido a intenção de matar. 

A pena de morte é perigosa. Uma vez aplicada a pena de 
morte não haverá qualquer possibilidade de voltar atrás, mesmo 
que se saiba com absoluta certeza que houve erro, que a conde
nação foi injusta. 

E não são poucos os casos de erro judiciário. As decisões ju
diciais são baseadas nas provas e é comum considerar-se que a 
prova mais importante é a confissão do acusado. Não são poucos 
os casos em que a prova de que o réu tinha sido o autor do crime 
era muito duvidosa, mas como ele confessou a autoria foi con
denado. E depois surgiram novos elementos provando que o autor 
tinha sido outro ou que o crime nem tinha existido. 

É muito importante lembrar que a última execução de pena 
de morte no Brasil, ocorrida no final do século passado, foi um 
erro judiciário, reconhecido quando já não se podia voltar atrás 
porque não havia como devolver a vida à pessoa injustamente 
morta pelo Estado. O réu, Mota Coqueiro, tinha sido forçado a 
confessar a autoria e por isso foi morto, assassinado com as 
bênçãos do Estado. 

Outro caso clamoroso de erro judiciário ocorrido no Brasil 
teve como vítimas dois modestos trabalhadores rurais, os irmãos 
Naves. Eles tinham-se envolvido numa briga com um colega de 
trabalho .e logo em seguida este desapareceu. Os únicos fatos co
nhecidos eram a briga recente e o desaparecimento da pessoa, mas 
ligando as duas coisas os irmãos Naves foram acusados de assas-
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sinato, agra-ado com s oeultação do cadáver . Imediatamente 
presos. confessaram na prisão a autoria do crime e foram con
âenactos. 

Alguns anos depois, quando um dos irmãos Naves já havia 
morrido na prtsão e o outro continuava preso, a suposta vitima 
reapareceu, viva · e disposta a esclarecer a história. Não tinha 
havido assassinato algum e os dois irmãos eram inocentes . Depois 
da briga, temendo sofn:ir alguma violência, o trabalhador que 
havia brigado com os Naves decidiu mudar-se para um lugar bem 
distante . Como era solteiro e pobre carregou nas costas tudo o 
que possuía e foi para longe sem dar notícia a ninguém. Acusados 
do assassinato e tendo sido violentamente espancados na prisão

os irmãos Naves confessaram a autoria de tun crime que não 
tinham cometido . E assim foram condenados. 

Ainda agora, em março de 1991, fato semelhante ocorreu na 
Inglaterra. Seis irlandeses foram acusados da prática de terroris
mo Além de torturá-los barbaramente, para obter sua confissão, 
a polícia ainda produziu uma prova pericial falsa e com base nisso 
os seis foram condenados. 

Além da possibilidade de erro, que sempre existe nas realiza
ções e decisões humanas, é fundamental não esquecer que a prá
tica àe torhrra pela Polícia é muito freqüente, inclusive no Brasil. 
Desse modo são obtidas muitas confissões, absolutamente falsas, 
que podem levar ao erro judiciário. 

Apesar de haver sempre alguma perda irrepar�vel par� quem 
foi condenado injustamente e depois teve 1'econhec1da sua inocên
cia existe a nossibilidade de alguma reparação se a vítima lo �rro 
estiver viva. Mas se for aplicada a pen� de morte por err� judicj�
rio, essa injustiça será irreparável. Qua1quer pessoa po�e�a ser vit1: 
ma de�se erro, mas, acima de tudo, ne:ihuma pessoa JUSLa podera
s<:'i· :i favo;- ela crinçüo do grande risco de nmtar por erxo um
inocente. 

A pena de morte é inconstitucional. Se não bastassem todos 
esses arnumentos, é preciso considerar ainda que, de acordo com 
a atual Constituição brasileira, a simples apresentação de um pro
jeto de Emenda Constitucional para introduzir a pena de morte 
no país já é inconstitucional. 

O Título II da atual Constituição trata dos "Direitos e Garan
ti3s Fundamentais". E no Capítulo I, que se denomina ''Dos Di
reitos e Deveres Individuais e Coletivos", encontra-se o artigo 5.0, 

com a seguinte redação : "Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à 
vida . .. ". 
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Assim, pois, de acordo com a Constituição o direito à vida 
é u� cli:e!to individual expressamente procla�ado e garantido.
A -�spos1çao c?nstitucional é clara e direta, não deixando qualquer
duvida sobre isso. 

E o art�go 6�, . que �rata das Emendas Constitucionais, enu
mera no § 4. as umcas hipóteses em que não poderá ser admitida 
proposta de emenda. É a seguinte sua redação: 

"Não será . objeto de deliberação a proposta de emenda 
t€ndente a abolir: 

I. a forma federativa de Estado;
�I. o voto direto , secreto, universal e periódico; 

III. a separação dos Poderes;
IV. os direitos e garantias individuais."

C�n::o es�á bem evidente, nem é necessárío que a proposta vise
a �boliçao diret:3- dos direitos : garantias individuais. Basta que
seJa t:ndente a isso para que hao possa sequer ser objeto de deli
beraçao. De�s� _modo, a simples tramitação de uma proposta que
a�Jra a -�o�s.1b1hda�e d_e abolição de um direito ou garantia indi
vidual Ja e mconst1tuc10nal. 

A �xistência de uma parte imutável, também chamada de 
cerne f�o , na Constituição é muito comum. Basta lembrar que 
n? _!3ras1l, desde 1891, todas as Constituições estabeleceram a proi
b1ça? �e propostas de emenda tendentes a abolir a Federação e a 
Repubhca. E para permitir a realização de plebiscito sobre a ma
nutenç�o da República ou a volta da Monarquia o constituinte de 
1988 nao incluiu a República entre os temas sujeitos à limitação 
do poder de emenda constitucional. 

Como observa Maurice Hauriou, eminente constitucionalista 
francês, a Constituição é a base da ordem jurídica· e no momento 
constituinte o povo estabelece, entre outras coisas, as regras para 
mudança dessa ordem, podendo fixar, inclusive, os limites ao 
pcder da revisão ou emenda. E só uma nova Constituinte pÓderá 
alterar ou eliminar esses limites, que devem ser obrigatoriamente 
respeitados pelos órgãos competentes para modificar a Consti
tuição . 

Fica bem claro� portanto, que o direito à vida, claramente 
assegur�d� p�r disposição constitucional expressa, não pode 
�ofrer hmitaçoes. Nem se diga que o próprio constituinte já o 
limitou quando admitiu a pena de morte em caso de guerra de
clarada formalmente. Na realidade o constituinte estabeleceu essa 
hipótese excepcional no momento em que estava sendo elabo
rada a Constituição e nfin ilP1xou aberta a possibilidade de qual-



auer outra excecão. O constituinte podia fazer isso, porque não 
ha·da normas legz.:s que o lünitassem, o que não ocorre com o 
órgao que :-ecebeu do constituinte o poder limitado de alterar
a Cor.stituiç�o. 

O direito à vida é fundamental e intocável. No sistema jurí· 
dice brasileiro o direito à vida é reconhecido e assegurado como 
um dos direitos iundamentais do indivíduo, direito que nenhuma
oessoa e nenhum órgê:o público pode re&tringir nem pode preten
der eliminar. Nesse ponto o Brasil se coloca entre os Países mais
coerentes, que proclamam a vida como direito, assinaram do
cumentos internacionais nesse mesmo sentido e garantem na sua
legislação esse direito. 

Da importância do direito à vida e sua garantia muitos já
falaram. Nunca será demais, entretanto, insistir nesse ponto, p::na
desoertar a consciência dos que ainda não perceberam que a des
truicão intencional da vida humana, ainda que seja a vida de um
crin1inoso merecedor de punição, é um passo muito grave no
sentido de estimular o desrespeito pela vida de todos os seres
humanos. 

Com muita felicid�de, o eminente jurista brasileiro José
Afonso da Silva, em seu C'Urso de Direito Constitucional Positivo
(5.ª ed., pág. 177) resumiu a razão fundamental de se proteger
nlenamente a vida humana: "ela constitui a fonte primária de
todos os outros bens jurídicos. De nada adiantaria a Constituição
assegurar ou�ros direitos fundamentais, corr.o a igualdade, a inti
midade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana
num desses direitos". 
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A POPULARIZAÇÃO DA PENA DE MORTE 
FABIO KONDER COMPARATO 

Prof {?ssor Titular da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo 
Doutor em Direito da Universidade de Par1s 

Como �iz o ditado, o diabo depois de velho faz.se ermitão. 
.. Os atuais d_efe�sores da pena de morte, que são, quase todos,

milltant�s enra1vec1dos da antidemocracia, não encontram cami
lli:º mais sedutor para o seu projeto de- homicídio legal dos cri
mmos_os que o de pr?por a realização de um plebiscito. Os que
sempie desprezaram msolentemente o povo considerando-o uma 
manada _ignorante e impulsiva, apresentam-�e agora .como arden
tes se_rv1_d�res da soberania popular. Melhor do que emendar a
C?nstitmçao por ato do Congresso Nacional, proclamam eles, é ir 
du-etam_?nt: ao povo soberano, fonte de todo o Direito, e pedir 
a sua bençao para a pena capital. 

O estratagema é falso como o demônio. 
A democr�cia não se reduz à soberania popular, mas com

p�·ee_nde tambem uma 017tra exigência insuprimível: o respeito aos 
direlt?� hu112anos. Um s1ste1:,1a político não se qualifica como de
�o?rat1co_ tão só pela adoçao do princípio majoritário; é ainda 
md1spensavel que se estabeleçam defesas sólidas dos direitos da 
minoria. O predomínio da vontade popular representa sem dú
vida, uma forma eficaz de se controlar o poder dos o-o;ernantes. 
Mas a lei da maioria pode também converter-se no m�s feroz dos 
despotismos, facilmente manipulável ao sabor das paixões do 
momento. Os freqüentes linchamentos - dos quais o recente 
episódio de Matupá (MT), onde a multidão enfurecida incinerou 
três assaltantes, é mero exemplo - confirmam quase quotidia
namente essa verdade. 

Não há democracia sem o respeito aos direitos fundamentais 
� pessoa h�m�na. O regime da soberania popular, quando des
liga?º dos direitos humanos, não é democrático, mas configura 
aquilo que o pensamento político clássico denominava oclocracia 
isto é, o.governo da turbamulta, do populacho desenfreado. 

Lembre-se, afinal, ·que os direitos humanos são ditos funda
mentais, não tanto pelo fato de serem inalteráveis e insuprimíveis 
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A rcunião'aa ARTJCULhÇÃO NACIONAL DE ENTlDADES PE 

LA M.OBILIZl\ÇÃO POPULAR NA CON[.i'l'J 'l'UlNTE, re�lliz.:i(l;, dia 1 6 de junho em 

Brasília, del:lberou algumas quG.'.} '.:ê:ic:s fundament.:i.i.s pm·a a consolill.:1 -

ção do movimento, corno a instii-uj_ç.�io �'.o D.i n Nacional de: Mobili�: .. t;cio 

e coleta de assinaturas, o diu �acicnnl <lc Entrega Unlt&ria e princ! 

palmente o propósito de se fazei: rnn t.1.abê'l.lho coopcr,�tivo entre todas 

as Entidades e iniciuth1 2.s populc:.n�s. 

rfG11C10 em Vi:.:ta O COnSCllGO de (IUC é:S "'��nt.Jdad::!S Ô.E" 

vera.o tomar conhecimento, previ] 09 i..ar e d:i vnlgar a�� Erí1C:!".<J.as que :.:-eaJ_ 
.:, 

r:-t'?r!t.e venham de encm�t:co às aspi1- :;ô,::.:s do povo .:O�a silciro, ef',·L:amcs 

encaminhando, em a1v.:;xo,. o livro--c.1,· :urncnt.c d:':! C:u,ür.;s:i.o Nac1.01ú1l C:r.L:m 

ça e Constituinte {con<::.l 11são de L,in �:l.iio de tr.-1 1.:;é1lhonvolvcncto n:2l.is <lc 

600 inst.i.tuic;ões), E:! a .P.i:opost.::t Qo E!i1" 11d2- h, tla:i:· cr_irtb::-m&o os pcntos 

que consicl.c�ramos imporl:ant.es p:n n. 0 ga:cant .LL, dos Ci:i.:c�_tos fundamen 

tais ãa criança e adole;!SCente b.,:,ls.:_Je:ixo. 

Solic:LL<-1wos cu't(:� nr..,::·a l::i1U.à.:i<lC! :r;eproc1L:za e divuJ. -

gue nossa Emenda e se ornp(:mhc, liil mcc1:i da d0 possível, r1<.1 coleta d.::..s 

assinaturas, pois acrcdi tamos qi.::c r;Ó assim, unidos, podcrc!n:os tr.:1ns

formar a realidade soc.:i.dl Lra.!:: i.lc:í ra. 
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1 �e ;.-:·r::t:J j ... �: �r 1 ICULAÇOE� POLI'l'lC!\!:., hÜ CCi'.(;J-,1!.:-;SO 1,ACIONAL PAF.r. A 
(;J:-IA,.;hG l>AS co:-11s�c1::s 'l'EC1llCAS PI::ltMhNEN'l'E;S DA CAl·,Af-A E DO SEt:AL-0. 
hPESATt Dh! JAH FGf<t-lAúAS AS 16 CONISSOES NA CAMAf(A, TliDO INuICA QUE 
EbV8I-AH huC;,J:..,,1,s A'H!H A APROVA�AO DO REGIMEN'l'C INTEKNO. 
NESTE SE!J'l IDO, OS Pf:kLAt-:ENTARES J0�8!-i GENOINC ( PT /SP), MiAURY l<ULU.f, 
(PC.'l'/kS), CAF.LC� ALl:lER'I'O CAOH(PDT/RJ) E LYSANEAS MACH;L(PD'l'/RJ) 
AP&ESEN1AhAM 8NE�DAS PARA A FOR���AO DA CONISSAG DA CIDADA�lA,

CCEISSAO ES'lA VOLTADA PARA A DISCUSSAO E APK8S8NTA�AO DE FR0Jt.T0ti 
Dt LEI iELATIVOS AOS DIREITOS B GAkANTIAS FUNDAMEiTAIS E OS 
GlkSITOS HUNAios 8M GERAL. 
CCHG AS 1:.1'-:EliDAS APf(ESE:NTADAS PAKA A CfdA-::Ao DE U1'1A cm-;I S:3AO D8 
UIREITOS HUMA�OS SAO PRATICAMENTE: A� MES��S, ESTAMOS DISCUTI�DG 
CON OS SEUS AUTOkES A UNIFICACAO DAS PROPOSTAS EM UMA SCH. POK 
ISSO, 2S1M-:os SOLIClT'ANDO DAS Et.;TlDAüES CE DEF'ESA DOS DIRE]TOS 
HUl·!ANOS QUE Pr;.ESSIONEM OS PARLAME,i�TARES PARA QUE CS MESMOS DECIDAl-t 
PSLA FUSAO DAS Et-:IWDAS E, 8M SEGUIDA, PEÇAM DESTAQUE; PAR.A A 

VOTAÇAO Et-'. PLEIIA1':IO, OBTEliDO ASSIM MAIS F.ESPALDO DOS DEMAIS 
PARLA�ENTAKES. SEGUE POR COR�EIO O CCNTEUDO DAS EHEHCAS CITADAS.

; C SEf,VI;c í:,E:; Ju:1Tl.,;A é: ,-1A(J VIOLEhCIA-SEiRPr.j E O IH8SC JA!i ESTAC 
üISCUTINCO A ELAbOhAyAQ DEU� P&OJETQ 08 EI DISPONDO SOBKE O 
AiTIGO 1�3 DA CJNSTI1UIÇAO RELATIVO AA PRESTA�AO DO S8RVI�O 

',�L'l'EkNr.'fI VG A.AS For�..;AS AREADAS. t-iO t·'.OME:NTO, E:STAMOS DEF'IN INDO o

CAEIUHO �AIS COhRETC PARA A TRAMlTA�AO DO PROJETO KO CONG�ESSO 
hACIC!IAL. 
E:M LINHAS GC:I-.!1IS, O H'.PORT/U:TE A fo.ESSALTAR NA PROPOSTA- D8 
n�E.S'I·A..:Ao LiE Si:.kVI.;C ALTEUJA'

I

IVO E;H QUE ESTE; VEKliA fÍ St:I{ RE ..... LIU,DO 
JUNTO AA SOCif::Lir.u::.: ClVIL A'I.RAVES DE ENTIDADE:S CIVIS VOL1l'ADAS AO 

ATENDINEh1G &AS 1:ECESSIDADES BASICAS DA PCPULACAO MAIS CARENT8. 

�l:.;J-.;._h 8r;c.A.l-1INl!ADO .J.C co1 ... .,1?tsso J.IACIONAL NO DIA 06 DE ABRIL C 
PROJETO KOSSA NATlRElA, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, PARA A APRECIA�AO

CiOS P,l-. .l-:L!,.MEN'I'Af-8S. 

CCI:SULTA DAS ICKEJAS SOBKE A DIVID17. EX'l'E:f,NA - CCNIC/CES8 
--------------------------------------------------------

DUF:Al'.'I'E O PE. -:.ICL,G DE 27 A 3G DE MA}�ÇO, REPI<8SE!-:TAN'I·ES DAS lGF.CJAS

CiIS'IAS R8GNIRA�-SE PARA ANALISAR OS EFEITOS UO E�DlVlDAM8�TO

E;XTEF,l,O t�O BP.AS IL. Pt.F.'l'ICIPARAtv: D.I\ REUNIAO OBSE K V ADORES LIE IGREJAS 
DE OUTi<GS PAISES 8 H;STI'I'UI�OE.:S 8SPECIALMEKTE CONVIDA[..AS. !-'ORAM 
OUVIDCS CAI Dl.Ct1TúS AA PH:SIDcllCIA, PARLAl··:ENTA!{gs I REPRESE:NTAHTl:!S

DE: ºTf:AH.LH!�l>OJ.igs E ASSSSSOf.E:S; 
G ·c:cHUliICADG DA CCi.SUL'L� CONSTA DE CINCO POi\TOS qUE Et-': SEGUIDA

f,;E.:.:Ut·iI kEl<O!:.:: 
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1 - ., CL.1.:..iul'l,\ i•:At.Hi�Ll'l,•. :::u.<\ l-1,1':LJCUI Ay,\lJ LiJI•, ü :.ilL,�.H lLi'd.1O 
1:.CCl-,0!•.ICC OA LíLVlDA 1:. SlJi\S CCMSt�QUl·:J.CIAS COl·!u l•'A'l'Ok DF; 8S'f'f.,ANGU
Li.J·:C!•:1'C úf.. cCCl.ú1,;lA l.:1,t-.SlLEikA, IHPE!l>INDC O Cíd:!:iCit-:E!YfC, FROVOC.4llDC 
L.'.IOf M1S6klr\. 
11 - DE:STACA O Ct\f\A'l El\ PCLl'J'lCO DA ül\/luA Que: Ph.OVOCA A SUbOkDI
�A�AC UO ESTAD0 fRASIL�I�O AAj DETER�INAÇCB� DOS CREOORES INTEK�A
ClCl\.�IS �Obf.8 /., F-OLI'IICA ECONCIUCA llr<.ASILC:UA. 
III- CCt-10 Cf..:IS'L".OS, O:.i PARTlCIFJ.l,'I1 S G/\ :c1:SJl'L ,, .:.1; � .. 'I..::.\. ,.
_ _  .:.1:..:::r;,,_! .. . 

, __ e.. ... _,., . ·:ZLC .. LGGICO E QUt:; A SAGl�ADA BSCkI'IüKA Tl::S'l'�:t-�UNHA QUE J..S
(.lJE;�·fCt:.:S 8C:C!.C,·,1Ct.S SAO 'I'F.ATADAS DE:J:'lKO DA f-'E:H 1� DA 8SPERM:ÇA TJC' 
PCVC DE; LEUS. 
lV - TOh� n fü�Ivh0 tE QUE A PRESE�TE DIVIDA E�T&tNA 6iASILEiiA 
�,AO DEVf� SEI, Pt,Gn H.ht.,up Jr\H FOI PAGA I:; A CCrl'llMJIIJAI,E r,o PAGA!-!J:; 1,iu 
SO�!::.ll'lE �GhAVA1AH AINDA !•.AIS A ê!XFOLIA(.;AO [.,Q JAH 
EOftIDO POVO DO BhASIL. 
V - PROPG� U�A LlhHA GE A�AO CONTKA A DIVIDA B1�6ihA, DESTACAhCG 
AS bUGES'ICJ:,$: 
- ,(;E; O CONSELHO l•.UlmIAL DE IGI<EJ AS CRI!� Ul'i Pl�OGl ... At-1.A. bCUl-JElJICC

PP.f<A O CCl-lhA'IE Af... Cii:1S8 DA DIVIDA EXTElcNA.
- QUE o COl,IC Pii.CMOVA UMA CMiPANEA liACI()NAL DE ESCLAH:cn:El>'l o SGBi,E

A DIVIDA EX'Ié:f.EA.

- DIVLJLGi,i,.:hG At-:PLA [,AS GECISO[:;S DA PRESENTE COtiSUL'TA
- QUE O co1•;1e, 81.CAt-;lNHi:; AO CONGkESSO NACIONAL A Il'SIS'IB!�CIA e,;,

CG�SULTA FAih f...GILIZA�AO DOS TiAHALHOS DE AUDITOiih DA DIVIDA
E.>.'J'EfthA, 'It.L cm.o PTtEV��H A NOVA CONSTIT(JIÇhO. 
- APOII-.K é: COli?ARTlLHAR AS INICIATIVAS DH.IGIDAS AA Cül�STRUÇAO DE
NCVA CI&l:.M ECOt:OMICA IN'I'ERi:AGIOK/i.L.

CCt-!lSSAO DE AGf<ICúL 'l LF.:A E POLI TICA RURAL 

t,O INFCI<t·.I:: f.J,'ICidGk, id:ALlSAl·'.CS A COl·1POS Ii.,AO Lh Cül-:ISSAO Dt:; 
AGfICULTURA E PGLI'IICA kURAL E CONCLUIMOS: 1. A MAICRIA A8S0LUTh 

8H CONSEiRVADO.r..A., 2. ALE;f...'IAfviOS PARA O R][SCO DA LEGISLAÇAO 

COMPLEMENTAf, E G.RDfoM\IA, f<EFERENTE AA kEFORMA AGRARIA, SER 
CO�STANT�MEN'IE ARCUIVADh CU REFUTADA.

·,
, 
f-. t·iOSSA ANALISE, INFE:LlZl<ENTE, CONF'IRMA-·SE NA PRATICA, FGIS -� 
PAUTA DA PkI�EIRA RE��IAO OiDINhRIA(A. LIBERACAO DA IMPORThÇAO 
DOS PkODUTCS AGRIC:CLAS., H. PERDÂ DO PODER DE TROCA DOS PRODU'l'OS 
AGRICOLAS EM RELACAO ACS PRCDUTOS INDUSTRIALIZADOS) DEMONSTRA

QUAIS SAO CS IKTEiESSES QUE NORTEIAM A COMISSAO.

DOS 51 �EhBiOS TI'IULARES, APENAS 1S ESTIVEiAM FiESELTES �A 
UL'I'I�i.A R.Eül\IAO E POUCOS MGSTRAVAM-SE PRE:OCUPADOS EM DE:FIUIK A 
QUESTAO DA PEQUEi�A E MEDIA PROPRIEDADE, DA POLITICA AGRICOLA E tO 
Cf-EDITO "RUF.AL, QUE DEVE:r.:AO SER REGULAMENTADO� POR LEI 
ORDil\,;RIA. 

-



Lh L,Ql,\ll:di1 CCh Í'r..f..l.t,i·li:,11'1A1'E:S r'húG1'ESSI:.i'I'AS, 1._,LJE; CCl·.FOt� n CuJ.lISSAO, ® . 
C(}fll:ÇÁ r. F'IC.Ah C:LAfxC t_lu8 S8KAl-i NECESSARIA UMr. fdfüNIJ..O DOS PARTIDOS 
CC:.1Pf,Q;,;E;'llDOS COi·J OS Ih'Ir:Í\ESSES DOS 'I'F ABALHADORES F..U1'A IS ( FT, PS 8, 
F-C 'S, PDT, PSDJ.:) PAE . .; DEFiliIR Ul-1A ESTRA'I'F.GIA COMUM DE ATUAÇAO.

U.,·fA ESTRATEGI/-.. POSSI\/1.'..LMt�ll'fE SERAH A OBSTfcUÇhO DOS Tf ABALHOS SE h 

CI�EÇAO DA CO:-·,ISSAO rAG DISCU'Tik COh AS LitEKAi-i,.;AS, P8LO tvíEI�OS, A
FAilTA DE TRAUhL�O. fAiA QUE ESSES DEPUTADOS NAO SEJAM ACUSADOS
FLLOS CC1':S8RV:-\Dúh8S ATI,AVES DA GRANDE U'.PRENSA DE ESTAR8M ''OBSTl-:Uii:
DG A lt8FOk�A AGkARIA'' 8H KGCESSARIO QUE AS ENTIDADES TOMEM CONHE
CH:E;1;IG DA BS'IRATE.GIA ASSIM QUE ELA FOR L,EFINIDA. POSSIVE.:Ll-íEl�'IE
8SSA CCMUNICACAO S8iAH EXPEDIDA EM CARATER DE EMERGENCIA.
r;.oJCTOS DE Ll::I

JAH fORAM RECEDIDOS PELA �ESA DA CA�ARA COS DEPUTADOS DOZE(12) 
FF.OJ ETOS �EFEREi,TF.S 1-.A �E:FORMA AGRARIA. LESSES, SOMENTE UM VEM D8 

aAkLAhEH'IAR ALlfa.DO t-.A CAUSA DOS Tf-..AbALH/..uORES RURAIS. BSTAt-:OS 
�NCAt-:INHAt,DC hl·.S 81�TIDADES. TODAS AS PROPOSTAS E O PERF'IL [.,0S 

Fi<OPONE:t-;TES. 
t<IhAu/INChA 

CCM A f..EJEI�Aú LO [,E.CRI::'I'C, 181 QUE EXTINGUIA O Ii�Cí-li E 8S'I'EU'IUI-AVA 
O l·i I frAD, AFCS t-1 VC'IAÇAG DA 8X'I'IliÇAO DO MIRAu, f..ESTA I!ELECEU-SE 
l,CV!-.i·iENTE O IliCRA, VIHCULAND0-0 .t,,O l.r.IhIS'I8RIO DA AGRICUL'I·URA. A 
EE�ST�UTURACAO no I�CnA LEPRESEHTOU AAS ENTIDADES UNA RECONQUISTA 

úC H.EllSO ESPú-.. 0 Fê..RI:H,C t�A CONSTL'IUil�TE. ESSA VITORIA PODE S2t 
r-:E.VE.R'I-IDA PELC EXEC UTIVO QUE hlt.EACA, SSD A AP-TIClJl P..,;AO LO �:n!IS':'I 
I11:: !:-:'.1 1:: r-1,·, .":·! .�f. ·•·1•1\'.: '.IJ'/', l'l'l'IU'• TI:C\'lSC�I/! f.ES\'D:CULAl'.DC DC 
n:cr.1, O 01'Çf...U:;:,'11C; E �t:.US FUt�CIONARIOS, TRAl<iSFEKHWO-OS PAfü\ O 
�I�IST�KIO DA hGRICULTUih • 

. C FCRUM DA l•:81-"CRMA ACf,r.klA/Dl-' E?IT�EGOU AC f:8F'ERIDO t-:IlHS'TRO Ur-: 
DCCU:-:21;-:rc COM /1S SEGUH�TC:S REIVH,DICA.JOl:.iS: 1. QUE O C.i<CAt'.EN'lO 

, 1 ... H.OVADO PSLO CGl,GKl:::;SC E.M FU!:�AC DA KEFORMA AGKAf-.IA SEJA CCLCC�LC 

1:.h SUA TOTALlLADE Ah .ul SFOS IÇAC DO Il,CRA. , 2. QUE GS IZECURSOS 
HUt-:Al,;os E MA'I'l:.R 11..r S C·O 8X-MIRAD SEJ AE INCORPCRADOS AA ESTF:UTU!i.A 

1 DO Il,CR.c-•• , '.!. QUE AS PESSOAS Ila)ICADAS PARA ASSUl'1IREM A DIRE�AC
to 11;CKA S8JA1'. COhfhOi'íl::1l!JAS CGE A IMFL8MEN'lACAO ErB'l'lVA DO PNkA 
E QUALJFICADAJ TECNICANENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇAO. 
�Ci.ICI'íi-.S::AO: 3CLICI'I'At-i0S QUE AS EN'?IDADES 1tNVIEI-l 'I'ELEX OU 'IBLSGhAi·l.A 
E�C i•'.:!,l::,'I'kO 1;,1s Id!'.ZEJJDE APOIANDO AS REIVH.'.DICACOl::S DO FORi·!/UM/DF. 
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2, DESTAQUE PRO�RF.SSISTA APROY.@.Q.l 

2, 1 • DESTAQUF. APREST;NTA DO PF:LO DEPUTADO 1!:Q.BF:RTO Ffr.IRC) 
U'�" ....,EE), COI/TEUP01 ACP.ESCf.l,'TA Hl,IS UllA SF.S5AO ,,o CIJ'ITUU, IV 
11 }1ÍJ;;n\l, DO SUBSTITUTIVO CADP.AL II, C.!.!I.AJlDJL/LJU�TlCA .l<GRARJA_

._ 

A IMPORTANCIA DESSE DF:ST/\QUE RF:SlDP. tlOF'ATO DA CP!ACAO 
or. UM SETOR I JUNTO AO TRIBUtl/1.1. oi:: JUSTICA, RF:SPOIISAVEL F:Y. 
DlP.Il!IR cm:l"LITOS FONDlARIOS or. Y.ANF:IRA EXCLUSIVA, F:t: Sf. TR/,TM:00 
DF. UM PAIS COY.O O BRASIL I ONDE A RF.f'ORMA AGR/1RIA All:OA r.STHA 
PARA SF:R F'BITA, A CotlSTITUICAO Df: UMA JUSTIOA AGRACI/1 F:I: l:UJTO 
CO!lTP.!DUIRIA PAR.A l>!RIMIR OS COllf'LITOS PROVF:tlIE:l;TF:S DA LUTA 
PP.LA TERRA, DC ACORDO COII O 'l'r.XTO APROVADO ''O JUIZ SE DESLOCAlMH 
ATEI! O LOéAL DO CONfLITO SF.l\PRE QUF: NF:CCSSARIO A Bf'ICIF'NTr PlffSTACf,O 
jURISDICIO!IAL 11 

PARLAME:IITARES COl:TRA: t!ANOF:L MOkr.I RA, JOSE IGNACIO PERi1F.IRI,, 
LUIS F.DUAIIDO. 

PAP.LAIIE:llTARr.S AUSE:NTl:S1 ABIGAIL PF:ITOSA, ALrRF:DO C/\MPOS, 
ALMIP. G/IBRIE:L, CIIRLo's MOSCOla, CAF.LOS 61,l(TA!alA, CID CA:iiVALHC,, 

FElWANDO BEZERRA COELHO, F'ERNANDO GASPARIAN, f'F:Rl;Al:OC m:1:R1our 
C/IRDOSO, f'CRNANDO LYRA, JOAO C/\üMON, JOAO HCRl�lMIN lffTTO, 

JOSF: FREIRE, JOSE GERALDO, JOSC Sr.RRA, MARIO LIMA, NILTvl, Rr.IS, 
PIM!':NTA DA VEIGA, PRISCO VIAIINA, l!KHATO VIANA, SEV!:RO GOl'-F:S, 

'IHEODORO Mf.Nl>ES, 1 AF'Ol!SO ARlll0S1) ALCF.lll GUF:RRA, ANTOllIO CARLOS
MF:l\'"DF.:S TltANE:, CARLt5s CHlAlÍF:LLI, EDME: TAVARF:6, FRANCISCO DORIIF:LLF;S, 

JOSE JORGE, JOSE: SAl/TAJIA llF: VA&COIICP.LOS, JOSE: TONAZ rwrw, 
l'.ARCOIIDP.S GADF.LHA, OSVALDO COELHO, f'/IULO Plt:EIITF:L, P.ICl,RDO FIUZA, 

1 SAl/DRA CAVALCAliT.!.i_J GP.RSO!l PflRF:S, JOSt. LUIZ W,IA, VIRGILIC TAVOR,\, 

I BRAlIDAO KO!ITEIRO,) HARLDO 'LIMA, ! JA l'.IL HADDAD1) AIITCllIO PARIAS,

RESOLTAPOI SIM - 71 
NAO - 03 

61'18J7IESE BR+ 
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.. /' nEL. Cr •....... ...,,<'\O L._ f T ST.i.c."l1TI�AÇAO, COl'O _1-.''HE?·: CO!-.PIR Ct., O AnCIO I:i:;
316 ASSI!i. ... !. .,..r S .A.I. EM��ICn QUE I:ESTHEELEÇc. O 'A�:DA':'C DO PRES!D..., !!'l'E 
S.�._NEY E l 5 R:,r f E DE OUTL", U1E?-:DA, cor

e

: 28:J ,.'C'!'OS, QUE PROPOE 
A I?ISTITUIÇAO t'"' 'T'lRES:DENCIALlSMO-PARLAI•'ENTA':IftíO CO::o SIS'.:'EY.A DE 
COVERNO. 

DE ACORDO COM O SENA-:'"ln1;: '�A!:IO COVAS ESS!'.S ASSDIA'!'URP.S :JAO SIGNI=
F:CAM rr f'0.R}<.\ ALGT ,'A QUE, os P.-.-·�tAMEKTA�ES APROVARAO TAIS_ EMEtf'AS :�A
HCRA DA VO"!:ACAO. ?·�AS O F'ATO DE 316 CONSTITUINTES TEREM ASSIN.ADO A 

E'�E!-!DA FAVORAVEL AO$ 5 ANOS DE}'ONBTRA UPA TENDENCIA DA CONSTITUH!TE 
QUE PODE REVERTER EFETIVAMEN'I'E NA APROVACAO DESSA COMO DE OUTRAS 
EMENDAS DE CUNHO REACIONARIO. 

A DIVISAO EXISTENTE DENTRO DO PMDB, AGORA TOMOU NOVOS CONTORNOS. 
DOS ?57 :>EPUTAI'OS E 44 SENAD0?ES PEEMEDEBISTAS, 164 ASSTN.AR/,.Tl.1 A E!1E!J1J,. 
I;OS 5 .\:JOS, I!::TO EH, MAIS DA METADE DO PMDB, PbLO )1E""rüS APOIOU ThL 
E"l:!:D1\, :-'C.:Do EM CTlE'"'lE A LIDERAXÇP. Dt. SOVA: E ro PT'()PRIO ULISfFQ 
run'ARi.ES. 
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CONSTITUINTE 

1986 

FEVEREIRO 

PLENÁRIO �f ACIONAL 
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

dos pela 

ses de férias, m�rc�ue os caracterrza,
Os me_ 
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a
��mos, a cada :�,t�p\icadores 

numero e 
a endereços 

exemplares par 

seus Estados . -
em 

sugestoes.
bém suas 

Envie-nos tam 

A Secretaria Executiva Nacional do Plenário 

A equipe provisória, com desfalques 
de pessoal de férias, manteve reuniões 
semanais para encaminhar algumas 
propostas que julgamos ser da incum
bência de um secretariado: 

• redação de um projeto buscando 

recursos financeiros para instala
ção do secretariado. Em março 

deveremos receber resposta. A 
FAMERJ enquanto entidade 
com personalidade jurídica é a _ 
solicitante e responsável pela 
prestação de contas do dinheiro
que nos for concedido; 

• paralelamente, audiência com o 
G overno do Munidpio (que em 
nosso encontro nacional se com
prometeu a nos ajjudar, para ob
tenção de infra-e!;trutura básica 

para o funcionam1ento do Secre
tariado : empréstimo de telefone, 
máquinas de escrever, duas secre
tárias-datilógrafas, instalação de 
painéis em praças públicas; 

• elaboração do Boletim Mensal;

• organização de um cadastro de 

endereços para cuja ampliação
pedimos sua colaboração;. 

• contactos, por correspondência,
com algumas entidades a nível
naciónal como Contag, Conse
lho Nacional dos Direitos da Mu
lher, etc. 

A FAMERJ nos acolheu conforme 

o prometido. Já temos uma sala, um 
armário e um ventilador. Haja calor· 
neste Rio de 40° ! 

Deveremos discutir em Brasília so
bre o funcionamento mais representa
tivo (com uma miscelânea estadual 
compatível com as distâncias) de nos
so secretariado que necessita de reu
niões, a esse nível, mensais. 
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Caravana a Brasília 
A data de março (primeira quin

zena) a fim de pegar a retomada dos 
trabalhos do Congresso, bem esco
lhida de um lado, não dimensionou 
as dificuldades reais de trabalho dos 
meses de janeiro e fevereiro. 

Certamente o volume de assina
turas para o manifesto abaixo assi
nado que poderíamos conseguir em 
época de articulação mais viva seria 
tiêm maior mas a hipótese de, por 
causa disso, pensar num adiamento 
de nossa ida a Brasília, foi imediata
mente afastada. Seria muito difícil 
comunicar-se com todos e o proces-

so com seus marcos já fora detona
do. Além disso o tempo pré-consti_
tuinte é tão curto que nos obriga a 
aproveitar de todas as chances reais 
e não somente das ideais. 

O Secretariado Executivo Nacio
nal lutou durante os meses de janei
ro e fevereiro para conseguir aco
modação de baixo custo e transpor
te de graça. Telefonamos, escreve
mos, telegrafamos para os contac
tos de Brasília. 

Até dia 15 de fevereiro a única 
chance era a de conseguir hospeda-

gem no mesmo colégio em que a 
caravana se alojou em 1985. 

Junto à Prefeitura do Rio de Ja
neiro pleiteamos 7 ônibus para 
atender não só o pessoal fluminense 
mas também de outros Estados vi
zinhos que quiserem se agregar ao 
cortejo. 

Seria alegríssimo e bem popular 
que nos preparássemos para nosso 
"teatro" no Congresso não só com 
faixas e cartazes, já tradicionais, 
mas também com músicas, bonecos, 
esquetes, etcetera e tal. 

INSCRIÇÕES PARA A CARAVANA À BRASÍLIA 

As inscrições para participar da Caravana Nacional a Brasília nos dias 11, 12 e 13 de Março, 
deverão ser feitas na FAMERJ com Lenir ou Mário. A Prefeitura do Rio de Janeiro já garantiu 7 ôni
bus para o pessoal do Rio de Janeiro e dos Estados Vizinhos. Os ônibus ficarão estacionados à rua 
General Luiz Mendes de Moraes (atrás da Rodoviária Novo Rio), de onde sairá a Caravana dia 10 às

7 horas. 

A garupa da emenda das 
«Prerrogativas Congressuais»

Todos estão lembrados: o Plenário de São Paulo fi
cou de examinar, com o concurso de parlamentares, so
bre a possibilidade de aproveitarmos da existência de 
uma emenda já existente para anexarmos pontos de rei
vindicação importantes que possibilitem condições mais 
democráticas à realização da Constituinte. 

No dia 6 de fevereiro uma primeira troca de idéias 
se deu entre três parlamentares e membros da Comissão 
Especial do Plenário de São Paulo. Deste bate-papo fi
cou mais claro que não só a "Emenda das Prerrogativas" 
poderia ser um bom ônibus para a carona das petições 

populares, mas também outras emendas e projetos de lei 
em trâmite no Congresso. 

Marcou-se uma nova reunião para o dia 26 de feve
reiro, na sede da OAB, para a qual foram convidados 
parlamentares de vários Partidos além de membros dessa 
Comissão Especial de São Paulo que compareceriam com 
material de base em punho. 

Pretende-se, após essa reunião, dispor de todos os 
elementos para serem levados à Brasília por ocasião da 
Caravana. 

\ / 

AÇÃO JUDICIAL CONTRA "CONSTITUINTES BIÔNICOS" 

Após estudos sobre a possibilidade de uma ação judicial que viesse impedir a participação 
dos "constituintes biônicos" - os 23 senadores eleitos em 1982 - oo Congresso Constituinte, o Dr. 
Paulo Saboya, advogado designado pela OAB-RJ para examinar a questão, concluiu que: 
1 - Qualquer ação judicial teria dificuldades incontornáveis de legitimidade ativa e passiva para a cau

sa. Ou seja, não se conseguiria, juridicamente, estabelecer quem tem direito a propor a ação e con
tra quem ela deve ser proposta. 

2 - A solução do problema dos "constituintes biônicos" é, portanto, política e somente poderá ser 
encontrada através de pressões e mobilizações populares. 

As principais reivindicações 
de nosso Movimento 

. .,,,, - ..

Reproduzimos este texto que discute os pontos centrais de nosso 
manifesto, de maneira didática e mais aprofundada, para acompanhar 

a folha do abaixo-assinado. 

NA CONSTITUINTE 
QUEREMOS OS CIDADÃOS 
PROPORCIONALMENTE 
REPRESENTADOS 

Primeiro: insistimos que o princí
pio da igualdade dos cidadãos deve 
orientar a construção_ e o funciona
mento da futura democracia. Por 
essa razão, desejamos acabar logo 
com a desigualdade do valor do vo
to na Federação, de acordo com o 
Estado em que é exercido. Atual
mente, os eleitores dos Estados do 
Sudeste e do Sul - onde está quase 
60% da população - estão sub-re
presentados no Legislativo. O voto 
de um alagoano ou acreano vale vá
rias vezes mais do que aquele de um 
concidadão carioca, paulista ou mi
neiro. Pedimos, portanto, o fim da 
representação desproporcional vi
gente sob pena de verl1)os a maioria 
do povo brasileiro excluído da 
Constituinte. É requisito para a elei
ção de uma Constituinte de fato 
representativa do corpo eleitoral do 
país que haja mudanças nas normas 
constitucionais no sentido de repre
sentar proporcionalmente os cida
dãos, e não os Estados. 

. :" ,Z1:! .1>0 Povo 

NA CONSTITUINTE 
QUEREMOS VETAR OS 
"SENADORES PENETRAS" 

Segundo: reafirmamos que todo 
pode político legítimo emana do 
povo diretamente ou através de seus 
representantes eleitos regular e I i
vremente para cumprir mandato es
pecífico. A convocação da Consti
tuinte Congressual viola esse princí
pio democrático ao permitir que os 
vinte e três senadores eleitos em 
1982 p::ira um Congresso ordinário 
participem da Constituinte. A inclu
são desses senadores na Constituin
te é uma afronta à soberania popu
lar porque eles não tiveram a dele
gação expressa da população para 
elaborar a nova Carta - não se pro
puseram a isso nem foi em torno 
desse tema que vieram a ser escolhi
dos. O povo chama de "senadores 
penetras" na Constituinte; são os 
"constituintes biônicos" assemelha
dos em sua ilegitimidade democrá
tica aos "senadores biônicos" im
postos ao povo pelo governo militar 
através do chamado "Pacote de 
Abril" de 1977. Queremos o fim 
dessas manobras anti-democráticas 
e a instauração da soberania do po
vo em sua plenitude. Por isso, não 
admitimos a presença de novos 
"biônicos" - os "constituintes pe
netras" - no processo de criação 
de uma Constituição democrática. 

;�� 

ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO 
QUEREMOS REFERENDAR 
NOSSA CONSTITUIÇÃO 

Por fim, afirmamos a nossa inten
ção de construir no Brasil uma De
mocracia participativa, ou seja, uma 
ordem institucional que além dos 
mecanismos de representação tradi
cionais, em particular o sufrágio 
universal e periódico - inclua meca
nismos de participação e de c�!ro-
le do povo nas funções de góve'tno 
(Legislativo, Executivo e Judicie\ 
rio). Consequentemente, reivindica
mos a inclusão, entre outros institu
tos que asseguram a participaçã 
popular - do referendo popular -
que é o direito do conjunto dos 

eleitores de aprovar ou rejeitar pro
jetos de lei votados pelo Legislativo. 
Nessa petição popular pleiteamos a 
criação de um referendo de ratifica
ção para aquelas questões constitu
cionais mais polêmicas na Consti
tuinte e um referendo popular so
bre a Constituição como um todo, 
com o objetivo de engajar em defi- · 
nitivo o consentimento do povo na 
Democracia que vamos criar. 

3 
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..., . '. J. tu'-" ... �· .

}aremos 
... 

pre.i.)0.1� tÓ!·ie., 6a. íei1-n, 7, 
' 

l8h.ns., u;no. reuniao ao r.a 
.. 

sede do. �··1�.3�, a 1-u.a ·iisconde do nio .Ol'�CO ;4.

?;..'JTA . Organização doo trabalho e err. .l.:l'CLOÍl.i.c... 

Esta:nos convidando pD.l'a a
.-reuni:.i.o, o ::enr...do:c ci.::.tiil : i ;._<l ;._]:. e o

advogàdo �:aulo Suboya, 1·esponsável eia '"'�ccional d!-1, J, .... --_:J, pelo

estudo da 
.., 

jurídica iµ_pedi ti V'u. aç�o da !J:.lrtic i_p1ç&o �0:3 ��nu.iorcs 
...

eleitos. em ô2, na Asscfublcia :iacionu.l Constitu.i.I:te. 
Compareçam todos : os que vão e o� que t;ostarié..w de Í.:.' a (iUe nr.:.> ·Ji:...O •

.,. .... 
. . 

W.'4J\ +ti, QNW.Y;iJL\ : ll,12,13 e 14 de março 1986 (e1:1 lJraaúia)

IJ;tcUIÇÇSS : ·� .funto a Famerj, Tel. 224-658i, com Lenir,. o.tê 5a. 
feiro, dia 6, até 13 hrs., da.o.do no�e coupleto, endereço, iden

tidade e entidade que representa • 

. F:�o l)A C;J-.AVlucA : cr� 125.000 por pessoa ( inclul, transporte 1 

al_ojamcnto). A.li.;!en"'vaçüo por conta <lo _pnrticipunte.
C·•f""\• T'\.' e•· ,._,,v� •
..;./� JJh -lho r.,,,.w. , .tU,1� • dii::. 10 de marçv, 2a. feiru, �s 7 r.i:o. du 
n.é..nhã, da. rua· Ge:ie:::a.l luis i..cnJ.es de �or;;.:.is, ntrús <iu. .--..odovi.1-
l·ia. �-;ovo :üo, local sint:.l izu1-o �elo .:..etr:::...."1. 

O . . '1 · . ?: � . .:.J E?O : :.i.l o - �p inas - .1.>rac l. l.t.l. •

EXPEDIENTE 

Este Boletún foi elaborado pelos membros da Secretaria 
Executiva do Plenário Nacional Pró-Participação Popular 
na Constituinte. 

O Plenário Nacional é uma resposta concreta à necessi
dade de articulação das forças populares representadas 
por várias entidades da Sociedade Civil comprometidas 
com a participação do povo, no processo Constituinte 
e na elaboração da nova Constituição. 

Para informações e correspondência, dirija-se ao Secre· 
tariado Nacional, Rua Visconde do Rio Branco, n9 54. 
CEP 20060, sede da FAMERJ. Telefone(021) 224-6S86. 
Rio de Janeiro - RJ. Regina Prado ou Lenir. 

-
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ENCERRADA MAIS UHA FASE DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 

(ANC), CONSTATOU-SE UMA ALIANÇJ\ ENTRE O CENTRO E A DIREITA EM VAhlAS 

COMISSÕES, O QUE FOI PROPRICIADO PELO FA'l'O DE GRANDE PARTE D1\S VO'J'/\ 

ÇÕES TEREM ACONTECIDO EM BLOCO. OU SEJ�, AO INV8S DE SE VOTAR l\SSUN 

POR .l\SSUNTO, VOTOU-SE O RELJ\TÜIUO INTEIRO. O QUE, DE Cl-:HTA MANEI 

RA, TORNA MENOS CONF!1\VEL O RESULT.l\00 DESSAS VO'l'AÇÕES COMO INDICADOR 

DE TENDÊNCIAS. ESSAS SÓ SE 'I'ORNAi�ÃO Mi\I S CLARAS Ni\S VOTJ\ÇÕF:$ EM PLE 

NÂRIO:� QÚANDO TODOS OS TEMAS ESTARÃO REUNIDOS NUM ÜNICO PROJETO E Df. 

VERÃO SER VOTADOS SEPARJ\DAMENTE. ISTO POSSIBILITJ\RÁ tlOVAS r\Lii\NÇJ\S, 

OU SEJA, REALINHAMENTOS NA CORREL.7\ÇJi.O DE FORÇAS EM RELAÇÃO A C�(':.__l\S 

SUNTO. 

llOUVE PREDOMI Nl\NCI A Dl\S TESES PHOGRESSI S'i'l\S NAS SEGUI t,J'fE�, CO 

MISSÕES: ORDEM SOCIJ\L; SOI3ERANIA E DIREITOS DO llOMEM E ·Oi\ MUT.l!EH; 

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO. 

OS CONSERVADORES fORl\M VITORIOSOS Ni\ COMISSÃO DE ORDE1·1 ECOKÕ:-:r 

CA; NA DA ORGANIZAÇKO ELEITORl\L,PARTID�RIA E Gl\RANTil\ DAS INSTITUI 

ÇÕES. 

DE ALGUMA M.l\NEIRJ\, ISTO VEM CORROBORAR AS l\NÁLISES QUE DA\il\M 

COMO POSSÍVEIS AVANÇOS NOS DIREITOS SOCIAIS E NOS DIREITOS COLETIVOS 

E INDIVIDUAIS, ENQUJ\NTO QUE OS INSTRÜMEN'J'OS QUE PODEM Vll\BILI 7.1\I{ ES 

SAS CONQUISTAS, OU SEJA INS'l'ITUIÇÇ>ES E l\ INSTÂNCIA ECONÔMICi\, HA'.':TI 

VERAM-SE INTATOS OU MESMO, EM ALGUNS Cl\SOS, RETROCEDERl\M. 

- NA COMISSÃO DA fl\MÍLIA, EDUCZ\.ÇÃO, CUL'rURA E ESPORTES, Dl\ CISN

CIA E TECNOLOGIA E Dl\ COMUflICAÇÃO FJCOU PATENTE O IMPASSE, QUE INTE

RESSAVA À� DIREITA, GERADO PELl\ Fl\L'l'l\ DE NEGOCil\Ç�O ENTRE FORÇ/\'S Mn i\

GÕNICAS E .-EQ.UILIBR.ADAS.

COMEÇA -AGOR.l\ A i:;• 11\PA DOS TRJ\B7\L110S Nl\ COMISSÃO nr,: SISTCMi\-:11 'r':'\ 

ÇÂO QUE COMPATIBILIZARÂ OS RELATÓRIOS DAS VÁRIJ\S COMISSÕES. ONDE N�0 

IIOUVE RELATÓRIO A QUESTÃO FICARÁ sunME'l'IDJ\ j\() l\lH3Í'l'H 1.0 DO JU�Ll\'I'OH i)!\ 

COMISSÃO, DEPUTADO BEH!IARDO Cl\L\Rl\L. 

CABE AGORA UMA VIGILÂNCIA PERMANENTE SOBRE ESTA COMI :-SÃO, Pin� 

CIPALMENTE PORQUE UM MESMO TEM.A SO�REU TRATAMENTO DIFEREN";"E f:i,\ DIVSR 
. . -

SAS COMISSÕES. É O Ct'\1,0 Dl\ MINEHi\ÇÍ".O EM TERHl\S INDfGF:Ni\S 1,o!ii·'. F'Or i1i�i\ 

tNf:SC ln$tiwto de Estullos Sócio·Ecoriôm1rns · CGC 00'..l80159t00U1·22 · SCS, O. fl. íll. 8, 11° SO. 1111 ,111d �:.1 1 , .1';�, 7 '!) ,l} 

Supercente, Ve11ã111:iu 2000 - CEP 7().J33 - 81r1sília · DF fel ?.2G 809] 
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TICAMENTE PROIBIDA NA "ORDEM SOCIAL" (QUE 1rRATOU DAS NAÇÕES INDÍGE 

NAS), MAS FOI PERMITIDA NA "ORDEM ECONÔMICA" E NA "ORGl\NIZl\ÇÃO DO E� 

TADO" (QUE TRATARAM DE .MINERAÇÃO E DA UNIÃO) .. CASOS COMO ESTE SÃO 

INÚMEROS. A REFORJvlA AGRÂRI.l),, INVIABILIZADA NA "ORDEM ECONÔMICA 11, fOI 
INSERIDA NA "ORDEM SOCIAL" A'fRAVÉS DA EMENDA DOMINGOS LEONELLI. ISTO 

REFORÇA A NECESSIDADE DA PRESSÃO PELO LAQO DA SOCIEDJ\DE CIVIL E DA 
NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONSTITUINTES. 

O EXEMPLO DA COMISSÃO Dl\ F/\M1Lll\ ... ILUS'l'IU\ DEM l\ Nl�CESSID!\08 

DA PRESSÃO A SER FEITA SOBRE O DEPUTADO BERNARDO CABRAL E SEUS l\UXI 

LIARES FÉRNANDO HENRIQUE CA.RDOSO E NELSON JOBIM. ESTES SERÃO RESPON 

SÂVEIS PELA CONFECÇÃO DESTE RELATÓRIO QUE NÃO EXISTE E PELA COMPATI 

BILIZAÇÃO "TÉCNICA" DE TODOS OS DEMAIS. COM BASE NO TEXTO PRODUZIDO 

PELO RELATOR, A PRESSÃO POPULAR DEVE SE VOLTAR TAMBÊM PARA OS CONSTI 

TUINTES MEMBROS DA COMISSÃO DE SISTE!'vlATI ZAÇÃO, QUE PODERÃO l'1PRESEN 

TAR EMENDAS.AO ANTE-PROJETO CABRAL ENTRE OS DIAS 02.07 E 06.07. i\ VQ 

TAÇÃO DO PROJETO CABRlÍ.L SE DARÂ tW DIA 09. 07, QüANDO A PRÉSENÇi\ EM 

BRAS!LIA f: MAIS UMl\ VEZ IMPRESCINDÍVEL. O PROJE'l'O FINAL SER,'\ REi'-1E'l'lDO 
À MESA DA ANC DIA 15.07. 

ESSE RESULTADO Dl\ ANC ATÉ O MOME�O. Fl\Z COM Q.UE AS II EMENDAS PQ 

PULARES" ASSUMAM UMl\ IMPORTÂNCIA CRUCIAL, COMO INSTRUMENTO DE DEFESA 
DE TESES PROGRESSISTAS Nl\S MÃO� QOS CONSTI�UITNES NA FAS� DE DISCUS 

SÃO EM. 'PLENÁRIO. APROVEITAMOS Pl\Ri\ LEMl3J'U\R QUE Cl\Dl\ EMENO/\ POPUL/\R 

TERÁ DIREITO A DEFESA ORl\L POR l\PEN/\S UMA PESSOA DESIGN/\DA Pl�Ll\S EN 

TIDl\DES SUBSCRITORAS D7\ MESMA, PARA Tl\L. 

DOCUMENT9S QUE SER.Ji.O ENCAMHl [17\DOS POR CORREIO: 

CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . 

CALdNDÃRIO DE TRAMITAÇÃO DAS EMENDAS POPULARES. 

DECLA·Rl',Ç_ÂO DOS PARLAMENTARES PROGRESSISTAS QUE SE RE'I'IRA�1 D!\ 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA. 

PERFIIJ INICIAL 00S COMPONEM'I'ES DE I\ COMISSÕCS TE'M.l\'l'IC/\S. l·:S

TE SERÁ COMPLEMENTADO, NUM PERÍODO DE 30 DIAS, COM U 0/\S C0 

MISSÕES RESTANTES. 

RELAÇÃO NOMINAL DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SISTEM..l\'I'IZ.I\ÇÃO. 

TEXTO DOS RELATÓRIOS APROVADOS PELAS COMISSÕBS TEMÂTICl\S, T�O 

LOGO SEJAM DISTRIBUÍDOS. 

JORNAI. DA CONSTI'l'UINTE Nç_,s. 2 f; 3. 

INESC lns\itufo de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001 ·22 · ses. O. 8, 81. B, nÇ> 50, 4'J nncl., S.ilas 43517 /�/ti 1 

Sllpercentcr Vcn�ncio 2000 - CEP 70.� - Bn,silia · DF - ·1 el.: 226-809J-

•
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CIRCIJ..AR nQ 1 - maio de 1986 

: , .. 

CONS�ITUIN!rE 

PLENÁRIO NACIONAL 
PFLÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

A - ENCONTRO DE MAiô: AGIJARDAMOS AS INSCRIÇÔES 

Esperamos que tenha recebido o Boletim nQ 4 do Nenário Nacional 
nQ 4 e tomado providências. para divulgar, 01�ganizar. discutir, e se- preparar para o 

im����andssimo E�c �n�_ro _d� Maio, �) Será um �mento de produção1 coletiva das

primeiras prop��tas P.ª�?-i�-tex�o da Nova Constituiçao de um conjunto'. mais signifi_

cativo dos movimentos p�pulares. Aguardamos., portanto, a chegada· das: incriçÕes 

que devem ser enviadas o mais breve possível na forma que já foi indic ada. 

B - REUNIÃO AMPLIADA DA SECRETARIA DE INTERC:OMU�ICAÇÃO pO PLENÃRIO NAGJONAL NO DIA 

10 DE MAIO 

1. Disc:.�i�.f.�s os estatutos de fundação da anunciada Associação qlt� permitirá

captaçio de recursos para os Plenários. 

2. Debatemos sobre o texto: "O que é o Plenário Nacional".

Ambos os textos, para exame e comentários prévios lhe 

dos diretamente pelo Plenário de São Paulo. 

serao envia 

3. Discutimos a respeito da dinâmica a s1cr adotada sobretudo no 39 dia do En

contro Nacional (29 feira, dia 26) em que estaremos elaborando nossas su 

gestoes a respeito da Nova Constituiçiio que serão, como já anunciamos, su� 

. divididas em dois blocos : 

a - mecanismos de participação popular 

b - outras propostas emergentes 

Quanto ao bloco "�", pela própria pré-definição do 

nismps de participação popular", fica bem mai. s simples trabalhar, 

assunto, 

tos bases para serem discutidos, colhendo novas sugestões na hora, etc. 

"meca 

tex 

O bloco "�", "outras proposta1s emergentes" apresenta grande compl!_ 

xidade, devido ao caráter amplo e diversifica.do das questões que serão trazidas P!_ 

los comitês, "plenarinhos II movimento. pessoas . entidad�. etc ., presentes no enco!!. 

tro. Há que se adotar, pois, uma dinâmica específica que atenda ao casd. Sugeri_ 

mos: - listagem prévia dos possíveis temas pré-trabalhados nas bases (por ex: que!. 

tão fundiária, urbana, direitos dos cidadãos à moradia, à saúde, à educaçáo etc); -

arrumação, em seguida, dos temas afins e constituição respectiva de grupos distin 
1 

tos para discus�ão e ordenação das propostás: apresentação dos relatórios em plen� 



, •. ,
ria ampla. 

Cremos qut' CSSl.' caminho respeitará, de um lado, os interesses diver 
sos por este ou aqul·lc assunto tratado, os estágios de discusão de cada grupo pr� 
sente e, de outro, proporcionara uma a1rrumação no interior da pluraridadc. Portan 
to, � iruportant,', que toda idéia já amadurecida, debatida ou mesmo simplesmente ve� 
tilada, seja trazida,dc preferência, crn pequenos relatórios para que possamos in 
clut-la no inventário das propostas pupulares. .., 

4. Projeto do IBASE: Banco de Dado!; de "Uma Constituinte Popular"
A excelente notrcia da reunião do dia 10 foi trazida ��lo lBASE. 

O Instituto Brasileiro de Análise si;cio-Econômicas (com sede no Rio 
' 

, . 
de Janeiro), 

dentro de sua tradicional linha <li! assc•ssorar os movimentos co�uni,tários e popul! 
• � .. f'" • j rcs, cria, agora, um novo prlij\.'to (Cf. folha anexa a esta circular): "Coqstituilte Popular''. A razão <lesse pr()jcto será o de sutici tar e r���b�� 11 i;ug�s\:i.�s dcb m� • ! j '., " li. vimpntos e -=omun idades organizadas n· 1 mt i vas ao texto da :-lov� Con�t i tuição, para ºE.

. l,, dcná-las, �in�ctizá-las e faz�-las cirrular atrav�s de igei6 publicaç�cs. A pa� 
tir dl.·Stt! monwntq, podemos anundar quc,nu inti•rio.r do,iPlcn�r.io . ..-.Nacioflal', contamos 
com um apoio tl!cnico oportuníssimo a pt!n itir qu'-' os esforços dc .. refl�xio dos mais 
diferentes grupos n�o permaneçam isolados. A cxist�ncia desse projetq propiciari, 
al�m disso,. a existC:ncia de um rl.'gistro histórico, a intercqmuni'ca'ção_1 e calçará

4 uma força política de E_!'CSsâo junto ao� candidatos a Constituinte. 
,\ equipe cncarrt.?ga<la de tocá-lo estará ativamente tb1bathando em nos 

so Encontro de !'iaio. 
5. Por Último, lembramos aos participantl!S interessados que· vcrthain preparados

para adquir;ir, al�um niatt.?rial que estará à venda no ;Encpntro como livros, e�, misctas, slides, broches, etc. 
Até cá! 



-

-

TELEX NR.042/88 

CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC BRASILIA, 02.05.88 NR.041 

I. SE PARA MUITOS A POLITICA EH UM JOGO DE CARTAS MARCADAS, AS
VOTACOES OCORRIDAS NOS DIAS 26. 27 E 28 w 04 NO PLENARIO DA ANC MOS
TRARAM QUE A HISTORIA NAO EH BEM ASSIM. O ''CENTRAO'º NAO CONSEGUIU
APROVAR O SEU TEXTO RELATIVO AO CAPITULO I, TITULO VII DA ORDEM ECO
NOMICA, ONDE SAO TRATADOS OS PRINCIPIOS GERAIS DA ECONOMIA BRASILEI
RA, COMO A INTERVENCAO DO ESTADO NA ECONOMIA, O REGIME DE PROPRIEDA
DE DO SOLO E SUBSOLO, O CONCEITO DE EMPRESA NACIONAL, ETC.3 E MAIS,
POR APENAS UM VOTO OS ANTI-CENTRISTAS NAO CONSEGUIRAM A MAIORIA DE
280 VOTOS PARA DERROTAR O TEXTO DO ''CENTRA0°• 0 OU SEJA A SUPOSTA MAJ' ?IA DO ''CENTRAO'' OBTEVE APENAS 210 VOTOS. 

' 
COMO N�O SE APROVOU NENHUMA DAS PROPOSTAS EM DISCUSSAO E 

DIANTE DA AMECACA DE SE CRIAR O CHAMADO ''BURACO NEGRO'', O ,:CEN
TRAO'' SE VIU OBRIGADO A NEGOCIAR, COM AS OUTRAS FORÇAS, DESTAQUES 
IMPORTANTES PARA APROVACAO DO TEXTO RELATIVO AO CAPITULO I DO TITU-
LO VII. 

, 

DESTA FORMA, COM OS ACORDOS ESTABELECIDOS ENTRE LIDERANÇAS 
DO ''CENTRAO'' E O BLOCO OPOSITOR , FOI APROVADO O TEXTO DO *'CEN
TRAO'', RESSALVADOS OS DESTAQUES FUNDAMENTAIS PARA A GARANTIA DA SO
BERANIA ECONOMICA, DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NACIONAL E ABU
SO DO PODER ECONOMICO, ENTRE OUTROS. 

DENTRE AS PRINCIPAIS VOTAÇOES DA SEMANA, DESTACAMOS: 
01 º APROVAÇAO DO TEXTO DO ''CENTRAO'' RELATIVO AO CAPITULO 
I DO TITULO VII DA ORDEM ECONOMICA, COM RESSALVA PARA OS DESTAQUES 
SEGUINTES, TEXTO APROVADO POR 519 VOTOS PAVORAVEIS, 9 CONTRA E 6 
ABSTENCOES. 
02. PRINCIPIOS GERAIS DA ECONOMIA - COM BASE NA FUSAO DAS EMENDAS
DOS CONSTITUINTES LUIS EDUARDO(PFL) E CARLOS VIRGILIO (PMDB) - E OS
DESTAQUES DOS CONSTITUINTES ALUIZIO CAMPOS. DIONISIO DAL PRAH, WALMOR
DE LUCA E ANTERO DE BARROS FICOU APROVADO QUE A ORDEM ECONOMICA SERAH
FUNDADA NA VALORIZACAO DO TRABALHO HUMANO E NA LIVRE INICIATIVA.
TENDO POR FIM ASSEGURAR A TODOS EXISTENCIA DIGNA DENTRO DOS PARAME•
TROS DA JUSTIÇA SOCIAL, SOBERANIA NACIONAL, PROPRIEDADE PRIVADA.
FUNÇAO SOCIAL DA PROPRIEDADE, DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DO MEIO
AMBIENTE, REDUCAO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS, BUSCA DO
PLENO EMPREGO , ALEM DO TRATAMENTO FAVORECBNDO AS EMPRESAS BRASI
LEIRAS, DE CAPITAL NACIONAL E DE PEQUENO PORTE. DESTAQUE APROVADO 

0

POR
518 VOTOS FAVORAVEIS, 3 CONTRA E 5 ABSTENCOES.
03. DEFINIÇAO DE EMPRESA NACIONAL - COM BASE NA EMENDA DO CONSTITUIN
TE CARLOS VIRGILIO E NA FUSAO DOS DESTAQUES DOS CONSTITUINTES JOSEH
FOGACA, ADROALDO STRECK, VLADIMIR PALMEIRA. ALUIZIO CAMPOS, HAROLDO
LIMA, SEVERO GOMES E ALDO ARANTES

f 
FICOU APROVADO QUE SERAH CONSIDE

RADA EMPRESA BRASILEIRA AQUELA CQNSTITUIDA SOBRE LEIS BRASILEIRAS E
QUE TENHA NO PAIS SUA SEDE, ADMINISTRAÇAO, CUJO CONTROLE EFETIVO PER
MANENTE ESTEJA SOB A TITULARIEDADE DIRETA OU INDIRETA DE PESSOAS FI
SICAS DOMICILIADAS E RESIDENTES NO PAIS. DE ACORDO COM O DISPOSITIVO.
APROVADO• ENTENDE-SE POR CONTROLE EFETIVO DA EMPRESA A MAIORIA DE SEU
CAPITAL VOTANTE E O PODER DECISORIO NA GERENCIA DE SUAS ATIVIDADES.
ALEM DISTO, FICOU ESTABELECIDO QUE AS EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL
NACIONAL GOZARAO DE PROTECAO E BENEFICIOS TEMPORARIOS PARA DESENVOL
VER ATIVIDADES CONSIDERADAS ESTRATEGICAS PARA DEFESA NACIONAL E IM
PRESCINDIVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO PAIS, ONDE TAMBEM SE INCLUI AS
ATIVIDADES VOLTADAS PARA A ELEVAÇAO DO NIVEL TECNOLOGICO BRASILEIRO.
DESTAQUE APROVADO POR 499 VOTOS PAVORAVEIS, 16 CONTRA E 5 ABSTENCOES.
04º DISCIPLINA PARA O CAPITAL ESTRANGEIRO - COM BASE NA EMENDA DO
CONSTITUINTE CARLOS VIRGILIO E NA FUSAO DOS DESTAQUES DOS CONSTITUIN
TES VIRGILDASIO DE SENNA, SANDRA CAVALCANTI, NAPHTALI ALVES DE
SOUZA E LUIZ LEAL, FICOU APROVADO QUE A LEI DISCIPLINARAH OS INVESTI
MENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO, INCENTIVARAH OS REINVESTIMENTOS E
REGULARAH A REMESSA DE LUCROS, DE ACORDO COM O INTERESSE NACIONAL.
DESTAQUE APROVADO POR 470 VOTOS FAVORAVEIS, 7 C�NTRA_E_�_�B�!E�2����

I 
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GOMES, FERNANDO LYRA, DOMINGOS LEONELLI, VIRGILDASIO DE SENNA 
E LUIZ LEAL FICOU APROVADO QUE O ESTADO SOH PODERAH EXERCER ATIVIDADE 
ECONOMICA DIRETA QUANDO ESSA FOR NECESSARIA AOS IMPERATIVOS DA SEG�
RANCA NACIONAL OU A RELEVANTES INTERESSES COLETIVOS DEFINIDOS EM 
LEI. O DISPOSITIVO AINDA GARANTE EM SEUS PARAGRAFOS QUE A LEI REPRI
MIRAH E PUNIRAH OS RESPONSAVEIS PELO ABUSO DO PODER ECONOMICO QUE 
VISE A DOMINAÇAO DO MERCADO, A ELIMINACAO DA CONCORRENCIA E AUMENTO 
ARBITRARIO DOS LUCROS EM DETRIMENTO DA ECONOMIA POPULARº DISPOSITIVO 
APROVADO POR 464 VOTOS FAVORAVEIS, 6 CONTRA E 5 ABSTENÇOESo 
06. GARIMPO • COM BASE NA FUSAO DAS EMENDAS DOS CONSTITUINTES MARCOS
LIMA, JOSEH LOURENÇO E RAQUEL CANDIDO E NA FUSAO DOS DESTAQUES DOS
CONSTITUINTES AMARAL NETO, ADEMIR ANDRADE, ALEXANDRE PUZINA E CHAGAS
DUARTE, FICOU APROVADO QUE O ESTADO FAVORECERAH A ORGANIZACAO DA
ATIVIDADE GARIMPEIRA EM COOPERATIVAS, LEVANDO EM CONTA A PROTECAO DO
MEIO AMBIENTE E A PROMOCAO ECONOMICO•SOCIAL DOS GARIMPEIROS. ALEM DO
QUE, AS COOPERATIVAS TERAO PRIORIDADE NA AUTORIZAÇAO OU CONCESSAO
PARA PESQUISA E LAVRA DOS RECURSOS E JAZIDAS MINERAIS GARIMPAVEIS,
NA FORMA DA LEI. DISPOSITIVO APROVADO POR 440 VOTOS FAVORAVEIS,
4 CONTRA E 6 ABSTENNÇOESº
07. NACIONALIZACAO DOS RECURSOS MINERAIS - COM BASE NA FUSAO DOS DES'Jt
QUES DOS CONSTITUINTES MARCELO CORDEIRO, VICTOR FONTANA, CRISTOVAM
CHIARADIAt ROBERTO VITAL, CARLOS VIRGILIO E SIMAO SESSIM COM O
APOIO DAS LIDERANÇAS DO PMDB� PFL, PCB, PDTv PT, PC DO B E  PL FI�
COU APROVADO QUE AS JAZIDAS , MINAS E DEMAIS RECURSOS MINERAIS E OS
POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAULICA CONSTITUEM PROPRIEDADE(PARA EFEITO
DE EXPLORACAO) E PERTENCEM A UNIAO. ALEM DO QUE, O APROVEITAMENTO
DESSES RECURSOS MINERAIS E POTENCIAL HIDRAULICO SOMENTE SERAO AUTORI
ZADOS E CONCEDIDOS PELA UNIAO APENAS PARA BRASILEIROS OU EMPRESAS
BRASILEIRAS DE CAPITAL NACIONAL, QUE E REGULARAH AS CONDICOES ESPECie
CAS QUANDO ESTAS ATIVIDADES SE DESENVOLVEREM EM FAIXA DE FRONTEIRA OU
TERRAS INDIGENAS. DISPOSITIVO APROVADO POR 459 VOTOS FAVORAVEIS, 8
CONTRA E 4 ABSTENCOES.

II. QUESTAO AGRARIA
==--=--=-----=-

A CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRARIA REALIZOU DUAS REUNI
OES SEMANA PASSADA, EM BRASILIAo NA PRIMEIRA,(25/04)AS ENTIDADES 
DA CNRA DISCUTIRAM O TIPO DE PRESSAO QUE SERAH EXERCIDA JUNTO AA 
ANC, VISANDO MELHORAR O ATUAL TEXTO DA COMIS&AO DE SISTEMATIZAÇAOº 
AS ENTIDADES(CONTAG, CUT, CPT E O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 
TERRA, POR TELEX} FORAM UNANIMES EM AFIRMAR QUE O ATUAL TEXTO EH 
ATRASADO, NAO REFLETE O ANSEIO DOS TRABALHADORES E QUE, A REFORMA 
AGRARIA QUE OS TRABALHADORES RURAIS QUEREM EH O QUE ESTA ARTICULADO 
NA PROPOSTA DE EMENDA POPULAR QUE OBTEVE 1,2 MILHAO DE ASSINATURASº 
NA REUNIAO DE 26.04, QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE CONSTITUINTES PROH
REFORMA AGRARIA DO �RUPO DOS 93, DO MUP, DO PDT 9 DO PT, DO PSB, DO 
PC DO B E  DO PC, DISCUTIU-SE COMO SE MOBILIZAR ALGUNS AVANÇOS. 
CHEGOU-SE AA CONCLUSAO QUE REPPESENTANTES DAS ENTIDADES DA CNRA DEVE� 
RAO ESTAR AQUI EM BRASILIA NA PROXIMA SEMANA, VISITANDO OS CONSTI
·TUINTES SENSIVEIS AA QUESTAO AGRA�IA., QUE AS ENTIDADES DEVERAO PRES
SIONAR OS CONSTITUINT�S NAS SUAS BASES.,E QUE SE �AÇA UMA EXPOSICAO
DE FOTOS COM LEGENDA E TEXTO SOBRE A VIOLENCIA NO CAMPO, NAS DEPEN�
CIAS DO CONGRESSO NAC!ONAL,. FICOU AINDA DECIDIDO QUE O TEXTO DO
�'CENTRAO'ºREPRESENTA A ANTI�REFORMA E QUE DEVE SER REJEITADOo, QUE
O TEXTO DA COMISSAO DE Sl�'rEMAT::CZACAO DEVE SER APROVADO, RESSALVADOS
OS DESTAQUES, E NESTES, CONCEN'rRAR TODO O ESFORÇO PARA GARANTIR A
FUNCAO �ÔC1At� A IMISSAO AUTOMATICA NA POSSE, O PAGAMENTO DAS BENFEI
TORIAS Ê DAS DESAPROPRIACOES EM TDAS, ETC.

Q 4 •cmn1ttAo•• FOI DERROTADO SEMANA PASSADA EM TODAS AS
� fF.O�O��AQe EXPLICA-SE ISTO PORQUE NA QUESTAO DO NACIONALISMO FOI 
1iVm� UM� PJJ!ANCA ENTRE PROGRESSISTAS E MUITOS CONSERVADORES E 
!R/'1'{?õe APfflMAlS DO INTERESSE EVIDEN'l'E DE BOA PARTE DO EMPRESARIADO

,Ht1� NA Qt1ESTAO AGRARIA EH DIFERENTE. ESTAH EM JOGO A QUESTAO DA
KlED�Jjm DA TERRA. MUITOS CONSTITUINTES - POSSIVELMENTE A MAIORIA-
A !.m�Pm!TO UMA POSIÇAO NITIDAMENTE CONTRARIA AA REFORMA AGRARIA. 

� u '·�osnv•• DA UDR E DE GRANDES PROPRIETARIOS RURAIS EM GERAL EH 
MUITO FORTm. DA!H A IMPORTANC!A DE FORTALECER AS POSICOES PROGRESSIS
TAS PRESSIONANDO A CONSTI'I'UINTE PARA VOTAR UM TEXTO A RESPEITÕ QUE
CONTENHA, PELO MENOS, OS PONTOS ACIMA CITADOS. 

INESC 
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III - QURSTAO INDIGE�A
--=====:===�===� 

A'.:i PRIMEIRAS VOTAÇOES E'ODRE A ClJEST1\íi DlDIGE!IA ACONTE;CERAM ESTA 
SEMANA NA ANC, NO PRIMEIRO TURNO DA FASE. PLENARIA. 

o PROJETO DE CO!/STITUIÇAO INCLUIA ncs '' BF:NS DA UNIAO' '('I'ITULO
III - CAPITULO II - ARTIGO ?2 - X) AS T��RAS DF POSSE IPIBMORIAL, ONDE
SE ACHAt-1 PERVANENTE�'iENTE LOCALIZADO�; OS I'.'.DIOS. A l•,MBNDA DO 1 'CEN
TRA0 1 ' REPIWDUZIA O MES"'!O T8XTO DI\ CO:-lISf'AO I'-8 SISTEMATIZAÇAO. NOSSA 
LUTA FOI ENCAY.'.UTJIADA NO SENTIDO DE / L"t'E:F'.J\.R ESSE. 'rt;XTO POR DUAS Rfl.Z.OES 
F'UIJDAHENTAIS: PI,IEE'IRA: O TER}l!O ' 1 POSSE I:·1EVOfdl\l 1 

' JAH TINHA SIDO 
ABA!\'DO�:ADO DESDB 1 91 6 co�,: f.l. PROJ<lULG;,.cJ:.O r :-' CODICO CIVIL, E, NUNCA FOI 
I!�CLUIDC ::::r-1 CONS'J'ITUIÇOF'G POS'11ERIOlTS, POR SER UH c:UTNERIO 
HiADE0UADO PARA AF'ERIR OCUPJ,ÇAO DE 'I·L�f(AE POR POPULAÇOJ!,S NOMADES. 

ESSE TEP.MO GERA TAMBE!< Ln·:/\ DlDEl•'D:lÇJ\O QU/.:l'ro Jv\ I"':<0PRICDP.D8 DESSAS 
TERRAS F POE E� P..ISCO TUDO C·U8 A PRECA:!:�IJ.. POLI'l'IC/:. INDIGBiHSTA OFICIA. 
REALIZOU. DO FONTO DE VIS'J'/.:. D.AS POPUU.i.çn. I:;I>Ií;E:JAS, E.STf�S FICAM 
SUJEITOS A E}.I'ULSAO OTJ PE,?..l:1� �,�1S DII::· I".:O�' -�:I :'.e, /. ':'..'G::.Rú, DTCLUSIVE 
PREJUDICM!DO DE MAFEIRP. rrmE.VT.::RSIVl!L, Au ··,)PlJLJ\.(:OLS QUE; SOFRERAM 
PROCF-'.SSOS DE TP.A!JSF'EF!E.!!CI/, FC:RÇP,.DA • 1 �·E-,Gt,·.r,o; () ';'l!:Rl:O I 'PEREANENTE-
MKTTE or:llPADAS' 1 , SE MOST2A H:ADE:Cl:!. 1 � n tJ�; Ci',kf..CTF ::ISTICJ\S DE CERTA> 
P0PULbÇ08S CUJA P�0DT}ÇA0 !�rr;m:2 ruc.:-.úÇOU .,r�::S'�'.A:JTES. 

FOI APRESl•iN?.'ADtlJ!.t_i• L!'E �·:C:!1 i•'J'Rt•.V[ :-- T)r E PfJC:.'M>O SIG:1AEITJGI\ SEIXAS 
( Pn)B/Dí-) QUE CORRIGI/, E8.SbS COrJC:El'T'(;C- A'J'T:�\.'F:: r·.r, E1 EC'UINTE: TEXTO: 
' 1 TER�AS OCUPADAS FFLOS I! 1 10.:i' 1 • r··r,·--:-:1-::'r; •·rp�"\, j,'('� ::ECERSARIO tl:-•í ACORID 
O}mL �l:, INCLUIU lW '!'ER:':C Df 1 1,Jifl:_f·iDA [)n .c:1-..: ,.._-� J t f�·.11:-3 T'Af.SARLIHO(PDS/
P/..), ?..ESUL':'ANDO 1;0 SEGUP�ri:'E 'IE.X'?O /..'":'t�\{A, �: ' 'TF ft:�fa.S �E��YH!Et-:TEMENTE 
OCUPADP..S PFLOS H'.DI0c 1 

' • 

PO!: OUTRO LJI.DO, O '- f:� C ;:,('0:'.0.J; ' i- (. , -� L,, l C'O:' .?.E LAÇAO AO /•.RTIGO 
28 - V ( TITULO III, CJ.P. II) 01.)P SE f:t: f· J:IRI1 CO�lC 1 1 E6!IS DOS ESTADOS AS 
TERRAS Df: F:XT!tlTOS ALDEJ.1-�E�:TQS IJJLif:1. ,t1 S 1 ' • 'I'r., Wl.'0 1 i-S8 /.\ AP�OVAÇAO DA 
EMEi':f,J) r,o SE�:J\DO� �-:P�IO COVi·.f �,uE l1C;�L.Sr,1-,. Tt,VA ,�o 'T'EXTO liQ PROJETO DE
COtrSTI'T'li IÇAO ( APRE SE:·.(Tfa.;:,;. :P!: LO r ROP:-;! (} S � �· 1,í OE AO '1'8X'TO flA SISTf:.�NATI7,A-
ÇAO) (' �"\i:,CUINTE: J 1 .; - M; 1

r

1 r1.·/1S Ili: t,>'l'Iil''.()S fl.!,f>f�,1\FENTOS INDIGENAS, 
SITUi\f'C1S F ,, /\RJ r.s u:�·· Ai:/\�, I I •

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

-

f'J �DF,MOS A /\f'I.:OVM,:1\(' . 1/1 1 �m1�1:,\ :-'OI-: 3r1 V01'0S li A ÇQl'/S[,;QUEJ\!CIA 
DO TbX'l'O, TAL nL 1 f'.L E;S'I'A!-� •:0 vR'JJFTO i;'l C0:·i,';'t'I'T'illÇAO, E,ll QUE EXTINSOES -
DE /ILDf.,,q.1EN'I'OS F'EITOS NO P.!i ;:'.:·FLO, T.>1: :�ODC 1 LEGAI, f; ARDITRARIO, SE 
TOBNAr'.J\.O rr::--::1,:vr:s:SIVL::IS, Vi�t· Jl l>ICANDC ;,S T'('"iiT,}\Ç()Ef. INI.>IC:ENAS QUE 
AIHDA KUS'l'EI-:, fal,E:l'í DE' CRI/::( UEA F Ií?"l 1 ':h CC t:STITUCIONAL ( ALDEAMENTOS 
HTDJGE:.!AS) PF;RJGOSA. lH.( i;:xr.-;T'T,O ATL�.r, �:f,. ··-·EFE;RF J\ J.1f'LICAÇAO DO CON-
CEITO [)E 1 'COLONIAS UlDI';E:;r,f;'' PA::J, M'Ul· '.AS POPllLAÇOES CONSIDERADAS 
PELOS ORGAOS OF'ICIAIS ' 'AC11L'rUPALP.!l 1 1 • 

Drnsc. 

614817IE:SE .HN· 

1 1 R,.... 1 'i1VS'f'B .�R 
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TELEX NR.048/88

CONSTITUINTE: HIFORM/\TIVO INtrnc RF.ASILIA, 17.05.88 NR.043 

C" TEXTO PRO'POS't'O rBLO RELATOR BERNARDO C/\ BRAL F'OI PIMTICA!<8NTE O;'EStv:O ftO ACORDO 0EF'INIDO PELO SENADOR M.ARIO COVAS, POR PARTE DO PMDB,PELAS ESQUERDAS, POR PARTE DOS ''INDECISOS'' E PARTE DO ''CENTRAO''•APOS nUAS DERROTAS CONSECU'l'IVAS, A UDR E A MAIORIA DO 1 1 CEHTRAO 1 1 RESOLVERAM APOIAR O TEXTO DO ACORDO, PARA EVITAR UM DESGASTE MAIOR , POIS SABIAM QUE O PRESIDENTE DA ANC, ULISSES GUIMARAES, ACEITARIA UM[)VS(DE:STAQUE DE VOTACAO EM SEPARADO), DA PARTE DELES. ESTE, PARA SER APROVADO, UECESSITARIA DE 187 VOTOS E PARA SER REJEITADO PRECISAVA QUE; OS DEFENSORES DA REFORMA AGRARIA CONSEGUISSEM 280 VOTOS. O SENAD01 MARIO COVAS RESISTIU AO DVS, MAS TERMINOU CONCORDANDO QUE O}'.ESMO POSSE A.A VOTACAO. 
POR OUTRO LADO, COM A VOTAÇAO DO CAPITULO IV, REFERENTE AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, A ANC ENCERROU A BATALHA SOBRE O TITULO VII, RELATIVO AA ORDEM ECONOMICA. COMO EH NORMA PARA O PROCEDIMENTODE VOTAÇAO O TEXTO �O ''CENTRAO'' FOI APROVADO POR 457 VOTOS FAVO-:\..� VElIS, 12 CONTRA E 3 ABSTENCOES. ESTE: RESULTADO COMPROVA NOSSA TESEDE QUE, EXCETO COM RELAÇAO /\O DESTAQUE APROVADO QUE LIMITA 8M 12 P.CENTO A TAXA ANUAL DE JUROS PARA OPERAÇOES DE CREDITO, O TEXTO CON-S':!'ITUClONAL, NO QUE SE REFERE AAS QUESTOE S ECONOMICAS, CO.NTINUARAH RESTRITO AO DOMINIO DAS ELITES lf>OLITICAS E AQUEM DAS REIVINDICAÇOES f.h. A}TLOS SETOR8S f'OPULAF.ES, DESF.JOSOS DE r-�ELHOR DISTRiliUIÇAO DA RENuA E �·::1t10RIA DAS CONDICOES DE VIDA DA POPULAÇAO.

!$F'OR' A ACRP.RIA 
------------------------------

(' 'l'EXTO rio ACOl�r�o OUF' PREVIA 'J''RA'!'AME:NTO ESPE'CIAL AA PROPRIEDADE l :-!OT>U'. l VA E QUE so:-:E;!TE SERIA DESP.PROPRIADA CASO NAO CUMPRISSE NORrv<r.ASl J!i::Gt'lfiITOS RELNI'IVOS AA PUNÇ/iO SOCIAL, DEr'IHIDOS F:M LF.I, OD'l'r;Vf,; �=--� Vl':'Ofl PAVOI:./\\'F.IS, 'l CONTRA E, 3 ABSTENÇOES. O '' DESTAQUE Df:. VOTAC-\0' ' ,e ' 'CE:;T}�C' ' 8 DA UDR QUE TORNA A PROPRIE.DADE PRODUTIVAI .SEU?, f>F. l f'S/\Pf.OL.It'\ÇAO. F'Ol AP. /\ VOTACAO E:' sr-;cu�:Do DEHU:·-!-·:1\,� ' Cr1NfTITll l "''Ti·'f. !,I" .iA00S l� LA I�lPRFJMSA, F'OI PRATICADO O CI\.IEE DE;' S':'�,'L l ::t.TO( D�C02POROt-SE Ii!DBVIDM$NTE AA LISTA DE ADESOF.1S /10 DVS,I .:\'."'.1,.!,:. :·TARE.S cor. :.AO .l\tl'It)IUí'.ARAt', NE?: CONCORDiWAl1 COM O DF:ST/\QUE) • 1.'Ci:til \Ili ��3 \'Q';'Qt; rAVOl,:AVCIS, ?67 CONTRA E MAIS 11 ABSTErçoES. ODíJ.'':. :.no ! .s:.Gs VOTOf OUF' os DEFJ:,'!'JSORES DO ACORDO, NAO OFiTEVE A J<AIORIA! �f' \'O'T'OS, �J\:', ;H,,'.��1O 1 SSI!;. DERROTOU OS 529 VO'l'OS OB'rIDOS PC.:LO ,.,.,.,�. l'C o /\CORPO. f'!<;Lo tECI'$IITO DA ANC, MUDADO PELA DIREITA,. QUb;ti Ea:C-C:·:TPJ' A .. AIOT:It, �:Ao PF!F'CISA TF:R r.:J\IORIA PARA V8NCER • EAS'l'A u;"! fJVS C't ''. 11 � , �'f,INATLIRAS, !;, 0U1•:I•; FOR CONTRA OS 187 QUE TENHA 280 VOTOS PAIADE.RROTAII-LOS. EH A LOGICA DAS ELITES VENCENDO NA CONSTITUINTE, NAOPELO VOTO, Vi.AS PELOS ARRANJOS REGIMENTAIS, PELO ESTELIONATO E PELOSI\RTIFICIOS. 
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P�l��!PA1S VOTACO�S DO CAPITULO IV. 
-----------�==========-==========-

J .. TAXAS DE JUROS - cm: BASE EM EMENbA DO DEPUTADO F'EJRNANDO GASPA
RIA?- ( PHDB/SP), FOI APROVADO QUE AS TAXAS DE JUROS REAIS SOBRE OPERA
ÇOES FIXANCEIRAS DE CREDITO SERAO LIMITADAS ATEH O MAXIMO DE 12 P. 
CENTO AO A�O, SENDO CONSIDERADO CRIME DE USURA, PASSIVEL DE PUNIÇAO, 
A COBRA�ÇA ACIMA DO LIMITE FIXADO. DISPOStTIVO APROVADO POR 314 VOTOS 
FAVORAVEIS, 112 CONTRA, 34 ABSTENÇOES. DEVIDO AS CONTROVERSIAS LEVAN
'lADAS-TANTO-PO.R PARLAMENTARES. PROGRESSI&TAS, COMO JOSEH SERRA( PMDB
SP), E CONSERVADORES, COMO DELFIM NETO ( PDS-SP), APOS A VOTAÇAO DA RE
FERIDA EMENDA, TUDO LEVA A CRER QUE NO SEGUNDO TURNO ESTE DISPOSITI
VO SERAH SUPRIMIDO. 
2. NACIONALIZACAO DO SISTEfvt.A FINANCEIRO NACIONAL - O PLENARIO REJEI-
TOU DIA 12.os. 4 EMENDAS ADITIVAS AO TEXTO DO ''CENTRAO'' VISANDO A
NACIONALIZACAO E/OU ESTATIZAÇAO DO SISTEMA FINANCEIRO DO PAIS. A PRI•
}'!EIRA , DE AUTORIA DO DEPUTADO NELTON FRIEDRICH(PMDB/PR), PROPUNHA
A NACIONALIZAÇAO DOS BANCOS DE DEPOSITO, EMPRESAS FINANCEIRAS E DE
SEGURO. ENENDA REJEITADA POR 284 VOTOS CONTRARIOS, 137 FAVORA-
VEIS MAIS 19 ABSTENÇOES. A SEGUNDA, DE AUTORIA DO SENADOR :ALUIZIO
EE7ERRA(PMDB/AC), PROPUNHA A ESTATIZACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, DAN
DO AO ESTADO 51 P.CENTO DO CONTROLE ACIONARIO. DISPOSITIVO REJEITADO
POR 302 VOTOS, TE�TDO 1 02 VOTOS FAVORAVEIS E 6 ABSTENÇOES. A TERCEIRA,
DE CO-AllTORIA DOS DEPUTADOS AUGUSTO CÂRVALHO(PCB-DF) E OSMIR LIMA
(PMDB/AC) E NYDEP.. BARBOSA(PMDB/ES), PROPUNHA A LIMITAÇAO DA APLICAÇAO
DOS FUNDOS E PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA UNIAO AAS INSTITUIÇOES
FINANCEIRAS PUBLICAS. DISPOSITIVO REJEITADO POR FALTA DE QUORUM MINI-
1!O con 1 52 VOTOS CONTRARIO$, 228 FAVORAVEIS E 8 ABSTENÇOES. EM SEGUI�
A PROPOSTA DO DEPUTADO LUI2'1 GUSHIKEN ( PT/SP), QUE PROPUNHA A ESTATI
'.:::AÇAO DAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS QUE TERIAM COMO ATIVIDADE PRIVATIV\
A IUTE�:-:EDIACAO FINANCEIRA 81'( TODA� AS SUAS MODALIDADES. DISPOSITIVO
REJEI1!'ADO POR 316 VOTOS COHTRARIOs', 136 FAVORAVEIS E 10 ABSTEUCOES.

O PLENARIO APROVOU, AINDA, f.i. FUSAO DAS EMENDAS DOS CONSTITUINTES 
JOSEH CA2LOS COUTINHO( PL-RJ) E ALOISIO VASCONCELOS { PMDB/MG), QUE PRO::E
I·E AS IHSTITUIÇOES BANCARIAS PARTICIPAREM EM ATIVIDADES DE SEGURO, 
'T'URISi:O, PREVIDENCIA PRIVADA E OUTRAS QUE lTAO FOREM DESIGNADAS POR LEI 
COHPLE!:ENTAR. DISPOSITIVO APROVADO POR 289 VOTOS FAVORAVEIS, 152 CON
'í'"AA E 1 5 ABSTENCOES. 

C.1U.E;STAC I:!DIGENA 
----------------
----------------

O :'Rl:::SIDErTE DA FUNAI, ROMERO JUCAH FILHO, ANTECIPANDO OS RE
S1 L':'ADl ,'1 D/\S VOTACOF'S ?W CAPITULO DOS INDIOS BAIXOU UMA PORTARIA 
O�DE JAH ESTJI.BELECE CRI'l'ERIOS PARA AVALIAR O GRAU DE ACULTURACAO 
DOS GRUPOfi I:.DIG8NAS • PARA O PRESIDENTE DA FUNDAÇAO NACIONAL DO IN
DIO, EH CERTA A APROVACAO DO ARTIGO 271 QUE RETIRA OS DIREITOS DOS 
INDIOS CONSIDERADOS ACULTURADOS. ESSE CONCEITO, NAO UTILIZADO MAIS 
I'l:'L,\ P�(:PhIA ANTROPOLOGIA, ESCONDE, NA VERDADE, UMA TENTATIVA DE SE 
! O�CAR !·. ASSIMILAÇAO DOS GRUPOS INDIGE:lAS A DITA SOCIEDADE .NACIONAL.
f:.S�/\ Tl·'OIZIA TE!·� SIDO, llIS'T'ORTCAM:ENTE, UTILIZADA PARA JUSTIFICAR O
l'l-.. !.,/\Pl\ • .l•:cr;:r,:!,TO Dt �:IL!lARl�S DE INDIOS NO BPJ\SIL. A IDENTIDADE, DE, UM
POVO Ii:l.C Sb. DE:STROI A'l'RAV,,S DE DECRETOS OU PORTARIAS, O. QUE NOS LEVA
/\ CHFP., SGR FiSTF. ATO, :·.(AIS lWA TEl'lTP.TIVA DE LEC:I'l1IMAR o CEI·rocrrno
1 r .':;M� flOr'ULAÇOb!S.

OL SRITP.RIOS SAO: 
fi) AA CAPACI'rACAO DF. /\BSORÇAO' POR PA�TE DOS INDIOS, DE mt.A 

,\�-' �: I S'rl' ,.CIJ\ l)J\ 1''.ESt,,:A NATUREZA DA PRESTADA AOS HABITANTGS REGIONAIS 
XJ\ú-I:iI IOS., 

P) C011DIÇOES DE ACUI,!ULACAO E ECONOMIA DE TROCA.,
C) OJ�AU DE' DOMil!IO DA LINGUA PORTUGUESA.,
D) G0..AU DF' DEPElJDENCIA DEl BENS DE SERVIÇOS SUPRIDOS PELA SOCIE

nr,nF t:/1 '"'I0�!AI, •• 
1�) PO::INIO D8 PROl-"ISSAO E A'I'IVIDADu; S PRODU'l1IVAS., 

F) OUTRAS CO�IDIÇOES QUE DEli-70NSTREM CT.iARAME:N'J'E DA CONDIÇAO DA
c0:�u1ar ADF INDICF.11/\ • '; 

!lr,.iTE; r�mtErl'l'O; AS fJtlTIDADES Dli: APOIO AA QlJE,STAO · HIDIC6.NA E REPRG-
111 wr•Au•ror;?s 1:Nnrc:illll\l-r,n !<'nrrAo :JruooorAt-JDO, NO CONGRESSO .NACIOUAL O CAPI�UI,O no� INDIOS. ACREDlTA-f..: E QUE SE OBTENHA UM TEXTO MAIS cÔERENTg E�·Uf ATr .. :�DA AAS REIVINDICAÇOES DOS INDIOS, COM A SUPRESSAO DO Ai.�TIGO 271 , R':'. LATADO ACHiA. EH !.'.'-!PORTANTE, PORTANTO, ENCAMINHAR AOS cor,13TITlJI:·!'l'U� m: APELO rARA QUE os nrr.ErTos INDIGENAS SEJAM GARANTIDOS ATRAvEs DA APROVAOAO DOS SECU!:'iTES DESTAQU8S: 

• DO 1601.j DO COJ\:S'I'I'l'UIN'J'E I\LCENI GUERRA.,
• DO 0373 DO CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO.,
1 DO 21 80 DO CONSTITUINTE CARL 'CARDINAL., 
a [)Q 11 lJ.3 DO CONSTITUINTE FABJ 'T,DMAN. 

.. 

.. 



' CONSTITUNOEJHUJLINFORMATIVO NR. O'if 

' I. DEPOIS DA VITORIA REGIMENTAL DA MINORIA(253 VOTOS) CONTRARIA 
1 
P.J, REFORMA AGRARIA, SEMANA PASSADA PODE SER CONSIDERADA UMA SEMANA

-

-

DE VITORIAS NA CONSTITUINTE. NO TITULO VIII, GRAÇAS A MOVIMENTACAO D� 
F'!TIDADES DOS SETORES DE SAUDE, DE SEGURIDADE SOCIAL, DE PREVIDENCIA 
f: DE EDUCAÇAO, RESPALDADA POR CONSTITUINTES PROGRESSISTAS, FORAM 
F'FITOS ACORDOS QUE GARANTIRAM AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NOS CAPITULO$ 
llll:: TRATAM DESTAS QUESTOES. RESTAM, PARA ESTA SEMANA, CIENCIA E TEC
NnLOGIA, COMUNICACAO, MEIO AMBIENTE E INDIOS. APENAS O TEXTO SOBRE O 
vr.:o AMBIENTE EH MAIS Oll MF.NOS TRANQUILO. OS OUTROS TRES, FORTES GRU-
1 1 '!, NAC'1 ONJ\lS E ESTRANGP.1 ROS TENTAM IMPEDIR AVANÇOS SIGNIFICATIVOS. 
l'f'!,'TAN'1'0, A PRESSAO S ERAH F'UNDAMENTAL. 

l l. A REFORMA AGRARIA 
A CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRARIA-CNRA, ESTEVE REUNI

!'A, DIA 17, NA CONTAG, EM BRASILIA, PARA DISCUTIR O TEXTO APROVADO 
PP.LA CONSTITUINTE. FICOU ACERTADO QUE AS ENTIDADES DA CAMPANHA DEVEM 
EHVIAR AAS BASES E ENTIDADES POPULARES, A LISTAGEM, POR ESTADO, DOS 
CONSTITUINTES QUE VOTARAM COM O CENTRAO E A UDR, DERROTANDO A PRO
POSTA DO ACORDO QUE PREVIA A DESAPROPRIAÇAO DA PROPRIEDADE PRODUTI
VA, CASO NAO CU}1PRISSE A FUNÇAO SOCIAL • OUTRA REUNIAO ESTAR MARCADA 
PA�A O DIA 09/06, QUANDO SERAO DISCUTIDAS AS ESTRATEGIAS PARA O SE
G'INDO TURNO DE VOTAÇAO( EMENDAS SUPRESSIVAS, PRESSAO, ETC.), BEM 
r�MO A EDIÇAO DE CARTAZES, DOCUMENTOS• ETC. O TRABALHO DE PRESSAO 
�!/g BASES DOS CONSTITUINTES QUE VOTARAM CONTRA A REFORMA AGRARIA, 
rrvERAH SER ININTERRUPTO, ATEH A VOTACAO DO SEGUNDO TURNO, PELOS 
fI?!DICATOS, ENTIDADF.S B TODOS AQUELES QUE DEFENDEM A REFORMA AGRARIA. 

III. EDUCAÇAO
O PLENARIO APROVOU NO DIA 19.05, O CAPITULO III, REFEREN-.

'�E A EDUCAÇAO. O TEXTO APROVADO POR 433 VOTOS FAVORAVEIS E 2 CONTRA, 
RFSULTC'U DE ACORDO DAS LIDERANÇAS. NENHUM OUTRO DESTAQUE OU EMENDA 
C�E ALTERASSE QUALQUER ARTIGO DO CAPITULO OBTEVE APROVACAO. 
AS PRINCIPAIS CONQUISTAS: 
• A APLICAÇAO DE 18P.CENTO DA UNIAO, E OS ESTADOS E MUNICIPIOS 25 P.

,ENTO, EM EDUCAÇAO.,
• A EDUCAÇAO PASSA A SER CONSIDERADA UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO

ESTADO E DA FAMILIA.,
• O ENSINO FUNDAMENTAL SERAH OBRIGATORIO � GRATUITO, INCLUSIVE PARA

AQUELES QUE NAO TIVERAM ACESSO NA IDADE PROPRIA.,
• AUTONOMIA DIDATICO-CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTAO FINAN

CEIRA E PATRIMONIAL PARA AS UNIVERSIDADES·.,
• AO ESTADO CABEM TAMBEM OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS POR

TADORES DE DEFICIENCIAS, EM SUA REDE OFICIAL.,
• FICOU ASSEGURADO, TAMBEM, AAS COMUNIDADES INDIGENAS, A UTILIZACAO

DE SUAS LINGUAS MATERNAS E PROCESSOS PROPRI,OS DE APRENDIZAGEM, ALEM
nA LINGUA PORTUGUESA MINISTRADA NO ENSINO REGULAR. "' 

A POLEMICA FICOU POR CONTA DE DUAS QUESTOES PRINCIPAIS: A DESTINAÇAO 
r,i-s RECURSOS PUBLICOS E A ATUACAODA INICIATIVA PRIVADA. FICOU 
A;;SEGURADA A PART!CIPAÇAO DA INICIATIVA PRIVADA NO ENSINO DESDE QUE 
ATENDA AS NORMAS DA EDUCACAO NACIONAL, QUE POR SUA VEZ SER.AH AUTORI
� l\f'A E AVALIADA PP.LO PODER PUBLICO. 
C11�1 RELAÇAO AOS RECURSOS PUBLICO$• ESTES TAMBEM SERAO DESTINADOS AAS 
! �· ··or,/\S COMUNIT/\RIAS, CONFESSIONAIS E FILANTROPICAS.

l lJ. DA SEGURIDADE SOCIAL 
O PLENARIO APROVOU, POR ACORDO DE LIDERANÇAS, O CAPITULO II, 

I�bF81{1';N'l'B AA SE:GURIDADE SOCIAL!, POR 472 VOTOS FAVORAVEIS E APENAS 6
Af1 f>'I'E:NÇOES. AS PRINCIPA:1S côr-nru19'rAS � 
• AO PODER PURLICd éOMP8TE Â ÚNlFÕfMIDADE E ÊQUIVALENCIA DOS BENEFI
rros AA�; POPUttêcES ÜREÂNÀS É �ÚMÍS� iRREDU1IBILIDADE DO VALOR DOS 
PENEFICIOS E et,;RÁTÉR DEt1dêRÂ'Í'ÍGG DESóEHT�ALIZADO DA GESTAO ADMINIS
TRATIVA CÓM PARIIêIP.Aeiw DÉi 'Í'RÁBÁí.HADORES, EMPRESARIOS E APOSENTADO� 
- A SEGURIDADE soeÍÁL SERAH FINANCIADA Pôi CONTRIBUIÇAO DOS EMPRE
d.,.4�ntrc, :tN01omNT.a'J otHm!!l A ti'OLHA !)E SALARIO, O PATURAMENTO E LUCRO. 

,; • DA SAUDE 
APROVADO POR ACORDO, POR 472 VOTOS FAVORAVEIS 9 CONTRA 6 

A1 STEJ,:ÇOBS1 09 �EGUIN'Í'ÉS PONTOS:. PARTICIP.ACAO DA COMÚNIDADE NAS ACOJt 
• :�It,CAO DO SISTEMA ÜNICO bE SAUDE, FINANCIADO PELA SEGURIDADE SO-
" !_· L, :1::rAQ, ESTADOS, DF', TERRITORIOS E MUNICTPIOS • .,



�-. PARTICIPACAO DA INICIATIVA PRIV 
\ PUBLICO$ PARA INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS E A PROIBI• 

ÇAO DA PARTICIPAÇAO DIRETA OU INDIRETA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS NA 
1ASSISTENCIA AA SAUDE NO PAIS, SALVO CASOS PREVISTOS EM LEI., 

• A LEI DISPORAH SOBRE CONDICOES PARA REMOÇAO E TRANSPLANTE DE

ORGAOS, TECIDOS E SUBSTANCIAS HUMANAS.
FOI APROVADO, AINDA, DESTAQUE PROIBINDO A COMERCIALIZACAO DO PROCES•
SAMENTO E TRANSFUSAO DE SANGUE E SEUS DERIVADOS. DISPOSITIVO APROVADO
POR 313 VOTOS FAVORAVEIS, 127 CONTRA E 37 ABSTENCOES. CONSTATAÇAO:
�PESAR DE ALGUNS AVANÇOS OBTIDOS, OS GRUPOS CONTINUAM VIVOS E
ATUA�TES NA CONSTITUINTE. DOS 51 MEDICOS-CONSTITUINTES SOMENTE 13
VOTARAM CONTRA A COMERCIALIZACAO DO SANGUE E SEUS DERIVADOS. OS
0UTROS 38 PREFERIRAM FICAR COM SEUS ''COLEGAS'' DONOS DE BANCOS DE
�J\NGllE.

VI. DA PREVIDENCIA SOCIAL
POR QUASE UNANIMIDADE DOS CONSTITUINTES FOI APROVADO, POR

ACORDO, O TEXTO REFERENTE AA PREVIDENCIA SOCIAL, COM 432 VOTOS FAVO
RAVEIS E APENAS 2 ABSTENÇOES• O CAPITULO PREVEH, ENTRE OUTRAS CON
QUISTAS: 
• PENSAO DEVIDA POR MORTE DO SEGURADO DE AMBOS OS SEXOS, TANTO AA

C0NJUGE COMO AO COMPANHEIRO.,
• REAJUSTAMENTO DOS BENEFICIO$ A FIM DE PRESERVAR O SEU VALOR REAL.,
• BENEFICIO NUNCA INFERIOR AO SALARIO MINIMO.,
• GRATIFICAÇAO NATALINA• TENDO POR BASE O VALOR DO PROVENTO DO MES
DE DEZEMBRO.,
• FH VEDADA A SUBVENÇAO OU INCENTIVO FISCAL DO PODER PUBLICO AAS
ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADAS.,
• CALCULO DA APOSENTADORIA FEITO COM BASE NA MEDIA DOS 36 ULTIMOS
SALARIOS E CONTRIBUICOES, CORRIGIDOS TODO MES.,
• APOSENTADORIA PARA O HOMEM AOS/65 ANOS E PARA A MULHER AOS 60 ANOS,
SENDO QUE PARA OS TRABALHADORES RURAIS, DE AMBOS OS SEXOS, A IDADE
1, IMITE SERAH REDUZIDA EM 5 ANOS. t 

• APOSENTADORIA APOS 35 ANOS DE TRABALHO, AO HOMEM E APOS 30 ANOS
AA MULHER.,
• APOSENTÀDORIA, APOS 30 ANOS, AO PROFESSOR E 25 ANOS AA PROFESSORA.
FOI APROVADO, AINDA, DESTAQUE SOBRE A APOSENTADORIA PROPORCIONAL,
GARANTINDO A MESMA APOS 30 ANOS DE TRABALHO AO HOMEM E APOS 25 ANOS
A/\ MULHER: DISPOSITIVO APROVADO POR 412 OTOS FAVORAVEIS, 61 CONTRA
E 10 ABSTENCOES.

VII. DA ASSISTENCIA SOCIAL
TAMBEM APROVADO POR ACORDO, COM 436 VOTOS FAVORAVEIS E APE=

NAS 3 ABSTENÇOES, O TEXTO REFERENTE AA ASSISTENCIA SOCIAL ASSEGUROU: 
• GARANTIA DE BENEFICIO MENSAL(NAO INFERIOR AO SALARIO
MINIMO) A TODA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA E AO IDOSO QUE COMPRO•
VF NAO POSSUIR MEIO� DE SUBSISTENCIA.,
• PARTICIPACAO DA POPULAÇAO NA FORMULACAO DAS POLITICAS E NO CONTROLE
OPS AÇOES GOVERNAMENTAIS.

\'III. QUESTAO INDIGENA 
:=============== 

CONTINUA SEM ACORDO O CAPITULO DOS INDIOS NA ANC, APOS VARIAS TENTA
TIVAS FEITAS PELO COORDENADOR DO TITULO VIII, DEPUTADO ARTHUR DA 
TAVOLA(PMDB/RJ), DE FAZER COM QUE OS PARLAMENTARES, PRINCIPALMENTE OS 
DA DIREITA, SENTASSEM AA MESA PARA NEGOCIAÇAO. 
O ARTIGO MAIS POLEMICO RELATIVO AO CAPITULO VIII - DOS INDIOS, EH O 
271, QUE INTRODUZ O CONCEITO DE INDIO ACULTURADO. OS PARLAMENTARES 
CONSERVADORES QUE TRATAM DESTA QUESTAO, ENTRE ELES, O DEPUTADO BONI• 
FACIO DE ANDRADA( PDS/MG), ARGUMENTAM . QUE SAO CONTRA A SIMPLES SUPRES
SAO DO ARTIGO. SOH ACEITARIAM A SUPRESSAO SE FOSSE GARANTIDO O ESTA
flELECIMENTO DE CRITERIOS DIFERENCIADORES NA FASE DE ELABORACAO DAS 
LEIS ORDINARIAS. PARA OS CONSERVADORES EH FUNDAMENTAL DIFERENCIAR O 
INDIO QUE VIVE EM SUAS COMUNIDADES DAQUELES QUE, SEGUNDO SUAS CONC�P. 
COES, ATUAM DE FORMA ••INTEGRADA'' AA SOCIEDADE NACIONAL. A DIFI
CULDADE DE NEGOCIAÇAO ENTRE CONSERVADORES E PROGRESSISTAS RESIDE EXA�

TAMENTE NESTE PONTO. A DIREITA NAO ABRE MAO DE UM CRITERIO DIFEREN
CIADO, QUER NA CONSTITUIÇAO OU NA LEI ORDINARIA. AO CONTRARIO, OS 
PROGRESSISTAS MAIS LIGADOS E CONHECEDORES DA QUESTAO INDIGENA, NAO
ACEITAM A IN1�ÓDUQAO DE QUALQUER CONCEITO QUE ESTABELEÇA DIFEREN� 
CIACAO• POIS PODE SE TRANSFORMAR EM MAIS UM INSTRUMENTO ETNOCIDA,
DOS MUITOS JAH CONHECIDOS NA HISTORIA BRAS: �IRA. 
1NF:SC. 



CGt,STI'l'UINTE: INFORMI\TIVO INESC BRASILIA, 31 �05.88 NR.045 

AS VOTAÇOES OCORRIDAS NOS DIAS 24,25 E 26 e 05, RESULTANTES DE 

ACOkDOS DE LIDERANÇAS, TROUXERAM AO TEXTO DA CONSTITUIÇAO EM ELABO
JU\('J,0, AVL,lCOS SIGHH'IC1'.TIVOS, COMPI\RANDO-SE COM A CONSTITUIÇAO EM 
VIGOf.,.. DO POIJTO DE VISTA DAS ENTIDADES POPULARES, 
1 ,'Ulril'ALJ,:ê:N'l'E AS LIGADAS AS QUESTOES DE '' COMUNICAÇAO' • E DE 
'' C'If-:J;CIA E TECNOLOGIA'' , ALGUMAS PROPOSTAS FICARAM AQUEM DO DESEJADQ 
t�l\:. !i/,O PALPAVEIS AS VITORIAS. OS CAPITULOS RBPERENTES AO ''MEIO AMB::E
!:..i·:TE 1 ' E AA ' 'CRIANÇA E ADOLESCEN'l'E' ' APROVADOS, REF'LETBM ENORMES 
AV.;NÇOS, EEi: COMO O CAPI'l'ULO DA ''FAMILIA'', ONDE A QUESTAO MAIS PO
Lb!�ICA FOI O ABORTO, QUE POR INVIABILIDADE DE ACORDO FICOU PARA SER 
DEFl�IDA EM LEGISLACAO ORDINARIA. 

PR.Il!CIFAIS VOTAÇOES DA SEt1ANA(23 A 27 DE MAIO)----------------------:u 
• CIEl!CIA E 'I'ECNOLOGIA

OS PROGRESSISTAS ACEITARAM O ACORDO SOBRE O TEMA CIENCIA E TEC
�K'..,CG.:A, SEM DETALHAR RESERVA DE MERCADO, O QUE ERA EXPLICITO NO TEX
TO LA SISTE.r-«.A'rIZAÇAO, NO ARTIGO 255, PORQUE ENTENDEM SUA GARANTIA NO 
A��IGO 200• DA ORDEM ECONOMICA, QUE PREVER AA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CAI' I 'l'AL NACIONAL GOZAR DE PROTEÇAO E BENEPICIOS ESPECIAIS E TEMPORA-
:-.. :;:.os PAI�A DESEtlVOLVER ATIVIDADES CONSIDER.ADAS ESTRATEGICAS ou IMPRES

- C ...... TVJ.:.IS AO DESENVOLVIMENTO DO PAIS. PICOU AilrDA GARANTIDO, NA 
L. ,_,,,'J,, E 'l'ECt10LOGif1, OS �.E.GUlNTES AVANÇOS:

-

-PROM.OÇAO E H!CEI!TIVO PBLO ESTADO AO DESENVOLVH1ENTO CIENTIFICO, 
: .. PESCUISA E AA CAPACITACAO TECNOLOGICA, TENDO A PESQUISA CIENTIFICA 
'. '. ':l.1:ün'fO PRIORITARIO DO ESTADO., 

-?8SQUISA TECNOLOGICA VOLTADA PARA SOLUÇAO DOS PROBLEMAS BRASI-
L1..,_:;'Q$ PAR!i O DESENVOLVIJ1Ell'l'O DO SISTEMA PRODUTIVO NACIONAL E REGIO
:.t>L. O ESTADO APOI/\RAH E PROMOVERAH MEIOS E CONDIÇOES ESPECIAIS DE 
' ..... /.I 110 AO� QUE TENBAl·� F'ORMl\ÇAO EM REC:URSOS HUt-!ANOS NAS AREAS DE 
l ,Z- :.r �/\ J.:: rr:..�C,UISA 'l'ECNOLOGICA.,

-0 �'8RCADO HlTER1!0 H!TEGRA O PNfkIMONIO NACIO!-!AL.

• ,..:O!�U'.llCAÇAO
- PROIPIÇAO DE QUALQUER RESTRIÇAO A MANIF'ESTAÇAO DO PENSAMENTO,

f.,P. C1.:.:,ÇAO, EXPRESSAO E I!JFORt<ACAO SOB QUALQUER FORMA .PROCESSO DE 
\':':Cl 1;.ÇAO, VEDADA TODA B QUALQUER CENSURA DE NATUREZA POLITICA, 
l .'..OLQGICA E ARTISTICA, COl'-:PETINDO ÃA LEI FEDERAL REGULAMENTAR.,

- QUAI-!TO AA DIVbRSOES E E&PETACULOS PUBLICOS, CABE AO
• ,.. .. F''R PllPLICO I!fFOR::AR SOBRE A N:f.\TUREZA DOS MESMOS, E AS FAIXAS
.:.-:'.-.:":IJ\.f!, LOCAIS E HORARIOS NOS QUAIS SUA APRESENTAÇ_AO SE MOSTRA INA
[_ ':,. U/-.Ct�., 

-f.,.QS �'.EIOS DE COEUIHCAÇl,O SOCIAL F'ICA PROIBIDO, DIRETA OU UlDI-
- ! ""!: :E:·rTE, SE:!E!': 1,:0:-!0PCL IO OU 01 IGOPOLIO.,

- Pi.lfLICAÇ'AO DE VSICULOS n:PRESSo�; DE COMUNICAÇJ\O HJDE:PE�!DEtrTE
:a· tlC��Ç/\ DE AUT 

- PPODUCAO E PROGRAMAÇJ\O DE RADIO E TV ATENDENDO AOS SEGUINTES
1 • • • e! 1 ·1 ()!:: f,I •UCAÇ/\0, /,l Tr•;. ClJL'rURA E; INF'ORMAC/\0. , 

- J 1 0!10Ç/\O DA CUL'rUJ:/\ N/\CimI/\L E :REGION/11 E ESTIMULO AA PRODU-
r·, nmF PU!fJMlTE 

,. '1 

- f.. r.r;cJO�!ALIZl\ÇI\O SF,FJ\ll Gt,RANTID/\ EM LEI. ATRAVES DE
i '!• r"l'li/.1 �i, :,/'. PRODUÇAO CULTURAL, ARTISTICA E JORNALISTICJ\.,

- ,'\O PODtR EXECUTIVO CO�PETE OUTORGAR OU/E RENOVAR CONCESSAO,
''I 'E'An 1� AlJTORIZ/\ÇAO DE RADIO E DIFUSAO SONOR/1. E DE SONS E IMAGEN� 
._,J ..,o AO CO!lGRESSO APR8CIAR O ATO E:M REGIME DE URGE:NCIA. O PRAZO 
_.:r•:1cr,Sf"t,O ou PER:�rsSAO SERA!·! DE DEZ ANOS PARA RADIO E 15 ANOS PARA 
. , 

- O CONGRESSO �lACIOHAL INSTITUIRJnI COMO ORGAO AUXILIAR, O CON-
1 ·10 DF. COEUl'!ICAÇAO SOCIAL, NA FORMA DA LEI., 

. 

- O 'l'J\Jl1\CO, AS ftE:BIDAS J\LCOLIC/\S, FORMAS DE TRATAMENTO
. .--,POTOXICOS TERAO RESTRIÇOES LEGAIS NA PROPAGANDA B EH PERMITIDO A 

l"'E. SF.lTS MALF.FICIOS. 



- sx1r, .. , , l'lt. íO�·TA I./1. LEI, PARA INSTP.LAÇAO DE OBRA ou ATIVIDADE
q 1 �f'ODll7 !, .. Df-:CiI'/\fJM;:/>.() r:o MF'IO /1.MBIENTE, ESTUDO PR8VIO E IMP/\CTO 
/1.''I J J, t!'l'J\L /o. (JlJé SI•: 1 /II.! !l PUJ L1CID/\ü8., 

- CO!lTtOLAR PRODUÇAO, COMI:.:RCIALIZACAO E O EMPREGO DE TECNICOS,
Ol"f'\;" r-' n1n�1TANClfl,S /1.RRI SCADAS /\/\ VIDA E AA SUA QUALIDADE, BEM COMO 

!1 ) '!l'IO At�BlE!l':l'E.,
- PROTl.��� A VIDA DA FAUNA E FLORA E PROIBIR PRATICAS QUE PRO

VOQUE:r,,: A EXTINÇAO DE E'SPECIES OU QUE SUBMETAM OS ANH�AIS AA CRUEL
f'/ DE., 

- AS CO�DUTAS E ATIVIDADES CONTRA O MEIO AMBIENTE SUJEITARAO OS
i:.F�ATORES, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS, AA SANCOES PENAIS E ADMI
::I.:�R.ATIVAS, ALEM DA OERICA-CAO D8 REPARAR OS DANOS CAUSADOS., 

- SAO PATRIMONIO NACIONAL: A FLORESTA AMAZONICA, A MATA ATLANTI
rp , i'.. SERR/, DO �1AP., O P.I\NTANf..L MATOGROS SENSE E A ZONA COSTEIRA., 

- A LEI DEF'IrllRf..!! CO�IDICOES, PRESERVA!ITDO O �·:EIO AMBIENTE:, INCLU
�IVE QUANTO AO VSO DS RECURSOS NATURAIS. 

- AS USINAS QUE orERAM COM REATORES NUCLEATIES, DEVERAO TER SUA
LOCALIZAÇAO DEFINIDOS EM LEI FEDERAL. 

• IriDIOS
C,ESDE SEGUNDA -PEU�/i,, l>IA 23.05, VE.M SE TF;NTANDO UM ACORDO 

T!.RA O CAPITULO DOS INDIOS. ESTE CAPITULO, POR SER O ULTIMO ANTES 
l.: 1,ISPOSIÇOES TRANSITORIAS, ESTAH SENDO USADO COMO ' 1 GANCHO'' PARA 
f 7FT/·.REA1·m:1To DAS VOTAÇOES, POIS CASO FOSSE VOTADO SEMANA PASSADA 
,,. Ll';!\�UA 1, ANC VOTAR n:r:nIATAMENTE O MANDATO PRESIDENCIAL. 

tSTA Sl'l'Ufl.Ç/,0 PAR/\ OS H!DIOS EH UMA 1 'FACA DE DOIS GUMES'', POIS 
2 f· DF. UM LADC PERMITE MAIOR 1'E�PO PJ\RA FECHAR UM TEXTO ADEQUADO, POR 
c·-'fxO t TEM ENFREr-JTADO UMA PODEROSA PRESSAO DO t I CENTRAO II , QUE 

: Rl-.f.E:nA OS INTFPESSF.S DOS MILITARES E El'<PRESAS MINERADORAS. 
WJ:! PRIMEIRO !�OEENTO DE NFGOCIAÇAO CHEGOU-SE AO ENTENDH!ENTO 

'. :' 2:To f\.O /.PT. ?71 ( C MAIS POLEMICO), ONDE FOI sun&TITUIDO O CONCEITO 
1 r i:.CUl,TUR/1.ÇAO PO�: ' 'OS DIREITOS T'SRRlTORIAIS PREVISTOS NESTE!� CAPI
'"'Tl1.0 tOH SE /..PLICAM AOS P!DlóS OUE OCUPAM 'l'F.RRAS INDIGENAS, GARANTI
:;os os DIRFITOS DAS COMUNIDADES QU8 '\._ENHAl-1 &IDO ILEGITIMAMENTE DESA
LCJADAS Dr SlJAS TrmRAS.' ' QUE NAO EH IDEAL, MAS MELHORA o TEXTO DA 
�I!'TFMATIZAÇAO. 

OUTRAS INVESTIDASDO 1 'CBNTPAO' 'VEEM OCORRENDO, SAO ELAS: ACRES
CI�O DE UV PARAGRAFO UNICO AO ARTIGO 268, ESTABELECENEO QUE COMPETE 

@-

-

J.:. .. �. UNIAO A DEMP.RCAÇf,0 DAS TERRAS UJDIGENAS, PARA EM SEGUIDA, ACRES- • 
CE:'!TAI'- AO ARTIGO 2r-9, QUE: ' • SAO TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR 
PELOS INDIOS ••• '' CONFORME O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 268. ISTO 
STGNIF'ICA CONSIDERAR TERRITORIO INDIGENA SOMENTE AS AREAS QUE AAH 
ESTAO DEMARCADAS ATEH O PRESENTE MOMENTO. 

POR ULTIMO, O ''CEN'I'RA0 1
• VEM TENTANDO MODIFICAR O PARAGRA-

FO T8RCEIRO, DO ARTIGO 269, A EXPRESSAO '' DE INTERESSE DA SOBERANIA 
J:i\CIOtlAL'' POR • 1 I:J'fERESSE PUBLICO''. O QUE AMPLIA A POSSIBILIDADE 
DE IMPLANTAÇAO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS COMO CONSTRUÇAO DE ROD0-
\'1/,S, PONTES, HIDRELETRICAS, ETC., NOS TERRITORIOS INDIGENAS, MESMO 
CUt ESSAS OPRAS rJAO SEJAM NECESSARIAS PARA POPULAÇOES DAS AREAS. 

AS NEGOCIAÇOES DEVEE CONTINUAR, MAS O ACORDO SOH DEVERAH SER 
Fi·.Cl!ADO HOJE(31.05), MOMENTOS. AN'rES DO CAPITULO ENTRAR EM VOTAÇAO • 

• !•!, FAViILIA, DA CRIANÇA, DO ADOL8SCENTE E DO IDOSO 
- A l;'A!-!ILIA, BMiE, Dl\ SOCIEDADE, TEM PROTECAO DO ESTADO.,
- CP.�N·18�1'f0 bl! CIVIL I:.: GRA'l'UI'l'O, E O CASAMENTO RELIGIOSO TEM

1 !-'!:.:Tu CIVIL :-JOS 'l'ERMOS DA LEI., 
- Et!'l'll.-'ADt.: PM'tlLl/\1� Ell A COMUNIDADE FORMADA POR QUALQUER DOS

1 ;u_�· I:; SF'II�'. DBSCElJDEi'!TES., 
- A SOCIBDADE CONJUGAL SER11A F:XERCIDA IGUALMENTE PCLO HOMEM

1 'i·.L/\ MUL!Jl.:,f.:. -

-



--· 

-

- O DIVORCIO SERAH CONSEGUIDO APOS 1 ANO DA SEPARAÇAO JUDICIAL --
OU 2 f-.iiOS COMPROVADA A SEPARAÇAO DE FATO., 

- O Ct.SAL DECIDE SOBRE O PLAt)EJ AMENTO F' At1ILIAR, E O ESTADO
PRGPICIJ\.RA!I II:.CURSOS l:.DUCACIONAIS 6 CIENTIFICOS PARA O f.;XER
ClCIO uESSE DIREITO, VEDADA QUALQUER FORMA COERCITIVA POR PARTE DE 
It:[ TITUIÇOE.S OF'ICIAI S OU PRIVADAS., 

- l:,11 DEVER DA F'AMILIA, DA SOCIImADE E DO ESTADO ASSEGURAR AA
C!UJ..!!ÇA E AO ADOLESCENTE, DIREITO AA VIDA, AA SAUDE, AA ALIMENTA
CAO, AA EDUCACAO, AO LAZER, AA PROFISIONALIZAÇAO, AA CULTURA, AA 
nIGNIDADE, E AA CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, ALEM DE COLOCAH
LOS A SALVO DA NEGLIGENCIA, DISCRIMINACAO, EXPLORAÇAO, VIOLENCIA t

CRUELDADE E OPRESSAO., 
- O ESTADO E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PROMOVERAO PROGRAMAS

DE ASSISTENCIA OBEDECENDO: PERCENTUAL DE RECURSOS PUBLICOS NA ASSIS
TE.1:CIA DA SAUDE MATERNO-INFANTIL., PROGRAMAS DE PREVENÇAO E 
P.'l'ENDH�NTO ESPECIALIZADO AOS DEFICIENTES FISICOS, SENSORIAL OU 
MENTAL., 

- DIREITO AA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AA EDUCAÇAO.,
- DIREITO AA PROTEÇAO ESPECIAL: IDADE MINIMA DE 14 ANOS PARA

ADl:ISSAO AO TRABALHO., GARANTIA DE DIREITOS PREVIDENCIARIOS E TRABA
LHISTAS E ACESSO DO TRABALHADOR ADOLESCENTE AA ESCOLA., 

- GARANTIA DE INSTRUÇAO CONTRADITORIA E DE AMPLA DEFESA AA
C�IA�ÇA E AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA ATO ILEGAL., 

- PROGRAMA DE PREVENÇAO E ATENDIMENTO AA CRIANÇAS E ADOLES
C8tlTES, DEPENDENTES DE DROGAS., 

- A LEI PUNIRAH SEVERAMENTE O ABUSO, A VIOLENCIA, E A EXPLORA
ÇAO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE., 

- OS FILHOS• DENTRO OU FORA DO CASAMENTO, E OS ADOTADOS, TERAO
OS MESMOS DIREITOS, PROIBIDOS QUAr'SQUER DESIGNAÇOES DISCRIMINATORIAS 
RBLATIVAS AA FILIAÇAO., 

- MENORES DE 18 ANOS SAO INIMPUTAVEIS, SUJEITOS AA NORMAS DA
LECISLAÇAO ESPECIAL., 

- OS PAIS TEM O DEVER DE ASSISTIR , CRIAR E EDUCAR OS FILHOS
l'Er!ORBS E OS FILHOS MAIORES TEM O DEVER DE AJUDAR E AMPARAR OS PAIS 
:JA VELHICE, CARENCIA E: LNFERMIDADE., 

- OS IDOSOS TERAO PROGRM!AS DE AMPARO PREFERENCIALMENTE EM

rr;us LARES E TRANSPORTE URBANO GRATUITO APOS 65 ANOS. 
- A LEI CRIARAH CONDICOES PARA CONSTRUÇAO DE LOGRADOUROS, E DOS

I T TFICIOS DE USO PtlRLICO, FARRICAÇAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLE
TIVO, ADAPTAÇA0 DOS JAH BXISTE�JTES, VISANDO GARANTIR ACESSO ADEQUADO 
AA PRSSOAS DEFICIENTES. 

IHESC 
614837IESE BR'1l> 
1154282CUTB BR 

'I 



DRASILIA, 07.03.88 NR.035 

r. "mlSTITU 1�:'I'E hCc.Lr..I:A Rl Tf,:o E EM l'b.:WS DE QUATIW HORAS O ru,-
: .... -.i..'' .,.,Cl.CLUIU A VOTAÇ,-..C on TITULO II, CArITULO III IV E V(DOS DIREI-
7C� �-�r�rs, PULITICCS b LOS rAtTILOS POLITICOS) E ÍNICIOU A VOTAÇAO 

: ... r_ ,h,C III RE.PLRE1!Tf:.. AO CAPITULO I SOBRE A ORCANIZAÇAO POLrrrco-
.:.. ··_:. -· 'ILA'IIVA "C ESTA:."'. 

1. �.: I'RB AF VOT.AÇO!:,S 1 'l,I S 1:-:fORT.Al:'l'I!.S DESTACM10S: 
- .• --_: ...... 1(: D0 CA:-'l'I'ULC IV - 1 '0 SUFtArro Im ll:IIVEP.SAL, E O VOTO DII'.1::-
- .J � � LC2L'TO, CCh ICUP.L ""LC.P n1,l,A TOL,OS' ' - DE: ACORDO COt': O TEXTO D/\ 

... ' L' .\'1'I7.AÇ/\O. A FOU,�·1::::,, CO�l nl:.LACAO AO ARTIGO ACIMA VBRSOU ENTRE 
i .. L:.: /1,S: i,. D<"' CL �:TL.1,0, QLL Er/\ SUI.iSTITUTIVA E POI APROVADA POR 

_ r .. . � IO!:i COHTlU\ 3r, l:. 3 ADS'l'l:.:1!ÇC1:.S. L.f'TJ\ é/'6NDt. AC.hnOU SEI:DO APROVAD/\ 
- ,, -· r t, IW ACO ... DO : t.'. LIDE.;,/\1:Ç/.: !JO QUAL .SOH l�AO PARTICIPOU A LIDERArr

r.. T"> .. .  L:!T!-:i:..'l'/,·.·�O, f.. I vun.,l\ :-'L'GUI:!Tf, !:.F.Tot�l\VA A QU6STAO DO SllFT�AC:D
1T . j � r� Jrnr-r.o r-v· . IH,,�! 'o c-r.•111,1"11"' L 1rorr·r,......, ... 1JI"(pr.(' !>") ..... - ...., \u .w .. •. __ .. J..I . J, .e.. .... 1,'-- • LJ uê.1. 'LJ..l\' J." /1v ....,, Li\. ,,,. \ r\ .vu- '"' ... • 
,� - ' � !.O ' 'cc�· J '"'T1i.l. 17.'.I CI� r J ':.1. '.2GLCS 1 1 DE'.'E.!U/1 RE TOI��!Al� AO TB.XTO

_ : • •• ._J f �\ ST:':'....,:�:/II. i-.f;,,C. - � /: "�_/''.',.e; .. '], , , l ., .... :.r l UYOIS IL2, O �;ovo ·rEX'rO FICOTT cmr. /\ 
. E.l.,!'.ÇliO: ••• ' ',,:.'_'. 1 C - ·..., ::,1-'P:':,\,...IO h!1 ut'.IVE.RSAL, O VOTO EIT 
9LC�[ ':'C, CCi: : ,..li.! \f/ 1 � -� I'A'''.\ TODO:,. A SODE.Rna/\ POPULATI se

- •. � -�,.,It.•A rI:.:,o PLL1. L e l'l'O, J LL/\ 1::rc1ATI lú POPULAR, f'LLO V8'110 rorlr
:.. ••• !:. \é,f!:.Rh.:mo, CONFOk11B úISPIJ�'J.:,I'J.. /� LE.I''. :, 

-P/;�J\GPJ1F'O PRP1EIRO DO /iP.'rIGO 1 G. SOBRE. A ADCCAO DO VO'l'O FACULTATIVO
EL1:·n:A?:DO O VO'I'O OBRIGATORIO. LSTA EME�mA DO DEPUTADO PAULO DELGADO
(F''I'-ST') f'OI REJEITADA ro� 355 VOTOS COllTRA E. 115 FAVORAVEIS E G
,�PS?L;�ÇOE.S. NBSTE, I'!'EM O Pt--IDP., PFL, PTB, PDC·C O PMB VOTARAM CONT�A.
e T'l.J'I , I'T, PCFl [. PL SE POSICI,ONARAr� FP.VORAVI:..I.S, E!IQUANTO o PTR ESTAVA 

• . ... [ .... �'.".'6. / 
.,, 

01..i':'�A E.!'.E!IDA OUE /:.CiffFOU OS TRABALHOS DO PLEillAP.IO POI A DO DEPU
'::1,: r tlE2_! ... ES ZA!il:.TI ( Pt-:DP-RS) • QliE. RLSTITUIA A PJWAÇAO DA CO!�ISSJ\O DE 
� ::','.:.L ' 1

r TIZAÇAO, Phr:�!ITI:.Dn O VO'l'O FACULTA'rIVO AOS J1Et:ORES DE 1 G A!!OS. 
L, ,..;. ti''B::D/\ FOI /,PP.OVi\D/\ T'OR 3S5 VOTOS F/1VORAVEIS , 9q VO'I'OD CONTRA C 
J" 1,I �':'L:JCOl:.f. llL <"f/\ VOT/\ÇAO L!1 I!JT.l:.Rl!.SSA�lTL OBSERVAR CC!�O VOTOU O 
..... :· .,.. • O C:RUPO L"' :u:/ . .:.,()1\ �-Ar.ro C0\11,S FOI Fr.VO /iVEL AA OUESTS?AO, BH-
1.,L .• :�l' C:3 t:'cT'uTJ\L('S LIG/,[liS AC' ("'()i'.;'.:;T1 1rUil.Tt Cl-.P-l,OS Sf•.:lT' A:mA FORA� 
r"'�.:.:.,�, FICA!TDO O DB!',.: .. ·1.rc CA�rcsc J'.LVES .,y CI�!A DO t�UlW, CO:� A ADS
.:L::·..- ':;. C T'f"L :cn SL::!,C "'? ",,rcr• ·:r".GU,::.. "JOfCu /� r AVO�, b�'.('UJ..::TO O 
r , r -� r0 r EPU:'ACO JCBE.II LOU::C:;f"O .í'Cl CC':?'!T..ARIO. O PDS DO DEPUTA['.,0 
: · 'i :'. :.. ::ETTO TAY�õE!" FOI CO::Tk" 1: O SEt:.11.DCR J AF.11AS PASSARIHIIO FICOU 
-----:· i. Af-GTI:..!:Ç/-\0. O PL DE AFrrr· D0!1I�l"''OS SE rosrcror:ou CONTRARIO E O 
f: T' f::',,!:'n /1.DOLFC DB CLIVEI!' . SL I3STBV6. O PTR E O PMB SE AUDE!�TA!J\M. 
u ...., f, ::-;::,T, PCE, rc !:'O P E PSB 70TAP.AM A F/NOR •

. \ I OVA F8DAÇi�O rn Vt,�i\0:fd':' :rRn�EIRO DO ARTIGO 1 G PACSOU A SER: 
••• ' 'O ALISTA}:E.::'IO l:.LLI'I'Cl:l\L E O VOTO SAO OBRIGATORIOS PARA OS ��AIC
;:L� :...L, 1 8 f...!•!CS E F' ACUL'l'ATIVOS PhP..A OS ANALFADETOS, OS MAIORES DE 7 O 
1,. .. ::.., L OS MElJOF-.I:.� A PARTIR DE 16 ANOS. 1 ' 

vU':'RA V01'AC:AO P�PORTi',f!'l'.c, E (.)UE TEM RSPERCUSSAO PARA A QUESTAO 
:- �. :· V ...., i,('AO DO '�A�:LA'f'O PF.B�ILE :TE SARNEY, F'OI COM RELACAO AA EMENDA 
,._;>��..,:.l!TADA POR 1 O rf.:-'LA!-!CNTJQES E FUNDIDA NUMA SOB AO PA'R.AGRA-
í" n:r.!'!:'lo DO AF.TICO 1 G, :=!EFERE.�!TE A INEGIBILIDADE PARA os MESMOS CAR
c:.:c, :W PERIODO SUBSE0 •E:rTE, DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, GOVERNADORES 
!:. E LSTADO E DISTRI'l'O FE.DER/\L E. PARA PREFEITOS. POR FALTA DE QUORU M 
(J1;11P:CADO A EMENDA FOI REJEITADA POR 270 VOTOS FAVORAVEIS E 201 
\'O':"OS CONTRARIOS E 1 3 ABSTENÇ0.1:!,S. NOVAMENTE O PMDB DO SENADOR MARIO 
cn'..rAS FOI FAVORAVEL F, o DO DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA FOI CONTRA. 

DE ACORDO COM ESTE RESULTADO O NOVO TEXTO APROVADO FICOU DA SE-
GUINTE MANEIRA: ''SAO INELEGIVEIS PARA OS MESMOS CARGOS, NO PERIODO 
SUBSEQUENTE, O PRESIDENTE DA REPUBLICA, OS GOVERNADORES DE ESTADO E 
DO DISTRITO FEDERAL, OS PREFEITOS E QUE, OS HOUVER SUCEDIDO OU SUBS
TITUIDO NOS SEIS MESES ANTERIORES AA ELEIÇAO''• 

DESTA FORMA, MANTIDO O TEXTO DA COMISSAO DE SISTEMATIZACAO A 
p�ss:BILIDADE DE SE NEGOCIAR U}I: i".ANDATO DE 4 ANOS PARA SARNEY, COM A 
T'i.c.LE.IÇAO, CONFORME PROPOS'rA DO SENADOR FRRNANDO HENRIQUE CARDOSO,FI� 
...,r.. '.'.S':'IDA PARA O FI!-lAL HA FASE DO TITULO IX - DAS DISPOSIÇOES TRANSI-
': 10RIAS. COM ISTO, FICA ADIADO TAEBEM UM ENTENDIMENTO ENTRE SA.Rll81l 
L O LBGISLATlVO, PROPICIANDO u:1. HAIOR TEMPO PARA A DEFI1-;IÇAO. DOS VO
TCS DOS CONSTITUI�TES. 

AO CONTRARIO DO QUE PR6TtNL>IA O DEPU'l1ADO ULISSES GUH�ARAES, NES
SL: FJ.!,; DE SEMAUA ( 5 E 6 DB MJ\RÇO) NAO HOUVE QUORUM HO PLENARIO, 
p!PE;DINDO OUE AS VOTAÇOES CONTINUASSEM .. O MOTIVO REAL DA AUSENCIA D.OS 
rc::S'l'l'rUINTES DEVE-SE AO FATO DE AINDA ESTAREM EM CURSO AS NECOCIA
Cú.l!;S PAPJ, A QUESTAO DO MANDATO PRESIDENCIAL E SISTEMA DE GOVERNO• AS 
! IDbRl-.HÇAS CONSERVADORAS, 'rbMBHbO A APROVAÇAO DE UM MANDATO DE 4 ArJOS
f'í�::A CC rRESIDE!lTtS l.)A PEPUBLICA, CONFORME llOVA TATICA DO rrmn DO SE
.,1.va:: -r�ARIO COVAS, ESTAC Of:JST�.,:UH!DO OS TRABALHOS DJ\ ANC NA TEH'fATIVt,
=� Rl�b�T�n os �OTOS rAVOkAVCIS AOS 4 ANOS. 



LEX NR.028/88 

CONSTITUINTE: INFORMATIVO Il':E fC B�ASILIA
1 

11 �0� 1 88 NR.036 

I - COM A APROXIMAÇAO DAS VOTACOES SOBRE MANDATO PRESIDENCIAL E 
SISTEMA DE GOVERNO, AUMENTAM AS ?RESSOES PROVENIE�!TES DO PALACIO DO 

.- PLANALTO E MINISTROS MIL ITARF.S AA A!'JC. EM ,ALMOÇO ONTEM, ( 1 O. 03) REU
NINDO OS TRES MINISTROS MILITARES, O CHEF'E DO SNI, O CHEFE DO GABINE
TE MILITAR E O MINISTRO CHEF'Fj DO E:MFA, O ��INISTRO DA AERONAUTICA 
AFIRMOU: ''O MANDATO DE CINCO ANOS PARA SARN8Y EH FUNDAMENTAL PARA 
ASSEGURAR A TRANQUILIDADE DO PAIS''. ALEGARAM AINDA QUE AS ELEICOES 
ESTE ANO TRARAO DIFICULDADES TNSUPERAVEIS QUE PODERAO AFETAR AS INS
TITUIÇOES E O PROPRIO GOVERNO. 

- ENQUANTO ISTO, CONTINUAM AS ARTICULAÇOES NO CONGRESSO CONSTI-
TUINTE PARA CONCLUIR O ACORDO SOBRE MANDATO PRESIDENCIAL E SISTEMA DE
GOVERNO. OS NUMEROS SAO IMPRECISOS., DE ACORDO COM O DEPUTADO MILTON 
REIS, APOS REALIZAR PESQUISA, EXISTEM HOJE 259 PARLAMENTARES PRESI
DENCIALISTAS E 217 PARLAMENTAf,lSTAS. MAS COMO 83 CONSTITUINTES AINDA
ESTAO INDEFINIDOS, A OUESTAO NAO ESTAH FECHADA. ENTRETANTO, AS ULTI
MAS CONVERSAS ENTRE ULYSSES E SARHEY, INTER�EDIADAS PELO
NOVO ASSESSOR PARTICULAR DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, THALES RAMA
LHO, APONTAM PARA CONCLUSAO DE UM A NAS SEGUINTES BASES: PARLA
MENTARISMO E CINCO ANOS DE MANDATO P.RESIDE'NCIAt.. CASO ESTE ACORDO
SAIA, A QUESTAO DA DURAÇAO DO MANDATO DE. SA!�NEY SERAH DEFINIDA 
NAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS, ATEH FINAL DE MARÇO.

II - ENTRE AS PRINCIPAIS VOTAÇOES OCORRIDAS ESTA SEMANA, DESTA
CAMOS: 

• AUTONOMIA POLITICA, LEGISLATIVk, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PARA BRASILIA, ALEM DO QUE, DISPORAH DE UM� CAMA RA LEGISLATIVA. 
EMENDA APROVADA POR 41 3 VOTOS CON'rRI\ 3 E 9 ABSTENCOES., 

• LIMITAÇAO DAS REMUNERAGOES AOS F'UNCIONARIOS PUBLICOS(MARAJAS)
QUE, CONFORME O NOVO TEXTO NAO PODERAO RECEBER ACIMA DOS SENADORES, 

4itoEPUTADOS FEDERAIS E MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL PEDERAL. A EMENDA 
DO SENADOR MARIO COVAS CONTOU COM AMPLO RESPALDO., 

• MANUTENÇAO DO TEXTO DO ''CENT�AO'', GARANTINDO VOTACAO EM
DOIS TURNOS PARA OS MUNICIPIOS COM MAIS DE 200 MIL ELEITORES.,

• OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO
EM CARGO PUBLICO, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL., 

• APROVAÇAO DO DIREITO DE SINDICALIZAÇAO E GREVE AOS FUNCIONA
RIOS PUBLICOS(EXCETO DE MI1'.ISTERI0S 1ILITARES). EMENDA APROVADA POR

/ 303 VOTOS E 44 CONTR.P .• 
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MLNIMO, FUNDO DE GARANTIA, LICENÇA-MATERNIDADE E SEGURO CONTRA ACI 

DENTES DE TRABALHO, COM 36 VOTOS CONTRA E 33 A FAVOR,REJEITADA POR 

FALTA DE QUORUM; 

-EMENDA DO DEPUTADO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA QUE PREVIA

A PROIBIÇÃO DE QUALQUER TRABALHO A MENOR DE 14 ANOS E DE TRABALHO 

NOTURNO E INSALUBRE AOS MENORES DE 18 ANOS, 

POR FALTA DE QUORUM. 

2.2 - CONSERVADORAS: 

TAMBÉM PREJUDICADA 

-EMENDA DO DEPUTADO GASTONE RIGHI QUE APESAR DE ESTABELE

CER A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR AOS 12 MESES, ABRE ESPAÇO À DE 

MISSÃO SEM JUSTA CAUSA, COM 75 VOTOS CONTRA E 18 A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO DARCY POZZA QUE NÃO PREVIA QUALQUER

GARANTIA DE ESTABILIDADE DO TRABALHADOR, COM 64 VOTOS CONTRA E 29 

A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO MAX ROSEMMANN, NOVAMENTE CONTRA A 

ESTABILIDADE DO TRABALHADOR E PERMITINDO A DEMISSÃO SEM JUSTA CAU 

SA, COM 59 VOTOS CONTRA E 34 A FA�OR; 

-EMENDA DO DEPUTADO AMARAL NETO QUE PREVIA A INCLUSÃO 

-

DA PENA DE MORTE NOS CASOS DE ESTUPRO, ASSALTO E SEQÜESTRO SEGUI e 
DOS DE MORTE, COM 84 VOTOS CONTRA E 05 A FAVOR. 

DESTA FORMA, COM AS EMENDAS REJEITADAS, ASSUNTOS IMPOR 

TANTES, QUE APESAR DAS TENTATIVAS, MANTIVERAM-SE TAL QUAL CABRAL 

PROPÔS EM SEU TEXTO, FICARAM COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

-ESTABILIDADE: ART.62 - ALÉM DE OUTROS, SÃO DIREITOS 

DOS TRABALHADORES: 

-GARANTIA DO EMPREGO, PROTEGIDO CONTRA A DESPEDIDA IMOTI

VADA, ASSIM ENTENDIDA A QUE NÃO SE FUNDAR EM: CONTRATO A TERMO; 

FALTA GRAVE; JUSTA CAUSA, FUNDADO EM FATO ECONÔMICO INTRANSPONÍVEL , 

• ,CS, O. 8, 81 8, n9 50, 4ç and., Salas +3�/ • l ,l 1
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TECNOLÓGICO OU INFORTÚNIO NA EMPRESA; SEGURO-DESEMPREGO, EM CASO 

DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO; FGTS; SALÁRIO MÍNIMO CAPAZ DE SATISFA 

ZER AS NECESSIDADE BÁSICAS DO TRABALP.ADOR E AS DE SUA FAMÍLIA ... ; 

IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTO; GARANTIA DE SALÁRIO 

FIXO, NUNCA INFERIOR AO MÍNIMO ... 

FORAM AINDA APROVADOS OS ÍTENS RELATIVOS AO DÉCIMO-TER 

CEIRO SALÁRIO, JORNADA MÁXIMA DE 4 HORAS PARA O TRABALHO CORRIDO 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, AVISO PRÉVIO E DIREITO À INDENIZAÇÃO 

-
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA ATIVIDADES CONSIDERADAS PENOSAS, IN

SALUBRES OU PERIGOSAS, APOSENTADORIA, ASSISTÊNCIA GRATUITA MÉDICO

HOSPITALAR AOS DEPENDENTES, SEGURO CONTRA ACIDENTES; AMPLIAÇÃO DOS

DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS.

lrlí' 

COM RELAÇÃO À PENA DE MORTE, O TEXTO DO CABRAL II FICOU 

MELHOR DO QUE O ANTERIOR, UMA VEZ QUE PRO�BE � PENA CAPITAL EM 

QUALQUER HIPÓTESE. 

III - QUESTÃO 

INQUÉRITO(CPMI) DESTINADA A 

APURAR AS DENÚNCIAS FEITAS PELO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" SO 

BRE UM HIPOTÉTICO COMPLÔ INTERNACIONAL CONTRA A SOBERANIA BRASILEI 

RA NA AMAZÔNIA, JÁ REALIZOU QUATRO SESSÕES. OS SENADORES E DEPUTA 

DOS QUE NÃO SE ALINHAM COM A POSIÇÃO DEFENDIDA PELO "ESTADÃO" FORAfl 

MAIORIA APERTADA NA CPMI(9 x 8). 

APÓS OUVIR O DIRETOR DO "ESTADÀO",JÚLIO MESQUITA, O PERITO, 

DR.VILANOVA E PARLAMENTARES, O RELATOR DESSA CPMI, SENADOR RONAN 

TITO, ENCONTROU EVIDÊNCIAS DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA NA DOCUMENTA 

ÇÃO QUE FUNDAMENTA AS DENÚNCIAS. 

DEVIDO A ESSAS EVIDÊNCIAS, O RELATOR JA APRESENTOU SEU RELA 

TÓRIO SOBRE Ale ETAPA DOS TRABALHOS, ONDE APONTA DETALHES DA IN 

VESTIGAÇÃO QUE INDICAM UMA INDUÇÃO POR MÁ-FÉ E RECOMENDA QUE OS 

'1( 

·�u 11t·r / 
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' 

AUTOS SEJAM REMETIDOS A AUTORIDADE COMPETENTE, A FIM DE QUE ESTA 

DÊ INÍCIO A INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGUE QUEM TENTOU ENGANAR 

QUEM. O RELATOR SUPÕE QUE O "ESTADÃO" TENHA SIDO LUDIBRIADO EM SUA 

BOA-FÉ. O SENADOR RONAN TITO PROPÕE, TAMBÉM, QUE SE DÊ CONTINUIDA 

DE NOS TRABALHOS DA CPMI, E SE INVESTIGUE QUE INSTITUIÇÃO, COM OU 

SEM FINS LUCRATIVOS, ESTARIA AMEAÇANDO OS INTERESSES NACIONAIS NA 

QUELA REGIÃO. 

OS PARLAMENTARES PROGRESSISTAS LUTAM CONTRA O TEMPO PARA QUE 

ATRAVÉS DA CPMI, REVERTA-SE A TENDÊNCIA ANTI-ÍNDIO DO ATUAL TEXTO -
DE CABRAL, VOLTANDO AOS TERMOS ANTERIORES (12 FASE DA COMISSÃO DE 

SISTEMATIZAÇÃO), OS QUAIS GARANTIRIAM UMA CHANCE PARA A CONTINUIDA 

DE HISTÓRICA DOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS. 

O RELATÓRIO DEVERÁ SER VOTADO EM SESSÃO A SER MARCADA PARA A 

SEMANA DE 19 A 23 DE OUTUBRO. 

OBS : A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA ESTAREMOS ENVIANDO, PELO 

CORREIO, O BALANÇO DAS VOTAÇÕES ACONTECIDAS NA CONSTITUINTE. PELO 

TELEX SEGUIRÁ UM. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS MATÉRIAS APROVADAS. 

INFSC 1 • 
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CONSTITUINTE: INFORMATIVO IN� 
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I - CONSTITUINTE 

BRASÍLIA, 20/10/87 N2 24 

VERIFICA-SE UMA FORTE TENDÊNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR UM NOVO 

ADIAMENTO DOS PRAZOS DO TRABALHO EXCLUSIVO DA COMISSÃO DE SISTEMA 

TIZAÇÃO(CS). ASSIM, APESAR DA MAIOR VELOCIDADE NO RITMO DE SUAS 

D2LIBERAÇÕES, A CS CORRE O RISCO DE NÃO ENTREGAR O PROJETO DA NOVA 

CONSTITUIÇÃO NO DIA 28.10.87, SUA DATA LIMITE PARA A ATUAL FASE DA 

ANC. 

OS INTERESSADOS EM QUE CHEGUE NO GRANDE PLENÁRIO DA ANC APENAS 

UM ARREMEDO DE TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SÃO POUCOS(CASO A CS NÃO 

TERMINE SUA TAREFA, TERÁ QUE ENVIAR AO PLENÁRIO O TEXTO DE CABRAL, 

ACOMPANHADO DA PARTE JÁ POR ELA ANALISADA). OS PRINCIPAIS INTERES 

SADOS SÃO AQUELES QUE, QUERENDO MANTER O ATUAL STATUS QUO, NADA 

QUEREM MUDAR, E TRABALHAM PARA DESACREDITAR AINDA MAIS A CLASSE 

POLÍTICA. HÁ TAMBÉM UM ALERTA ENTRE OS CONSERVADORES DE PLANTÃO,EM 

VIRTUDE DA VITÓRIA DE ALGUMAS TESES QUE PROMOVEM REFORMAS PROGRES 

SISTAS, COMO É O CASO DA ESTABILIDADE. ESTES SENHORES ESTÃO PERDEN 

DO A CONFIANÇA NA CAPACIDADE DE SEUS PARLAMENTARES SISTEMATIZADORES. 

ESSES INTERESSES, SE NÃO SÃO TOTALMENTE IDÊNTICOS, COINCIDEM COM 

OS DO PALÁCIO DO PLANALTO QUE, NÃO QUERENDO ARRISCAR-SE A PERDER 

SEU SISTEMA DE GOVERNO E TEMPO DE .MANDATO, CRIA TURBULÊNCIAS NA 

CS, GANHANDO TEMPO PARA ALICIAR VOTOS NO GRANDE PLENÁRIO, ATRAVÉS 

DA REFORMA MINISTERIAL/ADMINISTRATIVA. 

ENTRETANTO, ARTICULAÇÕES ESTÃO ACONTECENDO ENTRE OS PRÓPRIOS 

MEMBROS DA CS, QUE SE CONSTITUIRIAM, ENQUANTO GRUPO POLÍTICO, RES 

GATANDO SUA LEGITIMIDADE E,COM ISSO, A PRÓPRIA SOBERANIA DOS CONS 

TITUINTES. E, CASO O GRANDE PLENÁRIO RECEBA Ul1 TEXTO DEVIDAMENTE 

BURILADO PELA CS, SAIRIAM DERROTADOS AQP�LES QUE VÊM DEFENDENDO UM 

UM PROCESSO CONSTITUINTE MAIS ELITIS'TA, OU SEJA, AQUELE QUE PARTE 

INESC 1t1:;1111,to de Estudos Sóclo-Econõmtcos • CGC 00580159/0001·22 • ses, O. 8, 81 B, n9 50, 42 and., Salas 435/7/9/41 
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DE UM TEXTO INICIAL ELABORADO POR UM SELETO GRUPO DE "CIDADÃOS 

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA". 

ESSAS ARTICULAÇÕES TÊM POR OBJETIVO A VIABILIZAÇÃO DOS TRABA 

LHOS DA CS EM TEMPO HÁBIL E DEVEM RESULTAR NUM ACORDO COM AS SE 

GUINTES CARACTERÍSTICAS: 

-N2 MAXIMO DE EMENDAS A SEREM VOTADAS: 594;

-RATEIO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR EMENDAS POR PARTIDO, SE

GUNOO O N2 DE PARLAMENTARES DE CADA UM, EXCETO OS PARTIDOS

DE ESQUERDA QUE TERÃO 140;

-DEFINIÇÃO, PELAS LIDERANÇAS, DE QUAIS EMENDAS IRÃO A VOTO;

-CASO ATÉ O DIA 28/10/87 NÃO TENHAM SIDO VOTADAS TODAS AS 504

EMENDAS, FUNCIONAMENTO CONCOMITANTE DA CS(PELA MANHÃ) E DO

GRANDE PLENÁRIO(À TARDE);

II - SISTEMATIZAÇÃO: 

O QUE ESTÁ ESCRITO NA NOVA CONSTITUIÇÃO ATÉ AGORA? DO PROJETO 

DE CONSTITUIÇÃO II ELABORADO PELO DEPUTADO BERNARDO CABRAL, JA FO 

RAM DISCUTIDOS E VOTADOS: 13 ARTIGOS RELATIVOS AO TÍTULO I (QUE 

TRATA DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS) E AO TÍTULO II (CONCERNENTE AOS 

DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS); CAPÍTULO I QUE TRATA DOS DI 

REITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E CAPÍTULO II(AMBOS CAPÍTULOS SÃO 

DO TÍTULO II) QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS( TRABALH�STAS 

DE UM TOTAL DE 336 ARTIGOS CONTIDOS EM IX TÍTULOS E NAS DISPOS! 

ÇÕES TRANSITÓRIAS. 

OS CONSTITUINTES ViM TENTANDO MODIFICAR O PROJETO CABRAL-- II 

ATRAVftS DE EMENDAS QUE SÃO VOTADAS NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . 

A SEGUIR UM BALANÇO DESSAS TENTATIVAS: 

INl •,� Ir h 1 1 1 h11fn 'i,',, io Fconô1111to:; • CGC 00�8() 159/0flúl-:>2 · SCS, O. 8, Bf B, n11 50, 41Z and., Salas 435/7/9/4 J 

,11po>r, 11tc r V,·11ân1;10 2000-TI I.EX: 13 t-1837 IESf - BR - CEP 70.3..13- Brasília· DF T .: 226-8093 



l . EMENDAS APROVADAS

1.1 - PROGRESSISTAS: 

.03. 

-EMENDA DO DEPUTADO ADEMIR ANDRADE QUE PREVÊ REMUNERAÇÃO

EM DOBRO PARA O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, COM 53 VOTOS A FAVOR E 30 

CONTRA; 

-EMENDA DA DEPUTADA IRMA PASSONI QUE PREVÊ LICENÇA REMUNE

RADA SEM PREJUÍZO DE EMPREGO E DO SALÁRIO PELO PRAZO MÍNIMO DE 120 

DIAS PARA GESTANTES, COM 65 VOTOS A FAVOR E 13 CONTRA; 

-EMENDA DO DEPUTADO VILSON SOUZA QUE PREVÊ A PROIBIÇÃO -
DE INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA DA MÃO-DE-OBRA PERMANENTE, AINDA QUE 

MEDIANTE LOCAÇÃO, SALVO OS CASOS PREVISTOS EM LEI, COM 68 VOTOS A 

FAVOR E 07 CONTRA; 

-EMENDA DO DEPUTADO GERALDO CAMPOS QUE PREVÊ A UNICIDADE

SINDICAL, COM 63 VOTOS A FAVOR E 19 CONTRA; 

-EMENDA DO DEPUTADO VICENTE BOGO QUE PREVÊ A EXTENSÃO

DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA AOS MEMBROS DA FAMÍLIA DO TRABALHA 

DOR RURAL, COM 71 VOTOS A FAVOR E 09 CONTRA; 

-EMENDA DO DEPUTADO PAULO PAIM QUE PREVÊ A IGUALDADE DE

DIREITO ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, COM APENAS 01 VOTO 

CONTRA. 

1.2 - CENTRISTAS(UMA VEZ QUE, MESMO NÃO SENDO 

AVANÇA EM RELAÇÃO AO TEXTO CABRAL II): 

-EMENDA DO DEPUTADO GASTONE RIGHI QUE PREVÊ 

PROGRESSISTA, 

A DURAÇÃO 

MÁXIMA DO TRABALHO NORMAL SEMANAL DE 44 HORAS E JORNADA DIÁRIA NÃO 

SUPERIOR A 8 HORAS. 

1.3 - CONSERVADORES: 

-EMENDA DO DEPUTADO GASTONE RIGHI QUE PREVÊ A INDENIZA

ÇÃO PRÉVIA E JUSTA EM DINHEIRO PARA AS DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE 

INESL IP 111v1 > 1.1... Estudos Sócio-Econômicos • CGC 00580159/0001-22 • ses, O. 8, BI B, n2 50, 49 and., Salas 435/7/9/4 t 
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SOCIAL OU UTILIDADE PÚBLICA. ESTA EMENDA PODE TRAZER DIFICULDADES 

A �EFORMA AGRÁRIA E A REFORMA URBANA. 

2 . EMENDAS REJEITADAS 

2.1 - PROGRESSISTAS: 

-EMENDA DO DEPUTADO EDMILSON VALENTIM QUE PREVIA A SU 

PRESSÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. A VANTAGEM DESSE DESTAQUE SE 

RIA O AUMENTO DO NÚMERO DE EMPREGOS, COM 54 VOTOS CONTRA E 14 A 

FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO GERALDO CAMPOS QUE TAMBÉM PREVIA A

SUPRESSÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, SALVO OS CASOS DE EMERGÊNCIA 

OU FORÇA MAIOR, COM REMUNERAÇÃO EM DOBRO, COM 40 VOTOS CONTRA E 26 

A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO FLORICENO PAIXÃO QUE PREVIA GOZO DE

30 DIAS DE FERIAS ANUAIS, COM REMUNERAÇÃO EM DOBRO, COM 49 VOTOS 

CONTRA E 28 A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO BRANDÃO MONTEIRO QUE PREVIA A DURA 

ÇÃO DO TRABALHO NÃO SUPERIOR A 40 HORAS SEMANAIS, COM 51 VOTOS CON 

TRA E 40 A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO JOFRAN FREJAT QUE PREVIA A JORNADA

DE TRABALHO DE 6 HORAS PARA TURNO ININTERRUPTO PARA MÃES COM FILHOS 

MENORES DE 12 ANOS OU DEFICIENTES FÍSICOS OU MENTAIS, COM 53 VOTOS 

CONTRA E 14 A FAVOR; 

-EMENDA DO DEPUTADO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA QUE PREVIA

A DEFESA INTEGRAL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES COM ÊNFASE NA ES 

TABILIDADE AOS 2 MESES DE TRABALHO E PROIBIÇÃO DA DESPEDIDA SEM 

JUSTA CAUSA, COM 54 VOTOS CONTRA E 38 A FAVOR; 

-EMENDA DA DEPUTADA BENEDITA DA SILVA QUE PREVIA A GARAN

.TIA AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS NO TEXTO II 

DO CABRAL: SEGURO-DESEMPREGO, SALÁRIO FIXO NUNCA INFERIOR A SALÁRIO 
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,do a Constituição que ajudaram a 
elaborar. Mostraram que, no Brasil, 
Constituição é como queria D. Pedro: 
favorável a quem está por cima. Caso. 
contrário, abandona-se o jurídico para 
salvar o econômico. Assim, em total 
desprezo pelas garantias constitucio
nais e pela vontade popular, o Ato Ins
titucional n? 1 dizia em seu preâmbulo: 
"A revolução vitoriosa se investe no 
exercício do Poder Constituinte". Em 
1966, o general Castello Branco deci
diu encomendar uma nova Constitui
ção ao seu ministro da Justiça, Carlos 
Medeiros Silva. O general Costa e Silva 
assumiu o governo em 1967 sem que a 
nova Constituição estivesse elaborada. 
Em 13 de dezembro de 1968, foi decre
tado o Ato Institucional n? 5, que ins
talou oficialmente o terrorismo do Es
tado. Só em 1969 é que ficou pronta a 
nova Constituição, promulgada como 
a carta que oficializou o arbítrio do re
gime militar. É esta Constituição de 
1969 que ainda vigora. 

E agora? 

O processo de abertura democrática 
do Brasil exige uma nova cana consti
tucional. .Não se pode falar em demo
cracia com uma Constituição - de 
1969 - feita sob encomenda de um re
gime autocrático. O presidente Tancre-

do Neves havia declarado que convoca
ria a Assembléia Nacional Constituin
te. O que quer dizer isso? 

Ninguém duvida que o Brasil precisa 
de uma nova Constituição. Como che
gar a ela é a questao. Uns querem 
Constituinte-Já, como a "Folha de S. 
Paulo". Como? Transformando o 
atual Congresso Nacional, com 1/3 de

senadores biônicos, em Assembléia 
Constituinte? Isso seria a repetição de 
erros do· passado: entregar à classe do
minante, de bandeja, nova oportunida
de de elaborar uma ·constituição de 
acordo com seus interesses. É mínima a 
representação operária no Congresso. 
Nenhum lavrador e muitos latifundiá
rios. 

Outros falam em Constituinte-86. Se

a primeira proposta impediria uma dis
cussão popular ampla sobre o tema, a 
segunda permite ao novo governo ga
nhar tempo e justificar sua imobilidade 
frente aos graves problemas nacionais 
com o argumento de que "a Consti
tuinte é que vai resolver". Assim, a 
Constituinte acaba virando aquela ga
veta de guardados onde são colocadas 
todas as questões pendentes - enquan
to a miséria e a exploração prosseguem 
no dia-a-dia. Mas esta proposta de 
Constituinte-86 apresenta a vantagem 
de posslbilitar um amplo debate popu
lar. 

1�m /Y./6 a Conwr111r1te. como 1empre. rnt/11 f111·oriii·e/ oo c11p1rr1/ que oo tmhu/ho. 

Uma questão muito séria é a seguin
te: serão automaticamente membros da 
Assembléia Nacional Constituinte os 
deputados federais e senadores �leitos 
em novembro de 1986? Se assim for, 
quem legislará enquanto el-es estiverem 
discutindo· a nova Constituição? Se

atualmente não conseguem dar conta 
do trabalho que têm, como os políticos 
encontrarão tempo para cuidar de uma 
questão tão séria e deljcada como a no
va Constituição? Talvez a saída seja 
eleger os novos membros do.Congresso 
Nacional, como em 1982 e; simultânea
mente eleger os membros especi ficos 
da As;embléia Constituinte, que só tra
balhariam neste tema. 

Outra questão complexa: quem 
apresentárá candidatos à Constituint�? 
Os atuais partidos? Mesmo que haJa 
reformulação panidária, como fica a 
representação popular na Constituin
te? A Conclat e a CUT teriam seus re
presentantes? Fala-se em candidatos 
avulsos, fora de partidos. Isso aparen
temente é bom porque possibilitaria a 
candidatura suprapartidária de lideres 
de movimentos populares. Mas é arris
cado por outro lado: uma multina
cional ou a Federação das Indústrias 
poderiam financiar 1 O ou 20 candida
turas avulsas, supra-partidárias, obs
curecendo os candidatos pobres do 
mo,·imento popular. 

Uma coisa é certa: é hora de se deba
ter o tema. Como será, o debate popu
lar dirá. Sem esse amplo debate nacio
nal, corre-se o risco de se repetir o que 
sempre aconteceu: uma Constit�inte 
elitista que venha a consagrar os inte
resses do capital contra os direitos dos 
t rabalhaàores. 
:---ota: 
A p3rlc histórica deste e um resumo_ didático da 
obra de r-.tarilia Garcia. O QUE E CO�STI· 
TU!NTE. Editora Brasiliense. 1985, S. Paulo. 

Frei 8ctro. da Ordem do� Dominicanos, e um 
, c,er.rno militante do� mo1 imcntos populares 
t>ra,ikiro< e tim dm nome., dc$tacados da Tcolo
gi� da Libma,ão. 

17 
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prol,l1·ma!- do p;,i:,. .• 
Hu_v M,rnro M,,r1J1i 

M. nl,:ilc.-m .!.vLrc a m:.irnria da C.:tJ:,rum:,-.H· 1dc-nllflrar a de
popul:ição O dr·�1rio principal d:i eia com o rq�1mc- dr !-oh<-r
Ai-'-cmbll:1;i C:on<..lit11inlt· é promovl'r povo 1-:��<1 cquaç.io, aceita

Fábio; IConder pro
Fál,10 . Kondt:r Comparato, 4í, 

anos, Junsla t.• professor-titular d:; 
Faculdade de Direito da USJ', 
elaborou amua este mês dois t.lu
d�s jJrehrniliitre:, para a implanta
ÇélO de un, 011�<10 cunslitwnte no 
Pais. Nu pnmeiru aJJ/eprojcln 
Kondcr Lrâfa eia convoc:açâo dê 
eleiçúe.!, paru éJ comµosiçi111 de um;i
Assembléia Naciom.d, enq 1anto t11J 

segundo dc:tér11-sc: na criação d,· 
comissões mu11ic1µ:ii:, que: sen·is
scm de' celeiros de ideia.!. pê1ra a
elabora :ão de uma nol'a Conslilui

a - No J)(:nO<.lo dcslm.iúo a µrop,1-
ganda clc1toral gratuit.i não prcvalL·
cerão conlratos ou ajustes firmados 
pelas emissoras, os quais possam 
tornar inexequível o disposto nesle 
artigo. 

çiw. 

Antt'prnjc·to de l1•i-l 

Parágrafo 2° - As emissoras de 
ráôio e televisão ficam ot.Jrigadas a 
d1vuJgar, gratuitamcnlc, comunica
dos ou instruções da Justiça Eleito
ral. alé ó mêixirno de quinze ( 15) 
minutos por dia, consecutivos ou não, 
<'11!1 e a� dezoito e as vinte e duas 
hor;.,,._ nos trinta (30) dias anteriores 
ao plcil:. 

rad.i e outra que se pretende 

\
lt-c:er, em subsüluição. 

A rigor, não há pois, n 
ôrgiio, pessoa ou poder especi 
ip competente.para convocar 
tituinte originário. Tudo o q 
pode dizer, em aproximação, 
esse ato CCJTJvocatório oode ser 
cado por aqueles que, fegitiman 
represcnlilm o povo sob<'Tano. 

Coll\ uca cl<:i.,:fici; para a composi
çicio da Assembleia Nacional Consti
luintc e dú outras providências. } Art. l º - São convocadas, para lf 

de feycrciro de 1986, eleições em tod, 

l'arâgraío :i• - Fora dos horários 
1 cforiôos ncsté artigo, é pcrmilido, 
:,penas. êl lrcJnsmíssêio gratuita de 
debates entre os cand1dalos. 

Parágrafo 4 ° - A propaganda 
eleitoral é insuscelível de censura 
prévia, respondendo os candidatos 
pelos auusos comelidos. 

Na situaçiio aluai de nossa 
ganização política, após mais dt 
décadas de autocracia abus 
incompetente, essa legitimidad 
mal e m;i/ ao Congresso Nac 
cuja tnaioria dos cumponent 
eleita pelo povo, embora com 
ções representativas de mon 
todos conhecidas. O Presiden 
Repúblie11, que não foi escolhi 
elei1ão popular, lem ainda 
legitimidade para tanto. 

o Pais, para & composição de um- ·
Assembléia Nacional, encarregada 
de elaborar e votar a nova Conslitui
çào do Brasil. 

Art. 7 ° - Nas eleições à Assem
!J!éia Nacional Constiluinte, compu
l.ar-se-i:Í o vrilo ele lej:!enda partidária, 
para o p, ... enchimento do quocienle 
eleitoral. 

Frise-se, no entanto, qµe. a 
venção do Congresso lim1ta
convocaçâo do órgão consüt 
nada mais. Qualquer iniciativa 
rior que ele pretenda toma 
sentido de se substituir ao 
representará intolerável usurpaç / 

Parágrafo Único - As eleicõcs 
obedecerão às normas do Cooigo 
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de i lho 
de 1965), com RS derrogações d°c,er
minadas nesta t:i. 

Art. 8° - O Tribunal Superior 
Eleitoral expedirá as instruções 
complen,entares à realização das 
eleições previstas nesta lei. 

Observe-se, ademais. que a r 
titucionalização do País é algo 
mente diverso do exercício. 
que profuso, 1 do poder constit 
derivado, mediante emendas e 
tucionais. Diverso, em primeir 
gar. pelo objetivo visado, o qua 
momento presente, sô pode s 

-'.'-rt. :.!º - Para as eleições de que 
cuioa esla lei. poderão alistar-se 
como elc-·tores os cidadãos brasilei
ros anal ,betos, com dezoito (lRl 

anos com; !elos. 
Art. :1• - A Asscmb1éia Naciona' 

Co�ti· 1i11le será composta de GO 
<seisct aos) membros, eleitos p!·I, 
povo, sendo circunscrição eleilora · o 
País. 

Art. 4 ° - Serão admissíveis candi
daturas n;"; , \'inculadas a partido 
politico. 

� Art. s• - Os partidos pohlic-os oue 
obtiverem o registro pro\'isório rios 
artigos 8° e 9" da Lei n'' 5.�2. de 21 
de jul11o de 1971, estarão hat.Jihwdos a 
atuar nas eleiçõc·s de qu<' trata a 
presente lei. 

Art. Gº - .-\ propaganda cle11ora1, 
no rádio e na televisão, far-sc-á em 
horário gratuito, disciplinado pela 
Justiça Eleitoral, proibida qualquer 
propaganda ! ,aga, 

Parágrafo 1º - Na propaganda 
gratuita a que se r!'fere este artigo 
observar-se-ão as sei uintes normas: 

Art. !tº - A Assembléia Nacional 
Constituinte será instalada pelo Pre
:,idcnte do Tribunal Superior Elcito
r11I. na Capital da República. no dia 
1.5dc agosto de 19CG. 

Parágraío I" - Ato continuo â sua 
1nst.alação, a Assemblêia elegerá. 
·nlrf' seus meml,ros. a !\lesa Direlo
ra elos tralJalnos.

h1rágrafo :!º - A Assembléia 
tlc!iberará �obre o prazo de . seu

ndonamento e a dala da promul
,jo da nova Con.'-lituição. 
:. 10 - O cxe cício de mandato 

�sembléia N11r.:ional Constituinte 
, incompatível com o sumu.11.áneo 
xcrcicio de qualquer função ou 
;rgo público, eletivo ou não. 
Arl. lJ - Re, oga-se a Lei nº 7.170. 

� 14 de dezembro de 1983, bem como 
1 arl. 63 da Lei nº 5.250, de 9 de 
f 'VCrciro de 1967, e os incisos l, 2, 4 e 
7 do arl. 29, da Lei nº 4.330, de l º de 
. w1ho de 1954.

Art. 12 - O arl. 14 da Lei nº 5.250,
c:.J 9 de fevereiro de 1967, passa a ler 
:i seguinte redação: 

''Art. 14 - Fazer propaganda de 
· .erra, ou de preconceito de raça.

•na - de l (um> a 4 1quatroJ anos
e. ; delencão."

.lu�tifieu1in1

instauração de no\.'a ordem coru 
ciona/ e não a rebocadura do edJ 
políüco em ruínas. Di,·erso. 
segundo lugar. pelo órgão com 
te, que não pode ser o m 
Congresso que não sot be _refi 
nenhuma das reformas maLS in 

sarnente reclamadas pela opi 
pública: nem as eleições presid 
ais diretas, nem a re1·01wçlfo d
de segur:mça nac,onal. d:1 lei 
greve, o da (•strutura sindical 
poraiiva 

Fique /.Jem c:Jaro. ademais. q 
convocação de uma Constiruinte n 
tem a l'er com emenda à Constitu 
atual. A emenda reprC'scnta ertx 
no corpo de normas que se d 
continuem a vigorar. A convoca 
da Constituinte, diven-amente, 
ato inaugural de uma nol'a _or 

política, não decorrente do s,ste 
constitucional em vigor. 

1 - A:; emissor ,s de qualquer 
potênc· , inclusive d· de propriedade 
das p !>Soas jurídicas de d ireito 
público, reservarão, nos sessenta 
(60) dfas que antecedem a antevés
pera do pleito. duas (2J horas difirias
para a propaganda. sendo utna hora
â noite, entre ,·intc e \'inlc e três
horas;

2 - A Justiça Eleiloral distril,uir.:i, 
igualmente, entre os candidatos os 
horários resen•ados. O horário 

1

não 
utilizado por qualquer candjdato será 
redistribuído entre os demais1 pn,;bi
da · a sua cessão voluntána J ·lo 
candidato. 

E: axiomáüco que a com·ocação do
! .der constituinte originário. forma
' , pelo po1•0 soberano ou seus 
L .legados especialmente eleitos, com 

finalidade de co!'lStituir politica
:mte o País. não e.steiá submetida 

normas da Constituição vigente. 
porlanto. um ato extracons!itucio

que consuma a verdi1deira ru� 

Por outro lado. tendo em l'i. 
ainda, esse caráter extraconslitu 
na/ do ato convocatório, é bem de 
que ele pode conter normas esl 
nhas à ordem constitucional rige 
Assim, por exemplo, no tocante 
1•oto dos analfabetos. Só est.Ao subr 
tidas à aluai Consütuiçâo as eleiç 
para a composição de órgãos .°. 
preenchimento de cargos JJ!)li_tiinslitw·dos pela própria Constitui 
não, obviamente, as eleições desti 
das à composição do órgão co 
tuin(e, cuja deliberação final acar 
ta a instauração de nO\·a ord, 
constitucional. a entre uma ordem política supe-
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.... f'••, '-' V l;l, 1J '"H l' 
f:. J)<>1s, imporl:,nlc con·�t;1t.1r que°' rltb:i 1<·� d1·nlro diJ A!>!-cmlil(·1:-t Con.�t11u1olt• oscilarão entre 1m1 lltll·

, .. "• ,,_, \ 1·rM,._, Ot l,craldo Vanrlré: 
"Q111•m s:Jhc. lar.a-hora, nflo�pcraaronrt·ccr." 

ô-s Qoi'& a11í-ep1��j e tosImporta suulmhar e repisar quL· porque " c/ass<! PCJlit,c:a salx:, com em J!, de junho de 19115, em todos os

As!!em�Jé:ia Consl�tuintc n.10 é or�ão toda a malic:ia de /:Jr/;J experiência, Mu111c1pios do País, eleições para a
leg1slat1vo _ordinário. N[Jo pode exer- que essu proµalada ''remoção do composição de Comissões Consulti
c�r, J?rom1scuamenle, duas funções entulho autoritário" é uma falsa vas Municipais, encarregadas de, no
lã? dispares nem deve se autoconsli- dificuldade, despejada no curso da prazo máximo de oo (noventa) dias a
lwr em Congresso, uma vez enc:erra- ação constituinte como forma de �e contar de sua instalação, .formular
da a tarefa de elaboração consUtuci- evil..,r 3 µcrda do controle político sugestões para a elalJóração consti-

Clóvl,; Ho:,:,j 

ona/. O mandato popu/:Jr dc:ve ser pelos grupos dominantes. tucional 
clarumenle expresso e n;io há de O antcprojelu ora iJprcscntado Art. 2• - As Comissões Consultivas
comportar aproveitawc11to5 indevi- afuslu. <.·om a simplil'idade de breves Municiµais serão compostas de tan
dos. O po�o elege se_u� rewcscn_t;J.ntes c.iisposiçcx:s, esses obst.lculos consi- los membros quanl�s são os atu_ai_s
para o fim espcc1hco e maior de dc:radas qImsc intrani;µoniveis. Ele componentes das Camaras Mumc1-
dol�� o pais de: uma no,•a estrutura une, portanto. num mesmo diploma, pais, nos rcspeclivos Municípios. Nas
pohl,ca; não escolhe mandal:írio1, malér,a C':.:traconsl1t11cional e maté- Capitais dos .Estados, os eleitores de
encarregados de lcgislHr segundo ria le�islatiwi ordin:iria. Por isso, .i cad" zona eleitoral elegerão a sua
princípios e normas que ainda não forma ;uridica escolhida foi a de lei e próp: ia Comissão ConsuJtiva Munici
forafTJ estabelecidos . . Ajiàs, o engodo nfto a de simples rcsolu,ão do p:d, composta de vmte {20) mem-
da formula de ele,çao do fuluro Congresso Nacional. t: os. Congresso com poderes constituintes Propôe-ss que nas eleiçucs á Cons- Parágrafo Único - Uma vez insta-
é pateme: o órgão constituinte já tituinte, os aluais partidos clandesti- !adas, as Comissões Consullivas Mu
na�ce!'ia invesl�do de poden•s estritos nos possam atuar, desde que regis- nicipais elegerão, entre . seus m��
e hm1tados, pois uma das Ms.:as-cha- Irados frnvisoriamente na Justiça bros, um Presidente e dois Secrelári
vc do mecélnismo constituc'IOnal, a Eleitora (art. 5 º). O futuro estatuto os. saber o Legislativo, viria monúi do e partidário virá com a nova Constitui- Art. 3º - Nas eleições de que trata
orc:miz:ido antes mesmo que a Cons- ção. o artigo 1•, o voto não é obrigatório,
tituinte se instai:Jsse. E quem tera a Propõe-se. igualmente, na linha podendo comparecer como eleitores,
ousadia de afirmar qu11 a atual dessa remociio de obstáculos à de- além dos atualmenlc alistados, lam
organização do Conf!resso é ótima. à mocratizaçao, a revogação da lei de bém os cid3dâos am,lfabetos. 
luz_ das {!randes necessidades nacio- segurança nacional (Lei n• 7.170, de Art. 4• - São inelegíveis para as
na1s? E como não perceber 11ue os 14.12.83), da lei de greve (Lei nº Comissões ConsuJtivas Municipais os
membros dessa pseudo-Cons11:uinte. 4.330, d� 1" �e junho de J�) e do art. atuais ext;rcentes de _cargos eletivos,
a �ei: _lransf9rmada_ em (.,'ongresso 63 da Je, de imprensa (Lei n" 5.250, de no Execullvo � no Leg1slafivo. . 

ora1nar10. teriam locas as 1nc1tações 9.2.1967), que autoriza o ministro da Parágrafo Unico - Os candidatos
para formular normas constituc:io- Justiça a apreender periôdicos. Pro- poderão registrar-se, independente
na,s pro ciomo sua, em causa põe.se. ainda, nova redaçao éJO arl. H mente de filiação partidária. 
própria? 

da lei de imprensa. de�cnminahzan- Art. s• - Aplicar-se-ão ao processo
A notável fragilidade do regime do a proyaganda "de processos para eleitoral, no que couber, as dispoi;i-

polílico brasileiro, após a retirada subversao da ordem política e social ções do Código Eleiloral (Lei nº 4.737, 
dos militares do proscênio. não foge à ou de preconceito de cfasse", pelo seu de 15 dejulbo de 1965). 
observação dos espíritos menos argu- caráter indefinido, senão equívoco. Parágrafo 1 • - Compete à Justiça
los: não somente a propalada demo- O estabelecimento do País lodo Eleitoral processar e apurar as
cratização, mas O próprio funciona- como circunscriçao eleitoral, para a eleições de que cuida esta lei,
mento regular da máquina adminis- Constituinte <art. 3º, in f;nc), funda- proclamando os eleitos. tralfra re[.>Ousam sobre a exist{:ncia se no fato de c1ue a St '>erania popular Parágrafo 2° - O Tribunal Superi-
de alguns poucos políticos, senão de não comporta em sua expressão or Eleitoral expedirá instruções
um só. Impõe-se, portanto, com toda n aior, divisões de c;iráter político- complementares para o cum�rimen
a urgênci� que as necessidades administrativo A dem:.is as eleições lo dos dispositivos da presente ei. permi7em, ms[aurar a nova ordem nac1onaís enfraquecem, 'sempre. a Art. Gº "7 As Comissões Consultivas

política, fundada em instituiçõ-.·s du- dominaç-ão política das oligarquias Municipais serão instaladas sessenta
rá1·eis e não na precariedade da l'ida locais. 

{60) dias após a eleição de seus
humana. A convocação da Constituin- As candidaturas avulsas são admi- membros, dissolvendo-se noventa
te já não pode ser retErdada para O lidas (art. 4°) se>m que isto represen- (90) clias após a sua instalação. final de 1986; tanto mais que tudo te - como sé diz de modo falso e Parágrafo Único - O exercício

aconselha 1•enhum O novo Lc·gislalivo melodramático - a morte dos parti- efetivo de cargo eletivo, em Comis
e os nol'os gol'em:imes a serem dos, pois somente os candidatos são Consultiva Municipal, não é
eleitos sob o império da nova Consti- filia dos a partidos beneficiam-se do remunerado e constitui serviço públi-
tuição, a partir just,,menle cio final voto de legenda (art. 7° ). co relevante. do próximo ano. O art. 6º regula a propaganda Art. 7º - O Tribunal SuperiorDai a propos/.a de se convocarem eleições para a Constituinte no primeiro semestre de 1986 e de seorgallizar oficialm, nte ªl1JP1a consulta popular, em prl·paraçao à elaboração constitucional, durante o segundo semestre do corrente ano, como esf,á formulado em anteprojeto à parle. 
Resta uma última que.si.ão a embaraçar o vulgo, no caminho dessa indispensável e urgente reconstitucionalização: é a tomada de decisõeslegíslatfras consideradas necessáriaspara remover obsc.áculos às eleiçõespara a Constituinte. O embaraço,com efeito, s6 alingn M leirns,

eleitoral sem as lúnitaçõcs da fami- Eleitoral, ouvidos os órgãos maisgerada "lei Falcão". rcµresentativos da sociedade brasi-Nào se fixou prazo de enccrramen- leira, elaborará e enviará às Comislo dos trabalhos constituintes, po_rquE sões Consullivas Municipais umisto seria coaúir, de certo mooo, a questionário sobre as principais mamanifest<1ção do órgão máximo da lérias a serem regulados pela novasoberania popular. A própria Consti- Constituição. tuinte decidirá a respeito (art. 9º, _o\rt. 8° - As sugestões constitucio-parágrafo20 J. nais elaboradas pelas ComissõesAnteprojeio d<' lei-2
Cria Comissões Consultivas J\!unicipais, de duração temporária, paraformular su�estõcs à elaboração dafutura Constituição <lo Brasil. Arl. 1 ° - A fim de se preparar oprocesso de elaboração da futuraConstituição do Brasil, realizar-se-ão

Consulli\'as Municipais serão sintetizadas, em cada Estado, pela JustiçaEleitoral. e divuJgadas, medianterequisição de horário feito por esta,pefas emissor:is de rádio e televisão,anr� de serem entregues. oficialmente, ao Presidente da A'-.se1.,bléiaNacional Constituinte, para ser.rir desubsidio à elaboração consLitucionaJ. J 



A 

QUE 

QUEM? 
Frei Ilcflo 

Lutar por uma Assembléia Na- Constuinte é o nome resumido que 
cional Constituinte democrática e se dá à assembléia, eleita pelo povo, 
participativa é a meta a que se pro- \.-encarregada de elaborar a lei suprema 
põem, agora, os setores populares de �m país: a Consti_ruição Federal. 
brasileiros, depois da batalha pelas Por isso, o grupo �e el�it�s �ara �es�m
diretas-já. Neste sentido, estende- penhar e�ta funç�o histonca rao 1�-

t d · . t portante e conhecido como Assembleia s:, por o O O _pals, ª movimen a- Nacional Constituinte. fªº . dos m_ov,me�to� popular�, A Constituição é um corpo de leis 
a•greJas, part,_dos, sm�1.catos e entJ- que regula a função do Estado, os di
•dades da soc1edade CIVI} para deba- reitos dos cidadãos, a forma de gover

ter amplamente a questão da Cons- no, a relação entre os poderes executi-
tituinte e implementar mecanismos vo, legislativo e judiciário, o papel das 
que ajudem na conquista do espaço Forças Armadas, etc. Assim como na 
popular neste campo ., Tempo e Igreja nem o Papa pode decretar uma 
Presença integra-se, a partir desta lei conlrári� ao Evangelh�, num país 
edição , na campanha pela Consti- nem o Presidente pode b�1x_ar um de
tuinte democrática, soberana, po- cr�to fora �o qu� a Consttt_u1ção deter-

) rf · r p bJ" mina. Ela e a Lei que preside todas as pu ar e. pa icipa _,v_a. u ,_caremos demais leis do país. Por is�o ela tem um artigo por e�tç�o , analisando o tanta importância. 
tema da Consf1fumte e da nova As constituiç<ões brasileiras 
Constituição, contribuindo para o o Brasil ficou independente de Por-
grande debate nacionaJ. tugal em J 822. No ano seguinte for-

'o.: ' (/ Q_, - J ··.

mou-se a primeira Constituinte. Ela foi 
integrada por deputados eleitos pelo 
voto indireto, em quatro etapas. Nas 
duas primeiras o voto não era secreto, 
ou seja, quando os moradores de uma 
freguesia (pequena localidade rural) 
elegiam os eleitores compromissários e 
estes por sua vez elegiam os eleitôres 
paroquiais (área de várias freguesias). 
Só então começava o voto secreto: os 
paroquiais indicavam os eleitores da 
comarca (área sob o controle de um 
mesmo juiz) que se deslocavam para a 
capital, o Rio de Janeiro, a fim de indi
carem os deputados que fariam a 
Constituição. 

Detalhe: só podiam ser eleitos na co
marca ou no Rio os que tivessem pos
ses ... Portanto, povão de fora. Sobre
tudo a grande massa de escravos. As
sim, a 1 � Constituição brasileira foi 
elaborada por 100 deputados, "instruí
dos e capazes", que em sua maioria 
eram latifundiários e grandes comer-
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dantes. Ou melhor, nem chegou a ser 
completamente elaborada porque D. 
Pedro I mandou um recado aos consti
tuintes: se eu não gostar cla Constitui
çao, nada de aprovação. Ele reivindi-. 
cava o poder de veto absoluto às leis 
que não lhe agradassem ... O impasse 
criado levou o Imperador a dissolver, 
em II de novembro de 1823, a Consti
tuinte. E a convocar uma "comissão de 
notáveis" para elaborar uma Consti
tuição conforme seu próprio figurino 
imperial. Em 1824 ficou pronta a 
Constituição que centralizava o poder 
em mãos do Imperador. 

Em 1889 foi proclamada a Repúbli
ca. O Brasil mudara: acabara a escravi
dão, chegavam os italianos e alemães 
para explorar as terras do sul, crescia a 
produção de café, apareciam as primei
ras indústrias sob controle do capital 
inglês, nascia a classe operária, aumen
tava a influência dos militares na poli
tka. O marechal Deodoro da Fonseca 
chamou cinco renomados juristas e pe
diu a eles que elaborassem um projeto 

, 

de Constituição que deveria nortear os 
debates da Assembléia Nacional Cons
tituinte, convocada em dezembro de 
1889. Mas só houve eleições para esta 
Constituinte no ano seguinte, a 15 de 
setembro de 1890. Que eleições? Não 
votaram: as mulheres, os analfabetos, 
os soldados, os religiosos, os mendigos 
e os menores de 21 anos. Ou seja, a 
maioria da população. E como o voto 
não era secreto, pode-se imaginar co
mo os "coronéis" da terra e "barões" 
do café organizaram as campanhas ... 
Esta 2� Constituição correspondeu es
pecialmente aos interesses das oligar
quias rurais. 

Já! Esse movimento deflagrou a Revo
lução Constitucionalista em 9 de julho 
de l 932. O erro dos paulistas foi querer 
aproveitar' o embalo e tornar São Pau
lo um Estado independente do resto do 
Brasil. Perderam o apoio dos outros 
Estados e foram derrotados pelas tro
pas de Vargas. De. qualquer maneira, 
ficou claro que a nação já não aguenta
va mais es�er�r pela Constituinte. 

Em 1930, houve uma "revolução" 
no Brasil. A burguesia industrial tirou 
o poder das mãos da oligarquia rural.
A cidade destronou o campo. Mas Ge
túlio Vargas - representante dos libe
rais - não era tão liberal assim, pois
preferiu go\·ernar por decretos-leis. Fi
cou adiando a Constituinte. Quem ele
geria os deputados constituintes? Var
gas promoveu uma reforma eleitoral
que introduziu no país o sufrágio uni
versal: voto direto e secreto para todos
os homens e mulheres alfabetizados e
com mais de 21 anos. De novo, fica
vam de fora os analfabetos, os mendi
gos, os soldados e os frades. Mas nada
de Vargas marcar as eleições para a
Constituinte. Então, organizou-se em
São Paulo a Frente Única Paulista,
movimento pró-Constituinte ou, como
diríamos hoje, a fa\'or da Constituime-

A 3 de maio de l 933 foi eleita a As
sembléia Cons ·ruinte. A maioria dos 
deputados era de conservadores minei
ros, paulistas, baianos e gaúchos. De
ram mais poder a Vargas. E encerra
ram seus trabalhos, em julho de 1934, 
elegendo Getúlio Presidente da Repú-

• blica.
A festa democrática durou pouco.

Em 1937, Vargas implantou o Estado
Novo, a ditadura, passando por cima
da Constituição. Mas para salvar as
aparências, c;hamou o jurista Francisco
Campos e pediu a ele que elaborasse,
em casa, uma nova "Constituição".
Chico Campos pegou em sua biblioteca
a constituição da Polônia (antes desta
ser integrada ao bloco socialista), que
era uma constituição bem fascista, e
redigiu, baseado nela, a nova Consti
tuição brasjJeira, a 4�, conhecida como
"A Polaca". O positivo desta carta
constitucional foi preservar conquistas
anteriores da classe trabalhadora, co
mo 8 horas de trabalho diário, salário
mínimo e previdência social.

16 

Finda a Segunda Guerra Mundial, 
ventos democráticos assolaram ta 
bém o Brasil. Vargas teve que ceder 
convocou, para dezembro de 194 
eleições para Presidente da República 
para deputados da nova Assemblé 
Constituinte. Mas a 29 de outubro 
general Goes Monteiro tirou Yargas d 
poder e assegurou a posse, como pres 
deme provisório, do ministro Jose l 
nhares, do Supremo Tribunal Federa 
A 2 de dezembro de 1945 o general E 
rico Dutra foi eleito Presidente da R 
pública, como também foram eleit 
os deputados que formaram a Asse 
bJéia Constituinte, inclusive do recé 
leealizado Partido Comunista Brasilei 
ro� que elegeu para a Constituinte par 
lamentares como Jorge Amado, Cario 
Maríghella e Luiz Carlos Prestes. 
PSD - (Partido Social Democrático) 
que representava os latifundiários, fí 
cou com 54% das cadeiras da Consti 
tuinte; a UDN (União Democrátic 
Nacional), da burguesia liberal, fico 
com 26%; o PTB, ligado ao sindicalis 
mo getulista, ficou com 7,7% e o PC 
com 4, 7%. As demais cadeiras ficara 
divididas entre pequenos panidos d 
expressão regional. Em 1946 foi pro 
clamada a nova Constituição brasilei 
ra. Como sempre, favorável mais -a 
capiLal que ao trabalho. 

Os mesmos homens, políticos e mili
tares, que lutaram pela democracia em 
1945, articulam o golpe de 1964, ras-
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CONSTITUINTE 

SECRETA RI A NACIONAL 
DOS PLENÁRIOS PRÓ-PARTICIPAÇAO 

UBS\D10 FORNEC\00
POPULAR NA CONSTITUINTE S 

PELO I ESC 
Rio de� Janeiro, 18 de abril de 1988. 

As entidades responsáveis pela elaboração dos textos e 
campanha de coleta de assinaturaE; das emendas populares enviamos 
convite para Earticiparem do Seminário de Avaliação· do Projeto 
de Constituiçao, conforme projeto que segue em anexo. 

Al�m das lideranças locais e regionais que, ao longo 
de 86 e 87, se engajaram na luta de um Povo Constituinte, umas 
mais cedo, outras mais tarde, em virtude das leituras diferentes 
que fizeram sobre a ANC, consideramos da maior importância--;� 
os coordenadores e os sustentadores incansáveis dessas énlendas 
populares, enriqueçam com suas análises e discussões a re�união 
programada para uma época chave (entre o 19 e· 29 turno das vota 
ções), e, ao mesmo tempo, bastante crítica para o país. 

. O comparecimento, em tempo integral, de lideranças li 
gadãs à emenda popular específicêl faz-se tanto mais necessáriar, 
��a�to se deseja discutir o Projeto de Constituiçio no seu todo 
para podermos nos sustentar mutuêlmente. 

Possivelmente, dada a exigüidade de tempo (seis p�río� 
dos completos distribuídos em trêis dias) não conseguiremos, atrà
ves dos grandes blocos de exposiç�o e debate, alojar de _modo e= 
xâustivo tÓdos os temas ligados a cada uma d�s emendas popula
res. Deveremos priorizar alguns, a fim de permitir que sobre 
tempo para se alinhavar estratégias tendo em vista o segundo tur 
no de votação. 

Solicitamos às coorô.enações ainda existentes e atuan
tes das emendas populares que trêLgam SUbSÍdiOS para O encontro 
como: boletins de avaliação previamente elaborados, impressos 
ou poli copiados, que dêem uma idÉiia, através de q\}adros compara
�ivos, do que se pleiteava inicialmente, �e 6omo ficaram nossas 
reivindicações no Projeto de Comissão de Sistematização, em se
�uida no Projeto do Plenário ap5s as votaç6es em 19 turno, além 
da referência equivalente ao texto da Constituição ainda vigente. 

Muitas entidades já têm algo nesse sentido,_praticame� 
te pronto, necessitando, talvez, de últimas atualizaçoes e come� 
fi�i�s. Contamos com este ma�eri.al. 

Todos seremos responsáveis pelo cionteúdo e �eriedade 
deste seminário, dimensionado, SE!gundo as expectativas, para 300 
pessoas mais ou menos, um indicativo, portanto, do número de có 

·pias a serem distribuidas aos participantes.

A maior colaboração qúe podem prestar ao bom sucesso 
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deste encontro é sua presença e o empenho em convidar e garantir 
a vinda de pessoas-chave que se envolveram na luta de seu forum 
ou entidade. 

Derrotados, vencedores, ou meio-vencedores comemorare
mos nosso re-encontro. Talvez para urna nova largada de longo fÔ 
lego nessa transi ção sem fim para a democracia. 

Grande abraço 

o/Secretaria Nacional dos Plenarios 
Pró-Participação Popular na Constituinte 
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COI'1STITUINTE 

SECHETAH.[A NACIONAL 
DOS PLBNÂRIOS PHÚ-PARTICIP1\ÇAO 
POPULAR NA CONS'T'lTUINTI<J 

019/89. 
(continur.çno) 

. '

� , , 
çao, cujo preço r.,edio sera de HCZ:;i 30, 00 ( trin tu <J ruza·· 
dos novos), pelo período de abril a dczerabro db 1989 una vez, . , 
que " PP-0J::T8 ", pelos proprins ·)cculiarldades de procluçno n3o 
estará di G:JonÍ vcl no.s o;.i.ncas de jorn.:..io . ..

A fi:1alidaclc (1,-::.=�to corrcz.:1rnrHl0ncia Ú consul t.il-lo se L)ode 
rá multiplicar e3ta cor.1unicnção, re9a.ssnndo-à n outrn3 cntidr ... : 
dcs e pessoas de sua �rca de interesse, ou rncsmo externo a ela 
no sentido de podermos n�)lior, do posse de novos cndqrcços, a 
reraessa, zrntui ta, para c,�ar:-ie , do l�Ú::?110 zr:no, c1n publicação 
que est8.oos i)rocur�mdo �)oi ar, por cn tcnc�e-l.:1 cl.� erandc 9ro� 
vei to na luta em que I 

dcsintcr�ssada1,1entc, est.:\r.:os toc!os cr.1pc
nhados. , , -

Este i:LJ;.:zao z::no do " ?R0J�T0 " claro. todas as indica<,;oes 
e inforcrnçÕes neces3árias a quem I pessoa ou c11ticbdc., queira 
sU'.)screver a.ssi.iaturo.s, in�Ori,let�Ões túis coi.10 c:eocontos por as 
sinaturas r.1Úl tiplaa, fon1as de �'Ja�fü1ento, etc.. 

-

�lesta . fase ini cinl o II DT: AC0nDó" abaixo pode r[l S() t' cn-
cat1inhado até 31 de �1arço par·u o seguinte endereço 

_---:;.--.---. 
REG IW\ PTIADO 

PARTICIPAÇÃO POPULA'8. i'JA co;rsTITUitl'.::'r.. 
RUA Piifi LZIBO ;.1,\CH,\'DO, 31 LA�A�IJZIHA3. 
22.231 RIO DC JAN�IRO RJ. 
TI'.L : 205-5941 (021) 

Aguardando a resposta co� as inforraaç3es solicitadas, 
subscr.;vcmo:-nos, 

Cordiéll:ncnte, 

íl�fk�· 
REci DIA PTIADO 

******************�********************�**************�*•***** 
• .. � 

· 
, .,. " ,... 7 1, ,, rm ti 

DE ACORDO, DESI:J0 R:CC:CDI:TI O NU,-11:.RO ZERO DA PJD.1..,IC,'\v:,O PnO-J •� 1 O 

tf01-1C : ••••••••••••••••••• • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
, 

Et�TIDADC ....•...... � •....•...•....•. �r:sr>o:·is;\'I.ST.J •....••••...••. . 

Er�DEnCço : ••••••••••••••••••••.••••••• ' . :3,\IílTTO •••••• · .•••••••••

CID!\.DE :· ••••••.••••••••.••••• C'!::P •••••••. r:sTt\no .••••••••••.•••

TLJ.,I.:FOiJE ! • • • • • • • • • • • • • • • T:f:LJ::{ : ••••.••• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • •• 
********************�*****************�*****************�·�···

( DupU que e di.3 tribun. � pt:ssoon j n te r.�GG�cbs n:1 �)Ll!.l li crn;fi-o)



CONSTITUINTE 

SECRETARIA NACIONAL 
DOS PLEN ÂRIOS PRÓ-PARTICIPAÇAO 
POPULAR NA CONSTITUINTE 

CT/�EC.NAC. 019/89. 
ílio de Janeiro, 14 de mnrço ctc 19C�. 

Assunto ·: Inforr:10 e con:::;ul t:, so'..)re �:·1vi o
de publicação. 

Prezoco Co�panheiro (a), 

•. 

A Secretaria Nacionai dos Plenirios prb-Partici�&ç;o ?o
j)ular nu Constituinte vcr.1, juntumentc COõ;l o jornc..li.;;té\ José 
Augusto Ribeiro, dcsenvol vendo ur,1 est1.,1do de vi abilidr.tcte e.e ;::i�
blicaçâo de ur.1a carta scwrnnl de infor:;1.::><;âo ·)ol i tic::\ e 1 e. ·.i sla 
tiv.:t, cujo no1i1e s�.:-c. "P!"!OJ�i::�O 11 e que s� destin::l ft aco�i.nmhar e 
noticiar projetos de Lei Co1.1)le1:1entar, de lei ordinári�, do ci 
di�os, �repostos �elo Con�resso ou por entidad�s uo sociedade 
civil, nc foníla de iniciativa popular. 

"· PROJ::To II pretende ser un boletim ÍtLil, de alerta aos 
interessados, ... 1ue dê cor:1 untecedência su:'iciente, informações a

sobre votaç;e� �revistas, previsíveis e possíveis ao lon3O da� 
senana ou nos pr6xinos quin=a (15) dias, de modo a perraitir e
ventuais e necessárias interferências. 

Para possibilitar o aconpanirnrnento d�s suces�ivas etapas 
das pro�osiç�es �ais importantes - a�resent&çio, 
�s co�iss�es, eaendns, substitutivos, audi�ncias, pareceres 
debates, votação. e sansão ou veto - '' ?ROJI:7O " jJrocurará co
brir as se�uintes rÚbricas : 

1 - Esta Ser.1ana - calendário da ser.:ana no Con.:resso e
suas comissoes; 

2 - Projeto::; c-.pr�sentados;
3 - Projetos vot&dos e projetos vetados;
4 

5 

G 
7. 

3 
9 

- Iniciütiva �opul�r;
- A 

l -- Comissocs �a 8araGra, do Senado eco vo��r�s$0;
?len�rio ta·C�ra&ra, do Senado e do Coniressoi 

- Conta�eiíl re�ressi va : prazos para a .:i;>r.:!cirtt;Ho c:c 6
medidas provisbrias, vetos a ��oje- • 
tos de iniciativa po1nll,1r; 

- ?inJa-fo�o : pronuncinmento de po.rla1.;ent:1rcs;
- Plac.:..r : �us<;ntes e presentes, voto sin J voto

nas votações 1-:1ais impor-:ai,tcs, 
10 - Audiências. 
A idé�u de "·?IiO..!I:'l'O " foi discutida e enriqu.'.:!cido -::om 

.

ns suaest�c3 de v�ria� c:1�idadas - INtSC, DIA?, OA�, rn�s:, e_�
... 

rito.s Jrasilcir[t, c;rr,n, T,jEf., i•íf1D!l, crmr: que 1:1e i)rcstw1 é..1:)oio 
político e possivel11cntc inte�rar;o un Conselho Conshlltivo , 
fonJnl ou informnl, que possa contribuir pura o enriquec�Jen-

- , 

to cln ;)autr1 �"! r,nrn ,t iclcnti fico,;ao d0 arcas e proposta8 que dl? 
vu!,1 ser DbcrtaG o controv&rsin. 

, , 

Para tornor vif.1v1Jl essa iniciativa ser-a necc�sorio que 
pelo r:1enos duns ;-1ll i)·J::rnoas ou entido.cle:3 assinem esta public;i-



• • • CONSTITUINTJH! 

SECRETARIA NACIONAL 
DOS PLENÁRIOS PRÓ-PARTICIPAÇh0 
POPULAR NA CONSTITUINTE; 

CT /sr:c. ;u .. c. 019/89. 
( conti nuF...<;ão) 

ção, cujo preço r.iédio será de tlCZO 30,00 ( trinta cru::u
dos novos), pelo período de abril a dezewbro de 1939, ui·w vc:.:: 

, - -
que " PnOJ:::T� '', pelas :)roprins �)cculi.;iridadcs de prodüçao nao 
estará disJoAÍvel n&s �ancas da jornais. 

A finalidade desta correspon<lBncia � consult�-lo se i:)Od� 
rá raul tiplicar esta COi:lUt1icação, rc1?ass.:i.ndo-ii a outrns entict�=
des e pessoas de sua �rcn de interesse, ou mesmo extcr�a a 3la 
no sentido de �odermos acJliar, d3 posse da novos endereços, a 
rer.iassa, eréltui tn, para cxar:ie , do :1ú:::no z:r:o, da publicação 
que estru:ios i:)rocurnndo u::>oiar, �or entendê-la cl� ernndc i:)ro
veito na luta em que, desinteressadamente, �st��os todos CLlpc-
nhados. , , -

Este ,;u:.;ER0 7.Cíl0 do " ?íl0JE:T0 II darp. todas as indicuçoes 
- --,--

e inforrnaçocs naccssarias a quen, pessoa ou entidade, queira 
subscrever assina turus, in�oruaçê;es tais··· COi.iO c!a:::;con tos por as 

, -
sinatur,:ts í.1ul ti:;Jlas, for1.1as de pa13a;;1ento, etc .• 

;Jesta . fç.se inicial o 11 nr. A.COP.DO" cJ.baixo .:;ode.-� s�r cn-- -·---
car.linhado , até 31 de �1arço para o se�uinte endereço : 

REGirlA P�ADO 

SCCRETARIA r?ACIO�IAL DOS PLJ:!!ÁílI03 ?í:Ó
PAílTICIPAÇÃO POPULA:t UA COiJSTITUI;JTr.. 
ílUA PitllJ:Ino i1,\Cl!ADO, 31 LA:1A�1JZIHA:3. 
22.231 ílI0 DC JA�:IRO RJ. 
TEL : 205-5941 (021) 

A.::u,:irdando D. rcs,)os ta co..-.1 as infor1:1oçÕes s::>l i c i Ldr,s, 
su!:>scr�vcmo;-no3, 

Cordié,l.nc:1te, 

ti�Ã.fkcw--
r.r:'3INA Pf.ADO

*******��*********�*�-�-��*******it*************··-�--�-·����-· 
DZ ACOCTDO, DESI:JO nr.cr:8r.l1 O r�ú;.n::10 zr:no DA ?Ur.LICAÇÂO 1

1 P:��).J�TJ 11

r10:�c: ...................... · ...... 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

r:�JTIDADC : e e • •  e • e e e • •  e • e • • • e • e e e • •1 e f e nr:spo;·rG,\ vr,;...,. e e • • • • • • • • • e • 

c::nEnr:ço : .............................. !3,\Inno ............... . 
CID/\D!: :· •• ,., • ••••.••••••••• . c::r ........ I:3-r'A::lO ••••••••••.. ·'·.

Tr::L::FO!JE : • . • • . • • • • • • • • • • T!'-:LJ::{ : •••••••••••••••• • • • • .••....•• 
****�***�·-�*·��•***���*��,•••*�**ft¼¼��*********�*******����¼�� 

(Du1)lic.1u� .:! di.3tri:)ua .:1 i>�s�:;ons intcr�ssnch,s 11:1 _>u:)lica,,;?i.1) 
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CT/SEC.NAC. 
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CONSTITUI�I�rE 

SE�On.ETARlA NACIONAL 
DOS PLEN ÁRJOS PRÓ-rAH.'l'lÇIPAÇAO 
POPULAR NA CONSTITUINTE 

019/09. 
R_io de Janeiro, 1•1 ele ri\,U'ÇO de 1989. 

Assur1to ·: Informa e coi,:::;ul '.::a so'.H'O envio 
de publiCDÇ:J.O. 

Prezndo-Com�nnheiro (n), 

• • , ; #v 

A 3ecret�ria Nacional doe Plenarios prc-Partici�nçuo ?o-
pular na Constituinte vcí.1, junta::,en.te co;-:1 o jornoli:;;tn Jos,; 
Aueusto Ribeiro, desenvolvendo u1,1 estuco de vinbilj .;l[,,.dc de pü
blicação de ll!!lél carta sc1�1,.:tnnl ele inforn.:·<�?io :)oli tir:[.. � le.�isla 
tiva, cujo nome sara 11 Pl�OJ:-:'J'0 11 e quo so destine:; a acor,1panhar e 
noticiar projetos de Lei Cor.1)le1,1cntnr, de lei or<lin.si.rj_a, ,fa CÓ 
digos, propostos �elo Congresso ou µor entidades da sociedade 
civil, nn for1,1a de i::1icié: l'.::i va po;;>ulo.r. 

11 • PROJE'.i'O II pretende ser ur.1 boletim !t�il, de alerta aos 
interessados, que dê COi:1 nntccec1êi1Ci a suficiente, in:formaçÕes 
sobr� votaç;e� �reyistas, previsíveis e possíveis aó longo da 
ser.i�no. ou nos prÓx.i r:10s qui nzz ( 15) r..!ias, de rr10do a perr.ii t5 r e
ventuais e necessiri�s interfcr3ncia3. 

Para possibilitar o ncoapanhaLlcnto das sucessivas etapas 
d::i.t:� pt"r>�ôs:i ,;Õ,=S i'.!:'.'lÍS ir;-iportn0tes - �-:>resenb:v;no, ' -

\ 
"" 

as comissoes, enendas, substitutivos, audioncias, �arecercs 
debates; votação. e sansão ou veto - i, 2.RôJ-.CTO -'2 i)rocurará_ <.�n-

-firir as seguintes rÚbricas :
1 - Esta SeLlana - calendirio da seLlana no Co��rcsso e·

suas coE1is::wes; 
2 - Projetos �lresentadoa;
3 - Projetos votados e projetos vetados;
4 - Iniciativa �opular;
5 - Comiss�cs da c��ara, do Senado e do Con�rasso;
G - Plen[trio da CD.r.1(u�a, do Senado e do Con0r2sso;

. 

-

7. - Gonta�c1:-: regressiva ·: prazos· rrn.1�,t u a;)rôciaçltO etc 
medidas _provisÓrins, vetos e �roje
tos de iniciativa i.lOifüla1�; 

e 

9 
- Pin 'a-fo,ro : 1·)ronuricin;,1c11to de :)cirlru.,ent(..U'C�3;

V � • 

:- Placar : 2,usentcs e pr.:)scnt,-;s, voto !:;iu � voto
nos votnçÕe.s :;iais jrnjJOl'trn""lt,!s, 

10 - Au,liênciaG,

-

,1,',0 
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CONSTITUINTE 

PLENÁRIO NACIONAL 
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1986. 

Caros Companheiros, 

Infelizmente nao será possível o envio do número de cartilhas 

solicitadas, em virtude do nosso patrocinador, Prefeitura 

Cidade do Rio de Janeiro, não ter condições de editar a 

tidade pedida inicialmente (50.000 exemplares) por falta 

papel no Departamento Geral de Imprensa Oficial. 

da 

qua!! 

de 

Assim sendo estamos enviando apenas 2 exemplares, pois a re 

messa que recebemos (3.400 exempla�es), deverá ser distribui 

da cm todo o pais através dos diversos Comitês Pró-Participa

ção Popular na Constituinte. 

Orientamos a cada pessoa interessada que, se tiverem. oportun� 

dade de reeditar a Cartilha e divulga-la de uma forma mais 

ampla, estará colaborando muito com este plenário. 

certos de poder contar com o apoio dos companheiros na divul 

gaçao de nosso trabalho, subscrevemo-nos, 

/lsa. 

. CONSTITUINTE 

Rio Branco, 54 

RI 

Constituinte sem povo não cria nada de novo Secretaria N<1cional de lntercomunicé'çâo ale de FAMER� 

Rua Visconde <io Rio Branco 54 Rio de Janeiro RJ 

CEP 20060 Tcl. l021) 2246586 
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CONS�ITUIN�E 
---- ...,;;:;.;;a� PLENÁRIO NACIONAL 

PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

CIICUI.AR,/l>Ul-WUO PRj-pARrICIPN.;.N) POPUIAR/RJ RJ, 24/09/1987.

ATENÇÃO 

Dando cxntinuidade aos trabalhos do Plenário Pró-Participação Pq)ular na Coostit� 
tc-RJ, fórum E=ertnarente de articulação das ma.is variadas instituições de participa
ção µ:,pular tais caro: associaçres de m::>radores, sindicatos, pastorais, canitês, as 

. . -

sociaçã:> de fL11cicnários, m:rvi.m:?ntos soci,àis espJCÍfioos, soci�des cia,tifica.s, 
partidos polítiros, entidaó2s de educação roi'.Ãlla r, etc., con\OCanOs para um Mini
S?minãrio onde será discutida a seguinte ;puut.:l: 
a) Avaliar nossos trabalhos até agora e a .:1tual situação na 001stituinte a partir

do substitutivo oo relator Bernardo Cabral do p:mto re vista oos novirrentos �
lares;

b) definir estratégias de atuação pua as fa5e� que se segtem, .apro\eitanoo para a
prilrorar a organização e a integração criada entre os diversos novirrent os no de

senrolar das lutas futuras;
e) discutimos e plc.-viejanros o::njuntarrent:J� o que f azenros daqui para frente.

Estarros cawidan<b t.:lml:ém para esta remi.ão parlarrcntares cx:nstituintcs cb Rio oo 
Janeiro pelos diversos partidos. 

Na reunião serã:> distribuídos e apresentados: 

a ) O relatório do Plenário do Rio oo Janeiro de avaliação da etapa das errendas po
pulares,

b) os textos das defesas na constitUinte da errenda sd:>re Participação Popul ar,
e) Un vídeo, onde o ex-deputacb João Gilberto faz una análise <b subs titutivo à:>

relator Bemardo Cabral e i..ma avaliação política da situaçoo atual <Entro ao

Coogresso CcnsLituinte.

Eeiterarros a irnport<Tlcia da participação ,organizada de todas as entidades 
m::rrento grave da situação nacwnal. 

OJtros info.1.100s: 

ooste 

1) A caravana da !Efor:ma agrária para pressionar a cx:nstituinte foi adiada para os
dias 4 a 7 de outubro. Espera-se a participação de rerc a  CE 5000 trabalhadores
rurais; as entidad:?s que p.1derem � enviar representantes arcando can os cu�
tos da via� e qlojarrent0.

2) Dia 29 professores representanoo as U1iversidac.Es de todo o país irão à Bra-
sília IJrC:Ssicnar a Cl:l'lstitu.inte na ref,esa à:> ensino pmlioo e gratuito.

Da t a  do Mini-Seminário:

Dia: 03 de ou tubro de 1987 - sábado 
Horário: 9 às 18 horas 
Loc a l: Sindic a t o  dos Urbani tár ios -· Av. Marechal Floriano, 199 - 79 
Informações: Telefone 222 9832 · Seic reta ria do Plenário

Não podemos pa ssar esta opor t unid ad e, 

Esperamos por você! 
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Algumas votnçÕes, porém, foram marcadamente ideológicas, 

como a questão do princípio geral do direito à propriedade e a suspen

são do sigilo de documentos hist6ricos secretos. Na questão da garantia 

do emprego ou estabilidade, a grande gama de alternativas, fez com que 

houvessem maiorias diferentes em cada uma das fÓrumlas propostas e vota

das. 

. O texto tem avançado bem nas votações: 

A soberania popular ficou razoavelmente definida nos princípios gerais. 
- O conjunto de direitos individuais e coletivos é excelente.
- As garantias constitucionais (mandado de injunção, mandado de seguran-

ça individual ou coletivo, ação popular, inconstitucionalidade mesmo
por omissão, haseas datn etc ) foram aprovadas.

- A redação do Substitutivo Dois do relator sobre a questão da garantia

-
do emprego foi mantida.

AMEAÇAS-DA CONJUNTURA 

Infelizmente, q11ando a Constituinte chega a momento tão in 

teressante de seus trabalho� e debruça-se sobre o texto com profundidade, 

a conjuntura política tornn-se muito grave. O Presidente da Rep�blica re-

solve compor uma maioria por "ab,.li xo-ass I nodo" oferece à adesão um do-

cumento un ilatera lmen te elaborado , 1 1 if' chama de "Pacto" ( como se pacto não 

resultasse de entendimentos e pudesse �e� imposto na base do assina ou 

rompe) e que avança sobre questões típicas da soberania da Assembléia N2. 

cional Constituinte. 

Ora, se lograr tais assinaturas terá comprometido totalmen

te a soberania da Constituinte. 5e não as conseguir, a crise continuará 

tendo desdobramentos graves. 

Logo após a formulação éc tal documento, ainda persistiam 

na Comissão de Sistematização as votações sem blocos intransigentes e a 

própria questão da garantia de emprego� demonstração disto. 

Todavia, pode ser que venha a acontecer uma inversão total 

na forma de discutir e votar pela homogenização de um bloco governamental 

que passe a votar cega e incondicionalmente. Teríamos o fim da Constituin 

te como tal. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Nas primeiras duas semanas de votações na Sisteamatização 

temos a anotar além dos dados antes relacionados como positivos, uma 

presença de lideranças dos n1ovlmentos sociais (p.ex.: presidentes das 

Centrais Sindicais, líderes de trab�lhadores e empresários) que além das 

técnicas puramente de pressão ou convencimento, emprenham-se em partici

par da própria negociação sobre os conteúdos constituicionais, o que é 

altamente positivo. 
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Manifestações populares, foram registradas, de professores 

e de trabalhadores rurais. 

O clima das votações, devido à longa fila de assuntos, nao 

pode ir a grandes níveis de tensões. Os constituintes precisam se cuidar 

de práticas corno vaias e impropérios entre eles, desde que o adversário 

do assunto em pauta hoje, pode ser o aliado no assunto a ser votado ama

nhã e assim por diante. 

A& armadilhas regimentais sao muito sérias e complexas e 

a comemoraçao de uma vitória pode imediatamente ser interrompida por uma 

nova votação do mesmo assunto, sob outro enfoque 

destaque. 

e através de um novo 

A viabilização dos trabalhos da Sistematização e do plená-

rio passa por uma 

cer práticas como 

de destaques etc. 

generalização de posturas racionais. Não devem acontee
a do rolo-compressor, retirada geral e indiscriminada 
Cada- posição divergente sobre os assuntos mais importan 

tes deve selecionar entre si os destaques essenciais e sustentar a vota

çao destes; o que não deve acontecer é a repetição de votações de textos 

muito parecidos, apenas pela insistência em não aceitar a derrota em d� 
terminado assunto. 

Resta ainda observar que se trata de votaçao na Comissão 

de Sistematização. O Plenário é que vai, depois, decidir soberanamente. 

Esta votação na Comissão é importante porque dela resultará o texto que 

capitaneará em plenário. 
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INFORME CEAC / UnB 

Dia 09 /outubro/ 1987. 

A VOTAÇÃO NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

O processo de votação do Projeto de Constituição, 

substitutivos e emendas, na Comissão de Sistematização tem sido 
seus 

muito 
lento, mas, extremamente produtivo e rico em debates e alterações. 

Os membros da Comissão de Sistem�tização tem para votar: 

á) O segundo Substitutivo do Relator (tem preferência, isto é, o e� 
ro-chefe da votação) 

b) O primeiro substitutivo do relator.
e) O projeto oriundo das comissões temáticas.
d) Emendas apresentadas em várias fases.

Votam em primeiro lugar o texto global de um título da 

futura Constituição conforme o Substitutivo Dois do Relator. Se aprov
do, ficam prejudicadas as demais matérias, exceto as partes ou emendas 

que tiverem sido destacadas. 
Ao todo �ão mais de oito mil destaques para serem votados. 

A votação é lenta, porque os destaques fazem com que haja 
discussão em cada frase, alínea ou parágrafo. Às vezes , vários desta-· 
ques sobre o mesmo assunto. 

Preocupados com a demora das votações os líderes partidá

rios e os membros da Sistematização solicjtaram dilatação do prazo para 

a Comissão (foi prorrogado até 28 de outubro), enquanto tomaram medidas 
internas de agilização: 
1�) A Mesa até então formada pelo Presidente Afonso Arinos, lg Vice AlQ 

Ísio Campos e 22 Vice Brándão Monteiro, foi acrescida de mais d ois 
Vices � Jar?as Passarinho e Fernando Henrique Cardoso. Estes imp�sa, 
ram maior ritmo aos trabalhos. · ., 

2�) Há um apelo geral ao corte de destaques, retirada dos mesmos pelos 
seus autores. Muitos são retirados e a votação, apesar de ter cami
nhado apenas os primeiros artigos, já superou mais de mil destaques. 

3�) É possível adaptações para uso pelp Comissão do sistema eletrônico 
de votações, preparado apenas para o conjunto do plenário. 

O CONTEÚDO DAS VOTAÇÕES 

A Comissão de Sistematização demorou bastante para verr 

cer a primeira etapa 1 exatamente questões de soberania nacional e popQ 

lar, direitos individuais e coletivos, portanto, fundamentais. 
A s discussões foram exaustivas e as votações muitas vezes 

surpreenderam porque se basearam mais - e acertadamente - na convicção 
pessoal que os constituintes formavam, do que na hegemonia de blocos PªL 
tidários. Com isto foi possível ver parte da esquerda votar junto com PªL 
te da direita em determinados assuntos, sem que isso causasse surpresa.Os 
votantes alinham-se conforme a visão que tem da matéria, os blocos que 

ganham uma votação não sobreviv na seguinte e assim por diante. 
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e:l.es apenas serao "na mesma época 11 ( Art. 43 § 52).

- A forma da eleição dos deputados será regulada em lei

complementar; ou seja, não há na Constituição uma definição sobre voto 

distrital ou proporcional. O Congresso perde muito dos poderes que l�e 

haviam sido acenados nas versões anteriores e, especialmente, o poder 

concreto de decidir sobre planos, programas e políticas. Não há mais e� 

ta referência nas suas competências. Mesmo assim, continua muito mais 

forte do que na realidade atual. O recesso do Congresso é diminuído. O 

processo legislativo admite a iniciativa popular de leis e emencras à Con� 

tituição. O decreto-lei desaparece E� em seu lugar existirá a medida pro

visória, ao estilo da adotada na Itália e na Grécia (em 30 dias o Con

gresso manifesta-se; se não, perde a validade). A revisão de projetos 

aprovados numa Casa pela outra, volta ao que consta atualmente; na pri 

meira ?reposta havia inovação a respeito. O veto presidencial ' precisará

de maioria absoluta para ser mantido (na atual Constituiç�o são necessá

r:os dois terços para derrubar o veto). 

- Há, como nos ant,eriores Projetos, um :Éortale.cirnento

d0 papel do Tribunal de Contas, modificação na escolha de seus membros 

(dois terços passam a ser escolhidos pelo Congresso) e poder de sustar a 

execução de atos. 

- A eleição do Presidente da República em dois turnos

passa a ter o segundo indireto. Se nenhum candidato obtiver maioria absQ 

1 .... i...a 11u voto popular, o Congresso é que decidirá entre os dois mais vo 

tados; em outros países este sistema tem sido origem de crises. Não hav� 

rá vice-presidente. Continua a proposta de um Conselho da República e 

um Conselho de Defesa Nacional, este� muito próximo do atual Conselho de 

Segurança Nacional. O sistema de governo é parlamentarista, guardando r� 

zoavelmente as características básicas, com voto de confiança e desconfi 

ança da c;mara ao gabinete e possibilidade de dissolução dela pelo Presi 

denL� da República. Mandato de seis anos, inclusive para o atual Presi

den.e. 

- A organização do Judiciário mantém-se na linha das prQ

postas anteriores, com a existência de Tribunais Regionais Federais (inQ 

vação em relação a hoje) e transformação do atual TFR em Superior Tribu

nal de Justiça. O Supremo passa a ser fortalecido em seu papel de Tribu

nal Constitucional, embora mantenha competência5outras. Também continua 

a interessante audiência prévia, oral, em que as partes expoem e o juiz 

toma urna decisão inicial; o moroso processo judicial começa só_se algg 

ma das partes recorrer desta decisão. Dispositivo garante serviços notari 

ais e de registro em caráter privado. 

- O fortalecimento do Ministério Público e a presença na

Constituição do advogado e do defensor público é outro ponto que se man

tém em relação às propostas anteriores. Está clara a divisão de atribui

ções entre os procuradores da União, Estados e Distrit'o Federal, que r� 

presentarão os interesses destes, e o Ministério PÚblico, onde o promo

tor ou procurador defenderá a sociedade, os interesses sociais e indivi-
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duais indisponíveis. O Ministério Público elegerá seu Procurador-geral 

ou fará lista tríplice para tal cargo. Os promotores passam a ter as ga

rantias dos juízes. 

- As medidas excepcionais - estado de defesa e estado de

sítio - mantém-se na redação organizada desde o primeiro projeto. O Con

gresso aprova o estado de defesa e decreta o estado de sítio (hoje o Con 

gresso somente aprova o Estado de Sítio; tanto o estado de emergência 

como as medidas de emergência são somente comunicadas a ele). A redação 

mantém-se dentro de limites que acautelam os direitos humanos e a práti

ca democrática nessas situações graves e excepcionais. Judiciário e Le.

gislativo tem controles sobre elas. 

- Volta a acontecer alteração na redação sobre o papel

das Forças Armadas numa mediação entre o primeiro e segundo textos ant� 

riores. ·Agora elas II destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 

�Gderes·constitucionais e, por iniciativa de um destes, da lei e da or-

ds::i". Também é mantido o interessante avanço do serviço al'ternativo para 

u� que por motivos de consciência negam-se ao serviço militar; pela a

t��l Constituição eles pernem a cidadania, o que deixaria de acontecer.

A Segurança Pública é organizada com a previsão das diferentes polícia 9" 
A� Polícias Militares voltam a ser consideradas "auxiliares e reservas 

do Exército". 

- Na parte tributária acontecem mudanças. O Imposto Ter

ritorial Rural, hoje arrecadado pela União e distribuído aos municípios, 

que em projetos anteriores seria estadualizado, mantem-se na União. O 

imposto sobre herança é criado para os Estados. Estes ficam ainda com o 

ICM e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Os Municí

pios terão o imposto sobre a propriedade urbana, transmissão inter-vivos 

de imóveis, serviços e venda de combustíveis líquidos e gasosos a varejo. 

A atual participação dos Estados e Municíoios sobre o Imposto de Renda 

e o IPI é ampliada para �7%, sendo 21,5 para Estados, 22,5 para Municí

pios e 3 por cento para um Fundo em benefício das regiões mais pobres. 

Outros tipos de participação também sao regulados. Porém, este aumento9 

de participação se fará de forma "lenta e gradual" ao longo de vários -ª

nos. 

- Na ordem econômica, a definição de empresa nacional

voltou a mudar para permitir que estrangeiros residentes no País possam 

ser proprietários delas (para evitar que o bar do japonês de S. Paulo s� 

ja empresa estrangeira, segundo disseram os críticos da primeira defini

ção). Mas, desaparece a autorização para proteção temporária à empresa 

nacional· ( reserva de mercado) e em seu lugar surgem dispositivos ( Art 19 2 

§§ 2Q e ]Q) confusos. As disposições a respeito no capítulo sobre Ciên

cia e Tecnologia também sofreram alterações, embora permaneçam alguns

pr�ncÍpios interessantes. Na área da exploração mineral surge um disposi

tivo sobre garimpagem e a limitação às empresas nacionais para mineração.

Este Último, um grande avanço que terá dificuldades de ser mantido e

que retorna às Constituições de 34 e 37 que propunham a nacionalização

da exploração do sub�olo. Mas, inexiste norma sobre como serão "naciona-
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lizadas'' os empresas estrangeiras atualmente no setor. o cooperativismo 

surge pela primeira vez numa Constituição brasileira com uma norma geni 

rica de proteção. O monoµ6lio da Uni�o sobre o petr6leo continua sendo 

fortalecido, atingindo tamb�m os riscos; mas, não ha previsio de como s� 

:âio estatiZétdos os contratos de risco em andamento. No setor urbüno , 
e 

prevista uma escala de medidas sobre as propriedades nao utili�adas ou 

sub-utilizadas e que pode terminar em desapropriaçio com pagamento em ti

tulos da dívida pública; as demais desapropriações urbanas ser5o pagas 

previamente e em dinheiro. A proteç�o às micro e pequenas empresas ppar� 

ce forle na ordem ec6n8mica . O capítulo da reforma agrária permanece 

muito prciximo do texto anterior, prevendo a desapropriaçio pelo nio cum

primento da funç5o social, ireas prioritárias, um processo de imiss5o na 

posse em noventa dias, inegociabilidade por dez anos da terra recebida , 

necessidade de aprovnção do Congresso para concessão ou alienação de á

reas superiores a 500 hectares para. uma s6 pessoa física ou jurídica. A

lei regulará e limitará a venda ou o arrendamento a estrangeiros e o Con 

gresso precisará autorizar quando o adquirente for pessoa jurídica e� 

trangeira. 

- ·A organização da seguridad0 social mantem-se na linha

do substitutivo anterior. O caso "Sesi, Sesc, Senai e Senac" é resolvi-

do com uma ressalva sobre os descontos para tais entidades. A saúde 
, 

dever do Estadd e direi t.o de todos. llavcréÍ um sisterna Único ck:. saúde e 

a participação de todos os níveis do poder público. A inciativa privada 

é livre e poderá participar do sistema de forma supletiva. Foi retirado 

o dispositivo que previa a possibilidade d� desapropriação de serviços

particulares (at� na atual ordem constitucional é possível desapropriar

um hospital, embora a Constituição não tr�_te do assunto; no futuro scir<J

isto ic:1possÍvüJ ou conU11u;;:1rá /;;Cndo f.l[üicàda a regra gera.J. de desnprorri 

açao por 11LiJjdade pÍbl:i.ca),. Nica previdê1:1cia social caiu a proposta de 

p.i sos ele idade. h unificação dü con t�,'HJcrn de tempo de trabalho pÚbl ico ou 

privado, runJ J ou nrh:rno, pan'.l a aposcn Ludoria é man tidn e rcpresc�11 l.[l 

li) avançn ( ho :j C! o tC:!wpo J 11:i;::il 1 n?ío c0n tn para a pr<�v id0.nc ia urbf.lna e vice

VCt'f5él) 

e 

- A �c111cêlç?:ío sc9ue as linhas mes tra.s do texto ao tcri or

lJ.ir0ilo de c;:1<]0 um e dcvc1� do E!:õl:.élO. F'.nsjno func'lamr:?ntal obrigatódo e 

grêJ u1 o; nx:cns00 J� ,.. , • •  � L . l l - 1·.) l�f'(:JJ"A_,,: r,·,1· V:'> no r.>11s.j_no médio. Lib�rclac1e 1mra o (!l'l :: i fl() 

pri vnd•). /\:; n·SJr;·,�; s01>co �1 s verbas pÚbl ica s con tinuorn como n�1 propn:; 1· ;1 úll 
l<!rio1. <> l'Jnno r,!,ic·io11,1l rl1.! F:duc,i(_;i.Íu r:;;cr.{ dcf'Ln.ido pcJo Conr;;e::Jhu 1··1 •1 l<·1 dl 

de> l'.:cl111;,H;ilo: c1: t. .. 1 inov;H_;:i.Ío nurprc•f:udc:u n cl 1 ocon; a f"in.::i 1 nuo c'lf.!Vm:i,1 rH.:r. 

o Cnn<.11·1·:;r;o Nucion,1J.','

e ·u,!l 

J>r>lt1 1wi;) 1lu J�;�r·c:11t. i vo C'.)11! dj)J(:C:id(,'UO cln r.lL,o pr•lo Co119rDs:-:o (:Ili 1·r·r1iwc• <lL

lPª �l':,wi,·1. IJ111 Cc,n:;c1Jllo l'i,11:ion;1'.í rJc· Cot111111ÍC t J;;ri,; f" trn<: .ion,1r.:i' j1lfll. 11 1
110 í'111•<jr"t:Jl 

so c:0111 J"í·pn•:;r:ntrJ<,:Üt·.'i p.i, ·icl,;r.i,1:-; ·ind:icwla:3 pelo J;:xccut..ivo o rc,.10 r.� 

�Ji:d{il'ivo. 
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- O bom capítulo do meio ambiente eontinua como um dos

grandes passos novos na futura Constituição. Também a submissão ao Con

gresso das atividades nucleares éstá expressa no capítulo sobre a União. 

- Na família, desapareceu o reconhecimentp às uniões de

fato; família só com casamento ... Foram acrescentados vários dispositi

vos sobre a questão da criança e do menor, �uitos oriundos das emendas 

populares a respeito. Permanece o reconhecimento aos filhos, com igualdª 

de de direitos, independentemente da condição de nascimento. Apareceu p� 

la primeira vez a inimputabilidade penal aos dezoito anos. 

- Também subsistem as regras do texto anterior sobre os

Índios. A exploração mineral em suas terras dependerá de licença do Con

gresso, ouvidas �s comunidades afetadas, e um percentual do resultado 

destinar-se-á à tribo. A demarcação das t·erras indígenas tem um prazo fi 

nal de cinco anos para sua conclusão. são maDtidos dispositivos de reco� 

nhecimento à s  raças que formaram o Brasil, co� a �eorganização do estu 
do de sua história. 

- As disposições transitórias estão cada vez mais recheª

das de novidadeds, pequenos casuímos e normas necessárias a urna transi-

as inovações. fortes, neste 

que surjam nos seis meses S§.-

çao entre regimes constituicionais. Entre 

substitutivo, está a previsão de partidos 

guintes à promulgação da Constituição com um mínimo de 30 congressistas . 

Eles terão automaticamente registro provisório e conco�rerão às eleições. 
,

Um dispositivo que direita e esquerda querem, por segurança para os pro-

ximos passos. 

e o N c L u s Ã o 

O segundo Substitutivo do relator Bernado Cabral regride 

em vários pontos em relação aos projetos.anteriores. Melhora em alguns 

assuntos. 8m geral, nota-se um apego aq tradicionalismo constitucional e 

pouca intenção de:? inovar. Daí dizer-se que o projeto "envelheceu" . 
. o Parla111c�nu1risrno com seis ano.s de mandato parn o atual 

Presidente e eleiçDo ipdireta no segundo turno, se nenhum candiduto obti.41 

ver maioria absoluta - � jogado para ser repudiado pela opinião p�hlica; 

um sj s t· uma de governo u Lil izado em avanç.,:adas dernocraciél5 capita l).s tus e 

socü1listas pass.::irci a ser o "bode expiatório" de. medidas impopulares co-

mo 1m1ê.fo to de seis ano::; para um governo de transição e volta de um turno 

jnd3reto nas cJ.ciç�c:s pr�sidcnciais. Pobre parlumentarismo, foi jogado 

numa cmboscacJa! 

o Substitutivo como está,, enfrentará duras poJ.ê,11.i cus à di

r0i ti:1 C à e·sguerdí.i. CJ'.'C!RCCID, neste rnomun to, élS possibilidu(}c:s de longas 
. . 

ob!-; LI tH.,;Õ1!::; e de irnrxi ssns c,:1pr1zc�; de i11 viabilizar o procci:;so con:; 1::i tn in tG 

e 11<J11 f ril�J,1.l'." o l'ü.í'.s rn.11oa pc1�igo:-rn c1�ise :i.nr..;ti·tucionéll. 
l\ nã'o 1wr· qun has vo tac_;Ões d._1 Cond.ss5o de Sj �, l:C.:IT\i.1 Li ZiHJilO, 

flS dec:ir;t>n:3, os r�nlcn<l:i.1w;11toi,; e os confrontos terminem orgon:Í.7.éindo uru 

texlo com mrdoJ� ba::;c: r,oc;:iul. 

.. 
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SEGUNDO SUBSTITUTIVO DE CABRAL: 

UM PROJETO VELHO PARA UM PAÍS JOVEM 

O relator da Comissão de Sistematização, Constituinte 

�ernardo Cabral, apresentou no dia 18 de setembro o seu segundo Substi 

tutivo ao Projeto de Constituição. 

O Projeto continuq organizado em nove títulos, alguns 

subdivididos em capítulos, seções e subseções. 

Ao todo são 336 artigos, sendo 264 nas disposições per 

rnanentes e 72 nas disposições transitórias. 

O novo texto do relator envelhece bastante o Projeto , 

retornando a pontos tradicionais do direito constitucional brasileiro 

e repetindo Cartas anterjores. Assim jargões como "todo o poder emana 

do povo! e em seu nome é exercido '' e "todos são iguais perante a lei "

voltam a ser frases soltas no ar, sem o aspecto moderno, incisivo e 

inovador de princípios realizáveis que lhes tinha sido dado . Procla

mar a igualdade de desiguais perante a lei, sem contemplar mecanismos 

compensatórios de proteção aos mais fracos, é cristalizar farisaicamen-4' 

te a desigualdade; desiguais precisam ser tratados desigualmente para 

conquistarem a igualdade. Isto foi assimilado em sistemas bastante con 

servadores, até mesmo nos Estados Unidos. 

Mas, o envelhecimento está bem prático no piso de ida

de para participar da vida pública e ser eleito: 35 anos para Presiden 

te da República, Primeiro Ministro e Senapor; 30 para Governador; 25 

para Prefeito; 21 para Deputado Federal e Estadual e Ministro de Esta

do; 18 para vereador e juiz de paz. Ora, atualmente é 18 anos a idade 

para eleger-se deputado (Emenda� Constituição n� 25) e temos Prefeitos 

com menos de 25 anos. Na verdade ! existe um anseio para reduzir estes 

limites de idade; o Relator conseguiu agravá-los. Está tentando envelh� 

cer um País predominantemente de jovens. Esqueceu apenas de propor 

"conselho de anciãos". 

O sentido de Democracia Participativa predominante nas 

fases anteriores também sofreu revezes. Não há um dispositivo amplo SQ 

bre a participação do cidadão no planejamento, na iniciativa legislati 

va·e na fiscalização do p9der público. Apenas dispositivos limitados 

no processo legislativo federal e um, perdido na ordem econômica, so 

bre iniciativa de leis do interesse de "sua cidade e do seu bairro"! 

A ousadia e a inovação que caracterizaram fases anteri 

ores foram muito contidas. Apesar de algumas soluções técnicas melho-

res e de avançar em alguns pontos, no conjunto o texto envelhece e 

retorna ao tradicional. 

ALGUNS PONTOS DO SUBSTITUTIVO: 

Nos "princípios fundamentais", abandonou-se comple-



03 

- A questão da dupla nacionalidade, que tem sido tratada

de forma diversa em cada texto, neste segundo substitutivo é simplesmen

te ignorada; nem é afirmada a permissão, nem consta que se perca a naciQ 

nalidade brasileira por adquirir outra. Nesta, Pilatos lava as mãos ... 

- A redação sobre o eleitor torna-se mais clara, ao dizer

que o voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo aos analfab� 

tos e maiores de 70 anos. Os estrangeiros e conscritos, estes durante o 

período do serviço miljLar obrigatório, nao terão direito de votar. É no 

capítulo dos direitos políticos que foi reunida a exigência de idade mí

nima para cada cargo, num Jamentável aumento dos pisos de idade hoje 

existentes para alguns cargos (prefeito e deputado) e manutenção de OQ 

tros. Dispositivo permite ao militar ser candidato sem perder sua função, 

apenas� partir dos dez anos de serviço. Um dos textos de inelegibilida

de é iHcoerente na prática: aplica a inelegibilidade para os parentes de 

Prefeito, �over nador ou Presidente que tenha permanecido no cargo mais 

r� •netane do mandato; ou seja, como é prática comum estes titulares re

nunciDrem para concorrer a ouLros m�ndatos seis meses antes do pleito 

u �ue vai acontecer é que os parentes do substituto que estiver exercen

do o poder serão elegíveis ... e aí o abuso de poder influirá na elei

ção do parente ! Também ficou muito pequeno o prazo para impugnação de

mandato, apenas 15 djas aµÓs a diplomação. Volta quase à situação atual

na qual a dipJomação encerra a possibilidade de questionar abusos cometi

dos em campanhas eleitorais.

- O artigo sob,re parLidos políticos foi totalmente ree�

crito, com algumas novidades interessantes na definição, mas, com um r� 

sultado prático muito grave: qualquer lei restritiva ao quadro partidá

rio será constituciun�J e se 1,rcvi até que lei complementar estabeleça 

"a mnnutenção do re�J:i sero e ftlncionamento condicionados à votação, obti

da", ou seja, amanhã aLé o b,ipartidarismo poderá ser implantado por 

eventual maioria no Congresso, sem necessidade de alteração constitucio

naJ. 

- O titulo que organiza o Estado continua com as defini

çoes obtidas nas el�põs �nteriores e que representam progresso em rel� 

çao à sjtuação de hoje. Todavia, desapareceram os dipositivos sobre for

ma? de participação popular mais concretas, especialmente ao nível de m_g 

nicípios (uma previsão sobre iniciativa popular de leis no ;mbito munici 

pal contim1a perdida na ordem econômica ... ) Também da previsão de regi

oes metropolitanas e outros conglomerados anteriormente tratados com um 

certo cuidado, sobra apenas numa regra genérica na ordem econômica. Sem 

nÚ\·idas que falta um dispositivo amplo sobre o exercício concreto da 

democracia participativa. 

- No carítulo que orgAniza a administração pública

manLidos pontos interesssantes. É de se alertar que o§ lo do Art. 43 

torna inconstitucionais as leis que intentaram vincular a remuneração de 

servidores públicos ao saldrio mínimo. Também houve mudança no dispositi 

-

sao 

vo anterior que o�rig�v� •1mentos �gu�is para civis e militares; agora , 
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tamente a soberania popular e o tratamento que havia recebido, inclusive 

com as formas pelas quais se exerceria. Nem a declaração �xpressa de que 

a "soberania nacional pertence ao povo que a exerce através ... ", como 

tem sido assimilado em algumas constituições (França art. 3g) permane

ceu. Não há referência à soberania popular no texto do relator. 

- Como o primeiro substitutivo simplesmente eliminara o 

conceito inovador de "direi los coletivos'' , procurou este segundo compen

sar, misturando num só capítulo e artigo os direitos individuais e cole

tivos. Na declaraçio de igualdade, tornada morna e apitica, nao se fala 

dos mecanismos compensatórios para que o caminho de igualar seja o trª 

tamente diferenciado de desiguais e nao o farisaico tratamento igual de 

desiguais. Mesmo assim, este artigo da declaração de direitos guarda 

pontos interessantes e construtivos. Foram integrados no artigo os disposi 

tivos r�ferentes à garantja da Constituição. Trata-se da ansiedade por 

"economizar artigos'' diante das críticas que lamentivel e irresponsavel-

mente se voltam ao n�mero total de artigos e nao ao seu conte�do; ne� 

se :,;0ntiao foi muito ru"irn deixar de te>r um artigo especial sobre a gª 

rantia da Constituição e misturar aos direitos os mecanismos a respeito. 

Quanto à garantia da Constituição também foi retirada a �igura do "de. 

sor do povo" alvejada por críticas de invasão da área do Ministério Pg_ 

blico ou da Defensor j a P1Í hJ ica ( i ns ti tu içã o .inovadorçi na Constituição P-ª 

ra a assistência judiciária). 

Nos direitos sociajs permanecem algumas falhas técni

cas, com assuntos remetjdos à 1ei e à convenção coletiva e outros somen

te a uma destas. Por exemplo: " serviço extraordinário com remuneraçao 

superior ao normal, conforme convenção"; cria uma situação grave para os 

milhões de trabalhadores no jnt�rior do País e em setores que nao po� 

suem convenções FOleLivas, isto os levará à absoluta falta de garantia 

quanto à remuneração da jornada extra. A estabilidade ganhou uma redação 

de garantia contra a despedida imotivada coro exceções previstas e outras 

regulamentáveis por lei; uma redação muito possível de ser aprovada 

que representa avanço sobre a situação atual. A jornada de trabalho 

tinua a constante desde 1934: oito horas diárias e descanso semanal obri 

gatório, ou seja, 48 noras como jornada máxima. O trabalho dé aprendiz 

para os menores de 14 a11os voltou e é assunto que tem merecido críticas 

de educadores e especialistas por ser uma porta aberta à exploração. A 

locação de mão-de-obra, antes p�oibida, ficou para a regulamentação por 

Jei. Os trabalhadores domésticos terão um acréscimo de direitos, mas, 

não a participação em todqs os direitos trabalhistas. Na sindicalização 

continua o sistema indefinido de liberdade de criação, com uma só enti 

dade representando na convenção coletiva; em todo o caso, a redação fi 
cou mais clara, retirada uma referência ambígua anteriormente feita a 
entidades de empresa. O djreito de greve melhora consideravelmente, re

tornando à redação sábia do Projeto iniciau. 
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Correio 

Caiado critica 
Covas e prepara _ 

' 

m.archa , da UDR�
AL�X �OLN li< 

Colaborador 
São Paulo - "O Mariu 

Covas é um csquerdisla ele 
butlque ! "  F'ol o que disse. 
untem. em S:io P::iulo. o 
pr6Idcnle nuclonal  da  
UDH,  Honalcto Calado. Ele 
està cumccundo a convocur 
os 1 1 4  mll 'assocl aclos du cn
t ldartc - que consldcru 
m�1lor tio ciue m ullOs puni
dos - e cJcCcnsorcs elo capl
lallsrno c,n gcr.11 pum se 
rcunlrc111 e111 8rusll 1r1 no 
dia 10 de ju lho. quando scrll 
votndo o p,\rccer da Comis
são de Slstcrnal lzacão so
bre a reforma agrârla. 
Caluúo Mio pretende en
cher apenas a galeria do 
Congresso. 

Caravanas de lodo t ipo 
transportarão as "bases" 
da UUll - como Culado 
r:osta de chamar - a 
Braslllu. cm lrês c1vrnes, 
camlnllões, ônibus e até ca
valos. E:st3 sendo organiia
clo um esquema para a l i 
mentar e hospedar a mul ti· 
drio. CUJO numero a ind« é 
sequer estimado por Cain- 1 
do. sob alegaci10 de que a 
rnoJJi l izacuo in iciou-se an
tr.ontem . 

Covas 1n1rcc:e ser o v i lüo 
wvorHo rJu U J JH ut u.ilme11-
1c. "Ele núr, é J 1der cJo 
l 'MIJB ' g;1r:1111c C;1 1'aclo 
· ·nws l it!cr do l 'C do H, c io
l 'CB e do 1-"f" .  e ·a i. ido wm-

1.>tm suswnta que Covas "é
llU1 dos rac!H::ils mais vlo
lcntns" e que "Jogou l)csa
do n;i C:011 11ss:'lo úa l lcfor
mu /\�rúrla. da qual não
cicsgruclou um instante se
quer" .

"0 Covas t irou a capa de 
cordeirlnho" lnflamolJ-se 
Caiado "Quando tentou cas
sar um companheiro de 
partido. no dia :l3 de maio". 
Nesse dia. relatou o presi
dente da UDR. por volla de 
1:00 da manhã. Co\ as ten
tou cassur o voto do suplen
te José Mendon<·a ,  do 
PMDB que n:io quis votar• 
como o titular, Benedito 
Moreira . · ' 'Covas tentou. 
culllo. suhsl l tulr o Zé J\Icn
donc:..i por /lntcnor de Har
r,1s, tcnl anelo usa r o mesmo 
ln!:trurncnlo que foi usudo 
t0ntra ele. o Al-5" .  

Cnlado contou. ulndu, 
que u UO!l · · t em I l i a:; gra
vuda:; fl<' ludo rtr, Covas". o 
qual seria o mais l)t·ri �oso 
<!o grupo elos "cs<,ucrdi1H.is 
d.e bullque" formaclo P<'los 
,11.'!-llltatlos Itohcrto Freire, 
J c>sl' Gúnvl111l, /\ Ido J\1'; 1 11 lcs 
,, Rnqucl Capl i1crli>c, t•rHrc 
out ro:-. ü ol1Jc l lvo r tnúl <111:; ,, 
"t·squcrufstas de IJul lquc" 
s,•:-la Instalar · ·a convuls�o 
n:.iclonal, o caos ' ' .  

Numa  co i sa .  porêrn . 
Culado concorc1.t com "os , 
esquerctislas de bul i  que". 
com Brízola. Lula e ale 
"'i-anco Montoro: o manda-
o do presidente Sarncy de

ve ser de quatro anos e ele-

IN1\CIO T[il<EIAA/1\tfüULAA 

� " '  

vem ser convuc:a!IJs clc;i,� 
çõcs 1,1rcsldcn<: 1a 1s cm 110-
vembro dc lHJ. 11 l 'U f t  ul nd,I 
n[w tem cancl ldai o a 1.>rcsl
dentc. mas um pc•r 1 1 1  de c.!<1! 
mo ele dever(! ser: , , 

"Um homem c:uin cor.:i' 
gcm fisic:;.1 e nwrnJ ' ' . 

"Aureliano Ch:ivts·: · · ; 1 1 ;  
guém :.11Ti.s1:ou. rn;,s Caf.11J11 
dcs1:onvcrsou. :J l l rn wnrJ/t 
que :.t úr<.:ls.io será 111macla 
quando houver crnIc J Idnt11$ 
pr;,1 valer :.iprova,)<1:, pcJ.i:s 
com·cnt·iics partl/11 1r !as. 

"SarnC'y se e11 1p 1. 1dra, . iu 
llf'SS(' rwrfll d( • l ' l't: , J I IC i \1 1 ;  
cl.t ftc11u 1 J l i c: ; 1 .  1 '0! 1 < • 1  l ô l  Sl'J '
o nom1: apoiado pl'l:t I J J J l t
se  r11s:-.e o c,111úl1t : 1 1 " ,  . . p1 ·r-
1wnw. C;i la,1c, s111 ' 1 ' 1 . s, 11 1 1
n,1cJ;1 rc:;pontlcr: . .  :--. :1 11 que·· 
ro que Isso st·.1 a :1 1 1 1 , uwlWlt' 
da nilnl 1 : i  eutn'vht : 1" 1-;rn
sci.:u1d.1 rcndc-:-.t•· .. ,"1/{w,
Sarncy ntlo e". , . , 

O proxlmo prcs1 c.kntc, 
diz C.'" .. uacJo "n ... o poúC'r.'! Ler 
prco<.:up;icão com Jbopc: 
uma da:; crll lcas Que taz  a 
s.:irncy. O governo .Sarnc)i. 
para ele 11[10 é leAJ t lmo 
"pois Jeg11 imo é so o 1wveri 
no QUC é CSCúlllldo pelo VOIIO 
direto". 

r>;os próximos (li.is. caia, 
do dever{! inlcinr u 1 1 1a nw, 
nnona nut:1011:il dt • to11vo,. 
cat'(to para o cJI,, 10. m, c:,j; 
fort·o parn trazer ;i ersdla 
mais genle que os sem,; 
terra. que também 1·s 1;io se 
org;_ 1n i;\,llldo . C.:;d,Hh> J.!a'
rante. no cnwnto. que •:.is 
suas "brn;es" sfto fonnadas 
por produlorl'S rnruls dl:! 
vc• rcJritlc, t•11quanlo 1 1 1 1 1 1 1clo 
drls S('IIHt'IT:1 ha Vl'l 'u:ulc1·· 
ros 1>rofl;,;s ionals " ' l i " '  n:,·1 · 
1Jt• 1 J 1  czs f,111) por d i :1 para 
tazér IJarulh1> no < ( 1 / l f : 1  ,•:;
so ". Como tam1JI • 1 1 1  Sl' 1 ' l ; 1 in 
profissionais .  1 1 1 1 1 1 1 1 , , ,�os 
po:;scJros dC' l<'lT-IS, qut' 
lo[ ' 1l l ; 1 1 1 1  l i l l l : J  Vl'l'l l . ld( ' I J ': I 
"mlllla \."omo :1 dt• e 1 1 1 1c ; , .  
Ro ' ' . J•:s:,;cs prol l :,;:, 1 1 1 1 1 ; 1 11;, 
seµun<hi CalucJo, n •un I ru I 1 I  
IUl/ l ;,ivratlores e �1 1 1 1 , · .it:J· 
v.im os donos 1lé t1•rras:
"Ou você me dú "X"  cm di
nheiro ou nós lnv;1úimos
su:1s tcrrus". G rncas êl ctc
núnclas dessas pr:í l le::1s.
conrou Calatlo. e::;sa "mâfi;1
dr Cll1 <.:ai.to" !'oi c i im inudu:

Brazilienne - ?5/0G/87 

Burrice social 
, /\ t:risc econômíca brasi
leira j ;'1 ti isµiic de um pre
c i o s o ; 1  1 1 u (1 o p a r a 
Pl'rpct u. 1 r-sc: o relalórlo 
ua Co111 íssúo t ia Ordem �o
c ia J .  tla J\sscm lJléia Naclo
, i ; l l  Const i t u i nte. Uma Jcl
t 1 1ra :,tcnl ;1 cl H(JU('iC dOCU· 
llll' l l lO. cm exame na Co· 
missCto ele Sislcmatiza<;ão. 
�ugerc a existência de um 
pa is pnr.i Jelo. sem Qual
quer compromisso com a 
cl1anwda vida real .  

U1 . crise é mer, 1  fígura 
<lc rel óric:a e as atl í c,:õcs da 
colet iv i <l.1c.tc s5o aplacadas 
rnm o IJá!sarno <la c lemago
g ia .  Os agen tes da proctu
r;111 - crnprcsúnus e tra
li, 1 1 l1adorcs - s[10  aprcscn
t ; 1c los corno 1 1dvcn,ários 
i:011gêni l 11s e i n-cconci J iá
veis. 1..: busea-!--C convcnc.;er 
a upmião pul>l 1cn e.la vcra
t:1Cl ;1de ele urn:1 insól i ta  
c•quac.lp: " < lc  que menos 
tr:dwll 10 é i1�ual a mais ri
't lll'Z : l .  

o Br-as i l  v ive um dos mo
mcnlo · nrnis dramfl l icos 
de sua l1 is tôri a .  J\ crise 
t•cuno mi c: ; 1  : i l ingc a lodos 
- llorizon ta l  e vcrli<.:al-
nH:ntc.  Somos um Pais po
I,rc que cusIou a se dür
co1 1 1 :1 cl isso. Para supr ir  ús ' erros Dcumulados dunrnt c
t ; 1ntos anos, n;\u h á  saícla: e
preciso t r. ib:i lh!lr. N.:io im
porta o n i vcJ inLeJcctuaJ de 
cada cont rH)u inte,  em ca
cla <.:abcca 11ú uma mesma 
st•nLcn,::1: só o aumento da 
pro,lucüo, , t i  lado a l1m 
csµír ito <le austeridade que 
não nos tem siclo h istorlca
nll'ntc l 1 ; 1h i l u t 1 I  podl:rá nos 
accrwr C<m 1 novos l lOrl :wn
Lc:;. ' 

P�1ra a Comissüo dn  O r
dem Sot: i < t l .  porêm. nacla 
di::;w (! vcrc l : illc. L:'t , sonl1a
::;e com um 1wís sem µa
trôes - mas. naturc1 lmen
le, com mu i tos empregos e 
PI nprt.:gacios. Sllgcrc"se o 
mil agre. mns nüo se revela 
a rece i t.1 .  O ponto e le  vi�,ta 
elos xi llas lritrn lOll e ,  cs
p:inrosamentc ,  cstú aberta 
a t c•mpor:1da de c;.H.:a ao 
lior1 1 scn�o. 

Se o desempr<•/W é umct 
epidemia ,  a Com issão nüo 
hesita: determ ina que se 
csU1bcJeça a cslab l l ldadc 
no emprego, a partir dos !J0 
dias de carteira assinada 
do empregado. Ora. quem 
transmite estab il idade ao 
empregado é a saúde eco
nõmka do empreg.:idor. E 
esta certamente n5o se ob
tém por via de lei ord inária 
ou de norma consti lucío
nal. Somente o respei to '•s 
l eis do merc: ado e a fhwl .. 
mos ou não um País � 
optou pela l i vre i n i ciat i 
va '! )  pode conferir essa cs
Lal>il idac.Je. 1� o duc.;umcnlo 
daquela comissüo consa
gra o ln tcrvcnc.; ionismo 
mais rctrôgado e obtuso. 
que nos remele ao <.:arlo
r ia l  ismo colonia l .  

Náo é só .  Para aumen,ta r  
a proc.luçi:io - caminho que 
se supüe incv 1 tl1 ve1 · p;;ira 
um País mergulhado cm 
dêt it.:it o escassez -. os 
xii tas prescrevem: reduza
se ;1 .lornadu de trubalho 
semanal de 41! para 40 110-
ras. E ai vem o mi lagre: 
menos tr..lbulho é igual  a 
mais produç:'.io. 

Tem mais. Como se .i á 
rn1o bastasse o fato de que. 
no Bras i l ,  o ano dos ass,

!
' 

riados tem 1;3 meses. a 
missão achou pouco. Crío 
mais dols. Ao entrar cje ré:
rias, o trabalhador do 
"Pais dos pa lanques" re
cebe rrnda menos que dois 
salários. 

Seria côm ico se nilo fos
se lrúgico. Esse país de Jic
ç[w, c•x trnido ela mente 
al icn:1d.1 < lc um pt 1n l J <1{lo de 
xiitas, ameaça transbor-, 
dar pan'I a vida real - cujo 
quodro cl in ico j f1 n.:io é dos 
melhores. M..i ís um:1 vez,

reslu apelar ao l1om senso 
dos meml)rns <l::i Comissào 
de Sislcrn:.il izat,:üo, cm cu
ja� mtws l'C!JOll:-;a, nesLc 
momento, o desl !no <to 
Pais. 

Ci.Jllt'·lhc derin í r onde a fi 
nnl  vivcrcnrns - se no pais 
elos xiitas, se no pais do 
bom sen!-il ) .  



A Comissão Nacional da Reforma Sanitária em sua VI 11 Reunião, realizada nos dias 30 e 31 
de março de 1987, no Rio de Janeiro, aprovou o texto abaixo como proposta para o componente 
SAÚDE da nova Constituição Brasileira. 

-
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Art. 19 - A saúde é um direito assegurado 
pelo Estado a todos os habitantes · 
do território nacional, sem qualquer 
distinção. 

§ Único: O direito à saúde implica:
condições dignas de traba
lho, saneamento moradia, 
alimentação.educação, trans· 
porte e lazer; 

11 respeito ao meio ambiente e 
controle da poluição am
biental; 

111 - Informações sobre os riscos 
de adoecer e morrer incluin
do condições individuais e 
coletivas de saúde; 

1 V - dignidade, gratuidade e qua
l idade das ações de saúde, 
com direito à escolha e à re
cusa; 

V recusa aos trabalhos em am
biente insalubre ou perigo
so ou que represente grave e 
iminente risco à saúde quan
do não forem adotadas me
d idas de eliminação ou pro
teção aos riscos; 

VI opção quanto ao tamanho 
da prole; 

VII participação, em nível de 
decisão, na formulação das 
poli'ticas de saúde e na ges· 
tão dos serviços. 

Art. 29 - É dever do Estado:
1 implementar políticas eco

nômicas e sociais que contri
buam para eliminar ou redu
zir o risco de doenças e de 
outros agravos à saúde; 

li 

Ili 

assegurar a promoção, pro
teção e recuperação da saú
de pela garantia de acesso 
universal e igualitário às 
ações e serviços de saúde 
em todos os níveis; 
assegurar, com essa ti
dade, a existência da rW
pública de serviços de saúde. 

Art. 39 - O conjunto de ações de qualquer 
natureza na área da saúde, desenvol
vido por pessoa ffsica ou jurídica, 
é de interesse social, sendo respon
sabilidade do Estado sua normatiza· 
ção e controle. 

§ 1Q - A lei definirá a abrangência, as com
petências e as formas de organiza
ção, financiamento e coordenação 
inter-setorial do Sistema Nacional 
de Saúde, constituindo-o como 
sistema único segundo as seguintes 
diretrizes: 

integração das ações e servi
ços com comando político
administrativo único err.Al· 
da ni'vel de governo; • 

11 integralidade e unidade ope· 
racional das ações de saúde 
adequadas às realidades epi· 
demiológicas; 

111 - descentralização p'oli'tico-ad· 
ministrativa que respeite a 
autonomia dos estados e 
municfpios de forma a defi· 
nir_çomo de responsabilidade 
desses níveis a prestação de 
serviços de saúde de nature
za local ou regional; 

IV - participação, em nível de 
decisão, de entidades repre
sentativas da população na 
formulação e controle das 

políticas e das ações de saúde 
em todos os níveis. 

§ 29 - É assegurado o livre exercício de 
atividade liberal em saúde e a orga
nização de serviços de saúde priva·
dos, obedecidos os preceitos éticos
e técnicos determinados pela lei e
os princípios que norteiam a polí
tica nacional de saúde.

Art. 49 

Art. 59 -

-

A utilização de serviços de saúde
de natureza privada pela rede públi
ca, se fará segundo necessidades de-
finidas pelo poder público, de acor
do com normas estabelecidas pelo
direito público.

O Estado mobilizará, no exercício
de suas atribuições, os recursos ne
cessários à preservação da saúde,
incorporando as conquistas do avan
ço cientifico e tecnológico segundo
critérios de interesse social.

As atividades de ensino, pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e pro
dução de insumos e equipamentos
essenciais para a saúde, subordinam
se à pol(tica nacional de saúde e
são desenvolvidas sob controle esta·
tal, com prioridade para os órgãos
públicos e empresas nacionais, com

vistas à preservação da soberania 
nacional. 

Art. 69 - O financiamento das ações e servi
ços de responsabilidade pública será
provido com recursos fiscais e para·
fiscais com destinação espec(fica
para a saúde, cujos valores serão es
tabelecidos em lei e submetidos à
gestão única nos vários níveis de 
organização do Sistema Nacional de 
Saúde.

§ Único - O volume mínimo dos recursos pú
blicos destinados pela união, esta
dos, territórios, Distrito Federal e 
municípios, corresponderá anual
mente a 12% (doze por cento) das 
respectivas receitas tributárias. 

Disposições Transitórias: 

1 A Previdência Social alocará 
o mínimo de 45% (quarenta
e cinco por cento) da contri
buição patronal ao Fundo 
Nacional de Saúde.

11 Os recursos da Previdência
Social destinados ao finan
ciamento do Sistema Nacio·
nal de Saúde, serão gradual·
mente substituidos por
outras fontes, a partir do
momento em que o gasto
nacional em saúde alcance
o equivalente a 10% (dez
por cento) do Produto I n
terno Bruto.

Com o objetivo de apresentar aos Constituintes o texto aprovado pela Comissão Nacional da 
Reforma Sanitária, estamos recolhendo manifestações de apoio institucionais e individuais, que 
podem se efetivar com a divulgação e debate do texto anexo e com o envio de cartas, telegramas 
e telex à Comi�são ou o ericaminhamento da ficha abaixo. 

Apoio(amos) a proposta da Comissão Nacional da Reforma Sanitária para o componente 
SAÚDE do novo texto Constitucional. 
Nome ou Instituição: _____________________________ _ 
Endereço: _________________________________ _ 
Cidade: _______________ Estado: _________ Cep: ____ _ 
Título Eleitoral: ____________ Assinatura: ______________ _ 
(caso individual) (Individual ou do Dirigente), _______ _ 
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Antes do São João deste ano, começaram a passar 

pelas comunidades umas listas. Eram chamadas de 

11emendas populares 11
• Cada lista tinha uma intenção 

e o lugar para assinar, botando o nome e o 

numero do título. Algumas 1 istas passaram pelo 

B r a s i 1 i n t e i r o . E r a p a r a j u n t a r 3 O m i 1 a s s i n a t u r a s. 

Umas não conseguiram , mas outras conseguiram mui to 

mais 

mais 

de 30 mi 1. Juntando as listas que tiveram 

apoio do povo , a gente tem as coisas mais -

que diziam antes da eleição. Outros trabalham pelos 

interesses dos patrões, das multinacionais, dos 

grandes comerciantes. Os latifundiários se 

organizaram e formaram a União Democrática 

Ruralista -UDR, que está armando ainda mais os 

pistoleiros pata matar os posseiros. A UDR foi 

feita para impedir a Reforma Agrária. 

E tem os constituintes que ficam no meio ,reso lvendo 

na hora para que lado vão. E é uma guerra. Se um 

deputado quer inventar um Estado diferente, além importantes que o povo quer ver na Constituição. 

�-------::::
:---

----___.,-:::---�----- -- -� 

Mas o que em Brasília, na Constituinte 

que nós votamos? Todos os deputados e senadores 

que estão lá foram eleitos pelo povo, ist o é 

verdade. Mas a última eleição foi a que teve mais 

votos brancos. E mais votos nulos, também,porquetlt

ficou mais complicado votar e muitas pessoas 

erraram na hora de escrever. 

Aconteceu também, nesta Última eleiç�o, que mui tos 

candidatos foram eleitos por causa da ajuda de 

grandes empresas. que deram muito dinheiro para 

as campanhas. Como toda vida foi, no Brasil 

Hoje, na Constituinte, uns se esforçam pata 

defender os interesses dos trabalhadores, as coisas 

-

dos que o Brasil já tem , combina com outro deputado 

que nao quer de jeito nenhum que passe a Reforma 

Agrária dos trabalhadores. AÍ, um favor paga o 

outro . t assim que muita coisa está se resolvendo� 

Na hora que estamos lendo este papel, mui tos 

deputados estao uns nas casas dos outros, comhinando 

a votação do dia seguinte. 

Enquanto eles estão escrevendo a Constituiç�o, 

muitas caravanas vão até Brasília. Mesmo depois aue 

entregaram as 1 is tas com as emen das do.povo, é 

preciso prestar atenção ao que acontece e fazer 

pressão, porque aqueles deputados e senadores que 

ficam no meio se decidem na hora, mui tas das vezes. 



Por isso, é bom pressionar até o fim. A verdade é 

que os patrões se organizaram e se combinaram mais 

rápido do que os trabalhadores, e é preciso muita 

movimentaçao para enfrentar a força deles. Em 

muitos lugares, o povo vai fazer manifestações, 

r�ssar telegramas para os deputados, botar faixas 

na frente das casas deles etc. 

Seja como for, é preciso prestar atenção ao 

seguinte: o povo disse suas palavras, mostrou sua e 
participação, Assinou não sei quantas listas, 

discutiu as emendas em muitas reuniões, muita gente 

no Brasi I que nem pensava em política ficou 

pensando no que devia aparecer na nova Constituição. 

Quando ela sair, a gente vai poder comparar as duas 

coisas: a Constituição que o povo quer e a 

Constituição da Constituinte. Aí, é capaz os 

brasileiros entenderem melhor ainda o sentido 

dessas palavras. 

PARA ANtMAR A CONVERSA 

1. Onde você moPa, quais foram as listas que

tit>nl'am mais aceitação do povo? Por que?

2. O que você acha que ainda se pode fazer para 

pressionar os deputados e senadoPes da 

Constituinte? 

Suplemento dos CADERNOS DO CEAS para reflexão de grupos populares. Cada núme
ro traz um tema quente da conjuntura e algumas questões para a discussão. 

Pedidos á rua Aristides Novis, 101 - Federação - 40210 - Salvador - Bahia. Preço por 
exemplar: CzS 1,00, mais correio. Assinatura anual (6 números): Cz$ 20 00 



DE 
N.47 JULHO/AGOSTO 1987 

POR FALAR EM CONSTITUINTE 

Este ano de 1987, a maioria dos trabalhadores 

ouviu falar em Constituinte. Desde o ano 

retrasado, ai iás. Em quase toda parte se fez 

muita reuniio por causa disso. E aconteceu que 

muitas pessoas terITTinaram aprendendo a palavra 

e botando na boca. 

Em mui tos I uga res, as pessoas juntavam as 

necessidades e os desejos de suas vidas com as 

palavras Constituição e Constituinte. Constituinte 

era a hora de resolver como iam ficar, na lei, os 

maiores problemas do Brasil. Os direitos mais 

direitos: ensino público e de graça, creches, 

segurança, salário justo, porl�r fazer greve 

etc. O pro'?lema da terra tem a ver com a proposta 

de Reforma Agrária. O problema do desempre90 e das 

condições de trabalho tem a ver com a proposta das 

quarenta horas semanais. E assim por diante. 



Foi uma -s em vergonhice, pois, o � overno, qu�. tt,-n�a 
dito que não ia pe rmitir a subida dos preços, na� 
tomou nenhuma providência contra os que estavam 
aumentando. Mesmo todo mundo vendo que os preços

subiam, que a cada dia se pagava mais caro pela 
mesma mercadoria, o presidente e seus ministros 

apareciam na· televisão, no rádio e nos jornais, 
para afirmar que estava tud o bem, tudo congelado . 

Foi quase o ano inteiro nessa peleja: de um lado, 
o governo afirmando que os preços estavam parados ; 
do outro, o povo, que apoiava o congelamento, mas

via que o custo de vida continuava subindo . 

Em novembro, cinco dias depois das eleições, o

governo lançou outro Pla� o Econômico, que foi 
chamado CRUZADO 2. Se até aqui o custo de vida 
vinha subindo pouco, a· partir daqui disparou. 
Ninguém segurou mais. 

-

A conversa do pessoal do governo , era que os preços 

estavam atrasados e era preciso aumentá-los. 
Começou aumentando os p..reços dos .. produtos que são 
controlados pelo Conselho lnterministerial de

'preços ( CIP), um orgão do governo. Na primeira 
lista que saiu, foi aumentado o preço do açúcar, 
energia elétrica, gasolina, telefone, correio, 
remédios, bebidas e cigarros. 

Para o preço dos outros produtos, ordenou

sindicatos dos patrões ( eles também têm seus

sindicatos) aumentassem os preços. 

O resultado foi a volta da inflação alta. O custo

de vida, q ue é u�a parte da inflação, nos Últimos

meses do ano tev� os seguintes aumentos : 
outubro ----- 3,5% 
novembro ---- 5,44% 
dezembro --- 15 ,96% 

-

-

Contando . de fevereiro até dezembro, o aumento d o

c u s to-.... d e v i d c3 f o i d e 4 3 , 6 4 % • ... 

O pior é tj ue,daqui prá frente, nada foi feito pelo

governo para segurar os aumentos . Subiu tudo. O pão

e o leite , alimentos necessários na mesa do

trabalhador, subiram estupidamente. 

No caso do pão, foi retirado o subsídio ao trigo, 
( ajuda que o governo dava aos plantadores de trigo

para que o preço deste produto ficasse mais barato ) 
Com o aumento do trig o, subi ram,também, os preços 
do macarrão, da bolacha e :do biscoito. 

De janeiro até março de 1987, º�custo de vida subiu

43.�0%, significand o que, se ate o final do ano 

nada for feito para ela baixar,vai chegar a 400%. 

E OS SALÃRJOS? 

No mesmo dia que o governo · anunciou o congelamento

dos preços, congelou também os salários. Foi a 
medida mais antipática do Plano Cruzado. 

Já vimos que os preços das mercadorias, rapidamente, 
saíram do gelo. Só os salários continuaram, o a�o

inteiro, na 9eladeira. O governo, com� sempre, s�
mostra uma força para segurar os salarios. A le i 
_dizia que cada vez que i�flação passasse de 20%! ! ª

�isparar o gati )ho do salario, quer dizer o salar10 
também ia aumentar 20%. 

O Brasi 1 é um dos países do mundo que paga o menor 
salário mínimo. No dia 1� de maio, o governo

anunciou que o salário mínimo subiu para 
c z $ 1 • 6 4 1 , O O . E n q u a n to i s to , o D e p a r ta me n to

lntersindical de Estatística e Estudos (DIEESE) 
afirmou que o salário mínimo , já em março, devia 
ter subido para Cz§ 7.912. 
Por que esta diferença? 

Primeiro, porque o DIEESE e um orgão dos sindicatos 

de trabalhadores e faz suas contas de acordo com as 
necessidades dos que vivem de salários., enquanto o

eoverno fica mais preocupado com os donos das

empresas. 



S e g u n d o , o D I E E S E e u rn p r e a 1 'e i , q u e a f i r m·a q u e o 
salário deve ser suficiente para garantir o 
sustento do trabalhadlor e de sua família. Já o 
g ove r no não . vem 1 i g a n d o p a r a o q u e d i z a- 1 e i . I:'. 
isto i uma coisa garantida pela constituiçio . Na 
cons�itulnte os deputados devem confirmar este 
ponto. Sobretudo deve ser cumprido. 

Como se não bastasse, o governo vem falando em 
acabar com o gatilho salarial. 

� preciso ficar DE OLHO, para que a mudança dessa 
lei não venha a piorar, mais ainda, a vida do 

a trabalhador. W 

PARA ANMAR 1'. CONVERSA 

E ATuAL-MéNTê? 
PA' PRA 51/ST6 fo/TAR 
!> TIUS.AL.HADOlí'? ., 

•. /511. 

L. Na sua regi/io t13m acontecido lutas pela
melhoria dos salário'f? Como Aconteceram? 4111 

2. Falam de novo em cong�lamento. Voei
acredita que vai dar certo? O que é preciso para 
funcionar? 

3. Em toda parte, os tr�balhadores fazem
greves. Tim conseguido o qui? 

Pedidos à Rua Aristides Ncma, 101 - FederaÇio - CEP 40.210 - Salvador -
Bahia. Preço por exemplar. e� 0,5, mais c:oneio. Assinatura anual (6 nú· 
meros)= ezs 10,00., 
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DE 
N.46 MAIO/JUNHO 1987 

CUSTO DE VID.A E SALÁRIO 
As coisas estão caras ou o ganho está pouco? 

Esta é uma pergunta muito comum numa roda de amigos 
quando a conversa vai para o lado do custo de vida e 
dos salári os dos trabalhadores. Qual a resposta �ue 
�ocê dá a esta perguntat 

Nós, que escrevemos o DE OLHO, respondemos que 
estão acontecendo as duas coisas: o custo de vida 
está multo alto e os salários estão muito baixos. 

O CUSTO DE VIDA NÃO PÃRA DE SUBIR 

O ano passado , quando o governo inventou o PLANO 
CRUZADO, prometeu que ia congelar os preços de 
todas as mercadorias que a população usava. Hoje, 
a gente sabe que isto não �conteceu. Não passou de 
um sonho. Mesmó sendo verdade que, nos primeiros 
dias depois do cruzado , os preços dos gê neros 
alimentícios ficaram parados, ou subiram pouco, não 

aconteceu a mesma coisa com os preços dos aluguéis, 
das roupas e dos sapatos. Com a desculpa de que não

tinha vidros, sumiram os remédios e quando voltaram 
foi com os preços aumentados impossíveis. Mesmo no

momento que se falava muito em�congelamento, o 
custo de vida subia .. Subia pouco, mas subia. 

Com o passar dos. meses, os empresários ( os donos 
das fábricas e dos supermercados) não respeitaram 
mal s nada: esconderam as mercado ri as � remarcaram 
os preços. Fizeram isto com o boi, todo mundo se 
lembra. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E REDAÇAO 

PROJETO DE LEI 4.570, de 1989 

"Regulamenta o art. 143, §§ lº e 2º da Constituição, 

que dispoêm sobre a prestação de Serviço Alternativo 

ao Serviço Militar Obrigatório". 

EMENDA Nº 

Dê-se ao§ 3º do art. 3º do Projeto a seguinte redação: 

"§ 3º - O Serviço Alternativo será prestado unicamen 

te à sociedade civil� 

JUSTIFICATIVA 

Nos países com tradição de respeito aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais, o serviço civil alternativo à prestação do 

serviço militar, compreende atividades em benefício da comunidade, emrazão 

de sua dimensão humana e social, e como contribuição para a paz e a coope-

\� ração internacional. Desta forma, o Serviço Alternativo voltado à socieda

de civil pode suprir carências básicas vividas pela maioria da população 

brasileira, responsabilizando os jovens para seu comprometimento com o 

bem-estar e a tranquilidade de todos os cidadãos. 

Sala da Comissão, em 

Deputado 

GER 20.01.0050.5 - (JUU89l 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E REDAÇAO 

PROJETO DE LEI 4.570, de 1989 

"Regulamenta o art. 143, §§ lº e 2º da Constituição, 
que dispo�m sobre a prestação de Serviço Alternativo 
ao Serviço Militar Obrigatório". 

EMENDA NQ 

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte Parágrafo unice: 

"Parágrafo unico - Para cumprimento do disposto neste 
artigo, as Forças Armaeass firmarão convênios com organi
zações civis, voltadas para a promoção humana e social de 
indivíduos e comunidades ou para a preservação do meioª.!!! 
biente, observado o disposto no art. 4º e as seguintes a:n 
dições: 

I - Os serviços serão iniciados e prestados em tempo 
idêntico ao da inéorporação dos convocados do correspon -
dente ano de alistamento, ressalvado o disposto no art •••• 
( a ser acrescentado) 

II - Ficam excluídas as tarefas a serem alocadas aos 
optantes pelo Serviço Alternativo as que forem caracteri
zadas como serviços braçais, cargas e descarga de inflamá 
veis, levantamento, transporte e descarga de materiais de 
peso, por indivíduo, superior a 10 quilos; 

III - Os jovens que decidirem usar da Objeção de Con� 
ciência não p9rtarão armas nem farão treinamentos com ar-
mas". 

JUSTIFICATIVA 

Devido ao fato de o ENFA, re�po�sável pelo oferecimento do 
Serviço Alternativo, exercer atividades relacionadas à questão militar, com 
as quais o Objetor de consciência não concorda, faz-se necessária a realiza-

GER 20.01 .0050.5 - (JUU89l 



ção de convênios com entidades, Secretarias e órgãos que trabalhem no sentido 

de promoção e desenvolvimento humano e social. Existem muitas entidades inte

ressadas em absorver o trabalho destes jovens, citando-se como exemplo o inte 

resse manifestado pelo Secretário do Meio Ambiente, Prof. José Lutzemberger , 

que deseja formar um "Exército Florestal", com a finalidade de defender as t1o 

restas brasileiras e promover um reflorestamento nas áreas necessárias. 

Sala da Comissão, em 

Deputado 

GER 20.01.0050.5 - (JUL/891 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E REDAÇAO 

PROJETO DE LEI NQ 4.570, de 1989 

"Regulamenta o art. 143, §§ lº e 2º da Constituição, 

que dispoem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao 

Serviço Militar Obrigatório". 

EMENDA NQ 

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto: 

"Art - Os estudante poderão optar pela prestação do 

Serviço Alternativo após a conclusão do curso, desde que 

haja correlação entre o currículo ou graduação e as ativi 

dades da entidade conveniada". 

JUSTIFICATIVA 

E importante enfatizar que quanto melhor preparada estiver 

a pessoa, melhores serão suas condições de corresponder com eficiência ao 

trabalho desenvolvido. Por isso, é conveniente dar oportunidade àqueles jo

vens que estiverem estudando, de prestarem o Serviço Alternativo após a con

clusão do curso. Assim, estarão aptos a desenvolver atividades coerentes com 

sua área profissional, realizando-as em plenas condições. 

Sala da Comissão, em 

GER 20.01 .0050.5 - !JUL/89I 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E REOAÇAO 

se os outros: 

GER 20 01.0050.5 - (JUL/89) 

PROJETO DE LEI NQ 4.570, de 1989 

"Regulamenta o art. 143, §§ lQ e 2º da Constituição, 

que dispoêm sobre a prestação de Serviço Alternativo ao 

Serviço Militar Obrigatório". 

EMENDA Nº 

Acrescente-se o seguinte art. 4º ao Projeto, renumerando 

11Art. 4º - Os convênios a que se refere o parágrafo 

único do art. 3º serão celebrados com entidades, públicas 

ou privadas, que tenham como atividades básicas: 

I - A prestação de assitência médica e cirúrugica a 

pessoas doentes ou a�identadas, especialemnte em regiões 

pouco desenvolvidas; 

II - Tipos de trabalho social que tenham como objetl:_ 

vo auxiliar o indivíduo ou a família em sua luta pela a

daptação ao meio, inclusive pessoas desamparadas, idosas, 

deficientes físicos e mentais e menores abandonados; 

III - A alfabetização de adultos; 

IV - O ensino regular, sobretudo o pré-primário, prl:_ 

mário e decursos profissionalizantes; 

V - A ecologia e a preservação do meio ambiente, ir 

rigação e recuperação do solo e reflorestamento; 

VI - Serviços de proteção civil e de saneamento bási 

co. 

§ lº- As Forças Armadas responderão, nos termos do cm

vênia, pela prestação de assistência médica, alimentação 

e ajuda financeira equivalente à do recruta, aos optantes 

pelo Serviço Alternativo. As entidades conveniadas se o

brigam a expedir, ao final de c�da período referido no i� 

ciso I do parágrafo único do art. 3º, à autoridade mili -

tar competente, uma declaração pormenorizada sobre cada 



\._ 

optante, em termos de assiduidade, cumprimento de horário 

e execução das tarefas atribídas, e outras informações q..e 

julgar necessárias� 

JUSTIFICATIVA 

A opção pelo Serviço Alternativo significa a tomada de� 

ciência quanto à necessidade urgêncte de paz e soluções imediatas aos probl� 

mas da população care�te, principalmente no que diz respeito à saúde, infra

estrutura, saneamento básico, ecologia. 

Estes jovens participarão decisivamente para a implementa-

ção de medidas essenciais que venham a colaborar na melhoria das condições de 

vida. O treinamento desses jovens será em prol da vida, pois a opção por um 

Serviço Civil Alternativo representa a prova de que o Objetor de consciência 

estará disposto a engajar-se em benefício da comunidade, exercendo uma ativi

dade que contribua para a solução dos serias problemas de ordem social e am

biental, para a implementação dos direitos humanos e em favor da paz e da coo 

peração internacional. 

Sala da Comissão, em 

�' 
Deputado 

GER 20,0l ,00S0.5 - (JUL/891 
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REGillA PRADO 

CONTINUACAO DO Itll'ORMI!: SOBRE A VOTACAO NA AIIC Tl!:Ll!:X NUM. 014 

6, DESTAQUE APRBSENTADO PELO DEPUTADO JOSC CARLOS SABOIA•PMOB/MA 
COIITEUDO: MODIPICA O Tf:XTO 00 ANTEPROJETO CABRAL II ''TERRAS 

OE POSSE UIP.MORIAL OCUPADA$ PERMANENTEHENTI: PELOS IIIOIOS'' POR 
''AS TERRAS OCUPADAS PELOS ISDIOS''• OBS1 ESTA SUTIL MODirICACAO 
REESTADELF.CERIA A GARANTIA t DE PATO, DA PRESERVA c�o DAS TERRAS 
INDIOF'.llAS, COl:f'ORHE HAVIA-SE APROVADO SAS PRIMEIRAS ETAPAS DA 
ANC, OU SF:JA, DA SUBCOMISSAO DOS N6G�OS, POPULACOES UIDIOENAS, 
PESSOAS Df:f'ICIBNTES E !-111/0RIAS, E DA COHISSAO DA ORDEM SOCIAL, 
C{)t:0 SAO POUCAS AS POPULACOES INDIGENAS QU& AI!IDA PERMANECEM EM 
SEUS TERRITOJUOS ORIOIIIARIOS, A r'.AtWTENCAO DO TEXTO CABRAL II 
TRAR.Afl Utl EIIORME INSEGURAflCA CM RF:LACAO AH PERMANENCIA E DEl'.A.RCACAO 
DOS TER.!UTORIOS IND IGE:NAS, EH A LEGITIMACAO DA OESTRUICAO DOS POVOS 
INDIGENAS BRASILEIROS. 

PARL,\MF:?ITARE:S COl1TRA1 ALPREDO CAMPOS, BCRUARDO CABRAL, CARLOS 
SAJlTANUA, FER?;M/00 BEZERRA COF!LHO, JOAO CALMON, JOSE JOOACA, 
JOSE RICHA, Y.ANOf.L MOREIRA, NPRISCO VIANA, 
RODRIGUES PALl-'.A, TEODORO MEIICES, WILSON MARTI!lS, DASO COIMBRA, 
DELIO DRAZ, �ARCOS LIMA, �ODERTO BRANT, ALUIZIO CHAVES, 
A.�NALDO PRlETO, CHRISTOVAH CHIARAOIA, EDME TAVARES, ERALDO 
TINOCO, ll/OCENCIO OLIVF:IRA, JOSE: JORGE, JOSELINS, JOSE SANTANA 
DE VASCOIICELOS, JOSE THCHAZ 110110, LUIZ EDUARDO, JOSE LOURENCO, 
MARIO ASSAO, OSCAR CORREA, OSVALDO COELHO, PAULO PIMENTEL,
RICARDO PIUZA, SAflt>RA CAVALCAIITI, ANTONIO CARLOS [011DF1R REIS, 
OARCY POZZA, GERSON PERES, JARBAS PASSARINHO, JOSE LUIZ HAIA, 
VIRGILIO TAVORA, VJ\LMIR CAMPEL01 JONAS PI!lHEIRO, JOSE TINOCO,
PAES LANDIM, SIMAO SESSIM, GASTONE RIGH!, AOOLPO OLIVEIRA,
SIQUEIRA CAMPOS, OTOHAR PI!ITO, ANTONIO PARIAS, M, 

PARLAM?NTAR�S AUSENTES, ALUIZIO CAMPOS , CELSO DOURADO, 
CID CARVALHO, l'ERNA!IDO HF:IIRIOUf: CARDOSO, FERNANDO LYRA, PRANCISCO 
PI�'TO, JOSE FREIR�, JOSF: OERALDO, JOSE INACIO l'ERREJRA,. 
JOSE PAULO DISOL, JOSE 5ERRA, MARIO LIMA, MILTON REIS, 
!IILSO:I GIBf.Ol:, RAll{UtlDO BF:ZERRA, RENATO VIAIIA, Al'OIISO ARlNOS, 
AIITONIO CAP!.O!l MF:NDES THAMP., CARLOS CIIIARr.LLI, FRANCISCO BEIIJ>J-:IM, 
PRA!ICISCO t,ORNELLES, JOAQUI M DEVILACQUA, •

RESULTADO! 

OBSERVACAOI 

SIM - 42 
t/AO • �D 

OUTROS PARLAMENTARES APRESENTARAM DESTAQUES COM O 

MESl-:0 TEOR , !'ORAM eLES1 . EUCLIDES SCALCO, (PMDB PR), H.UOLDO 
LIMA( PC 00 S BA) , SRAl'!DAO P.OtlTF:IRO( POT RJ l , TODAS PREJUDICADAS 
POR /\USEIICIA DF: QUORUM, O PARLA:�E!ITJ\R GERSOII PERES(POS PAI, 

•1, • QUE TE�! APRESEl:TA DO UM PE�f'IL AIITI•INDIO, FEZ O SEGUIHTE COMEI!• 
' TARIO CONTRA A E!�EIIOAI • •Trn MUITA TP.RRA PARA POUCO INDIC' '• 

t: ,._
1 INESC 
' .  

I' "'; 

.• ODSERVACAOI A[I HERCULES/INr.sc. HAVIA DITO ANTERIORMENTE QUE 
PASS/\RIA A O RESULTADO DE DUAS VOTACOES ACONTECI.DAS ONTE M A NOITE. 
MAS INF'F:LIZ�El:TE O MATERIAL AI!IDA NAO CHEGOU AS MIIIHAS MAOS• 
PICARAli PARA O PROXlY.0 INF'ORl·!::, 
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URG E N T E  
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ACOMPANHAHF:NTO DAS VOTACOES NA COHISSAO O� SISTEHATIZACAO ·························································· 

TRISTE NOTICIA PARA O MOVIliENTO POPULAR1 OtlTEH 29 10 87 FORAM DERROTADAS DUAS P�OPOSTAS DO PLF:NARIO PRCH-PARTICiPAêAo' POPULA.1 !IA COIISTITUillTF:, QUE FACILITARIAM A PARTICIPACAO DA SOCIF:DADE CIVIL NO PROCESSO LEGISLATIVO DEMOCRA�IZANDO O PODºR PCW! ELAS; • • " ' 
1> A our. ASSEGURAVA INICIATIVA POPULU DE LEI SUBSCRITA POR SSTENTA MIL !':LEITORES, f:STA F:}'.ENDA POPULAR PICOU PREJUDICADA POIS os our. co::TRA ELA VOTARA!:, IIAO CONSF:GUIRAM o QUORUM HINIMO (47) PARA RF:JF:ITAH-LA, PRF:VALF:CF: A SOLUCAO CADRAL QUE EXIGE PARA A WICIATIVA POPULAR 0,3 POR CEIITO DO F;LEITORADO NACIOIIA! OISTRIBU!_CCS F:I·: PELO MENOS ClllCO F:STAOOS COMAS llf.NOS OE O 1 

•, 
DOS ELElTCRF:S OE CADA ESTADO. 

1 ' 

PA�LA��NTAR€S CONTRAI ALPRF:DO CAMPOS, ARTUR DA TAVOLA, CELSO 
DCU.!UDO, CID CARVALIIO, P.GIDIO PF:RREIRA LIMA, FF:RNANOO BF.ZERRA 
CCEL�O, JOAO CALMO!!, • JOSEH POGACA, JOSEH FRF:IRF., JOSEH lGllAC!O 
PF.RiLIRA, JCSF:fl RICHA, JOSF:H ULISSES DE OLIVP.IRA RAIMUNDO 
BEZSRRA, RCD1UCUF:S PAl,MA, TIIEODORO MEIIÓES, VlRGÍlDASIO 0" sr.NNA 
i::rc11EL TF.!1<:R, • AFo�so ARltios, ALcr:1a cur.i!RA ARtiAÍoo PRIE:TO · 

• 

�-�'<1'0� t.:h.LA!H.J.t�.i, r:r:nL�C ':i-?:�:::::,, It::c�:!-!c!:i,
1 

e• T\'E.!RA 
1 

JOSf:11 JO�CF., JOSE:H LINS, LUIZ St-UARDO, V.ARCOÍ.-Ô!:S GAflELHA 
l'.A!UO ASSAD, OSVALDO COELHC, RICARDO PIUZA SAI/ORA CAVAf,C>JITI 
EIIOC VIF':Il<A, JO:-:AS PI!IHEIRO, JCSEH TIIIOCO 

' 
GILSOII MACHADO 

' 

AllTOSIO CAI!LOS tONDER REIS, OA.'<CY PCZZA GERSO!I PERES ' 
JOSEH LUIZ MAIA, VIRGILIO TAVORA, JOAOUI DEVlLACOUA, ' 
ADOLFO OLlVSIRA, JOSE MARIA E:'tl!AEL, J Al·!IL HADDAD, 

�ARLAME!ITARES AUS!'.:NTES: ALY.IR GABRIEL, BERUAROO CABRAL, CARLOS "AIITA�UA, PBR!;AlfDO HENRIOUf. CARDOSO PRMlCISCO PINTO IBS!i'I PI:-:H!':IRO, JOSEH GF:RALOO, �!/\NOEL Y.OhlRA, llILSON OIBSON .. PR.ISCO VIANA, REIIATO VIAl-:NA, SCVERO GOHF:S VILSON HARTÍUS AL�YSIO Cl!AVF.S, A!ITOIIIO CARLOS MENDES THi\.''.F., CHP.ISTCVAM CIIÍARAOIA E:>1.C T,W,�:'<;S, P'AA!IClSCO BP.:IJNU!-1 l'RAt/CISCO OORNP.LLES 
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JOSF.U SA!;TAJ!A OE VASCOIICELOS, JOSt:H THOMAZ 110110 'oscâ CCRREA PA'JLO PIMf.!ITF:L, GASTOtlE: RIC!ll, LUIS IGIIACIO LULA DA SILVA ' SIQUEIRA CAflPOS, AIITONIO F' AR IAS. 1 ' • • 1 f ��auo � �. e�� -r,a:õ cJ � . j 

RF.SUL'l'AOO; sm • 39 Wm-1 µ. 1 »� GI..JJ. 
1 

��ca.u.fo.- '·• · 
NAO • '14 � • a..u,.-.JOY� �"-0. GO"fY',O 

• 1 • • •.,. 

a..L:d1 -� -. �o.r,o � <.li (lyYL a.AL '-A 
... ., 

---- .-wi�� ���-�� (t.O_ P��s.f' �. 

2) JAH A ÕUTRA r.�:F.::-oA t> o'"PPPl'C ,ox RF:JF.IT/\DA, ', SF'.I! c1w:c,s 
DF. RF.APRES!::UTACAO NA P'ASF: or: PLENARIO( AO cor;TRAP.IC DA f.Mf.HD,\ 
MITF:RIOR), TRATA•SF: DAQUELA QUE OBRIGARIA AH SliB!-:ISSAC. DR :.rf'Ef.F.l,:>O 
POPULAR , A PARTIR DE REQUF.Ril'F'l:To DF' o, 5 PC.R Cf.l, ro DO !':L�ITCRADO 
llACICl!AL, DF: LEIS E ATOS f'EDFRAIS RF:LATIVOS AOS DIRF.ITOS 00 r1c1:rx, 
AS LIBEP..DADES SOCIAIS DOS TRABALHADCRr-S f. A5 C0�1lICOF.S lir,SOLCG1CAS 
00 PAIS, NOVAMSIITE PREVALF:Cr.U CABP.AL, O OUAL1 DIZ, QUF: O Rf.F'':P.SNflD 
DIGO, QUE O REf'F.:RF.1-'tlO POPULAR SF.RAII D?::Tf'R::ItiADO Pl':LO PiH,Cif'l,TE: 
DA RF:PUBLICA PARA AtltJLAll TOTAL CU P/\RCIALl'.F:l:Tr. QUALOUf.R Lf:I, OUA:1D0 
D,2 PCR CENTO 00 ELEITORADO tlACIQl;AL O RF.0Uf.IRAM, ELF.ITOP.AO,C' QUI; 
DEVERAM r.STAR DISTR!DUIDO EM CINCO cu Y.AIS r.:;TADOS, COM UM �Ita::o 
DE o,.t POR CEl,TO DOS r.Li::ITCRF.S DE CADA F:STADO, 

lp,,
1-,.,_ PARLAMF.tlTARES CONTRAI ALPRECO CANPOS, ALUIZ.IO CAMPOS, Al<TUR DA 
I • 1 TAVOLA, CARLOS SAl,TANNA, CELSO DCURADO, CID CARVALHO, 

1 ' EGIOIO f'P:P.REIP.A LIHAOII • PF:RNAl:00 BF:Zf:RRA cor.urc, JOAO CAU:O?,
' 

l, JOAO IIERH11AII NF:TO, JOSF: POGACA, JOSF: l'REIP.Fl, JCSF.11 GF:P.ALDO, 

1• f- JOSE lGNACIO f'ERREIAA, JCSEH RICHA, JOSF.H ULISSF.S DE OLIVF:IRA, 
I '. � 1-!ILTON REIS, NELSON CARNEIRO, 1/ILSOJ: GIBSON, PlrtEN'l'A CA Vf.IGA, 

?.AI;,.;;1;:;o �P.-ZS::!!l.,., PCDRTG\!�!1 PALl�A. THEDORO XF-IIOES, VIRGILDASIO 
l l OE SENN/\, AF.CIO NP.VES, CHAGAS RCDRlCUf.S, JOSP. co:;TJ>,, JCSê: lt.AR,\:HlAO 

t!� 
Ih 

IURO TF:IXEIRA, ANTOIIIO CARLOS MEl!t>f;S Tl!Mf;, ARt;ALOO PRlf.TC, 

., 
J .. � : 
11,:'! 
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, ,-,...,11 1 1, 
: ! 1 
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I · � 
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CARLOS CHIARf.LLI, ERALOO TlllOCO, 11,0CF:llCIO OLIVEIRA, JOSF: JCliGF:, 
JOSP. LitlS, LUIZ EDUARDO, t-!ARCOIIDf:; GAOF:LHA, OSCAR CCRRF.A, 
OSVALDO COF:LIIO, RICARDO FIUZA,. SAt:DRA CAVALCANTI, El\OC vn:lRA, 
JONAS PitlHEIRO• JOSF: TIi/OCO, GILSON N/\IICADO, 'ANTOl:IO CA.lLOS 
tOllOER RJ':IS, DARC'! POZZA, GERSON PF.RF.S, JARRAS PASSARlllHO, 
JOSEH LU!Z MAIA, VIRGlLIO TAVORA, ADOLFO OLIVEIRA, SlQUP.IRA CAY.POS, 

PARLAM!!J?ITARES AUSENTF:S1 ABIGAIL FF.ITOSA, ALtlIR GABRIP.L, 
BERIIAROO CABRAL, FERNANDO HENRIQUr, CARDOSO, PF:RIIANDO LYRA, 
P'RIJ;cxsco PINTO; IBSEN. PINHEIRO, MAliOF:L t-!ORF:IRA, OS'r/ALDO LIMA FILHO 

PRISCO VIAM, 
AFONSO ARWOS, 

REllATO VIANNA, 
ALc,ENI GUF.RRA, 

SEVP.RO GOM;)S, 'r/ILSOII MARTIIIS, 
ALOYSIO CHAVES, CHRISTOVAM CHIARADIA, 

EOMP. TAVARES, PAANCISCO BP.NJAMIU, P'RANCISCO DORNF.LLF:S, 
JOSE SAtl't'AtlA DF. VASCOI/Cl!:LOS, JOSr. THOMAZ NONO, MAR 10 ASS/ID, 
PAULO PIMENTEL, t!RI\JIDAO lo(OtlTP.IRO, LUIS IGIIACIO LULA DA SILVA, 
ANTONIO f'ARIAS, 

f 

r, _ .. v, 1 _a_ 
· f;/'-�\(.,O'V>'I.WWl(MV:l Ó<>,"MA- Vc.u.i. rc:u.o... 

RESULTADO! SIM 29 .u..QL-cuM 
tlAO • 54 
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, , .;: PROGRES8IS'!'A8
• 'I,,_ ............. . 
,\,-, . l ''\ L, DESTAQUE APRESENTADO PELO DEPUTADO PAULO MACARINI(PMDB SC)

�ti CotlTEUOOt AS CONTAS 00 HUN!CIPIO l"lCARAO A DISPOSICAO DOS CXDADOS
1 , PARA EXAXE E APRECIACAO DURANTE 60 DIAS, NF:SSF, DESTAQUE , QUALQUER
, ::,,.,.� CIDADAO F:H , ,PARTE LEGITIMA PJ\RA QUESTIONAR A LEGlTil>!lDAD!: DAS PRESTA
J L •, COESDE COllTM 1 1 , 09S, : ESSA EMENDA F.H U!PORTANQUI!: POROUP. DAH PO!>ERl!:S

1 � 
AOS INDIVIDUO$ DA COMUNIDADE DE INTERVIR NA UTlLlZACAO, POR PARTE bO 

\� F:XF:CUTIVO, bO DINHEIRO PU�LICO,

: ',""-t PARLAMENTAlU':S CONTRAI ALF'RF:DO ' CAMPOS/, BF:RNARDO CABRAL, CAR1'0S
1 , ' S/\.�TNINA , OSLSO DOURADO, FP.Rfü\NDO LYRA , JOA O CALMOII, JOSP: F'OOACA,
1 • JOSF: l"".P.IRE, RA!MUt!DO BF:7.ERRA, VIROILDASIO DE Sl'1NNA, MARCOS Lil'.A,

\ 
MICHEL TP.llP.R, ISRAEL PINlielIKO, Df1Ll0 BRAZ, ALOYSIO CHAVS!l, AR�;ALDO 

. i.: PRIF:TO, P.RALDO T;u�oco, INOCf.1/CIO OLIVP.IRA, JOSE JORGE, JOSfl LI1'S,l ,. LIJIS EDUARDO, Mt\RCOllDl'lS OADF:Ll!A, OSCAR CORRr.A, OSVALD o cor.LHO,
I 

PAULO P.tMP.NTF:L, RICARDO F!UZA, SANDRA CAVALCAIITI t ENoc· VIEIRA, 

I '.\ JOSE TINOCO, PAES LANDIM, JONAS PINHEIRO, VALMIR CAJ-:PELO, HOZARILDO 
•"'Í CAVALCANTI 1 JOF'RAN F'REJAT, All'l'ONIO CARLOO !:OIIDFlR !U:IS 1 DARCY POZZA, 
;�� GERSOll PERS9, JARBAS PASSARINHO, ANTONIO P'ARIAS,

1 "•� ,....i'A.�LA!'.ENTAR!::S AUSF:NTP.S t ABIGAIL l"EITOSA; ALUIZIO CAMPOS, F'P.R.�ANDO 
.::---• BEZl':RRA COELHO l"FJRtlANDO OASP/\RIAN, FRANCISCO PINTO I JOSE: GF:R,\LD0 1 

: �' s JOSF. IG�ACIO F'E:.�REIRA, JOSfi RICHA, JOSE SC:RRA, MMOE L �:ORF:IRA, 
1 , MA.RIO LIMA, OSVALDO l.l'.MA F'lLHO, RF.NATO VIANNA, SEVF:RO GCMES, AF'OIISO 
1 1 " ArtIUOS, ALCl':1/I GUERRA, ANTONIO CARLOS HElllOE:S THAME, CARLOS CIIIARELLI, i '.'': CltRISTOVAM CHIAAADIA, EDM€ TAVARES, F'RAllClSCO BENJAMIM, JOSE: LOUREIIC 
1 ; O,JOS<; SANTANA DE VASOONCF:LOS, JOSEl TOMAZ 110110, MARIO ASSAD, 
1 r' VIRGILIO TAVORA, BRANDAO MONTl'lIR01 JOSE MAURICI0 1 SIQUEIRA CAMPOS, 
, r • HAROLDO LIMA, 
1 t 
1 :, 

p ,; 
..,.1 

RESULTADO! �IM • " 
NAO • 39 

1 �., 2, PSSTIIQU!': APRÊSFJIITADO P!'JLO DPIJTADO OTAVIO 1':LISIO {PMDB XG)
··�t COlJTEUDOt INSTITUI MECANISMOS our. ASSEGIJR�ll, A EF'E'I'lVA P/\RTlCIPACA 

O POPULAR NO PLANEJ/\.�ENTO m DEOISOES MU!iICIPA!S, OBS,t F:H UXA EMENDA 
:-..; lHPORTANTF: PORQUE INSTITUI A PARTlCIPACAO POPULAR NAS DP.CISOES our. 
, 1 DIZEM REPE:ITO AH /ID.MINISTRACAO MUNICIPAL, 

• :...,:,.PARLAMl=:NTARESI CONTRA1ALrREDO CAMPOS, �L�I�I�-�AMP�s�·c�os SAflTANN/\
• � •• J"ERNANDO Bi,ZERRA CO!':LH0 1 JOSE H F'RF:!Rfl, JOSt::ll !UCHA, NILSOII G.líBSON,

• RO!>RIC:UES PALHA, VIRGILDASIO DE SF:tlNA, WILSON M/\RTlllS, JOSEH COSTA,
ISRAEL PINHEIRO, DP.LIO BRAZ, ALUIZIO CHAVES, ARNALDO PRIETO, 

'\ CH!USTOVAM CH!A.TW)!A! '!'.:PME TAVARF:S I FJRALDO TINOCO, I?lOC�1NCIO OLIVF:IRA 
1 l • 
JOSE LINS 1 JOS1': SANTANA Dl'l VASCONCP:LOS, JOSP. THOMAZ NOIIO, LUIZ 
EDUARDO, MAR!O ASSAD, OSCAR CORRF:A, PAULO PIMP.NTEt, SANDRA CAVALCANTI 

1: ' ,GERSON PERES, JARBAS PASSARINHO, JOSE LUIZ HAIA, VIRGlLIO TAVORA, 
i �; El/OC VIEIRA, JOSf: TINOCO, PAF:B LANDlM, GILSON MACHADO, t�OZ.ARILDO
, �, C/\VALCANTI, JOFRAN F'Rf.JAT, ADYLOON MOTTA, l"RANCISCO ROSSI CASTHONE
, t, RIGHI, SIQUEIRA CAMPOS, 

' 

, .... , 
N 

PARLAMENTARES AUS!õ:IITES I BERNARDO CABRAL, CRISTINA TAVAR�S, l"ERNADO
•,, LYRA, FRANCISCO PI:ITO, IBSEN PINHEIRO, JOSE OfiRALDO, JOSF: INACIO 
,,, Fr.RREIRA, JOSEJ SERRA, JOSE ULISSES DF: OLivtIRA, MAtlOEL MOREIRA, 
, ,.._ XAR10 !.llM, l'-!LTON Rl:IS I RFlNATO VIAllt-lA, SEVERO GOMES I TEODORO HENDES,

, ......_ AFONSO ARIIIOS, ANTO�:IO CARLOS MENDES THA1t,E 1 CARLOS CHIARFJLLI 
I' "'I f'RANC1SCO BENJAMIM, JOSE 10URENCO, MARCONDES G/\Ol::LHA, 0S';ALDO cor.LHO, ... 

1 RICARDO l"IUZA, DARCY POZ.ZA, Bl'lRilARDO l{ONTBIRO, ROBF.:RTO FREIRE, , 

( .. ,,J l!ESULTA001 SIM • 48 
•f i NAO • 4L 

ABSTEtlOAOt 01 

e 

1 �
' 
'
. 

EMIWDAS PROClRl'lSSISTAS REJIUTADAS t• 

1 -
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

� �. D&STAOU� APRESF:NTAOO PP.LA DEPUTADA IJU'JI PASSONI(PT SP) 
i --t CO!ITEU!>OJ COM O MF.SMO T!':OR D EM!'!NDA ANT!:lUOR, A DEPUTADA !RMA 7

..,. . 
. \..,'�lt � r� PASSOI\I(?T SP) , APRé:SBNTOU U!-!.A l':M�NDA MA!t COXPLm'AE !>&F!NINDO

I '-. A PA�TICIPACAO POPULA!! ATRAVFlS PE ''COIISELHOS REOIONA!S 11 QUE Tr.RIAM
� AS f'UIICO!':S F'ISCALIZADORA:J r. COIHlVL'!'IVAS COMPLEMENTARES AS CAMA.'U\S 

1 i,. l-'.Ull!CIPA!S, V.IITP.ETA!!'!'O, r.ssr. D1'lS'I'AQV8 F'O! J"'.''::ITADO, 

\\Of'b l' 
>-°' \ . 

, .... " " 
l .:•,.,.. .. PARLAMENTARl'lS CONTRAI ALPRr.oo CA.V.POS, At,HU OABP..!P.L, AtrrONIO BRITO,

\, 
A.'lTUR DA AVOLA, llERN/\RDO CABRAL, CID CMVlú,H.O, f:GIDIO PP.RREIRA LIXA, 

1 /°t'·i FE�NANDO BEZERRA COELUO, JOAO HERl'J{ANN Nf:T'l'O, JOSS F'OGACA, I '.,,' JOSE FREIRE, JOSP. RICHA, JOSE ULISSES DE OLIVIERA, J,!A.'UO LIM,\1
1 l M!!.TON l{f11S, �IELSO!I C/\R!IP.:IRO, !ISLSO!I JOB!M, N!t.SON GlDSOll, 

1 :,' P!ME:N'fA DA VEIGA, RAIXUJJDO BE ZERRA, RODRIGUESPAl,XA, ROBERTO BRANT, 
,.;' JOSF. COSTA, ISRAEL Pit;Hf::lRO, DELIO BRAZ, MIJ'<CIO BRAOA, 
� A.LUISIO CHAVES, ARNA!.DO PRigTo, CHRI9TOVA.'1 CH!AA,\!:>IA, to!<E TAVARES, 
1:,.' ERALDO TINOCO, P'RAtlCISCO BF.NJAHil�, II/OCt:t.'CIO OLIVl':IRA, JOSl'l JOROI':,
\ : JOSi:: LIIIS' JOSE SAJl'!'ANA D8 VASOOllCELOS. LU !Z. EDUARDO I l{A..1UO ASSA O. 
,. '!' OSCAR CORREA, PAULO ?Wr.NT8L, RICARDO PIU7.A, SAND!lA CAVALCANTI, 
• , ,\1!TO!I.J'.O CARLOS 1'011DER REIS, DARCY l'OZZA 1 GSRSO!I Pf:R&S, JARDAS
,� PASSAR'INllO, JOS!1 LUIZ MAIA, PAES LANDIH, JONAS PINHEIRO, VALXIR

1 � C/\Xl'ELO, JOAO i-:i;;m:zi::s, OILSON MACHADO, XOZARILPO CAVA!.CANTI 1 

1 i":-! JOPRAN f'RSJA'!;, A.OYLSOII MOTTA, ADOLFO OLIVlUAA, SIQUEIRA CAMPOS,
AI.DO ARAJIT�S.., .RO)!ERTO l"RSlRl':, A?lTOlllO l"ARIAS, 

; l:: I • • PARLAMENTARES AUSP:NTES I ABICAIL P'EITOS, ALl!IZIO CAl'J'OOS, CAltL06 
'•--. SAN'l;'MlllA, Cf.l!..SO DOURADO, F'ElWANDO GASPARIMI, FP.RN/,NDO HE!IRI(IU& 
' • CARDOSO, P'ERNAJIDO LYRA, P'RANCISC_O PINTO, IBSEN P!NHl!:IRO, JOAO CALMOII, 

1 JOSE O'i:RALDO, JOSl'l IGN/\CIO PERRP.IRA, JOSE $ERRA, �MlOEL MOREIRA, 
1 Í , •• RE:!:ATO VIANNA, SEVl'.RO GOHES, VIROILDASIO DP. SP.NIIA, SILSON HA.�T!NS, 
, , DIGO, WILSON WIRT!!IS, Al"ONSO /\R!NOS, ALCENI GUERRA, ;\JITO!IIO CARLOS ' 
1 l'CNDF:S THAMP., CARLOS CHIA�Fa,LI, JOSE: LOUl!JWCO, JOSI? •rHO:-IAZ NONO, 
1' l1ARCONDSS GADELHA, OSVALDO COP.LHO, VIRGI!.IO TAVORA, BR/ .. "ll>/\0 MONTEIRO, 

JOSf. �:AURICIO, �tl!Z IN/\C!O LULM, AROL ,DIG01 AROLOO LlY.A, 

RE8ULTAP0t SIM• 26 
IIAO • 60 
ABSTP.NCAO • 01 

ATENCA01 &STAVAMOS COM PROLEMA EH NOSSA MAQUINA DP.: Tl'.Ll'!X, MAS JAH !"O 
I 
RF.SOLVIDO, PASSARl'!M OS EM SEGUIDA AS lNYORHACOP.S COMPLF'Y.ENT/\RES, 
IllCLUJS!VF: DUAS Et-:ENOAS VOTADAS O!ITEH AH NOITE, 

� 

2121619C�EA BR 
ó1429JCO!'IM BR 

' ,..� 
,� 1
"i,,' ··�:;-..:
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Em minoria no plenário, 

cent>ro-eSquerda domina relatores. 
foto, U1.1nt•Otlt"ll"d1-\ 

________ ·--� ____ _ 

Do Sucvrsol do Brosilio 

ce�tr�������-d� CONSTITUINTE 87
fizeram doze dos 
24 relatores das 
subcomissões do 
Congresso consti
tuinte, embora se
jam minoritárias 
em plenário C 178 
dos 559 conslituin
tes). Com mais constituintes (duzen
tos), a direita e a centro-direita 
possuem apenas seis relatores. E o 
centro, com 181 parlamentares, con
quistou os outros seis cargos de 
relator. 

Essa distribuição desequilibrada 
chegou a provocar rebeliões nas 
eleições para algumas subcomissões, 
como as de Política Agrária e de 
Principias Gerais da Economia. Nes
tas, parlamentares de centro-direita 
do PMDB fizeram tudo para impedir 
a designação dos deputados Oswaldo 
Lima Filho {PMOO-PE) e Yirgild,\
sio de Senna {PMDI3-8Al, ambos de 
centro-esquerda, para seus relatorrs, 
respectivamente. No cntanlo, íoi :1 
direita que gnranllu à csqtt<•rcln .i 

<X:upac;llo tlc.sscs cargos. O lidcr do 
PFL, deputado José Lourenço, cem
seguiu que os pefelistas mnntivesscm 
rigorosamente o acordo fdlo por ('le 
com o líder do PM.PB no Congresso 
constituinte, senador Mário Covas. 
Os pedessistas também cumpríram 
religiosamente a sua parte no acordo. 
Assim, coube ao ex-ministro do 
Planejamento e deputado Delfim
Netto <PDS-SP) designar o deputado 
Virgildásio de Senna para relator da
Subcomissão dos Princípios Gerais 
da Economia que ele preside Delfim
é desestatizante, e Virgildásio um
defensor da intervenção do Estado na
economia. 

Arm11dilha
Segundo os "moderados" do 

PMDB, a culpa pelo predomínio da
esquerda cabe ao líder do PFL, José 
Lourenço, que se assustou ao ver o 
PMDB eleger a Mesa do Congresso 
constituinte sem os votos pefelistas.
Assim, procurou o PMDB para um
acordo em tomo das presidéncias e 
cargos de relator das comissões e 
subcomissões. Caiu na armadilha do 
PMDB. 

. Se Low·enço não tivesse feito o 
ac.ordo com Covas, os pefelistas 
poderiam ter se juntado aos, "mode
rados" do PMDB para derrubar 
muitas das indicações do PMDB. 
Preso ao acordo, Lourenço levou os
pefelistas a• sancionarem as indica
ções. E os ':,noderados" do PMDB 
ficaram isolados em sua rebelião. 

I!; vcrdudt: que Covw, fez cunccs
six!S ímportm1lcs l, alu "moderada", 
Assim, o deputado Curlos Sant'Anna 
(PMDB-llA), líder do governo na 
Câmara, cslá Indicado paro u Comis
são de Sistematização. Sunt' Anna foi 
o :.irliculador da manobra que prt>vo
cou a derrota do deputado Pimenta 
da Veiga (PMOB-MG), sexta-feira, 
na disputa pela 1 • vice-presidência
da Comissão de Sistematização. O 
eleito acabou sendo o deputado Aluí
sio Campos CPMDB-PB), conhecido 
como um criador de casos. 

Covas fez verdadeiros 11''.llabaris
mos políticos. O presidente da Sub
comissão do Poder Executivo é o
de pulado Albérico Filho ( PMDI3-
MA), primo do presidente Sarney e 
defensor de seis anos de mandato
para ele. Já o relator da subcomissão
é o senador José Fogaça <PMDB
RS), que propõe apenas quatro anos. 
O presidente da Subcomissão de
Ciê·ncia e Tecnologia e de Comunica
ç..io é o dcpul.tdO' Ar-oldc de Oliveira 
(1-'VL-H..Jl, homem da confiança do 
ministro das Comunicações, Antônio 
Carlos Magalhfio.;'. l•:stc lc111 inlcrcs
sl':-; c•111pn·surinis·n11 flrca ele lelcvislio 
(' t1 um iuimig<> da rcxcrvu de 
lllcrcado na lr1formntica. O relator da 
subcornissà<)• é a deputada Cristina 
Tavares <PMDB-PI�), uma defensora 
1ncondicional da rc•serva de mercado. 

Dcpois'.'que presidentes e relatores 
foram"eleitos, surgiu a especulação
de que Covas leria caido também 
numa arapuca preparada pelo PFL. 
Segundo essa interpretação, os presi
dentes das comissões e subcomissões 
poderiam destituir os seus respecti
vos relatores. Consultado sobre o 
assunto, Covas respondeu que, se isso 
ocorresse, significaria que as comis
sões e s:.:bcomissões, onde o PMDB 
dispõe de maioria, poderia destituir 
os seus presidentes. 

Embora nomeados pelos presiden
tes, os relatores terão uma função 
vital: vão dar parecer -aprovando, 
rejeitando ou modificando- sobre
todas ·as propostas que receberem
para a nova Constituição. Se seu
parecer for rejeitado pelo respectivo 
plenário, diz a praxe parlamentar 
que eles deverão aceitar os resulta
dos e modificar o parecer. Já os 
presidentes limitam-se a convocar as
sessões e a dirigir os trabalhos. Mas 
podem também obstruir seu anda
mento ao suspender as sessões. 

tolo mola nolklos aobr• o Subc9mluõo do Trfbutoçõo no 
póg,A,S6 
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, :.,  Pág �hcn1bros e l a!, suh( 'om i:,sõcH d a  Coust i t u i u t c  
Comla1aode 8l1h:mGl1111çno (CE), Vinklu.� Cnll50IIÇ4o (AL). PIJ.'i : l lcnriqur 

PMDB-. Ademir Andrndc (PA), Alfredo Campos Córdova (SCI, Vic(or F11ccionl t HS) , l'TII: 
< MG> .  Alulzlo Campoo (Plll, Carlos Sont'Anna Farobullnl Junior <SI'). Pl,; lt;imar Prnnçn 
<BAl, Celso Dourado <BA), Cid Carvalho <CE), (MG) 
Fernando Henrique Cardoso <SP). Fernando Rellltor: José Jorge tPF'L·PEJ ;  Presidente,: 
Lyra (PE), Frnncisco Pinto tBA), Haroldo Bocayuva Cunha (PDT·RJ l 
Sabóia <.MA ), Jb&en Plnheito IRS), Jo.sé Freire Subcom<nlo do Poder Execullvo 
<GOi, José Geraldo (MG),  Jos6 lgJulclo Fen-elra PMDB: Agasslz Almeid.Cl tPBJ, Aloysto Teixeira 
<ESl, Maooel Moreira <SP), Milton Reis (MG),  <RJ>,  OallOD Ca1111brova (MGJ,  Expedido Ma· 
Nelson Carneiro ( RJ), Nelsoo Jobim (RS), chado CCE>, 01!ncb3ldo Correia <BAl, Henrique 
l';llson Glbson <MA>,  Paulo Ramos (IU), Eduardo Alves ( RN) ,  Jorge Leite ( llJ J ,  Jutahy 
Pimenta da Velp <MG>, Raimundo Bezen-a Jdnior <BAl, Muurlclo Pôdua <MG>.  Osvaldo 
<MG), Renato Vlannll (SC), Rodrig\les Palma Macedo (PR). PFL: Enoc Vieira (MA), 1!:rico 
<llfT), 'lbeodoro Mendes <SP), Wilson Martins Pegoraro (RS/, Hugo Napo)cAo (PI/ ,  Humberto 
(MS). PFL : Arnaldo Prieto (RS),  Cario., Souto <MGl ,  Leur Lomonto <BAJ. PDS: Bonllá· 
Chiarelll IRS), Christovam Cblaradla ( MG), cio de Andrnda CMGJ ,  César Cl.ls Neto (CE). 
Francisco Benjamim < BA), Inodnclo Ollvclro

1
PDT ; Vlvaldo BnrOOIO (ll.J l .  PTB : Carlos 

<PE>, José Snnt.ana ( MG),  Luls Eduardo (BA), Alberto < RN>.  PT: Gumercindo Milhomem 
Mendes Tbame (SP), Osvaldo Coelllo (PEl, <SPI. PDC: Paulo Roberto Cunha (GO). PC do 
Paulo Pimentel <PR), Sandra CavalcaoU CRJ). B: Eduardo llonfim 
PDS : Antooio Carlos Konder Rela (SC ), Gerson RelJltor: José Fogaça <PMDB·RSl; PrcsidenU!: 
Peres fPA), Vlrgfilo Távora (SCI. PDT: Bron· Albérico FUho <PMDB·MA) 
dão Monteiro ( IU) ,  Josd Maurlclo (RJ).  PTB: Sobcoa1baAodo PodrrJudlrlArlo 
Gastone Righi (SP), Joaquim Bevllácqua (SPl. PMDB : Carloo VIMgre (PA) Francisco Amo mi 
PT: Luis lnaclo Lula da Silva (SP). PL: Adolpho <SP). L<:ltc Chavl!S ( Pfü .  l.ooPQldo Peres CAM), 
Ollvolro <RJ). PC do B: llarolclo Llm11 (PC do MlcheJ Temer CSPI, Mof�<'fl l'lmcntcl 1ç1,;J. 
O). PCD : Robl!rto Freire (l'E). PSB ; JGmll Nllao Sguereul (Pll) , Pllruci M11rlltu1 C MS), lll1ul 
HAddad (RJ). PMB ; Antõnlo Furlu CPE). ferrai WA >. Sllvlo Abr<•u CM( :  1, PI>'/,: Afr.ílplno 
llcllator: lkrrn.ardo Cabral CPMDO·AM) ;  Pn!tl• de Ollvclrn Lima (SP), Julro Cornclru ( l l/\1 ,  
dente: AfonsoArlnoa <PFJ...llJ) Ronaro Corrtln <MGI, l'nl'l! l.nndim <PI) .  Jesus 

C4mbalo d• Soberaola o Olttlloe do Homem Tjnrn (PI) .  PL>T: Mnurlcl1H:urrêu ( l )F ) ,
Subcornluloda Nacionalidade e RelJltor: Pllnlo do i\rrdull11 Snmpolo ( l 'T SP); 

da Sobffanla Pre11ldt'nlc: Jost! Costa ( PMDIJ·AL) 
PMDB: Aécio Nt'VCS (MG), AluWo 8eierro ComlnDodA Oq(unluçDo l•:1,11.oul 
tACJ, Cernido Bulhões (AL), José Carlos Grccco 8ubc,0111b1Dodo Sl1lemG 1-:leltoral 

f'MfJ/J: /\l l.!11110 l•'ru11cu (Sl•'. J ,  Jrnpu1111 1..0�111 
Junior (GOi,  Antõruu Car)os l'r11nco <St::1 
Gabricl Guerreiro t i '/\) ,  Gil César (MG1 ' 
Gustavo de Fnrio I IW), l!�lio Duque CPR1: 
Ismael Wnndcrlcy 1 nNJ, Mnrcoo Limo CMG),  
ReMlo Johtt5S-On ( Pnl, PFL: Anl.Onio Ueno 
IPlll. Raquel Chndido mo,, Gilson Mucluidc, 
( PE),  Jalles F'ontoura (GOJ, ltubcm Medina 
< RJ ), PDS : Roberto Camp(>S IMT). PDT: 1.,uiz 
Sulomao l llJ) , PTB: Hobcrto Jefferson CRJ l .  
P'I'; Wlodlmir Palmeira t lt. l ) .  PL: !Ji( Domin
go., ($PI. PSB: �th /\zir.e (AMJ. .Relator; 
Virgildôsio de Scnna <PMIJB·BA) 
Presidente: Delftm Netto (PDS-SP) 

SubcomlnGo da Questllo tJrbnna ., Tra�1porte 
P/lfO/J : Expedit.o Jt\nior ( ROi .  Genion Marcon· 
dcs <SP), Gidcl Dantas <CE>, Luls Roberto 
Pon<e ( llS!, Nyder Barbosa (ES), Poulo Zarzur 
<SPI, Sérgio Nnya < MGI ,  Márcio Lacerda CMTI.  
PFL : Joaquim Franscisco ( PEl ,  Lacl Vnrella 
( MG) ,  Maluly Neto 1sr,, Manoel Cnslro IBAJ.
PDS: Myrion Porteln CPIJ .  PDT: Noel de 
Carvnlho ( IU ) .  Relator· José UliS!lCS de OlivcirQ ( PMDR·MG ) . Presidente: OlrcctJ Carneiro 
< PMIJU·SCI. 

Hubc:omluaao do l'ollilco /\Krkolu <' lleformo 
A�r4rlu 
l'MOIJ: /\rMhlo lt1111u l'rutn IMG1,  llcnedkto Monteiro <PAl.  <"ordooo i\lvcs 1s1•1  Ivo Mul
nnr<!I ' íL'i) ,  Jorge Viu moo <UM. l'crtÍvnl Muniz fM11, llf!chld Snltlonh11 Ocn.l <MSJ ,  lll1qurl 
Cnplhcrlbí: (API ,  Suntlnho Furtodo ( l'lt) Vnltcr l 'erclru < MS), Vicente llogo ( ll.Sl. l'fl, : Àlyason Pnuhnelll C M(: 1 . AssiN Cunuto <HOJ Jonu• 
Pinheiro (MTI .  Victor Fontano <sei'. PDS: <SPl, Lul1 Viana Neto (BA), Manuel Viana PMDB : Arllllldo Mames < PA I, Frnncisco Soles 

ICE), Mourfcio Nuser <PR>. Milton Barbosa <ROi, Ht-ráclilo Fortes <Pll .  Jost Melo <ACI 
(BA) ,  Milton Uma (MG), PGulo MACDrlrú (SCI. U,11� Sou:z.a (JlS), Luiz Soyer tGOI .  llo1"'o� Virgllfo Cnlnssl <MG!, PDT: Amaury Muller 
PFL : Antoruo f"crreíra (ALJ, Jonlval Lucas Marinho <SP), �naldo Cruir Coelho I IW t , ( li.S I .  f'Tll: José l::grcJo tSPJ. rr. lrma 
<SAI Odoc:irSoa� (RO), Somey Filho (MAJ lweplde Nctto (RS), Wuldyr Pugllcsi <PI! / Pnssoni tSl'J. PDC :  Mouro Uorgcs <GOl . PC do 
Rcla�r: João HerrmaM <PMDS-SP) ; Pn:sl· PFL : Jayme SanUINI < MAJ ,  Jcx-;é Agripin� D :  /\Ido Arantes (GO) PCB: Fernando Santana 
dente: RobertA>D'Avlla (POT·RJ) < RN) ,  Mourlcio Campos <MGl  Lul� Mnrque!I 1 Ui\ l  l�lator: Oswnluo Llmn Filho (PMDD 

Sobl:omlado d.oe Dlttltoo PollUcoe ' <CEl, Soulo Quelróz < MS). PDS:' Vieira du Silva PEl .  Prt•sldontc: Edlson Lobão l l'FL·MAl.
PMDB: Ann8 Maria Ratl.es (RJl, Fábio Lucena (MA). PDT: Airlon Cttrdeiro IPRI PT: P11ulo Co,:pla,ftodn Ordem Soclol 
<AM), Goozaga Patriota (PE), Hurnbet;IO Luce- Del(!lldo < MG). !"CdoD: Lfdíceda l\'lnt;i <8AJ Sub�omlss�o d<» Oircltos 
na <PB), João Agripino CPB), Joio Rezei< (SP), Relator: Francisco Rossl l PTB-SP) : Pres,dcn· ctos TrobalhadortS 
Paulo Almada (MG),  Sarnir Achtl!l CSPl, te: Israel Pinheiro Filho I PM08-MG1 PMDl:J : Carlos Cotla <MGl, Célio de (',ru1tro 
Uldurlco Pí?to (8A>1 Zi.za Valadares <MG). Subcomlssao do Deresa do Eotndo t-da  < MGI ,  Domingos Leonelti 18/\), Francisco 
PFL: Albérico Cordeiro (AL), Homero Sant06 SocJN!ade Kustcr ( SC) Geraldo Campos ! DF), Júllo 
<MG, Joiro Ail lBA), Orlando Pa�o CSC). PMDB: António Perosa tSP), Arnaldo Martins Costamilnn (RSI ,  Man.sueto de Lavor <PE> .  
PDS : Adauto P�lra (PB). PTB : Jayme tROl, Asdrúbal Bent.es (PAI ,  Cnrlos !knevides Mârio t,im.o 181\ 1 ,  Mox Rosenhnnn <Pll1, Ronan 
Paliarin <SP).PT: JoAo Paulo (MGl (CE) ,  08!!0 Coimbra ( RJ l ,  Helio Rosas <SPl.  Tito IMG I Tl'Otõnin Vileln Filho (ALl .  Pt-'L : 
Relator: LisAneas Maciel (PDT·RJJ;  Presiden· Ir.a� Saraiva < GOi, Raimundo Lira IPBI ,  fullph Dionh10 oà1 Prà J,PR) .  Levy Dias (MGl,  Osmnr 
te: MaurilíoFerreira L.irna (PMDB•PEl B1as1 .<SP). Roberto Brant CMGJ.  PFL: €1.io LciUlo (RJ J ,  Slé'lio Dias (ES). PDS: Osvaldo 

SabcomlnAodos Dittlioe e Ferreiro, Nlvaldo Machado (PE), Hícardo Jz11r Bender (RS). PDT: Juarcz Antunes (RJ). PTB: 
GarROUaa !Jldlvlduab (SP), Sndle Hauachc <AMl.  PDS: Telmo Klrst Mendes Botelho (SP). PT: Paulo Paim <RS).

PMDB : AbigaU Fel� <BA),  António CAmaro I RS). PDT: César Maia IRJl .  P'l'Il: Uttomac PDC: Roberto Balcstra (GOl.  PC do B: 
(RN), Ojeoal GonçoJvC5 (SE). Joaquim Haicltcl Pinto < RR) .  PT. José Genoino <SP> '-Edmil,son Valentim ( RJ ). PCB : Augusto Carvn· 
<MA), J� Mendcnç-11 de Morais CMG > ,  José Relator: Ricardo Fhiza ( PFL·PE I ;  Presidente lho (DF}. Relator: Mório Lima IPMDB-BA) ,  
Viana IRO), Lúcui Vbna (GOJ .  Magulto Vilela José Tavares <PMDB·PHl Presidente: GcraldoCnmpo:s < PMDB·DF),,. 
(GO),  Mendes Canale (MSI,  Raul Belém (MG). • 

l:iuh<omtulloda t!aõde 
PFL: Cleonàncío Forcscca (SE>, João Meneies Subcomln4o dr Gornnlln• da <:ouslltuiç4o e do M�lo Amblcn,e 
(PA>. Jooé Mcndooça Beurra <PEl, Lúcia PMDB: Antero de Hurro,i ! MTJ.  António, ilr,llo PMDCI: A lnrico /\bib <PR), Borges da Sllvcirn 
llniga CPD),  Victor Tro\14o (MA), Coota Ferrei· CRS),  Euc\ldt'S, Seolco, < I  IIJ ,  Felipe l h,•itldc < Plll ,  Edu.ardo Moreira (SCl, Fóblo Feldm.ann 
ra C ). PDS: Narcllo Mendes <AC), Ublr111an <SP ) ,  Môno ,

<.:,Jvos C:;P), . MMiv •I� O_llvcira tSl' I ,  1-'roncisco 1t.ollcmb<:rg <SEI, G<,rnluo 
Spinelll <MT). PDT: José Fcrrumde!I <AM). ( MGl ,  movo l.'�es C !Wt, �1111� LimJ 1 /\1.: 1 . H�y /\lckmin <SP) .  Joaquim Sucma ( MT), Jorge 
PTB: Dlrce TutQ Quadros (SPl. PL: Jose Carlos Ncdcl < llS). l_f L : /\lo1r F crrcoro ,ow ) . , AJfrc10 Uequcd ( lt!>) .  11alrniondo ltczende <MGI, Rono.l· 
Coutinho (RJ)  . Olllll tAC). �,valdo Gonç.olvc:i ( 1  IJ>: Etcvntd.o tio /\rllgtlo ( ft0). f'F'L: Frondsco Coelho (MA) . . J'lcJolor: Dorey, Pcma (PDS-llS); Presidente,: Noguelrn <<'E ) . . J.ooó , c,omnq(o <S:), .. P.m;: Jollo t!Ji Mula l l 'U ) .  Júlio C,jlmpoti 1MT), Mnrln 
Antbnlo M.arb (! MDB·Pll) Arlcnlr Wcn,�r (St;). 1 /)f; Moc111u :;110 !11111)(0 tlc L,ourdes /\bo.dio CIJfl, Orlando Uewrro <CE).

Cowb1.lode OT-g1nltoçlodo E1lado ICE) . . PDS : AdyL,on Motto ( IIS). Cunha llucno <SP). 
Sabcomb,llo do Unllo, Relator : Nelton FnL'llr1ch , <PMDB·PR l ;  Prcsi· PDT: Flodceno Polxi\o (RSJ, PT: Eduardo 

Dtatrlto FN!erat e TttrlUlrloe dente: Fausto FcrnandL'S r I MDU·�A ) Jorge (SPl. Pl.: Oswoldo /\lmclda \ lt.l) .  
PMDB: Franclaco Carneiro (DFl, Melra Filho ltelntor: Cortou Mosconl <l'MDU,MGl . Presl· 
<DFI, Messta, .Soares (RJ) ,  Pacs de Andrade Comt11ao do Sl1t�ma 'T'rlbuUrlo, dente: José Elios Murucl IPTll·MG). 
(CE), Paulo MmCArone (flSl, Roberto RQllem- Orçamenlo � Flnnoçu• 
berg CSP), Rubea Figueiró (MS), Ruy BacelJlr Sabcombdode Trlbutos 
(BAl, Vilson Sota.a (SCJ, Wagner Lago ( MA). PMDB : AJfo050 Camargo (PR) ,  Airton Sando· 
PFL: Annlbol Barcellos <AP>, Olagas Duarte vai tSP I ,  Domingos Juvenil ( Pi\l ,  Gt!ratdo 
<RRJ , Geovaal Borges (AP), Mcnarildo Coval- Fleming (AC>, Gerson Camala <ES), lrajá 
canti ( RR/. PDS : Felipe Mendes (PI). PTB : Rodrigues IRS), Ivo V:rnderlinde (SCI, Jutahy 
M.arluce Pínto ( RR) l,1Jlgalhaes r BA I, Nion Albcrnai < GO), Osmundo 
Re.latol': Sigmaringa Seixa� <PMDB-DF) ; Pre- Rebouças tCE>. PFL: Jesu, Tjaro (PIJ, José 
sidentc: Jo!ran Frejat lPFL-DF) 1 Tlnoco (PE) .  Mussa Oemes (Pl), Simao Sessim 

Subcomlnãodos Eatadoe (RJ). PDS : CarlCill Virgllio (CE), João Castelo 
PMDB: Amilcar Moreira <BA), Dill Basco < MA) .  PDT: Adhemar de Barros Filho (SP). 
Amaral <SP), Femando Gomes (BA), Fernando PTB: Roberto Torres (Al,). PT: Virgllio Guima· 
Velasco <PA>,  Hilário Braun (RS), Mário ,.r:lles (MG). PL: José wiz de Sá < RJJ, PDC: 
Boucha.rdet C MG). Nabor Júnior (AC), Paulo hJO&é M.aria Eymnel (SPJ. Relator: FcrMndo 

Roberto (PA) 0__ 0 __ ..,,. 
Bettrro Coelho <PMDB·PE>. Presidente: Benito 

, �to °"'.""'...; (PR�, Roaaldo Gama <PFL-BA). Carvalho IMGJ. f'FL: Eliezer Moreira (MA), SabcomlnAodeOrçamtntos 

Subcomlsdo doo Ncgroa. 
PopuluN lndlgeno• e 

minoria• 
PMDB: Bos<:o França (SE>, Doreto Camponarl 
(SPl, Edivaldo Motta (PB),  Hélio Costa <MGJ, 
Ivo Lecl) IRS). Joao Cunha <SPI,  José Carlos 
Sollóia. Mali.os Ledo (PR), Mauro Sampaio 
(CE), Renan Calheiros <ALl, Vasco Alves CES>. 
PF'L : Gandl Jumil IMS>, Jacy Scanagguttn 
(PR), Lourival Baptiste <SE> ,  SaloUcl Carvalho 
<PEJ. PDT: Nelson Seixas (SP). PT: llenedito 
da Silva ( HJ ) .  Rellltor: Alceny Guerra (Pfl'L
PRl.  Presidente: Ivo 1,ech !PMDB·HSJ. 

Comlsdo da Famllla. EdutoçAo e Cultur• 

a 

��e Pulmeira <AL), João Lobo (PI), José PMDB: Carlos de Carll (AM). Ca.rrel BencVidcs 
Teixetn (MA), Va!mJr Campeio <DFJ. PDS : tAM),  João Carlos Bacelar <DA), João Nntal 
Davi Alves da Silva C MA ) .  PDT: Cario., (GO), José Guedes C ROi. Firmo de Castro (CEl,
Cardlnal <�) Lé7.io Sothlcr (ESJ, Márcio Braga ( RJ). Naphta· 
R.clator: Siqueira Campos <PDCGO ) ;  Prcslden· li Alves (GO), Wl1wn Campos (PEI ,  .Jovnnni 
te: Chagas Rodrigues <PMDB·PU I Maslrú (PR). PFL : Flávio Rochll ( RN). Furtado 

Subcombdo do. lltWlklploe e R�glOes . j Leite (CE). Jessé Freire ( RN), Mcssius Góis 
PMDB : Alexandre Plll:yna (SC), Denisar Arne!· (SE>. ,POT: /"eres Nader < RJ ) .  P'I'll: l'(lbio 
ro (RJ),  GCTaldo Melo <PEl, Ivo Cersdslmo R.aunhelli ( IW) .  Relator: José Luiz Mola
CMS), José Outni (AMl. J� Mllraoh6o CPOl, <POS-Pl l , Prcsidente: Jo4o/\lves < P.FlAJ/\) .
Luiz Freire IPE), Mauriclo Fruct (PR7, Mauro Sub<ot.nls•41> de Flnnn�,_ 

Subcomlsa<lo de EducnçAo, Cultura e Eaportes 
PMDB: Antônio de Jesus (GOi, Bezerra de Melo 
CCEJ, Lourcmbcrg Nw1es ltocha (SEJ, Márcia 
KublL5chek ( f)P), Oct4vio Ellslo ( MG) , Osvaldo 
Sobrinl10, Paulo Silva <Pl l ,  Tndeu França < PR), 
Ubiral.on Aguinr <CE), PftL : Atila Lira (Pll, 

'1:li"llg�:ij ,-��:"u;21? Câudio Av ilrl, José Moura ( PEI,  J�é Quelroi a �:i. :: :z  �· ;i;n1' tJ )l°' 
(SEl , Pellr1> Canedo ( MG). PDS: Aé<:1o de Oorba I õ: ·· �.- :- �.:-- :-- 0:0 0 

<CE>. PDT: Chico l lurnberto <MG) PI'B: Sólon � -

1

...: ;;t "IJ - õl ::J r,i · · J 
Borges dos Reis < SP l, P7'. Florestan Fernandes i. � lll � "l -O _ .,. j;' f;l ,. 
(SPI , PL: Alvoro Vollc ( RJ>. Relator: João 2:- ;!l c,,, r.' :;! a, g. - õ. g,1 
Cnlmon ! PMDll·ES). Presidente: Hermes Za·. f�º -o ;;' i!':·

c!
�
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i.,, f:", 

nctt1 tRS) Eí � • • e!, 8 "I 
fiubcombdo de r'lfooln e Tccnolol(ln e M õ > � �. g S" f. E! 0,112 ; <"umunleoçOo � e.. �  o . 1Jf e !! 

Mirando (GO), Nestor Dwlrto <BA). PFL: />MDB: Onsllio Vllonl (P IO .  Dllrt:y Oeltlls H:1,1, Eliezer Moreira ( MA), Eraldo Tr!Jl<iade (/\P), Jost Carlos Vusconcctos ICB>,  1lorla11 Gudelhn 
Sttgl� Brito <BA), Waldeck Omelaa (BA). PDS : (CEJ, Mouro Campos ICEI, !tos<; de t•·rcll11� 
Lllv0taler Maio (RN), Mello Rela (MG) ,  PDT: (ES), Sér(llQ Spoda (PIO, Sêq,tilJ Worncck 
Edélo�lu (RJl .PT: Vltor.Ouola (ES) . (MGI ,  Wnlmor do 1-ucu , se1 , l 'VL · l>lvhtdo 
llelat«. Alo�lo O\avos (Pfl,.PA); Pn,iudent.o: Suruap.y <Al, > .  Ivan UonrHo (SCJ. Joilo Mucluuto Lub Alberto Rodrigues <PMDB-MG) llollcmberg (SEI ,  Pedro Ccolln f ESI. PUS: 

C4mbdo de Biai.ema de Govenio Ru!Jervol PeiJtoto <SC). PDT: Adroaldo Slrcck 
8Gbcoaús1lo do Podff Lt!gbl11.UYO (RS). PT: Lulz Gushikcn <SPl. nclutor: l•'cr· 

PMDB : Aclvnl Gomes (SE), AJvaro Antonio nondo Go»pnrian (P�tDLI-SP> . Prl-:;1dcntc: Cid 
(�G), Hélio ManhAcs (ES), Jorge Hago <BAl , Carvalho tPMDB..CEJ. 
l..ui% Henrique (SC), Leopoldo Bessone (MG), ComluAo da Ordem lstonõmko 
J..u!x Viana (BA), Manoel Ribeiro <PA), Miro SullcomlsoAo de PrlnclplM Gtr•ls. 
Teixelro (RJ),  Nelson Wedeldn (SC), Rubem l nlervcnçao do Estudo e 
Branquinho <AC). PFL : Alexandre Costa (MA), da Atlvldndr Econõmlca 
Jesualdo Cavalca11ll <PI), Lõclo Al.cAnblrn 

l'MDD: Alolsio Vusconcclos (MG), Antonio 42, t'li t:n e· i (4 ci;.!f 
Gn$pllr < MM, Fernando Cunha tGOl, Joaci � ii!_ S g-3-s  r fr - :!! o.. (;Ót:8 t Ili\ 1, .lon� Corl<MI Martin� (PIU, KQyu ;, g- - · > _ R· <. �- � 
lhu CSP I.  Mcnlf,•3 lhhclro ( llS I ,  Onulre Cord!u �,���P f;jlii' l?.:- Q f  
(MA) ,  l'ompcu de Sou1.0 l l)F), Roberto Vltul t::I · � C1> 1:11 - -� tz1flt � 
( MGI PVL: Angclo Magalhllcs (OAI, Fausto r;p "l) > > � �i;- :;J õ' ,. 
Roehu (SPJ. Pou.lo Morquc.>s <Pfil, Rita F'urLado í:l g "( 0 ·j:i -�s· i o.. 
( llU I . POS : Arnold Fioruvunte (SP), f,'roncisco -- �  .. fi� ·  :--

.., 
· !:. 

Oiógune,i ( AC). PO'I': Carlos /\l�rto Cnó (RJ ). "l , o· É!: � f..,  o � 
P'l'B : José Elias t MG). P'I': ()llvio Dulrn <RSJ, � t:;:i g' g;g: g õl [C õ 
Relator: Cristina 1'nvarcs < PMDll·PE). Prcsl· > ã  1n 13 �· .,_ El ,g  S:3 dente: Aroldc de Olivcírio e PF'L·IW ). :-- :- 0 ., · ., 
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Incidentes marcam o ·iníciO 
da vo�ação dos relatórios 

�Trabalhodoree 
\rurais fazem 
Jmooifestaç4o no 
1BaguAodo / 

'Congre880, 
Nacional em 
defesa da 
refomm ogrôria; 
no de&toque, 
ogricultor-ea 
goá�hoe 

' 1 

Em clima de 
TITUINTE 87forte tensão, o CONS 

Congresso consti
tuinte iniciou on
tem a fase de 
votação dos rela
tórios das oifo 
comissões temá
ticas, que serão 
e n c a m i n h a d o s  
segunda-feira à Comissão de Siste 1 
matização e, posteriormente, à deci 1 
são final em plenário. Cerca de duai,i 
mil pessoas, repres�ntando os mai 1 
variados interesses, lotavam onten 1 
as dependências do Congresso 'Nacic 1 

nal. Em vários momentos, a hostilb 
dade E-·ntre grupos antagônicos prC) , 
vocou incidentes que por pouco nã:r, 
se transformaram em conflito gene. 
ralizado. 

O incidente mais grave ocorreu pql 
volta das 15h30, quando cerca de mi 
trabalhadores rurais e 250 integrar·1 
tes da UDR (União Democrátic1 
Ruralista) passaram a disputar, ao, 
empurrões e ofensas, a ocupação d• 
espaço nos salões Azul e Verde d, 
Congresso. Trabalru::dores rurais 
fazendeiros vieram a Brasilia par 
pressionar os 63 constituintes qu 
integram a Comissão da Ordet 1 Econômica, que vai definir os princ t 
pios para a reforma agrária na nov i
Constitui,ção. 1 

O inicio de confronto ocorreu quait 
do ·um grupo de trabalhadores rura ·, 
quis passar no Salão Verde (e 
Câmara) para o contiguo Salão Az1 
(do Senado), e foi impedido pel 
UDR. Imediataménte se formou um 
aglomeraçãg,,é o empurra-empun 
entre. os jiois grupos. De um lado <
traba�dores gritavam "UDR a; 
sassina''i numa alusão ao assassiru 
to, anteontem, no Pará, do advogad 
Paulo Fontelles, ligado aos sindical< 
de trabalhadores rurais. Do outro, < 
fazendeiros respondiam: ·"Lugar d 
comunista é no xadrez". Como 
número de trabalhadores rurais er 
maior, eles conseguiram furar 
bloqueio da UDR e ocupar parte d 
salão do Senado. Houve casos d 

_ troca de tapas e três. sindicalista 
acabaram sendo atendidos pelo sei 
viço médico da Câmara; por agre 
são. Tanto os representantes do 
trabalhadores rurais· (organizado 
pela Contag, CUT e CGT) como o 
fazendeiros não pretendem sair d 
Brasllia enquanto durar a votação n 
Comissão da Ordem Ec9nômica. 

Outras comissões também sofrt 
ram pressões. Todas elas funciom 
ram ontem com as salas complel:2 
mente lotadas por grupos da cidz 
dãos e representantes de "lobbies' 
Havia de tudo no Congresso const; 
tuinte: empresários, sindicalistaf 
militares cassados durante o regim, 
militar, proprietários de escolas 
estudantes, farmacêuticos, dentistas 
ecologistas,' comerciários, bancários 
aeronautas com uniformes de su;, 
empresas, freiras, padres, pastor 

' crianças e empregados doméstica 
entre outros grupos mobilizados J 
defender seus interesses especff 
na nova Constituição. 

Essa movimentação tem preo.. 
pado o serviço de segurança d, 
Congresso. 



Folha de são Paulo 
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Os parlamentares que in'tegrani �-__ nove comis�õe� da Constit�inie,
São os seguintes os parlamentares Edullrdo Alves, Jorae Hage, José Costa, vlo Rocbll, Francisco DomeUes, Furtndo 

que integrarão as comissões do J- Fogaçn, JutahJ Júnl�, Leite ChA- Leite, Métillias Gola, João Alves. José
PC do B: Edm1Jsson Valentim. 

-: .. , 

Congresso constituinte: ves, Leopoldo Bessooe, Ceõpõljlo Pera, Tlnoco, Joeé Mendo,::, Mu.ssa ™1n
1
es, ' 

"-mlssão da So .. -ranla e dOI • Luiz Henrique, Lub Vlanna, Manoel João Machado Rollem rg, Pedro Ceo ln,
....., "" Ribeiro Ma··-'-1 P•dua Mi....,-1 T Lub Marque9, Ivan Donato, Dlvaldo 

Dlre!W6 e GaranUaa do Homem e,1'
• "' ... 0 

' 
"'"' emcr, 5uruaav.Miro Teixeira, l'lfo}'lél Punente!, Nelson .., 

ela Mulher: ·, \Vedekln, Nllao Sguarerzl, Owvaldo Ma· PTB: F'1blo RoWthetU, Roberto Tones. 
PMOB: Maria Abigall FeilOlia, A6cio' cedo, Pllnlo Martins, Raul Ferraz. nu- '.' PT: Virgílio Guimnrlles, Lula Gu.shl-

Neves, Alu.lzlo Bez.erra, Anila Mari11 bem Brnoqul.obo, Slv!o Abreu. � Rat�, ·Antônlo Câmara, Antonio Mariz, PFL: Agriplno Lima, Alér'clo Dias, Pi>T: Adhcmllr de Barros Filho, Feres 
Fábio Lucena, Geraldo Bulhõal, Hwnber· Cll!IOllA.ocio l•'omieca, Enoc Vieira, .Hum· Nader, Adroaldo St.ro!7k. 
to Lucena, Gooz.aga Pntxlota, João Hcrr· berto Souto, JIUJ'O Carneiro, Jesualdo PL: José Luiz Sá. 
Ili.Don Neto, João Rezelt, Joaquim Haic· Cavalcanti, Lúcio A.lc4n!Ma, Leur Lo- PDS: Rubcrval Pillolo, José Luiz Maia, 
'rel, J06é, Mendonça tle Morais, José manto, Paes Laodim, nonaro Fonseca, Car106 VirgJ.Uo, João Cnatelo. 
?aulo Biso1 1 José VillWUI, Luiz Víaana M.aluly Neto, Oscnr Qirrca, Hugo Nnpo- POC: José M.nrla Eymael. 
'lew, Magwt.o Vilela, Mourlcio Nasser, le/lo, Alexandre C<il.ta. Comissão da Ordem Econômica: 
\faurfiio Ferreira Lima, Mendes Can.ale, PTD1 Carlos Alberto, Farabw1ni Jr. PMOB: Alb.lno Franco, Ant.õoio Carlos 
-\iilton Barbosa. Millon Uma, Paulo PC do B: Eduardo Bonfim. Fronco, Vloont.e Bogo, Benedito Monteiro, 
\lm.ada, Paulo Macannl, Raul Belcm, PT: Gwncrcíndo M.ilbomen, Plinio de Cardoso Alves, Dirceu Carneiro, Expedito 5amir Achoa, Manoel Viana Zi.w Valada· Arru<b Sampaio. . Junior, Gabriel Guel'Ttliro, Gcrson Mor-

• 

PDT: Bocayuva CUnba, Vlvaldo Barbo- condes, Gidcl Dantas, Gil c.!sar, GW1Lavo 
L: Mário Assad, l!:zio Ferreira, aa, Maurfcio Correa. de Faria, Hélio Duque, Ismael Waod�-Frelre, Albérico Cordeiro, Homero PL: Itamar Franco. ley, Ivo Mllínanli, Jorge Vianna, José ,an�. Costa Ferrelra, Lúcia Braga, PDS: Bonifticio Andrada, Victor Fado- U1l.iioos de Oliveira, Lúcia Vluiia, Luls Jrlando Pacheco, Vinicius Cansançilo, ne, Henrique Córdova. Cesar Cais Neto, Roberto Ponu,, M.Arclo Lacerda, Marcos ..ntonlo Ferreira, Jooival Luca11, Jairo Comlssllo da Organlzaçllo Elel�. Uma, Nydcr Barbosa, Oswaldo Limo 

,.z.l, Victor 1'rov4o, Odacír Soares, Jo.io ral, Partldàrla e GaraaUa d88 ·, FW10, Paulo Zarrur, Pen:ival Muniz,
len�. . .. ,. . Iasdtolçlla: Saldanha Derzi, Raquel Capiberibe, RePTB. Du-ce Tutu Qundros, Joune . PMDB: Antero de Barros, Anlõaio · nato Johnsso�, llosa Pratn, Santinho 
'ª#;�Jn�o Paulo Vasconcelos. . ,, ��-'!.?.: �<1°d 

Ma
E
rtil_!Su·_.�!�I Mo

Fraes, .��:::/�e:i::•�.��rifl�1��
mes, 

PDT. 0-'---- O'Av·11a L·-&fteas .. _ ...,.....,. .,.,...,v. es, u., ......, """eo, ai.li• . , -o . . · · 
, · '""""'.., ' ,-· ....,.. � to Femntldes, F111nclseo Sales, Hélio , PFL: Alyssoo P•ull_ncUi, Antoruo Ueno,
.el, JoséFemandes.. · . Rmaa H mcllto 1'' rtes lra Costa.: �lles Fontoura Amas Canuto, Joaquim 'L: JaséCarlosCouti,nho._ �-· Jr rian �tva,.�e1' p� Flllio · 'Franclllco, 'Jor� Pinheiro, José Llns, POS: Ub1rat.an Spmclh, Nan:lso Men-, 
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,. , Resumindo, a Consti tuintc é a Assembléia que debate e

aprova � Constituição do País. Ela ser â o espelho da ·correlação

de forças das clas·ses sociais em 1 uta no momento em que ocorre.

Quer dizer, quanto maj or for a organização poirtica e a força e

con5mica de uma classe na luta social, maior seria sua força den

tro da Assembléia Constituinte.

4. OS TRABALHADORES E A CONSTITUINTE .
. 

O Brasil e como um barco. Hoj e, as classes dominantes

tomaram em suas maos o leme desse barco, na travessia do regime

militar p ara a democracia da minoria que detém o poder econômico.

Acontece que quem rema esse barco são os trabalhadores. Quer di

zer , o barco não chegará a porto algum sem a força dos remadores.

Para os trabalhadores é indispensável enxergar um f,ato :: 

inevitivel em todo momento de transição , de mudança. Ocorre urna

certa confusio na casa do leme. Essa confusão provoca um erifra

q uecirnent.o momentâneo do Poder·. Quem s ai está desmoraliza do, quem

entra não teve tempo ainda de se afirrnar .. Esse fato gera alguns

espaços vazios que pod�m ser ocupados rpidamente pelos remadores

organiza dos, com o obj etivo de interferir nos rumos da viagem. 

Vamos viver a partir de a gora exatamente essa fase de

confusão. Sai.ram os milita+es e entraram os civis do Dr. T ancredo p�

ra tornar o leme do barco e traçar o rot eiro da viagem de acordo

com os interesses das classes que o apoiam. Se os trabalhadores

se limitarem a remar o barco est arão correndo· o risco de empurr�

lo para um porto que desconhecem, e que certamente não e o porto

onde querem chegar. Então, f necessário tirar os remos da agua e

se for preciso, parar o barco pa ra garantir a voz e a vez na ho-

ra de determinar o destino dele.

Assim como todo barco tew uma carta geográfica p ara po

der navegar, todo Pais tem uma Constjtuiçio para determinar�nor

mas da Conviv�ncia Socjal.

Por essa razao , para toda s  as classes soci ais o momen-

to ds Assembleia Nacional Constituinte é de suma importânci a. T�

das elas jogam tudo para fa zer valer os seus interesses dentro da

Asse1nbléia, e depois, na Constituição .

Quais são os direitos que os trabalhadores brasileiros

desejariam vei assegurados na novR Con�tjtui ção?

Vamos djvidir em dois momentos as reivindicações que tem

sido levantadas pelos_ Tr;1balht-ldores. Em pri meiro lugar eles apr� 

sentam reivindicaç6es para que possam particip ar em cond:iç5es de

igualdade com os outros setores da Sociedade:

a) Revogação da LSN:
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b) Revogação dà Legislação Eleitoral;

Legalizaçio de todos Partidos Polit�cos;

,. I 

e) 

d) E:xtens ão do di rej to ao voto de todos· os e ida dãos mai

res de 16 anos, inclusive os analfabetos (q ue só sao
. 

analfabetos para votar, mas não são para pagar os i�

postos) os cabos, marínhejros e·soldados�

e) Adotar mcdjdas concretas p ara eliminar a influência

do Poder Econômico no processo eleitoral.

Essas são , entre outras, as exigências imedi atas que os

trabalhadores vem exigindo nos seus congressos e m anifestações e

apresentaria ao novo governo para garantir a sua presença re� nos

debates da Assenilil�ia Nacional Constituinte.

Em segundo lugar, quer dizer, no texto mesmo da Nova

Constituição, as lutas dos trabalhadores apresentam exigências

mais permanentes. Quer dizer, os trabalhadores q uerem ver regis

trados:na Constituição todos os direitos que eles já assegurqram

na luta social. 

Os trabalhadores levaria ao debate da Assembléia Nacio

nal Constituinte, além das exigências anteriores, as seguintes rei

vindicações básicas : 

a) Liberdade e autonomia sindical;

b) Direito d� Greve ;

c) Liberdade de organizaçio polit5ca;

d) Reforma Agrária sob o controle dos trabalhadores;

e) Salário Des�mpre go;

f) Jornada de Trabalho de 40 horas s emanais.

Esses são direitos que os trabalha�ores já vem conqui�

tando nas suas lutas do dia a día. A eles, será necessário jun

tar uma q uantidade de outros direitos igualmente fundamentais não

s ó aos trabalhadores mas ã maioria da nação: o direito ã saúde, o 

direito i escol a , o direito i moradia, o direito a uma aposenta-

doria digna , no fim da vida.

5. AS·:LV:EAS DIRETAS. DOS TRABALHADORES E A L'UTA PARLAMENTAR.

O espaço dos trabalhadores na vjda política do Brasil,

tem sido a rua, a fábrica. a roça. O Parlamento, ao contrário , tem

sido um espaço reservado às elites. O espaço em q ue elas tem JTAi.s

domfnio e agilidade para f azer a sua política. Para a classe tra 

balhadora o Parlamento� um terreno minado cheio de·tuques e ar-

madilhas. 
Ao a ceitar o desafio de uma luta como a Constituinte oo

de a fase decisiv a - que é a de formalizar o promulgar a Const:i

tuiçio - vai se dar no interior do Parlamento, os trabalhadores

devem organizar-se e mobliliz.ar s uas forças p ara faz.er crescer o
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seu peso nas lutas diretas nas ruas, dentro das fibricas. na con 
quista da terra. 

Isso por uma razao muito simples: quando os trabalhado 
res ·pa,ram as fábd cas pura reivindicar salário, ocupam uma área 

,de terra ociosa �ara torn5-la produtiva ou bloqueiam uma estrada 
para exigir preço justo para os seus �redutos, a sociedade intel 
ra é obrigada a ouví-los. Porque o barco para quando os remadores 

·suspendem os remos.

No momento em que os J:epresentantes do conjunto da so-
ciedade eleitos i �ssembléia Nacional Constituinte debatem o que 
será a nova Constituição, a classe trabalhadora tem nas maos os 

recursos da luta direta (as greves, as manifestações de rua, as 
ocupações organizadas de terras e os congressos por categoria)c� 
mo meios legítimos de fazer pesar dentro do Parlamento as r.eivín 
dicações da maioria da nação. 

Aos trabalhadores é possível, portanto, combinar a.for 
ça que já organizaram fora do Parlamento. nas lutas soci ais, com 
a atuação dos seus representantes no interior do Parlamento, pa
ra garantir o terreno já conquistado e avançar no sentido de con 
quistar novos direitos. 

A partir de agora, as principais bandei ras de luta le-
vantadas pela Classe Trabalhadora como sejam a Reforma Agrária, a

Auton_omia Sindical, a Liberdade de Expressão e Organização Polí

tica e Partidária, a Revogação da LSN e desmantelamento do ap ar� 
to repressivo sei lançadas no centro mesmo dos debates da Consti

tuinte. Essas bandeiras sendo do interesse imediato da Classe Tra 
balhadora, interessam, embora sob outro �onto de vista, a um va� 
to setor das classes sociais , i nclusive da burguesia. Disso se p� 
de concluir que se os trabalhadores nao levantarem essas bandei
ras ,outros setores da sociedade vão levantá-las em seu próprio b� 

nefício. 
Finalizando. Para a Classe Trabalhadora nunca é demai s 

lembrar que o Direito escrito no papel da Constituição por si só 
não assegura seu o respeito na prática. Nesse sentido é preciso 
enxergar os limi tes da lei . Não só das leis comuns do dia a dia , 

mas da própria Cons_ti tuição. 
Para que as Leis sejam cumpri das e os Direitos por el� 

assegura dos sejam postos em prática é necessário que a classe tr� 
balhadora esteja fortemente organizada. Só assim ela terá co�di
ções para pressionar por meio dos seus sindicatos, seus partidos, 
suas associações no sentido de fazer respeitar os direitos adqui 

ridos. 
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QUESTÕES 

1. Como ic.va.Jt. a.o deba.te. da Aõ.óembl'é.la. Na.c.1.ona.l Con.6Ü

tu.lnte a..6 ba.ndei1t.a..6 de lu:ta. da. Cla..6.óe T1t.aba.lha.do1t.a? 

2. 0.6 Pa.Jt:tido.6 Poll..:tJ..c.01:, ,t,ã.o o.6 Ün.lc.oL> c.ana.iL> de pa.1t.tf 

c.lpa.çã.o doL> .tJL.a.ba.lha.do Jt.e.L> na C o n.6 titu..ln:te.? 

3.·Como o Movimento S.lnd.lc.al pa.1t.:tic.ipa.1t.ã da Á.6.6e.mbli.la. 

Nac.ional Con-6:ti:tu..ln:te? Veve lança/t c.a.ndida:toL> p1t.Õp1t.-<.0.6 601t.a do.ó 

P a.li.ti do Li ?

4. Como o Movimento Popu.laJt pode..1t.ã pa1t.Uc.ipa.Jt da A.6.óe..m

bl'éia. Nac.ioanl Con.6t.l:tu.in:te? 

5. Como 0-6 1:,e:to1t.e.6 da c.hamada Soc.ie.dade. Civ.ll (OAB,CNBB,

AB I , e.te.. } pa1t.:tic.ipa.Jtã.o da C o n.6 :ti.tu.ln te.? 

6. Como de1:,mon:ta.1t. a 601t.ça do Pode.A Ec.onôm.lc.o u.Ulizada

1 .6emp1t.e na.ó eleiçÕe-6 b1t.a..6ilei1t.a.6? 

7. O Lançame..n:to de Candic.a.to.6 Avu.l.60.6 - qu.e.Jt dize1t.,pe�

1:,oa.1:, que .6e c.andida:ta.m 1:ie..m pe.1t.:tenc.e1t. a nenhum pa.Jttido - c.onvú.bu,í · 

pa1t.a democ.Jtatiz�Jt a Conhti:tu.in:te? 

x. Q_u.a.l a poh.í..çã.o que pe1t.mi.:tiha. uma melh.01t. pah:tcipaçiio 

do.ó �1t.abalha.do1t.e.6 no ·con91te..6.60 com pode.Jt.e.-6 c.on.6:ti:tu.in.:te.6 em 86 , 

ou A.óhembl�.í..a Nauonal Con.6ti:tu..ln:te Liv1t.e e Sabe.1t.ana? 

Goiânia, março de 1985 

e P r 
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E X P L I C A Ç Ã O 

Este texto foi pensado para uma cartilha desti 
nada aos trabalhadores de base e lideranças sindicais. 

O objetivo a que nos propomos é fornecer ele -
mentes para a importante discussão que se inicia nesta nova conjuntura. 
Entendemos que há uma grande falta de informação sobre esse assunto a 
nível nacional, nos diversos setores da sociedade brasileira. Os traba 
lhadores particularmente se ressentem dessa falta de informação. 

Julgamos necessário produzir essa primeira con 
tribuição que apenas apresenta dados históricos e o significado políti 
co do que seja Constituiçio, Assembléia Nacional Constituinte e a rela 
ção que têm com a vida dos trabalhadores. 

A discussão sobre �s formas de participação e 
sobre as bandeiras de luta que os trabalhadores eventualmente apresen
tarão no processo constituinte seri objeto de.contribuições posterio -
res. 

-
Esperamos as críticas e contribuições de todos 

Um abraço fraterno 

Hamil to1 Pereira da Silva 
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1. O QUE ,t .A :.CONSTITUIÇÃO?

Todas as nações estabelecem um conjunto de regras para

o convívio social. São as LEIS. J sso nem sempre "foi assim.Nos tem

pos mais antigos, as regras da conviv�ncia social is vezes nem e

raro escri�as . Dependi�m muito :mais da vontade de um rei ou impe

rador e da força armada que o sustentava . En tão ele impunha sua

vontade ao conjunto da nação .

O av2nço da.História da Humanidade foi modificando es

sa situação. Podemos di zer que o avanço da liberdade dos homens

se mede �ela maior participação que eles tenham nas decisões so 

bre o seu próprio destino . Assim, antes eram os imperadores , os

reis, os ditadores que ditavam as leis . Mais tarde _ o poder de f�

zer jeis se ampliou. Jã não era um homem só que impunha sua von

t.a õc. ,ws outTOS. Passou a ser um gr upo de homens. Organizou-se �

ma instituição chamada Par1 amento . Aqui no Brasil se chama con

gresso. Onde se reunem deputados e senadores para fazer as leis .

Os homens organizados no Parlamento estabelecem uma LEI

Geral denominada CONSTITUIÇÃO. Da Constjtujção chamada também de

CARTA J.'�GNA, LEI MAIOR .... etc., deri varn todas as outr as leis do

·País. lsso quer dizer: todas as leis do Faís devem estar.de acor

do com a CONSTITUIÇÃO. Ela e o contrat o entre as c1asses sociais

paro re .ular o funcionamento da vida econômica , so cial e olíti

t.a õa so ei e da de. Na Constituição se refJ e tem os interesses das elas

ses que estio melhor organizadas no momento em.que e1 a � feita. 

2. T,ISTÔRICO DAS CONSTITUIÇÕES .

No Brasil, até hoje tivemos seis Const:ituiç ões . A pri

meir2 foi djtada peJo Imperador D.Pedro J que ditou sua vontade

. sobre a nação de }824. Essa ConstiTuiçã o durou todo o tempo da

Escravidão e s6 foi substituída depois da procl amação da Repii -

bli Cô- Para termos urna ideia de como era essa lei, vamos ver co

mo funcionavam as eleiç6es. S6 os cidadãos homens , maiores de 25

anos e com urna renda liquida anual de 200 mil REi s podiam ser�

leitores- Mesmo assim, eles votavam mas nio podiam_ s er votados. 

Para ser votado para o cargo de Deputado o cidadão deveria Ter�

ma renda liquida anual de �00 mil R6is . E para se candidatar a 

Sen2óor ae,1eria 2presenun- uma re n da de 800 mil Reis. O cargo de

SenaC:or era ,1 :it.alicio, quer dizer uma ve2 elcit.o o cidadão se.t.or

nav2 Sen2ô or para o resto da vida . 

Com a procl�mJçio da Rcp�b)ica em 1889 eTa necessiria
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uma nova Consti tuj ção. Ela veio em 1891 e foj :feita por ·unw As

sembl�ia Constituinte. Quer dizer uma Assemb]Sia re�nida especi
alme�t��para discutir e aprovar uma Constitujçio. O Sistema Ele! 

tora] m�d?u ligeiramente. As eleiç6es p assaram a ser diretas em 

t.od.os os níveis, mas delas eram exc] uí das as mu).heres (metade da
população) e os analfabetos (80'1, àa população). Somente nas Ele!
çoes de 1930 a PO!Centagem dos eleitores chegou a 5,7t da popul�
· .. ao. 

Com a Revolução de 19 30 foi conquj s tado o direi to de vo 

to para 2s mulheres. Esse d�r�ito foi exercido nas eleiç6es de -

l!·i ·,3 para a Assembléia Naóonal Constituinte. Os brasileiros anal 

f:2 h .. tos ainda continuariam sem direi to a votar. A Constituição -

foi apr6vada em 1934 e duraria pouco tempo. Tr�s anos depois, a 

J J de novembro àe 1937, um homem tomava_ para si o privilegio de 

:ita� as l�is e decidir pelo Conjunto da Nação: Esse homem se &a 

e mava Ge-rúl.io Va rgas. Rasgou a Cons ti tuiçã o .fej ta pela Ass embl.éi'a 

,,_. Cons t:i tuinte de J 9 34 e encomendou outra feita àe acordo com .os in 

teresses sociais que ele representava. Assim foi feita a Consti

tu5ção de 1937 que �egulou a vida politica, econ�mica e social� 

Br;sil durante a diLadura do Estado Novo. 
O .Estado Novo durou de 10 de novembro de 1937 a 29 de 

outubro de 1945 quando os generais derrubaram Getfilio Vargas. Um 

més r.,ais tarde era eleita a Assembleia Nacional Constituinte a 2

de dezembro. 

No conjunto de 320 representantes, 173 eram do PSD,o Par 

tido dos Latifundiários, 85 da UDN, Partido dos B�nqueiros, Indu� 
triais e das Classes Médias Urbanas, 23 do PTB, Partido do Ditador 

9aeposto e do peleguismo sindical com ampla influência no operari� 
do urbano, 15 do PC que saia de uma clandestinidaàe de quase 25 � 
nos, os outros 24 representantes se djvidiam entre os partidos rn! 
nores: PR - Partido Republicano; PSP - Partido Social Progressis
ta; PDC - Partido Democrata Cristio; ED - Esquerda Dernocritica� e

PL Partido Liberal. 
Somados os 173.representantes do PSD - Partido dos gran 

des proprietários de terra, com os 85 representantes ào Partido dos 

banqueiros e dos industriais ligados aos interesses dos Estados U 
njdos, teremos 258 votos num conjunto de 320. Com isso as classes 
domi nant.es impuseram ao país a Consti t:uição que melhor respondia aos 

seus interesses. 
E os interesses �ais permanentes das classes dominantes 

brasileiras naquele momento exigiam duas condições básjcas: a ma
nutcnçio do sistema de propriedade da terra e a manutençio da Le
gislação Sindical decre�ada em 1943 que atrelava os sindicatos ao 

Estado. 

A Constituinte de 1946 resguardou os in�eresses dos la 

tifundiários e· impedju a reétli.:ação da Reform:1 Agrária reclamada 

., 
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pelos trabalhadores. E por outro lado, fechou as portas a liber 

dade,. de organização sindical dos trabalha dores forçando a manu

tençio �o sindicalismo atrelado ao Estado de acordo com a legi! 

lação sindical da
1

época da Ditadura. 

A Constituição de 1946 durou até o Golpe Militar de 

1964. Dai até 1967 as Leis foram baixadas como medidas de força 

dos novos governantes. Não se discutiam as leis. O Congresso foi 

fechado. E quando foi reaberto estava desfigurado pelas cassa

ç6es dos deputados e senadoF�s que mantinham alguma relação.por 

menor que fosse, como os interesses populares. Daí para frente 

o Congresso estaria submetido a uma situação de força. O Poder

Executivo, nas mãos dos militares era quem ditava as regras. Ou

seja, o poder de fazc·r leis provinha de quem detinha as armas e

nao da v.ontade do Povo.

A 6 de dezembro de 1966, o General Castelo Branco,po� 

meio ae uma Lei chamada Ato Institucional n 9 4 deu poderes Cons 

tituintes ao Congresso. E estabeleceu o prazo de 12 de dezembro 

a 24 de janeiro de 1967, 42 dias, para os deputados e senadores 

discutirem e votarem o seu projeto de Constituição. Foi aprova

do com 100 emendas. 

Essa Constituição exclui de apreciação judicial os a

tos do Comando Supremo da Revolução. Mantém o direito dos Trib� 

nais �ilitares julgarem os civis, adota M Eleição Indire�a para 

Presidente da República, ·atribui ao Executivo o poder de legis-

. lar independente do Congresso por meio de Decretos-Lei. 

A Constituição de 24 de janeiro seria ·rasgada pelos 

próprios militares que a impuseram ao País, a 1� de dezembro de 

1968, com a decretação do Ato Institucional n 9 5, com a Emenda 

n 9 1 a 17/10/1969 que equivale a urna nova Constituição, e mais 

tarde pelo General Geisel com o pacote de abril de 1977. 

O resultado é que essa Constituição que permanece �ié 

hoje esti cheia de remendos. O novo Governo pelo seu programa , 

responderá ã Exigência Nacional de uma nova Constituição que r� 

organize as instituições do País nesses período que vai suceder 

a Ditadura. 
Nem mesmo o Dr. Tancredo Neves, um homem conservador, 

poderá governar o País com as leis feitas pelos militares para 

rep�imir a maioria do Povo e defender os interesses de uma mino 

ria de privilegiados - os donos das terr�s. das indústrias, dos· 
bancos, um punhado de generais e tecnocratas. 

3. O QUE t A ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE?



.. 
.. 

.. 

' 

t 

., . 

• 

Já vimos que o Brasil teve seis Constituições. Nem to-
,r--, 

das as ,Çonsti tuições foram feitas por AsscmbJéj as Constituintes. 

1',rês delas. a de 1824, a de 1937 e a de 1967 foram baixadas pelo 

poder das armas. As Constituiç5es de 1891, 1934 e 1946 foram fe! 

. tas por um organismo parl amcntar d1amado ASSEMBLEIA NACIONAL CONS 
TITUINTE. 

... 

Que organismo e esse? 

Vamos ver. 

Nos momentos de revolução , de golpe de Estado , ou qua� 

do há mudanças na composição das classes sociais que detém o Po

der Político, quer dizer nos momentos em que se operam modifica
ções mais ou menos profundas na vida das nações, a sociedade ext 

ge uma reorganização das Leis. Nesses momentos, cada classe soei 

al por .·meio dos seus representantes, busca manter ou modificar as 
.. 

leis que elas assegure� melhoi os seus interesses. Esse fato nos 

ajuda a entender que as Constituições são o retrato dos interes

ses das classes sociais que dominam a sociedade . 

Há casos em que as Constjtuições são baixadas pela for 

ça das armas. Quer dizer, os ditador�s. como acontece muito aqui 
na América Latina, fazém as Constituições e não a submetem a qua.L 

quer discussão. Em outros casos a Sociedade or ganiza por meio de 

eleições uma Assembléia Nacional Constituinte, onde os represen

tantes d,,. s classes sociais se reuni Tão com o objetivo único de d.is 

cutir e votaT em nome do Conjunto da Sociedade a nova CONSTITUI-

ÇÃO. 

Na Assembléia Nacional Constituinte estarão presentes, 

com urna for ça maior ou menor, as classes sociais representadas p� 
los seus partjdos políticos, entidades de classe e outros canais

de participação política .

Aqui no Brasil a partjcipação dos Trabalhadores nas As 

sembléias Constituintes ou foi nula ou foi muito reduzida. I sso

porque , mesmo que a classe trabalhadora constit ua a maioria da na 

ção., o sistema políti co- el ei tor al sempre foi condicionado pelo P� 

de-r Econôrni co . 
Quer dizer, embora a gente ouça falar mui to sobre as nos 

sas tradições democriticas, a democracia brasileira nos curtíssi 
mos períodos em que existiu foi sempre urna -Democracia para os La 

tifundiãrios, Banqueiros, Grandes Industriais, Grande s Comc rcian 

tes. E não uma Democracia para a imensa maioria do povo , isto é, 
1

0s Trabalhador e s .Rurais e os Operários, os Funcionários Públicos 

e do setor de serviços·, os Pequenos Proprietários Rurais e Urba-

nos. 



Brasilia, 25 de agosto de 1987 

Prezados Senhores, 

Pela importância do terna e sua relação com a 

Humanos na constituinte, estamos enviando-lhes 

area de 

a Emenda 

utado Amaral Neto sobre pena de morte e a separata "Pena de 

ara crimes hediondos - Cumprindo Uma Promessa". 

maior 

prÓximà, 

festaram 

disposição 

veitamos 

estima e 

Cabe ressaltar que pouc�repercussão houve entre os parl�

resentes no dia em que o Deputado Amaral Neto reaprese!:_ 

enda em Plenário, o que evidencia não ser este um tema de 

sse entre os constituintes, além de impossivel de ser 

da constituição que será apresentado quarta-feira 

pelo Depl)tado Bernardo Cabral. É importante aleE_ 

ftil���amentares Ângelo Magalhães (irmão do Ministro Antonio 

·V�R&), Ubiratan Spinelli \:! solan Borges dos Reis se mani
----

da famigerada emenda. 

que tinhamos a relatar. Estamos 

para qualquer informação adicional e apr� 

para manifestar-lhes nossos protestos de 

Atenciosamente, 

Assessor da Área de Direitos Humanos 

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - SCS, Q. 8, BI. B, n9 501 49 and., Salas 435n/9/41 
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C.N2 217/88

Brasília, 27 de maio de 1988 

Caros Amigos, 

No momento em que a Assembléia Nacional Constituinte-JN:, 

começa a votar o Último Titulo - das Disposições Transitórias - no 

1 2 turno do Plenário, a questão da pena de morte é retanada, trazendo 

a tona as mais variadas argu�entações, tanto a favor como contra , 

a sua instituição no Brasil. 

Neste sentido, o Instituto de Estudos Sócio-Econômicos -

INESC, atento a esta discussão e preocupado com o novo tratamento 

dado pelos defensores da pena capital e, ainda, conforme solicita 

çÕes feitas por algumas entidades vinculadas à promoção dos direi 

tos humanos, encaminhamos a essa entidade uma relação completa , 

por Estado, da posição dos constituintes sobre o assunto. 

Esta relação foi feita com base num primeiro documento 

elaborado pelo INESC, quando da votação da emenda do Constit�inte 

Amaral Neto(PDS/RJ}, que propunha a instituição da pena capital e, 

numa pesquisa realizada, também, pelo INESC,junto àqueles consti 

tuintes que não compareceram à votação da referida emenda. 

Desta forma,conseguimos abarcar o universo dos 559 cons 

tituintes e constatar que mesmo diante de uma ampla maioria de pa� 

lamentares contrários a tese da instituição da pena de morte no 

Brasil, o número de constituintes favoráveis a ela é comprometed:r, 

rrincipalmente para um país que procura, às vésperas do século XXI, 

redigir sua Carta, imbui do aos mais nobres, justos e democráticos pri::: 
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cípios. 

Como podemos ver, 90 parlamentares votaram a favor da emen 

da do Deputado Amaral Neto, sendo que 18 constituintes se abstive 

ram e, entre os faltosos 03 responderam favoravelmente a nossa pe� 

quisa; indicando que o número de adeptos da pena de morte no Con 

giesso Constituinte ainda pode aumentar no 2� turno de votação do 

Plenário. Entre aqueles que votaram a favor, 34 são do PMDB, 32 do 

PFL, 16 do PDS, 7 do PTB e 1 do PDC. A níveis percentuais estes nu 

meros são mais esclarecedores: o PDS conta co� 42% de sua bancada 

favorável à pena de morte, seguida pela bancada do PTB coa 32%, de 

pois a bancada do PFL com 24r3% , a bancada do POC co� 16 6 6% e, por 

Último,a bancada do P�IDB com 11,�%. Isto, sem contar com aqueles 

que opinaram favoravelmente, mas que, ·não estavam presentes a vota 

ção. Em termos globais, estes números representam quase 20% de toda 

a ANC.

Diante destes dados, o INESC chama a atenção de todas as 

entidades afins para a nova emenda do Deputado Amaral Neto, (abaixo 

transcrita), que será votada no final das Disposições Transitórias, 

que acontecerá,numa previsão otimista,ate o dia 15 de junho próximo. 

Por �sto, solicitamos a todas as entidades e personalidades que lu 

tam em prol de uma consci�ncia universal dos direitos humanos que 

pressionem, a partir de junho, através de cartas, telegramas, telefo 

nemas, ou mesmo visitas aos seus escritórios estaduais, os consti 
' - -

tuintes a votarem contra a Emenda 2P00049-5 , que propoe a realizaçao do 

Plebiscito, após 120 dias da promulgação da Constituição, sobre a 

questão. Não que sejamos contra o mecanismo do plebiscito, mas por 

acreditarmos que um Plebiscito um instrumento politico edu 

cativo a ser utilizado de modo mais amplo . Por que os conservado 

res também não propõe um Plebiscito sobre os principais 

., 1 

temas da 
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Constituinte, como Reforma Agrária; Reforma Urbana, Direitos Traba 

lhistas e Sociais, ou mesmo de toda a Constituição, ti�ulo por titu 

lo? Evidentemente porque sabe que a sociedade brasileira exige a Re 

forma Agrária, eleições diretas este ano e outras reivindicações 

não contempladas pelo texto que está sendo redigido na ANC. 

Por isso, somos a favor sim,de um amplo Plebiscito sobre 

a nova Constituição a ser promulgaàa e não de um Plebiscito especf 

fico, de um artigo sobre um tema exclusivo. Quanto mais de um tema 

• tão polêmico, onde a desinformação é muito grande.

Certos de contar com o apoio dessa entidade no sentido de 
'GJ.'!>\ 

pressionarmos os constituintes a votarem contra esta emenda, nos co 

locamos ã disposição para qualquer esclarecimento sobre a questão. 

AMARAL NETTO 

z

osame
� 

Flávio M�� 
Assessor de Di:t!os Humanos 

POS 

r..-,.--------- ,,1.t,i,uuo,,ow,11l.011uac.o••Uio-----------. 

P L E N Á R I O 

EMENOA ADITIVA 

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Inclua-sr, onde co�her, � scguintp dispositivo no Ti

tulo IX, Disposições Transitórias: 

"Art. - A instituição da pena de morte 
será submetida a plcbisc,to, dentro de 120 (crnto e 
vinte) dias da promulga�io desta Constituição." 
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C.Nº 107/89

Caros Amigos 

e.. { . ' n:,

Brasília, 22 de março de 1989 

Por solicitação da Secretaria Nacional dos Plenários 

Pró-Participação Popular na Constituinte, estamos encaminhando a 

essa entidade, uma carta consulta sobre a edição de publicação se 

manal do Plenário, que está sendo discutida com varias entidades 

ligadas ao movimento popular. 

A carta anexa contem informações detalhadas sobre 

dimentos e contatos. 

Sem mais, subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

proc,:: 

� tj� Maria José üaime 
Coordenadora-Geral 

JSS/hbs 
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C.Nº 031/87

Brasilia, 05 de outubro de 1987 

Caros Amigos, 

Estamos enviando anexo circular nº 04, do Tribunal Nacio 

nal dos Crimes do Latifúndio, encaminhado pelo Instituto Apoio Jurf 

dico Popular e pela Associação dos Advogados de Trabalhadores 

Rurais-Bahia, comunicando a realização da segunda sessão do Tribu 

nal nos dias 12, 13 e 14 de novembro, em Salvador - Bahia. 

Trata-se de um evento signif'cativo na caminhada pela co� 

quista de justiça social no meio rural de nosso pais. Por isso , 

contamos,desde já, com a participação dos companheiros na divulg� 

çao de mais este Tribunal. Na oportunidade, renovamos nossos prote� 

tos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

l �� � '�--(_
Maria Jose Jaime 

Coordenadora-Geral 

LF/hbs 
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A violência no campo foi um d1os temas debatidoa na audiência 
pública da Subcomissão da Retorma A;grária da Constituinte com a CPT. 
Os conflitos pela posse da terra con·tinuam se acirrando e auaentaa os 
casos de torturas e trabalho escravo em todo o Brasil. Multiplicaa-se 
os acampamentos diante das sedes re,gionais do Incra em protesto pela 

· morosidade no andamento das desapr,opriações e auaento dos despejos
violentos.

ACRE 

Os gerentes dos seringais União e Bonfim 
contrataram cerca de 600 peões para dar 
continuidade ao desmatamento que já atingiu as 
localidades de Boa Ãgua, Cumaru e Santa Ana. Os 
pistoleiros do fazendeiro José Tavares, dono de 
160 mil hectares na região, estão ameaçando de 
morte os seringueiros residentes na área. 
Muitos moradores já se reti,aram diante da 
ameaça de envenenamento de suas fontes de água. 
(MNDDH) 

AMAZONAS 

O presidente do Conselho ílacional de 
Seringueiros, Jaime da Silva, está desaparecido 
desde o dia 2¼ de março. Ele atuava junto aos 
trabalhadores rurais de Novo Aripuanã e vin�a 
sendo ameaçado de morte pelos funcionários da 
prefeitura José Piaba e Carlos Pinto Vereador e 
pelo comerciante Raimunoo Alho. 

MARANHÃO 

O grileiro da fazenda Riachuelo, em Lima 
Campos, e oito pistoleiros fortemente armados 
tentaram matar no dia 18 de abril quatro 
advogados, porque um deles, Domingos Francisco 
Outra íilho, membro da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-MA, é parente de lavradores que 
estão naquela área, ameaçados de morte. Embora 
a fazenda esteja em fase final de 
desapropriação, o grileiro tem sequ"estrado e 
torturado vários trabalhadores. (Sociedade 
Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos) 

HIIIAS GERAIS 

Cerca de mil famílias de pequenos 
agricultores dos municípios de Rio Manso e 
Brumadinho estão sendo forçadas a abandonar • 
�uas terras por uma indenização irris�ria 
proposta pela Copasa. Os trabalhadores estão se 
organizando e pretendem resistir até conseguir 
o atendimento de sua principal reivindicação:
"terra por terra". (Cronologia IBASE)

PARÃ 

Vinte e três famílias de colonos sem terra

do km. 90 da Transamazinica foram despejadas 
com violência pela polícia e dois oficiais de 
justiça acompanhados do grileiro Gedeão Tim6teo 
de Carvalho, que conseguiu com a juiza de Monte 
Alegre um título de propriedade falso, pois 
trata-se de área de reserva destinada pelo 
Incra� expans�o da agrovila e, portanto, não 
pode ser documentada em nome de particular. 
lreza dessas familias estão na irea há mais de 
cinca anos. (CPT) 

Mais uma vez á operação de desarmamento 
promovida pelo governo federal no Pará foi 
caracterizada pela violência desenfreada contra 
os posseiros. Com forte aparato policial e 
apoio das fazendas Bamerindus, CIB, Pau ferrado 
e Pau Preto, soldados e pistoleiros fardados 
cometeram atrocidades. (MNDOH) 

Cerca de 300 trabalhadores despejados da 
fazenda Bela Vista, em Conceição do Araguaia, 
por policiais e pistoleiros, estão acampados em 
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frente à sede regional do Incra. Eles 
encaminharam documento ao Superintendente do 
Instituto no Pará, exigindo a imediata retirada 
da polícia, vistoria e desapropriação da 
fazenda, além da libertação dos trabalhadores 
presos sem mandado e violentamente espancados. 
Os lavradores estavam proibidos de sair de suas 
posses, nenhuma criança pôde ser vacinada no 
Dia Nacional de Vacinação contra a Paralisia 
Infantil e a menina Maria Goreti de Souza 
morreu de tétano por falta da atendimento 
médico. O fazendeiro Jurandir Gonçalves 
Siqueira ameaçou passar com o trator sobre os 
posseiros e suas casas se até o dia 30 de junho 
nao saíssem da'area. (CPT) 

Na Denpasa (Oendê do Pará S.A.) há crianças 
que começaram a trabalhar desde os 6 anos de 
idade na coleta do caroço de dendê e chegam a 
colher, em média, 30 quilos por dia (dez 
sacos), ganhando salário de CZ$ 250,00 mensais. 
O número de menores coletores na empresa é 
superior ao de adultos. (CPT) 

PARAÍBA 

A fazenda Vazante, no município de Tacima, é 
ocupada desde 1936 por 42 famílias que estão 
sendo ameaçadas de despejo por um grupo de 
jagunços, sem que exista uma ordem judicial 
nesse sentido. (Jornal dos Sem Terra) 

PA�ANÃ 

O governo do Estado não cumpriu o acordo 
firmado com o Movimento dos Sem Terra de 
fornecer infra-estrutura, alimentação, saúde, 
educação, lona para barracas e sementes para as 
1.100 famílias que estavam acampadas diante do 
Palácio do Iguaçu. Agrava-se a precária 
situação dos acampados. (Jornal dos Sem Terra) 

RIO GRANDE DO NORTE 

Os lavradores da Lagoa do Sal estão 
impedidos de trabalhar em suas roças e de sair 
da fazenda de Joaquim Victorino filho, 
responsável pela morte do trabalhador Edmilson. 
(MNDDH) 

RIO OE JANEIRO

Despejadas no final de maio da fazenda São 
Bernardino, em Nova Iguaçu, 63 famílias de 
trabalhaqores sem terra estão acampadas em 
frente à sede regional do Incra. No dia 9 de 
junho, eles se uniram aos trabalhadores dos 
mu ºrões da Paz, em Pirai, e Sol da Manhã, em 
Itaguaí, e fizeram uma passeata pelo centro do 
Rio exigindo a imediata efetivação da reforma 
agrária. Uma comissao foi a Brasília pressionar 
o Ministro a desapropriar aquela área.

Trahalhad0res da Fazenda Santa Ines (Bico do Papagaio/GO.) 
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TRABALHO ESCRAVO 

O coordenador da Comissão Pastoral da. Terra do Araguaia-Tocantins, 
padre Ricardo . Rezende, e Hamilton Pereira, da CPT Nacional, 
denunciaram na audiência pública promovida pela Subcomissão da Reforma 
Agrária da Constituinte o ressurgimento do trabalho escravo em todo o 
Brasil. Grandes contingentes de trabalhadores são contratados para

limpeza de pastos, derrubada de mata €? outros serviços, mediante a 
promessa de pagamento, mas acabam trabalhando apenas em troca de 
comida, sempre vigiados por homens fortemente armados para impedir 
reações de protesto ou fugas. SÓ na fa��enda Rio Dourado, do Bradesco, 
localizada no município de São Félix do Xingu (PA), 200 homens 
trabalham em regime de escravidão. 

Relação de outras 17 fazendas onde lEoi constatada a existência de 
trabalho escravo em 1986: 

Fazenda Panorama - Redenção, PA -
1 

pr1oprietário: José Humberto 

Fazenda Macedônia - Redenção,· PA - proprietário: Francisco Macedo 

Fazenda Santa Ernestina - Redenção, 
Cristino de Souza Filho 

Fazenda Tartaruga - Redenção, PA 

PA - proprietário: José 

Fazenda Pecó - Santana do Araguaia, PA - proprietário: Laminadora 
Pecó 

Fazenda Acapu - Santana do Araguaia, PA - proprietário: Jeremias 
Lunàrde lli 

Fazenda Lagoa das Antas - Xinguara, 
Bradenho 

Fazenda Espírito Santo - Xinguara, PA 

PA - proprietário: José 

Fazenda Surubim - Xinguara, PA - prc)prietário: João Almeida 

Fazenda Panelão - são Félix do Xingu, PA - proprietário: Marivete 

Fazenda Santo Antônio - São Félix do Xingu, PA - proprietário: 
Antônio Goiano 

Fazenda Novo Mundo - Sro Geraldo do Araguaia, PA - proprietário:

Neif Murad Filho 

Fazenda Banco Mercantil - Santana do Araguaia, PA 

Fazenda Bradesco - Santana do Araguaia, PA 

9 



u,;;;;,. **" DESAPROPI AÇÕES, ASSENTAMENTOS E OCUPAÇÕES 

SÃO PAULO 

Quatro processos de desapropriações foram 
arquivados: Posses do Rio Grande, em Guaraci; 
São francisco, em Magda; Jacaretinga, em 
Valparaiso; e Jacarezinho 1 em Araçatuba, da 
multinacional inglesa The Lancashire General 
Investiment Co. LTd., que controla o 
frigorífico Anglo. As quatro propriedades 
administradas pela Agropecuária CfM Ltda., 
também subsidiária da The Lancashire, somam 55 
mil dos 125 mil ha que o grupo inglês detém no 
Brasil. (Cronologia ISAS() 

Distribuídas por 13.110 ha, 500 famílias 
estão no assentamento Quinze de Novembro, 
município de Teodoro Sampaio, no Pantanal do 
Paranapanema. A cada trabalhador coube um lote 
de 15 ha, as máquinas são comunitárias e alguns 
serviços feitos em mutirão. foi ainda 
organizada uma associação de 30 familias, cujas 
terras e máquinas são comuns e o trabalho 
coletivo. (Jornal dos Sem Terra) 

PARAtBA 

Em março, a fazenda Codorna, localizada no 
município de Campina Grande, foi ocupada por 
lavradores que durante mais de um ano esperara� 

que o governo federal cumprisse a promessa de
desapropriar a area. o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra pretende 
desapropriação das grandes propriedades ao 
redor da cidade, para assentamento e

implementação de Ufll "cinturão verde" na 
Paraíba. 

MINAS 

A Ruralminas, encarregada de concluir a 
legaliza�ão da posse da terra, obrigou 181 
famílias a assinar um contrato abdicando da 
condição de posseiro e reconhecendo a empresa 
como legítima proprietária da terra. 
(Cronologia IBASE) 

RIO GRANDE DO SUL 

As 74 famílias que estavam acampadas há mais 
de �� ano na fazenda Annoni, invadiram a 
fazenda São Pedro, em GuaÍba, cadastrada pelo 
Incra para fins de reforma agrária,· porque a 
Etel Empreendimentos Imobiliários conseguiu 
liminar na JustiçA suspendendo o processo de 
desapropriação. Já foram assentadas 64 famílias 
em· 1100 ha e todas estão cultivando a terra. 
Das 1.500 famílias que invadiram a Annoni, 
apenas 350 foram assentadas. (O GLOBO) 

GREVE NO CAMPO 

Trabalhadores rurais param ea São Paulo 

A região de Ribeirão Preto tem alguns 
municípios que, isoladamente, produzem grandes 
quantidades de generos alimentícios. Nos 
Últimos tempos, os grandes proprietários 
ameaçam introduzir a cultura da cana-de-açúcar, 
que já ocupa a maior parte da reg1ao, o que 
prejudicaria muito os lavradores, pois com uma 
agricultura diversificada há mais trabalho 
durante o ano para todos, sem o risco das 
demissões em massa que ocorrem ao fim de cada 
safra. 

1 

Iniciada a campanha salarial dos cortadores 
de cana do Estado, que reivindicam também 
segurança no trabalho, os sindicatos promoveram 
assembléias, reuniões e encontros para 
mobilizá-los. Cerca de 120 mil trabalhadores 
deflagraram uma greve, interrompida 13 dias 
depois devido ao acordo firmado �ntre a 
federação dos Trabalhadores na Agricultura 
(íetaesp) e o Sindicato do Açúcar e do Ãlcool, 
que aumentou a diária de CZ$ 100,00 para CZ$ 
163,00. Em algumas cidades a paralisação foi 
mantida em face do não atendimento de outras 
reivindicações da pauta de 42 itens. (Isto t, 
Jornal do Brasil e !BASE) 
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+TERRAS INDIGENAS

Apenas 180 povos indígenas sobreviveram ao extermínio de 800 nações 
no Brasil. As instituições que se empenham na defesa da causa indígena 
devem manter pressão sobre os constituintes , pois existem grand�s 
interesses de empresas públicas e privadas nos potenciais de energia 
hidráulica e na lavra de jazidas minerais existentes nas , terras 
indígenas. Além disso, há contradições nos anteprojetos das Comissões 
da Ordem Social e da Ordem Econômica. 

O artigo 101, aprovado na Comissão da Ordem Social, estabelece que 
"as te.rras ocupad<:1s pelos Índios são destinadas à sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto das riquezas naturais do solo e do 
subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, 
ressalvado o direito de navegação." 

Entretanto, a Subcomissão da Ordem Econômica aprovou anteprojeto 
que estabelece em seu artigo 9o. que "o aproveitamento dos potenciais 

de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais em faixas de 
fronteira somente poderão ser efetuados por empresas estatais ou 
nacionais". Não se refere, portanto, aos direitos dos Índios . 



• Com 1u11 tírfíi lnv1did11 d11d1 outub,o dt 1985 por tmpt1111 de mln1r19io, o•�lmpeirot t 01 povoa lndtg1n11 do Alto Rio N1grot tm Sio01bri,1 d1 C1cho1lr11 r1all11r1m 1u1 11gund11ssembl�l1 no p1rlodo de 28 1 30 dt abril.Cerca d, 200 1id1rin911 11tiv1r1m pr111nt11 1 repudl1;1m o projeto C1lh1 Nortt • 1 pr111n91dt emp�1111 mlnír1dot11 em 1u11 t1r,11, 01{ndioa 1ilglf1m I lm1dl1t1 d1m1ro19�0 d1 1u11t1rra1 , orl1r1m I t1d1r1çia d11 0rg1nl119!11da Alto Rio N10fb1 (,of1ntlm)

• D d1cr1tô ft0,9,,õee raoonh1c1 01 �31,700h10t1r11 paf• o�up19lo do1 {ndio1 Zor6 noParque Aripuini (MT), Ati 1gor1 n1nhum1 providincl1 fol tom1d1 p1r1 r11loo1r 11 260fam{lla1 d1 bb1bno1 que ooup1m 1 ,,,,,{Porutlm) 

• OuuA1 um 1no 1p61 t1r1m retomado 1u11 t1rr11,
s; Kayovi Qu1r1ni voltaram 1 11r di1p1j1do1 /d1área lnd{g1n1 Jarar&,' no munlo{plo da c,1r1pó(Ms), �or 1nt1r1111 do f111nd1lro Miguel deOllveita 1 pretenso proprlet,rlo, 

• 14 dur1fttt o tfto p1111do 01,11 •• 100 1&1mlgr1nt11. oh1g1r1m I Roftd8ftl1 1 f10�1,11 toeroo 101 , mll 1ndlo1 qu1 vlv11 ftt ,,,_u,Aripu1nl, 1olrr1ndo 01 oont1lto1 tnt,1po111lro1 , lndlg1n11 d1 rtgllo, A ,,1p,l1r11nll 111hrhou 1 1berhu. •• uu utrdld1ntro do p1rqu1 p1,1 f1olllt1, 1 111111 t111ftd1 Mulr1qult,, dt Grupo Lun1r•1ll& (,1,trab•lho 11or1vo), c,,01 d1, 111 po111lr11 11tlo no p1rqu1, O ClMl j' dtnunolou 1111 tr111 p1,1 1Nt1rmln1r 11 trlbo1 do C1t1do, (A,�onttuu) 

• Dol1 pl1tol1lro1 oontr1t1do1 ·p,11 u1ln1Mlrlrl 11tlo m1nt1ndo •• 01111 de terror 01lndlo1 d1 1ld1l1 J101rl 1 •• llo Do1ln901 (PI),lmp1dldo1 dt tr1b1lh1r hl 1111 dt dol1 1no1, 01lndlg1n11 ,,tio p1111ndo n10111ld1d11 t jl·r1oorr1r111 F11n1l, Ili fttfthUII provldlnol1 foitoM1d1, Coa ordem dt jul11 dl Rlo tinto, o111,n,lro Vindo aolooou u1 trator n11 t1rr11ln�lg1n111 que vim ooup1ndo l1pun111nt1, C11111 ro911 foram d11truld11 , i naltt 01 pl1tol1lro1 dlo tlro1 1 1110 p1r1 111111t1r 01lndllo1, (MNDDH) 

,/ . 

loltH1 d1 C11p1nh1 lllcionll pth hfttll Atfirlt 
Produzido p1l1 S1cret1ri1 da c1-.�1nh1
Rui Ylc�1t1 de Sou11. 2� • 222511 •10 dt J1nolr1 • IJ
t,l.: (021) 266-,99)
Telex: '6\668ASC IR 
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Oca, �r\ho Noelonal Pela 

REFORMA 

AGRARIA 

Rio de Janeiro 
• 1D 

• IM\O/JUfthl • l987lllf ,cmrz

RETROCESSO NA CONSTITUINTI! 
A Suboomi11ao dé Polttica A1rtao1• 1 Jundij1i1 1 d1 l1form1 A1rftil 

aprovou um projoto d1 doi1 1rti101 1p1n11 ftUffil YOlltlo tumultuadlt 
onde 01 trabalho, foram m1rc1d01 por 1aont1oi1111nto1 dt1mitiao1 1 1m qu1 
não hltu1m canu d1 viol&nda, I\Hp1h11 de Hq\111H Uo dt um

deputado o manobr11 pol{t1011 para 1trap1lh1t ti 1tividad11 doa 
conati tuinus. 08 ãAênt.u de se1ura1nç1 1pra1nd11111 17 umu, 11redium 
Jornalilltàs ê forãm ré1iatrad11 d1ndnai11d1 1m11911 d1 morte 1 
tent1tiv&1 dê ãuborn�. • 

No dh 11 de mdo, • lubcomiuã,o, que t1v1 GOIIIO relator o d1put1do

08waldo Lima Filho (PMDS•PE), da 111 pro1r111i1t1, 1pr111ntou um
1

anteprojeto haaeado no documQnto qijt rt�nt 11 propo1t11 da 01�panh1 
Naoiohal pela Reforma Agriria, Entr,1t1nto, 1111 1nt1proJ1to 11qu1r foi
vot&do no dia 2�. Numa mAnobr1 1rtiaul1d1 ptlo 11n1dor ldi1on Loblo

{PtL-MO), da alü consarv1dor1, fo i votado um 1ub1tltutivo, violando 

assim o ürtigo 5o, do tê&imento da Cun1tituint1. Out 1 1 irre1ulirid1de 1 

que teve o apoio do �te�idehtl d1 Con1tituint1 t do PMDl 1 deputado 
Ulye�es GuiMaries, garantiu a indic19lo dt u� dtput1dn do PL aomo 
suplente do titular do PM08, �@p�t1do lentdito Monteiro, 1u11nte 
durante a votação, tssa manobra permitiu que I ala aon1erv1dora 
obtivesse maioria de voto�. 

Bem �ais tarde, o deputüdo n@�êdito Monttiro foi 1001li11do @m 
Belém e retornou ao plenãrio da �ub�o�l1ilo �8 3 hor11 da m1dru1ad1 1 o 
que tornou possível restabelecer a 1ndoria d1 U pro1r1uhtu aontra 
12 conservadores, Através de vou,;io toram indo derrub1do1 01 dnoo 
artigos do substitutivo conservador, r11t1ndo 1ptn11 doi11 o artlso

1o. dh que a propriedade do im61vêl rural d1v1 cu11prh \11111 função 
social, enquanto o artigo 2o. �ria v1r11 e1p10i1i1 para diri�ir 
conflitos fundi�rios nas Jreaa de t�naio 1oci1l. 

Esse documento (o substitutivo c"mprovador) deacatta as principai$

propostas do anteprojeto do deputado Oswaldo Lima Filho, como a 
limitação do tamanho dos imóveis ruirais, sob o argumento de :'assegurar 
a garantia e t ranqu"i li d ade da prop1riedade rural produtiva". A reforma 
agr�ria fica circunscrita a dez por cento dos projetos agropecuários 
em terras p�blicas na fronteira eras desapropriaç�ea � caracterização 
da improdutividade. Ou seja, é um retrocesso em relação até ao 
Estatuto da Terra, pois deixa para a legislação ordinária as 
definiç;es de zonas prioritirias e do conceito de terra improdutiva. 



Na verdade, o anteprojeto do deputado Oswaldo Lima Filho; que foi 
preterido, apresentava alguns recuos em relação à proposta da CNRA,
embora mantendo o seu arcabouço. Vejamos alguns pontos do documento 
sugerido pelo relator: 

- preservou o conceito de que ao direito de propriedade corresponde
uma obrigação social;

manteve a fixação de uma área máxima para os imóveis rurais, mas
aumentou essa área de 60 para 100 módulos rurais (o módulo varia de
região para região);

alterou a redação do artigo 2o., parágrafo 2o., do documento da
CNRA, que estabelecia que o decreto desapropriatÓrio implicaria
automaticamente a imissão de posse do imóvel desapropriado
(transferência do imóvel para o Incra). A nova redação dizia:
"Decretada a desapropriação a União poderá ser imitida judici.llmente
na posse do imóvel";

- suprimiu o artigo So. do documento da CNRA, que suspendia as ações -
de despejo e de reintegração de posse contra arrendatários,
parceiros, posseiros e outros trabalhadores rurais, durante a
execução da reforma agrária; •

- eliminou a perda sumária (desapropriação sem indenização) como forma
de penalizar o proprietário de imóvel rural totalmente inexplorado,
e que ating1r1a apenas aqueles com área superior a 60 módulos e
totalmente inexplorados por período superior a três anos;

a existência de conflitos ou disputas pela posse ou domínio não foi
considerada para caracterizar o escumprimento da obrigação social
do imóvel rural;

eliminou o prazo de carência para resgate dos Títulos da Dívida
Agrária-TDAs, utilizados para indenizar as desapropriações por
interesse social par, fin� de reforma agrária, o que configura um
recuo ate em relação à legislação atual, que prevê o prazo de dois
anos para o início do resgate;

- enquanto o documento da CNRA proíbe que pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras possuam terras com área superior a três módulos rurais,
o anteprojeto manteve essa proibição apenas para as pessoas físicas,
permitindo que empresas vinculadas ao capital estrangeiro, cujo
controle acionário seja majoritariamente nacional, tenha propriedade
com área superior a três módulos. 

1 

A CNRA apresentou um substitutivo reforçando os princípios abolidos 
ou alterados no anteprojeto do relator da Subcomissão, enquanto a 
Contag elaborou um documento sobre política agrícola (preços, crédito 
e assistência técnica) voltada para o pequeno produtor. Assim como o 
anteprojeto do relator, esses substitutivos sequer foram apreciados 
para votação na Subcomissão, prevalecendo o dos conservadores. 

Na segunda etapa da Constituinte, a atuação da Comissão da 
Econômica, tendo como relator o senador Severo Gomes' (PMDB-SP), 
uma vez favoreceu a tendência conservadora da'�iconstituinte. 

2 
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evidente o retrocesso e novamente houve desrespeito ao 
interno, o que permitiu que emendas de autoria de três 
conservadores tivessem preferência na votação, 

regimento 
deputados 

derrubando 
do deputado integralmente o anteprojeto oficial, com a cumplicidade 

Ulysses Guimarães. 

O clima de tensão decorrente também do assassinato do ex-deputado e 
advogado de trabalhadores rurais Paulo Fontelles, no Pará, agravou-se 
durante a plenária da Comisssao da Ordem Econômica. O deputado Hélio 
Duque (PMDB-RJ), lo. vice-presidente da Mesa, retirou-se do plenário, 
junto com sua bancada, em protesto pela forma como se conduziam os 
trabalhos. Alguns constituintes chegaram à agressão física, enquanto 
nas galerias e no restante do plenário reinava confusão geral, com 
vaias, insultos e gritos de protesto. 

Pela primeira vez, a entidade fascista UDR assumiu uma 
p�blica no interior do Congresso Nacional, através de uma 
organizada que apontava aos gritos o deputado Roberto Cardoso 
(PMDB-SP) como seu principal representante. 

postura 
torcida 

Alves 

O anteprojeto que seguiu para a Comissão de Sistematização, dê 
caráter retrógrado e conservador, impossibilita até o cumprimento do 
Estatuto da Terra. A formulação do texto no capítulo referente à 
questão agrária obedece à Ótica do grande proprietário rural, sem 
considerar a situação de miséria no campo. Exemplos: o parágrafo 2o. 
do artigo 33 elimina todas as propriedades passíveis de desapropriação 
para fins de reforma agrária, e o artigo 34 determina que a 
desapropriação só pode ocorrer em propriedades rurais improdutivas, 
mediante pagamento de justa e prévia indenização. São mantidos os 
privilégios das empresas multinacionais e a garantia de concentração 
fundiária da propriedade rural. 

BOTE O SEU DEDO NA CONSTITUINTE 

t indispensável que cresça sistematicamente a pressão popular até o 
fim da votação no plenário da Constituinte. Os constituintes devem ser 
pressionados democraticamente em seus Estados e municípios de origem, 
através de visitas, telegramas, convites para palestras e debates, 
pedido público de assinatura da emenda popular. 

Ajude a levar a proposta popular da Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária aos seus amigos e parentes, colegas de trabalho e associações. 
A articulação nacional de entidades pela mobilização popular na 
Constituinte convoca todos os sindicatos de trabalhadores, entidades 
estudantis, movimentos comunitários e demais movimentos sociais e 
organizações democráticas e populares, para que se unam em apoio às 
reivindicações populares para a Constituinte. 

TODOS ESTÃO CONVOCADOS A PARTICIPAR DO DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E
COLETA DE ASSINATURAS - 17 DE JULHO - TENHA SEMPRE NO BOLSO O SEU
TÍTULO DE ELEITOR 

O DIA NACIONAL DA ENTREGA UNITÁRIA DAS EMENDAS, EM 12 DE AGOSTO, SERA 
MARCADO PELA IDA DE CARAVANAS A BRASÍLIA 
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MEU NOTAS 

• Está tramitando no Senado um processo de
alienação de terras para a Sociedade Santa 
Marta Agro-Industrial, referente a uma área de 
12 mil hectares no município de Moju (PA). Esse 
tipo de projeto é uma violência contra a 
reforma agrária. (íetagri) 

• Para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
nada irá mudar com a substituição do Ministro
Dante de Oliveira por Marcos Freire. Eles
afirmam não ter mais ilusão com a reforma
agrária proposta pelo governo Sarney.

•A posição dos constituintes que integraram a
Subcomissão da Reforma Agrária õao pode ser
chamada de conservadora. (la é retrógrada.
Seria conservadora se fosse uma pos1çao
capitalista dentro de uma proposta socialista.
Mas o que foi aprovado é um primitivismo
agrário, segundo o secretário-geral da CNBB,
dom Celso Queiroz.

• A extinção do Getat (Grupo Executivo de
Terras do Araguaia-Tocantins), criado em 1980
para tratar da questão fundiária do Pará, era
uma antiga reivindicação dos trabalhadores
rurais, pois o Órgão, subordinado ao Conselho
de Segurança Nacional, atuava em favor dos
latifundiários.

A Anistia Internacional denunciou o 
desrespeito aos direitos humanos e os excessos 

-
-

cometidos contra trabalhadores rurais 
Brasil, especialmente no Estado do Pará, 
mais de 700 lavradores foram detidos 
mandado judicial. 

no 
onde 
sem 

•. o_ maior latifúndio brasileiro tem 4,292 
m1lhoes de hectares no Amazonas e pertence à 
Manazza Madeireira Nacional S.A. Essa extensao 
de terra é o dobro do Estado de Sergipe e maior 
do que muitos países da Europa, como a Holanda, 
que distribui sua população de 14 milhões de 
habitantes por 3,313 milhões de hectares. O • 
segundo maior latifúndio também está na 
Amazônia e tem 1,529 milhões de hectares, 
pertencentes à Aplub Agroflorestal Amazônia 
S/A. O Amazonas é o Estado de maior 
concentração de latifúndios, onde existem 43 
imóveis com um total de 12,445 milhões de 
hectares. 

• Há três meses oito posseiros do município
paulista de Utinga Grande estão aguardando
julgamento, pelo Tribunal de São Paulo, do
habeas corpus impetrado para que sejam
libertados. Eles são acusados da mor.e de três
jagunços, em março de 1986.

• llo dia 2 de junho, na Universidade 
Brasilia, a CNRA promoveu ato público 
deflagrar as açoes de encaminhamento 
proposta popular de emenda ao projeto da 
Constituição. 
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TRIBUNAL DA TERRA 

A concentração fundiária, a aliança do poder judiciário com o 
latifúndio, a conivência do Estado com as situações de injustiça e até 
mesmo a omissão de boa parcela dos advogados frente à questão da terra 
no Brasil são fatores que têm agravado o quadro de violência no meio 
rural. Esses foram os réus julgados e condenados pelo Tribunal dos 
Crimes do Latifúndio, realizado de 12 a 14 de maio, na sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Brasília. 

Os quatro crimes que tiveram mais repercussão na imprensa foram 
escolhidos para dar uma visão da situação de violência no campo: 
Nativo da Natividade de Oliveira, Eloy Ferreira da Silva, padre Josimo 
Moraes Tavares e dois trabalhadores mortos durante a greve dos 
canavieiros no município de Leme, em Sã<> Paulo, no ano passado. 

Com base nos depoimentos de juristas de r�nome e observadores 
internacionais e de entidades envolvidas com 1 questão da terra 
chegou-se a algumas constatações básicas: 

1 - Apenas uma efetiva reforma agrária impedirá o avanço da violência 
no campo. 

2 - Necessidade de uma reestruturação do poder judiciário e 
reformulação do Código Penal. 

3 - Criação de uma efetiva Justiça Agrár.ia com competência para julgar 
os conflitos que envolvem a questão da terra. 

4 - Transferência dos processos 
capitais. 

das comarcas locais para as das

V 

5 - Manter a divulgaçio das den�ncias em foros internacionais, em 
organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU). 

6 - Iniciar um intercimbio de experiências das lutas 
rurais brasileiros com movimentos de camponeses 
da América Latina. 

---- '" 
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dos trabalhadores 
de outros 
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DENÚNCIAS DE ASSASSINATOS
Comunicados a Secretaria da CNRA

De janeiro a junho deste ano 58 pessoas foram 
assassinadas na luta pela posse da terra

José Severino da Silva, presidente do Conselho 
fiscal do Sindicato Rural de Camutanga (PE), 
foi morto no dia 3 de maio, com cinco tiros, 
pelo fazendeiro Severino Ramos Filho, quando 
reclamava do pagamento do gatilho salarial. Ele 
trwJalhava na fazenda Ouebeca há oito anos. 

Deraldino Mendes Rodrigues foi assassinado a 
tiros, pelas costas, no dia 1o. de junho, pelo 
fazendeiro Genésio Lopes do Nascimento. O crime 
aconteceu no município de Várzea do Poço, 
Bahia, depois que ele se queixou à Polícia e ao 
Prefeito de que o fazendeiro havia fechado o 
un1co acesso a um rio que abastecia de água os 
trabalhadores da área. 

[dval José dos Santos, lavrador assassinado a 
tiros no dia 3 de junho, no Jardim Maracani, em 
ltaguaí, Rio de Janeiro. A área de 500 
hectares, ocupada em setembro de 1986 por 350 
posseiros do Mutirão Primavera, é reivindicada 
pela empresa José Mizarri Engenharia Ltda. No 
dia do crime, um oficial de justiça esteve na 

área acompanhado de três mulheres, uma das 
quais se dizia dona da propriedade, para 
comunicar sobre a ação de despejo movida contra 
nove posseiros, que deveriam se apresentar em 
juízo na semana seguinte. 

Vicente Canãs, missionário que há 1� anostr.abalhava com os Índios Enawene-nawe, nomunicípio de Juina (MT), foi encontrado mortono dia 6 de junho. O religioso vinha lutandocontra a Secretaria Especial do Meio Ambiente,
que defende a criação de um parque ecol�gico nairea reivindicada pelos indígenas; os madeireiros invasores da reserva e osfazendeiros da região.

Paulo foatelles, morto com tris tiros, na manhã 
de 11 de junho, por dois pistoleiros no 
município de Ananindeua (PA). Ex-deputado, 
sempre atuou como advogado de posseiros e de 
sindicatos rurais, especialmente no Sul d1 

Pará. 

Divino Costa, lavrador assassinado no Maranhão. 
N ão se tem maiores informações sobre o crime. 

-
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Plenário cheio debate os grandes temas 
pauta. A Assembléia Nacional Constituinte co

meçou discussão em Plenário dos grandes 
temas específicos que traçarão o perfil da 
nova Constituição. A discusssão destes as
suntos foi Qrop1ciada pelo entendimento do 
Presidente Ulysses Guimarães com várias li
deranças partidárias que acordaram em mo
ficar a tramita9ão dos trabalhos constituin
tes

) 
sem prejmzo dos prazos estabelecidos, 

a fim de se ensejar maior, oportunidade de 
participação de todos os partidos no debate 
âos temas mais polênicos e importantes em 

A questão do Sistema de Governo a 
ser. adotad� pe�a nov� Carta é uma das que
mais �e� d1v1dido ate agora, a opinião dos 
constitumtes, uma vez que a aceitação do 
S�stema parlame_ntarjsta pelo projeto Comis
sao de Sist�mat1zaçao vem gerando grande 
controvérsia e desdobramento político que, 
por sua vez, retornam à Assembléia Consti
tuinte, que deverá pronunciar-se definitiva
mente sobre a questão. 

Do lado dos que defedem o Presiden
cialiSDJ.O, muitos já apresentam como forma 
de se resolver a questão, a consulta popular 
através da realização de um plebiscito ou 
de wn referendo quanto à forma de Governo 
a ser adotada. Outros, mais avessos à idéia 
do Parlamentarismo, preferem divulgar as 
pesquisas de institutos especializados que 
confimariam uma tendência favorável ao 
P!eside�ci�lismo demostrada pela popula
çao brasileira. 

Presidente 
nunca houve; 

diz o mestre 
Um dos pontos de maior emo

ção durante a sessão extraordiná
ria da Assembléia Nacional Cons
tituinte que discutiu o sistema de 
governo a ser adotado no novo 
texto constitucional foi o pronun
ciamento do Constituinte Afonso 
.Arinos, do PFL o Rio de Janeiro. 
O parlamentar fez uma análise de
talhada da formação do sistema 
presidencialista nos Estados Uni
dos, mostrando igualmente a for
ma que esse mesmo sistema assu
miu âentro da realidade Latino-A
merioana e Brasileira, definindo
se favorável à implantação do sis
tema parlamentarista de governo. 

Afonso Arinos sustentou que o 
regime presidencialista nunca foi 
aplicado no Brasil, ressaltando 
que esse sistema de Governo nun
ca funcionou de forma convenien
te fora dos Estados Urudos, pois 
obedece a condições específicas de 
formação sociológica, cultural e 
histórica daquela nação, na época 
em que ele surgiu no campo das 
instituiçoes políticas modernas. 
Peculiaridades como fato de aque
le país ser uma confederação antes 
mesmo de ser uma federação, ou 
o dualismo no poder onde o Poder
Judiciário controla os poderes Le
gislativo e Executivo. 

"Isso nunca mais se repetiu em 
país algum. Por isso é que eu digo 
que o sistema presidencial brasi
leiro é o contrário daquilo que ser
viu de inspira�ão à formação da
quele grande Estado". No Brasil, 
o fundamento do pensam

.
ento re

publicano, segundo Afonso Ari
nos, foi o positivismo, filosofia de 
Augusto Conte, que era a ditadura 
esclarecida, era o governo que 
pendia necessariamente para a di
tadura, como esclareceu o sena
dor. 

"O positivismo fundamentou 
no Brasil a idéia da ditadura, e 
o militarismo fundamentou a idéia
de ditadura militar no país. Então 
a psicologia, a filosofia política,
era ditatorial através do positivis
mo, e a prática militar era ditato
rial. A ditadura militar se implan-,
tou no Brasi) desde o início da era 
repúbticana, da fundamentação
do sistema presidencial. Esses dois 
pontos, entretanto, como ressal

tou Afonso Arinos, não são exclu-

�

sivos da realidade brasileira, mas 
estão presentes também dentro 
dos sistema poütico de todas as 
nações Latino-Americanas. 

O parlamentar apresentou um 
cálculo ligeiro em que mostrou o 
número de anos que o Brasil en. 
frentou de profunda agitação na
cional aliado aos dois fatores já 
citados. Para Afonso Arinos, em 
cem anos de República, 54 são "de 
infância, de miséria, de aprovejta
mento, de degradação do caráter 
e da honra nacional. Anos de Go
verno absolutamente desprezível, 
irreconhecível e repugnante". 

Afonso Arinos depois de expor 
estes pontos de vista fez um apelo 
aos parlamentares para que "refli
tam que essa é a última oportu
nidade que se oferece ao pais para 
que esta Assembléia levante a na
ção e faça do país aquilo que ele 
merece, aquilo que llie esta desti
nado, que restabeleça um sistema 
de honra". 

DEBATE 
Ao debater pelo parlamentaris

mo, o constituinte José Maria Ey
mael, do PDC de Sao Paulo, disse 
que, homenageando-o, contesta
va o constituinte trabalhista Vival
do Barbosa� por colocar como pre
missa para um processo de trans
formação da socredade a necessi
dade do regime presidencialista. 

Parece-me, ao contrário - diz 
Eymael -, que o processo da bus
ca da justiça social, o processo da 
transformação da sociedade, pas
sa, necessariamente, p(lla maior 
participação dessa própria socie
dade no processo de governo. no 
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regime de governo, e não vejo co
mo esse regime possa ser o regime 
presidencialista. 

TODOS OS PODERES 
O constituinte Eduardo Bon

fim, PC do B de Alagoas, faz ver 
que o Presidente da República no 
Brasil concentra todos os poderes, 
e mais alguns. 

Representa o Estado e o Gover
no, é o chefe supremo das Forças 
Armadas, e ainda por cima man
tém na sua dependência o Judi
ciário e, de certa forma, até o Le
gislativo, reduzido a um mero po
der de crítica. A autonomia dos 
Poderes, na Constituição brasilei
ra, é um simples adorno para dar 
uma fachada ao sistema vigente. 

Eduardo Bonfim diz então que 
o �ue hoje se vê é uma melan
cóhca tentativa espúria de barga-

" A ditadura 
militar se 
implantou 
no Brasil 
desde o 
início da 

era 
Republicana, 

como em 
todas as 

nações da AL" 

nha entre o Poder Executivo e a 
Constituinte, tentando-se nego
ciar, como um balcão, um sistema 
de governo em troca de um man
dato para o atual presidente. 

Através do sistema patlamen
tarista - não é necessariamente 
condicionante, e determinante-, 
é possível um novo patamar de um 
sistema de governo. 

CONVICÇÃO 
A posição do PCB, anunciada 

pelo constituinte Roberto Freire, 
de Pernambuco, demonstra a con
vicção desse Partido na viabilida
de da construção de uma demo
cracia estável e pluralista de gran
des transformações econômicas e 
sociais. 

Eduardo Bonfim 

Essa convicção - diz Roberto 
Freire - ampara-se no compro
misso maior, que o PCB reafir
mou em seu recente congresso, 
com o mundo do trabalho e com 
o conjunto da sociedade brasilei
ra: o compromisso com uma polí
tica _para a democracia, na pers
pectiva do socialismo, voltada pa
ra a conquista de outro tipo de
desenvolvllllento, uma nova eco
nomia que crie emprego, favoreça 
o trabalhador e possibilite a reali
zação de suas aspirações. Com
promisso que corresponde à nossa 
certeza de que o Brasil pode ter 
um futuro inteiramente diverso do 
passado sombrio e do presente 
ainda tão injusto para a maioria
de seu povo. Um futuro, um des
tino baseado na liberdade, na jus
tiça social, na plena soberania na
cional, na paz, na democracia, no
socialismo.

TANCREDO 
O Partido Socialista Brasileiro, 

conforme o seu Presidente Jarnil 
Haddad, reuniu-se no Rio de Ja
neiro há três meses e posicionou
se pelo parlamentarismo. 

O PSB - diz Jamil - tomou 
um posicionamento a favor das 
eleições diretas em dois turnos pa
ra a Presidência da República, em 
novembro do próximo ano, confir
mando o compromisso de Tancre
do Neves com o regime parlamen
tarista, 

Jamil Haddad diz que não será 
o parlamentarismo que resolverá
o problema crucial da população
brasileira no campo social. "Mas 
só avançaremos a partir do mo
mento em que fortalecermos os 
partidos políticos."

QUE SOCIEDADE? 
A questão foi debatida ainda 

pelo constituinte paranaense Nel
ton Friedrich, o PMDB, segundo 
o qual o que importa definir é o
tipo de sociedade que se deseja
para o Brasil e a quem servirão
os constituintes na presente As
sembléia Nacional Constituinte. E 
pergunta:

Manteremos a ordem econômi
ca, social e política existente, ou 

Josl Maria Eymae/ 

criaremos condiçoes para alterar 
as estruturas sociais vigentes? Co
mo mudar as estruturas, como 
criar mecanismos de avanços, co
mo instituir instrumentos de con
trole da sociedade sobre o Estado? 
Como democratizar o poder? Co
mo descentralizar as decisões polí
ticas e as ações administrativas? 

O representante paranaense 
quer uma nova ordem politica, 
econômica e social, "e um dos ins
trumentos está no parlamentaris
mo''. 

PARTIDOS FORTES 
A constituinte Cristana Tavares 
(PMDB - PE), defendeu a ado
ção do sistema parlamentarista de 
ioverno, lembrando o pensador 
italiano Norberto Bobbio, quando 
dizia que "só a força cria o Direito; 
e só o direito limita a força". Cris
tina Tavares sustentou que somen
te através de um regime parlamen
tarista será possfvel a criação de 
partidos fortes no Brasil. 

Para a parlamentar, os partidos 
políticos brasileiros transforma
ram-se em siglas. Como exemplo 
disso, Cristina Tavares citou o ca
so de parlamentares que, a meu 
ver, "aderiram ao PMDB não por 
concordarem com o seu pro�a
ma, mas para prestarem serviços 
ao Presidente da República. de 
quem eram amigos''. 

CONSERVADORISMO 

O constituinte Vivaldo Barbosa 
(PDT- RJ), ao defender o siste
ma presidencialista de governo, 
observou que "mais uma vez volta 
a soar dentro da Assembléia e em 
todos os rincões da Nação a prega
ção do regime parlamentarista, 
dentro de uma perspectiva conser
vadora e continuísta, propugnan
do rupturas, por transformações 
e IJOr Justiça social". 

Segundo Vivaldo Barbosa, 
"muito mais do que as opções en
tre o Parlamentarismo e o Presi
dencialismo, a questão fundamen
tal do nosso tempo é a questão 
da democracia e a da justiça so
cial". Para ele, o debate sobre o 
sistema de governo tem sido colo
cado de uma maneira simplista e 

desvirtuante, da mesma fonna que 
o d�bat_e sobre o estatismo e a pri
vattzaçao.

DIRETAS 
Eleições diretas em 88 é o que 

propôs o constituinte .Roberto 
D' A vila, do PDT do Rio de Janei
ro, oportunidade em que dirigiu 
convite ao Presidente Ulysses 
9uimarães no sentido de que se 
mcorport; à campanha. Diretas 
para Presidente governar. 

,\s eleições - disse Roberto 
D'Avila -são inadiáveis, porque 
representam o desejo da Nação. 
As reformas de base devem come
çar com a legitimação do poder, 
e eleição é sinônimo de esperança 
e de mudança, e a transição demo
crática não pode ser sobrestada, 
sob pena de desmoralizar os sadios 
prop6sitos que a inspiraram. 

Para o representante do Rio de 
�aneiro, a Constit�ição que dese
Jamos há de ter o don permanen
te da modernidade e ser fruto doce 
do consenso da Nação nos temas 
fundamentais à nacionalidade. 

Já o constituinte Nelson Aguiar, 
do PMDB do Espírito Santo, de
fende o regime parlamentarista de 
governo, sistema mediante o qual 
seria exercido um mais eficaz con
trole sobre os gastos públicos. 

A propósito, Nelson Aguiar cri
tica a falta de resposta do governo 
a requerimento de informações 
que visam à busca de esclareci
mentos sobre a transação comer
cial referente a compra de 52 heli
cópteros franceses aos ministé
rios militares. 

DEMOCRACIA FORTE 
O constituinte César Mai/, do 

PDT do Rio de Janeiro, quer é 
democracia representativa forte, a 
partir da Constituinte, como for
ma de �arantir ao poder Legisla
tivo atnbuições orçamentárias, fi
nanceiras e tributárias. 

E mais: César Maia quer l?ara 
o Legislativo o poder de destituir
ministros e amplas funções de fis
calização das atividades do Exe
cutivo.

LEGÍTIMO 
Já a linha do constituinte Nilson 

Gibson, do PMDB de Pernambu
co, é pelo mandato de seis anos 
do ?residente José Sarney, e diz:

-e preciso acabar, de uma vez 
por todas, com a demagogia de 
que o mandato do Presidente José 
Sarney não é legítimo, nem consti
tucional e nem legal, uma vez que 
a Constituição em vigor, em seu 
§ 39 do art. 75 dispõe que o man·
dato do presidente é de seis anos". 

Gibson defende aprovação de 
emenda supressiva de sua autoria. 

Procuramos - diz ele - retirar 
do projeto de Constituição essa 
disposição que fixa o mandato do 
atual Presidente. A Constituição 
vigente dispõe que o mandato do 
Presidente é de seis anos. Então, 
é preciso, de uma v�z po� t?das, 
acabar com essa demagogia. 

POR ONDE PASSA 
O avanço que o Brasil deve dar 

no sentido de consolidar o pro
cesso democrático passa por duas 
questões: l9) a elei�ão direta para 
Presidente da Republica; 2�) asso
ciada a essa eleicão, como um 
marco de remst1tuc1onalização da 
democracia, a mudança do siste
ma de governo. 

Essa colocação é do Senador Jo
sé Fogaça, do PMDB do Rio 
Grande do Sul, numa reflexáo du
rante os seminários sobre Sistema 
de Governo e Sistema Eleitorais 
Democráticos, de que participou 

l 

em Assunção, Paraguai, e do que 
o representante gaúcho deu ciên
cia ao plenário da Constituinte.

Fogaça é o autor da proposta 
parlamentarista, como relator da 
Subcomissão do Poder Executivo. 

ADEQUADO 
O parlamentarismo foi defendi

do pelo constituinte Ronan Tito, 
do PMDB de Minas Gerais, como 
o mais adequado aos interesses na
cionais. 

Essa posição Ronan Tito, sus
tentou ao fazer uma análise do 
funcionamento da Constituinte, 
desde a elaboração e votação do 
Regimento Interno, passando pe
las subcomissões e pelas comissões 
temáticas, cujos trabalhos consi
derou um verdadeiro manancial 
entregue à Comissão de Sistema
tização. 

PLEBISCITO 
Para José Carlos Coutinho, do 

Partido Liberal do Rio de Janeiro, 
o povo deveria decidir, através de 
um plebiscito, a nível nacional, o
sistema de governo a ser adotado 
pela Constituinte. Depois de des
tacar que "a única coisa comum 
a todas as crises institucionais vivi
das pelo País é o fato de que o
povo pagou o preço de todas 
elas", ele enfatizou a responsabi
lidade dos constituintes, nesta ho
ra, para uma decisão que trans
cende o atual momento histórico
por que passa a Nação: 

O representante fluminense 
manifestou-se favorável ao regime 
parlamentarista de &overno, sa
lientando que o presidencialismo 
tem propiciado, diariamente a 
ocorrência de escândalos e nego
ciatas, "sempre pagas pelo povo'', 
Neste sentido, ele acredita que" 
deve haver um entendimento para 
que passemos deste regime forte, 
autoritário e discricionário para 
um regime participativo em que 
o Poder Legislativo, em todas as
suas esferas, federal, estadual ou 
municipal, tenha a prerrogativa de 
discutir e votar tudo aquilo que 
for de interesse para o nosso po
vo".

SEM ESTABILIDADE 
Contrário à adoção do Sistema 

Parlamentarista de governo, no 
momento, o constituinte João Me
nezes, do PFL raraense, observou 
que "o atual Congresso Consti
tuinte não tem estabilidade nem 
con,dições para redigir sequer um 
regimento 10terno para ordenar os 
trabalhos da Assembléia''. Ele en
tende que o ambiente político do 
momento "é propício a se colocar 
a questão de saber se estará o Bra
sil amadurecido para a implanta
ção do Parlamentarismo, sem inci
dir nos erros das experiências an
teriores (no Impéno, de 1847 a 
1889 e, na Repúolica, de setembro 
de 1961 a janeiro de 1963). 

MISTO 
A constituinte Dirce Tutu Qua

dros, do PTB de São Paulo, afir
mou ter grande convicção de que 
o parlamentarismo misto é o siste
ma de Governo ideal para o Bra
sil. Para ela o Parlamentarismo 
misto concilia interesses populares
com ideais e realidade físicas fun
damenta is. O Presidencialismo,
no entender de Dirce Tutu Qua
dros, é marca registrada de Países
subdesenvolvidos do Terceiro 
Mundo e, ao mesmo tempo, é um
sistema de Govetno que acoberta 
atos de corrupção e, por este moti
vo, não responde à atualidade de-

.ADIRP/ Reynaldo Stavale 

A discussão dos grandes temas começou pelo sistema ae governo, com Afonso Arinos defendendo o parlameruarismo 

mocrática do País. 
O Parlamentarismo, entretan

to, para Dirce Tutu Quadros, en
contra sustentação na igualdade 
participativa de regiões de dife
rentes formações. 

ELEIÇÃO 
Somente com a eleição de um 

Presidente da República através 
do voto é que o Pais terá condições 
de dar um tratamento diferente à 
dívida externa, à política salarial, 
à reforma agrária, à liberdade po
lítica, entre outras questões. 
Quem diz isso é o deputado José 
Genoino, do PT de Sao Paulo, ao 
defender o sistema presidencialis
ta e as diretas em 88. 

Ele não vê no parlamentarismo 
uma tábua de salvação, "como 
muitos afirmam". Em sua opi
nião, a questão é mais profunda 
e a democracia representativa não 
resolve os problemas de fundo da 
relação do povo com o poder. 

SAIDA 
Bonifácio de Andrade (PDS -

MG), ao contrá(io, acredita ser o 
parlamentarismo uma imposição 
aa evolução democrática de todos 
os Jl?VOS. Mais do que isso, a única 
sa1da que se apresenta hoje no 
País. 

Ou adotamos na Constituição 
as técnicas parlamentaristas cons
tantes do relatório Egídio Ferreira 
Lima - adverte - ou o Brasil 
caminhará para uma crise insupe
rável, a ponto de colocar em risco 
a própria estabilidade nacional". 

Servidor em 
greve, com 

''voto secreto'' 
O constituinte Ruy Nedel 

(PMDB - RS) ao comentar 
o art. 92 do proJeto de Consti
tuição, concorda com o direi
to e greve dos servidores ci
vis, ressaltando, no entanto, 
que ela só poderá ser defla
grada ou decretada depois de 
decidida através do voto se
creto pela categoria, pois, a
seu ver, ''às vezes ela é feita
por lideranças sindicais, que
ao saberem da proximidade
de reeleição, provocam uma
agitação com a finalidade de 
serem lembradas".

O constituinte defendeu 
ainda a modificação do art. 
349 do projeto de Constitui
ção, que trata da questão da 
assistência médica por entida
des do setor privado, como 
forma complementar à assis
tência prestada pelo setor pú
blico. Conforme acentuou, o 
texto daquele artigo admite 
que "ent1dades filantrópicas 

prestem assistência médica de 
maneira complementar ao 
poder público''. No seu en
tendimento, da maneira co· 
mo ficou aprovado o texto da 
Comissão de Sistematização, 
empresas de assistência médi
ca com fins lucrativos, como 
é o caso da Golden Cross, se
rão beneficiadas pelo dispo
sitivo constitucional. 

Para Ruy Nedel, o setor de 
assistência médica, atendido 
pelas cooperativas profissio
nais. como as Unimeds, deve
ria ser favorecido pela Cons
tituição, pois a seu ver, " é 
formado por uma relação 
que, dentro de um regime ca
pitalista, é das melhores, en
tre o trabalho e o capital". 

Ao concluir, Ruy Nedel 
manifestou-se favorável à le
galfaação do jogo do bicho 
que, conforme destacou, "já 
foi legalizado pela socieda
de". 

Motins geram apreensão 
O constituinte Osvaldo 

Bender (PDS -RS) manifes
tou a sua preocupação diante 
da violência e os motins que 
vêm ocorrendo dentro dos 
presídios brasileiros. Para o 
parlamentar J?edessista, "os 
problemas hoJe constados na 
sociedade brasileira pode
riam dimunuir através do en
sino religioso às crianças de 
todo o País''. 

O representante gaúcho 
preconizou que a Constitui
ção deveria prever a transfor
mação das penitenciárias em 
colônias penais para que, "lá 
fora, pudessem os presidiá
rios ter direüo ao trabalho". 
Pacto 

A constituinte Maria de 
Lourdes Abadia (PFL- DF) 
entende que a Constituição 

deverá ser "simples, sintéti
ca, uma carta de princípios e 
de direitos cujo conteúdo re
flita um pacto de moderniza
ção para garantir sua dura
ção". 

Segundo Maria de Lourdes 
Abadia, o sistema Único de 
saúde, ·a gratuidade, o atendi
mento integral e completo 
nas ações de saúde, a elimi
nação dos riscos de acidentes 
e doenças do trabalho, o di
reito às familias de determi
nar o número de filhos, a fis
calização da qualidade e con
sumo de alimentos e medica
mentos e a participação da 
população na formulação de 
políticas de saúde são reinvi
dicações dos profissionais de 
saúde como também de todo 
o povo brasileiro.
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Cdssio Cunha Lima Luiz Eduardo Amaury Müller Era/do Tinoco Roberto Freire 

Texto moderno é meta perseguida 
� 

O projeto constitucional conti
nua provocando controvérsias en
tre os parlamentares que têm co
mo objetivo central apresentar um 
texto finaJ que corresponda aos 
anseios da sociedade brasileira. O 
constituinte Cássio Cunha: Lima, 
do PMDB da Paraiba, por exem
plo, pediu aos seus companheiros 
de Assembléia o máximo de em
penho, visando a "propiciar ao 
país uma nova Carta que seja, 
além de moderna, capaz de devol
ver à comunidade brasileira as es
peranças de uma vida mais digna, 
livre das misérias e angústias que 
marcam boje a maioria da popu
lação". 

O constituinte Luís Eduardo, 
do PFL da Bahia, tem opinião se
melhante. Para ele, o texto aborda 
uma série de intenções que se 
apresentam inviáveis em muitos 
pontos. Segundo Luís Eduardo, o 
projeto de Constituição deve esta
belecer princípios de maneira cla
ra e sintética, apresentados dentro 
de uma perspectiva realista. Como 
exemplo desta falta de realismo, 
Luís Eduardo citou os dispositivos 
que propõem a erradicação da po
breza no país. 

Cássio Cunha Lima insistiu em 
que qualquer diferença por parte 
dos poüticos será inadmissível, na 
medida em que o povo brasileiro 
- depois de 20 anos de autorita
rismo - irá cobrar daqueles que,
eleitos para darem tudo de si, não 
cumprem com as suas obrigações 
de constituintes. 

"HABEAS DATA" 
Anna Maria Rattes, do PMDB 

do Rio de Janeiro, por sua vez, 
lembrou a imp<>rtância de a nova 
Constituição incluir em seu texto 
o "habeas data''. Este fostrumen
to é destinado a garantir ao cida
dão que se sentir lesado em seu
direito a possibilidade de requerer
as informações que o Estado pos
suir sobre sua pessoa. Além desse
direito, a constituinte considera
importante e necessária a adoção,
no novo texto constitucional, de
mecarusmos eficientes para punir
qualquer violência ou discrimina
ção contra a mulher.

Já o constituinte Eraldo Tinoco, 
do PFL da Bahia, afirmou que o 
texto do projeto constitucional 
elaborado pela Comissão de Siste
matização é incoerente, prolixo e 
inviável, além de inadequado em 
relação ao que o povo espera do 
trabalho da Assembléia Nacional 
Constituinte. Para ele, tais proble
mas seriam minimizados caso o 
Regimento Interno permitisse ao 
relator a apresentação de um subs
titutivo. 

Eraldo Tinoco frisou ainda que 
o texto constitucional, embora
abrangente, não deve descer a de
talhes, mas estabelecer parâme
tros básicos que amparem o legis
lador ordinário no trato das nor
mas regulamentares sobre todos 
os aspectos do cotidiano. Deve ha
ver ainda, de acordo com Eraldo 
Tinoco, a característica hierárqui
ca aliada à noção de permanência, 
para que a Constituição seja co
nhecida, respeitada e acatada por 
todo o povo brasileiro, a fim de 
assegurar grande estabilidade po
lítica à nação. 

.INJUSTIÇA 

'Para o constituinte Victor Fon
tana, do PFL de Santa Catarina, 
entretanto, está sendo cometida 
uma injustiça contra o deputado 
Bernardo Cabral, relator da Co
missão de Sistematização, quando 
lhe atribuem a autoria do primeiro 
projeto de Constituição. Atàbuir 
a um jurista da envergadura de 
Bernardo Cabral a autoria do pro
jeto por todos rejeitado, afirmou 
Victor Fontana, é uma ofensa. O
documento que está sendo apre
ciado e emendado, continuou o 
constituinte, resulta apenas do or
denamento dos diversos relatórios 
elaborados pelas subcomissões e 
comissões da Constituinte e por 
isso não tem a unidade nem a pre
tensão de um texto final. Apenas 
na próxima fase dos trabalhos da 
Assembléia Nacional, lembrou 
Victor Fontaoa, o relator terá con
dições de apresentar um relatório, 
esse sim, originário de sua lavra 
pessoal, embora levando em conta 
os trabalhos anteriormente reali
zados. 

O constituinte José Fernandes, 
do PDT do Amazonas, por seu 
turno, disse acreditar que o relator 
da Comissão de Sistematização 
elabore um substitutivo geral ao 
projeto constitucional, sem neces
sitar dos princípios advindos das 
comissões temáticas. Segundo o 
parlamentar, a Constituição deve 

Vladimir Palmeira 
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ter partes sintéticas, mas deve 
igualmente ter partes anaJíticas, 
principalmente n o  capítulo dos di
reitos e garantias individuais, cole
tivos, com suas disposições bem 
definidas. Também deve ser analí
tica, no entender de José Fernan
des, no capítulo relativo à Justiça, 
pois essa precisa ser agilizada para 
dar a prestação jurisdicional aos 
que dela necessitam. 

CONQUISTAS 

Para Amaury MüJler (PDT
RS), entretanto, a preocupação 
deve estar nos pontos do texto 
constitucional, ora em discussão, 
nos quais ficam asseguradas con
quistas da classe trabalhadora. O 
constituinte denunciou um movi
mento coordenado por 32 parla
mentares com o objetivo de redu
zir o texto do projeto exatamente 
nesses pontos. Para Amaury Mü
ller, no que tange à ordem social, 
foram alcançados estabilidade no 
emprego e o regime de 40 horas 
semanais, não sendo justo, no seu 
entender, extinguir tais benefícios 
a r,retexto de "enxugar o proje
to'. 

Já o constituinte Vladimir Pal
meira (PT-RJ), criticou os gru
pos considerados de direita pelo 
permanente ataque ao projeto de 

Vítor Buaiz 

Constituição elaborado na Comis
são de Sistematização. Para ele, 
esse é "mais uma tática desses gru
pos, que não querem conceder na
da". Para um observador descom
promissado, o atual projeto deve
ria ter diretrizes socialistas, dada 
a veemência com que a direita o 
denuncia, afirmou VJadimir Pal
meira. Essa colocação não evitou, 
contudo, que o constituinte consi
derasse o projeto da Comissão de 
Sistematização "conservador, 
uma vez que a maioria dos relató
rios das comissões temáticas tam
bém o foram". 

O PCB apóia que se faça um 
pacto democrático capaz de supe
rar as contradições e diferenças 
existentes no atual estágio dos tra
balhos da Assembléia Nacional 
Constituinte. Essa é a opinião do 
constituinte Roberto Freire, ciue 
disse que há condições para a afir
mação de uma "vontade poütica 
hegemónica" para a construção de 
um texto constitucional onde se 
expresse prioritariamente o espa
ço sócio-yoütico e onde as lideran
ças políticas se possam colocar co
mo protagonistas de uma contínua 
luta pela hegemonia e pela direção 
do processo social. 

MOBILIZAÇÕES 

O deputado Vítor Buaiz, do 
Partido dos Trabalhadores, acre
dita que o mês de agosto será mar
cado por grandes mobilizações po
pulares. Ele lembrou gue a coleta 
de assinaturas de apo10 às emen
das populares deverá envolver en
tidades e cidadãos de todo o País. 
A entrega conjunta de todas as 
emendas populares ocorrerá no 
dia 12 de aiosto, quando .a socie
dade oficializará sua posição sobre 
os temas polêmicos em debate na 
Constituinte. 

O répresentante capixaba assi
nalou que o Plano Bresser, ao 
acionar mais uma fase de arrocho 
salarial, também estimulará a mo-

José Fernandes 

bilização. Conforme observou, as 
centrais sindicais já estão convo
cando uma greve geral contra o 
plano e em favor de eleições dire
tas para presidente da República 
em 1988.

Para Vítor Buaiz, "está claro 
que os empresários não querem 
abrir mão de parte de seus lucros 
e, com isso, os trabaJhadores estão 
sendo mais uma vez penalizados". 

Para o constituinte Nelson Sei
xas (PDT-SP), não basta que na 
Constituição se afirmem direitos, 
pois é necessária a existência de 
organismos jurídicos que os façam 
valer. Independentemente da for
mulação do Estado, ele é respon
sável pelo bem-estar do homem, 
que tem, inquestionavelmente, di
reito a uma vida digna. 

Afora os direitos fundamentais 
absolutos do homem ( direito à vi
da, ãs liberdades físicas e de cons
ciência, inviolabilidade de domi
cílio e de corresl?ondência) e os 
direitos relativos (de propriedade, 
de greve, de igualdade jurídica, de 
manifestação de pensamento, 
etc.), Nelson Seixas afirma que é 
preciso assegurar os direitos so
ciais (à alimentação, à saúde, à 
moradia, à educação, ao emprego 
condigno, ao lazer, ao vestuário, 
ao transporte), para se evitar que 
o Brasil, como a 8• economia do
mundo, tenha a maior concentra
ção de rendas e uma grande faixa 
de população em estado de misé
ria e de marginalidade social. 

Com base no pàncípio da isono
mia do Direito, declara ainda o 
representante paulista, deve-se 
ter uma legislação única, das nor
mas jurídicas, códigos e leis, com
patíveis com as situações próprias 
e e�peciais q_ue as c?ndições pes
soais e pecultares eXIgem. 

De sua parte o constituinte Nel
son Aguiar (PMDB-ES) deu 
conta do encontro que tivera, em 
São Paulo, com a Mocidade Ull,i
versitária Evangélica, ligada a di
ferentes igrejas, para um amplo 
debate sobre alguns aspectos dos 
trabalhos da Constituinte: 

"Com um auditório nunca infe
rior a 1.500 participantes, fiquei 
maravilhado com o que vi e ouvi 
nos quatro encontros em que to
mei parte. Entre os assuntos que 
mais despertam a atenção dos mo
ços evangélicos paulistas estão a 
reforma agrária, a reserva de mer
cado, a questão educacional, a 
questão do menor, a relação ca
pital e trabalho, a divida externa, 
a corrupção em todos os níveis, 
póncipalmente aquela que degra
da a mfância e a juventude. Os 
jovens estão preocupados, e en
tendem que o governo e o povo 
desta República precisam fazer al
guma coisa, agora." 

'j 
Tributos, como 

instituí-los? 
A Reforma Tributária 

através da nova Carta é um 
dos temas polêmicos na atual 
fase de discussão do projeto 
elaborado pela Comissão de 
Sistematização. Quatro cons
tituintes defenderam a Refor
ma Tributária como solução 
para a crise financeira de es
tados e municípios. 

O primeiro foi o senador 
Gerson Camata, do PMDB 
do Espírito Santo. "Por estar 
mais próximo de sua comuni
dade, o prefeito é levado a 
aplicar sempre melhor os re
cursos de que dispõe do que 
os �ovemos Estadual e Fede
ral , afirmou o constüuinte. 
Para Gersoo Camata, o fato 
de o relatório da Comissão do 
Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças ter levado 
ao plenário da Assembléia 
Nacional um texto de quali
dade tem como razão princi
pal o nível de preparo de cada 
um de seus integrantes quan
to ao tema a ser- tratado. 

Gerson Camata reforçou a 
importância das prefeituras: 
afinal, disse o rarlamentar 
capixaba, os prefeitos foram 
os desencadeadores do movi
mento de reforma tributária 
exatamente por estarem con
vivendo com a carência de re
cursos e a falta de obras indis
pensáveis à população em 
primeira instância. Seria jus
to, continuou Gerson Cama
ta, que houvesse, ainda este 
ano, uma efetiva participação 
dos municípios na arrecada
ção feita pelo estado e pela 
União. Essa medida teria co
mo objetivo, de acordo com 
o constituinte, evitar que os 
prefeitos, que tanto lutaram 
pela Reforma Tributária, ter
minassem os seus respectivos 
mandatos sem receber os be
nefícios das transformações 
tributárias. O senador propôs 
como medida concrreta para 
impedir essa injustiça que já, 
a partir deste ano, 50% dos 
recursos provenientes do Im
posto sobre Circulação de 
Mercadorias sejam destina
dos às prefeituras onde foram 
arrecadados. 

Outro parlamentar que 
lembrou a importância da 
Reforma Tributária foi o de
(>Utado Jesus Tajra, do PFL 
élo Piauí. Para o parlamentar, 
o quadro tábutário sofreu
significativas transformações
na Constituinte de 46, quan
do o sistema passou por uma
importante modernização.
Jesus Tajra considerou que o
país já reclama outra altera
ção em seu quadro tributário
para estabelecer o eq_uiltbrio
entre o fisco e o contnbuinte,
de modo a que as exigências

Benito Gama 

do país sejam satisfeitas sem 
que o contribuinte obtenha 
como resultado uma perda 
muito acentuada do poder 
aquisitivo. 
Esse relacionamento coloca
do a nível do atual Sistema 
Tributário Nadooal teria co
mo objetivo primordial resta
belecer o equilibrio entre a 
ação do Governo Federal e 
a destinação de recursos_para 
as diversas unidades da Fede
ração. Esse conceito aliás, 
acredita Jesus Tajra, não po· 
derá ter existência real en
quanto esse equilibrio não for 
refeito, pois para o consti
tuinte o que hoje se ve':ific� 
é uma falta de autonomia fi
nanceira mas igualmente _po
lítica de estados e municípios. 

Quanto ao fato de essa Re
forma Tributária proposta no 
projeto constitucional estar 
sofrendo pressões do Execu
tivo, Jesus Tajra lembrou a 
competência dos membros 
integrantes da Comissão Te
mática que tratou do as�u�to, 
que não têm como obJet1vo 
o empobrecimento da União,
mas apenas restabelecer um 
equilibrio que foi sendo gra
dativamente rompido.

Opinião semelhante é do 
constituinte César Maia, do 
PDT do Rio de Janeiro. Para 
o parlamentar é preciso bus
car o fortalecimento da de
mocracia representativa e da 
federação, através da descen
tralização das receitas tribu
tárias. César Maia pregou 
uma reforma tributária quali
tativa, de forma que os im
postos tenham um caráter 
progressivo, para que as clas
ses de maior poder aquisitivo 
P.aguem maior carga tributá
na. 

O trabalho da Comissão de 
Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças voltou a ser 
tratado pelo constituinte Be
nito Gama, do PFL da Bahia, 
que considerou três pontos 
importantes para o reordena
mento do sistema tributário 
em vig<?r, de_ntro _do princípio 
de Justtça Fiscal e o seu con
seqüente desdobramento só
cio-político. O primeiro pon
to, no entender de Benito 
Gama, é a necessidade de se 
proteger o contribuinte da 
vorac,âade e até das justiças 
praticadas contra o cidadão. 
O segundo aspecto é a neces
sidade de haver uma melhor 
distribuição das receitas tri
butárias entre as três esferas 
do Governo. E, finalmente, 
Benito Gama ressaltou a ne
cessidade de se enfrentar de 
forma corajosa o problema 
dos desníveis regionais. 

Jesus Tajra 

Anna Maria Rattes Nelson Seixas 

Menor abandonado, 
um drama nacional 

A questão do menor no Brasil, 
assim como atenção maior aos de
ficientes físicos também foram de
fendidas na Assembléia Nacional 
Constituinte. Anna Maria Rattes, 
do PMDB do Rio de Janeiro, por 
exemplo, afirmou que irá apresen
tar emenda ao texto do projeto 
constitucional, com o objetivo de 
minorar o problema do menor ca
rente no país. Anna Maria Rattes 
qualificou o problema do menor 
como uma questão que "atinge 
proporções dramáticas", pois os 
números das pesquisas já realiza
das demonstram que cerca de 37
milhões vivem em condições so
ciais em níveis abaixo dos requi
sitos mínimos indispensáveis. 

A parlamentar íembrou a ne
cessidade de união dos constituin
tes para que se busquem soluções 
adequadas para a questão do me
nor carente. Anna Maria Rattes 
ressaltou a importância do traba
lho conjunto, uma vez que, no 
Brasil, sete milhões de menores 
estão em completo abandono e 
cerca de 500 mil morrem de sub-

nutrição e doenças diversas antes 
mesmo de alcançarem o primeiro 
ano de vida. 

Ainda sobre a questão do me
nor, o Sr. Nelson Seixas, do PDT 
de São Paulo, chamou a atenção 
dos constituintes para a necessi
dade de a nova Constituição asse
gurar alimentação gratuita às 
crianças até a fase da pré-escola, 
assim como garantir que a escola 
continue fornecendo, como faz 
boje, alimentação âs crianças ca
rentes através do Programa de 
Merenda Escolar. 

Para Nelson Seixas, a desnutri
ção é um dos mais graves proble
mas do país e precisa ser comba
tida em toda a sua extensão, desde 
a ge.stação até os primeiros anos 
de vida de uma criança. A seu ver, 
a boa alimentação é caraz de evi
tar uma série de enfenrudades que 
elevam o nível de mortalidade in
fantil em todas as regiões do país. 

Assim como os menores brasi
leiros, também os deficientes físi
cos merecem maior atenção dos 
constituintes, segundo Nelson Sei-

xas. O parlamentar afirmou que, 
apesar de vários princípios � dis
positivos de proteção ao defic1�nte 
físico já constarem do proJeto 
constitucional, é preciso que se
jam definidos ponto� incisivos pa
ra garantir a concrettzaçao dos di
reitos dos deficientes. Esta defini
ção, de acordo com o parlamen
tar, é importante. para que a assis
tência social nesse campo 1.,ão fi
que ao sabor da vontade dos go
vernantes, como foi o caso recente 
do governo Newton Cardoso, que 
retirou todos os professores do es
tado que estavam à disposição das 
escolas de excepcionais de Minas
Gerais. 

A medida concreta que, para 
Nelson Seixas, viabiliza essa con
quista para os deficientes é a desti
nação de 10% do Orç�ento da 
União a entidades que cuidam das 
pe�soas portadoras _de deficiên!:!as 
físicas. Essa medida, conclu,u, 
não representará nenhum favor do 
Estado, pois 10% da população 
brasileira é constituída por defi
cientes. 

Aposentados e 
• • 

marginais 
Os aposentados e pensionistas 

não foram esquecidos no debate. 
O constituinte Eduardo Moreira, 
do PMDB de Santa Catarina, re
conheceu a necessidade de ''res
gatar o respeito e a dignidade de 
uma classe que foi marginalizada 
e esquecida em suas reivindica
ções durante a rustória de nosso 
País: as dos aposentados e pensio-
nistas". . . . No anteprojeto de Constitui-
ção, afirmou Eduardo Moreira, a 
seção que trata da previdência so
ei.ai espelha a U!1a�umidade da opi
mão dos consntumtes de dar aos 
aposentados condições de mante
rem a si próprios e à família com 
a dignidade de quem o fez por me
recer após uma vida inteira dedi
cada ao trabalho. 

O constituinte afirmou que 
apóia a emenda apresentada pelo 
parlamentar Eduardo Jorge, do 
PT, de São Paulo, cm que o bene
fício, em número de salários míni
mos, deverá ser dado também 
àqueles que já se aposentaram, 
·anteriormente à promulgação da
nova Constituição.

Eduardo Moreira lembrou g_ue
o art. 482 do projeto constitucio
nal diz que serão unificados pro-

Eduardo Jorge 

"A idéia é 
é dar 

aos aposentados 
a condição 

de manterem 
a si 

próprios e 
às suas 
famílias 

dignamente" 

gressivamente os regimes públicos 
de1 previdência existentes na data 
de promulgação do novo texto 
constitucional. Ele afirmou que 
ainda não ná consenso quanto a 
esse ponto, em função de que os 
institutos de previdência estaduais 
atendem às peculiaridades regio
nais de seus segurados, são autofi
nancidos, nada costando aos co
fres da União. O atual Sistema Na
cional de Previdência, ressaltou 
Eduardo Moreira, que basicamen
te opera no limite de sua capaci
dade instalada, receberia vasto 
contigente de novos associados, 
fato que poderia trazer di.ficuda
des maiores a uma estrutura já 
combalida. 

Já o constituinte Eduardo Jorge 
(PT -SP) reclamou maior prote
ção aos aposentados no texto da 
nova Constituição, notadamente 
quanto à aprovação de emenda 
que eleva os benefícios da classe. 
O parlamentar ponderou a neces
sidade da correção da situação dos 
aposentados, "cujos benefícios, 
ao longo dos anos, têm sido bas
tante inferiores ao salário rea!, 
obrigando a categoria a suportar 
enormes dificuldades financei
ras". 
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Religiosos 
querem influir 
na nova Carta 

A p�eo_c�pação das entidades religiosas em influir no texto 
da Constítw�o� que está sendo escrita boje, tem sido uma cons
t�n�e desde o llllClO dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tttuU?te. E essa preocupação se tem convertido num volume 
considerável de propostas, agora transformadas em seis emendas 
popul!l;es qu� _objetivam não só a garantia da plena liberdade 
da P!atica religiosa, mas se estendem a outros aspectos materiais 
da v_ida human�como o_tr�balho , a educação, as garantias indivi
duais e a questao econom1ca. 

Fato_ in_usitado na história constituciooàl brasileira ocorre 
na Con�ntumt� de �7, quando grupos espíritas se movimentam 
no sentido de ms�nr, na no�a Çarta, a plena garantia da liber
dade para a prática de medmrudade por eles considerada um 
fenômeno q�e �erve c?�º instrum�nto para a promoção de 
bem-estar psrqwco e físico_ do homem, com a capacidade de 
promover a cura de enferm1dades. 

Patrocinadas pela Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro pela Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e pela Irmandade de Nossa Senhora, foram apresen
tadas à Comissão de Sistematização com um total de 1 18.912 assinaturas de eleitores, cinco emendas _que tratam desde o problema da liberdade Teligiosa, à admissão no serviço público, a organização econômica, a educação e as garantias do homem e da mulher. 

Duas dessas emendas, as que tratam dos direitos dos trabalhadores e dos direitos da família não conseguiram, por falta de té'.mpo hábil, reunir as 30 mil assinaturas de eleitores necessárias ã sua apresentação ã Constituinte. Foram e�tão patrocinada,s pelo consti
ti.unte Roberto D'AVJlla (PDT RJ), o que permitiu o seu protocolo na Comissão de Sistematização. 

Na sua essência, as sugestões 
não diferem das que já forama_presentadas sob o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) . Apenas detalham ou acrescentam itens especi
ficando melhor o que pretendem na área da familia, dos direitos e 
garantias do homem e da mulher e dos trabalhadores. 

EDUCAÇÃO 
A educação nacional, nos termos. da proposta, deve se basear �o� 1d�a1S de uma democracia par

t1c1panva, e tem como finalidade o_ pleno _e �e�aneote desenvolvxmento mdividual e social da �ssoa h umana, para o exerc1cio consciente e livre da cidadania mediante uma reflexão cática da realida�e, para a capacitação ao trabalho_ e para a_ ação responsável a sef\[Jço da sooedade, apta a criar uma convivência solidária com
P.rometida com a realização da justiça e da paz. 

O amparo técnico e financeiro dos poderes públicos somente po
derá ser concedido -a entidades educacionais de natureza não lu
crativa, desde que estas comprovem a reaplicação dos excedentes
do rendimento na melhoria da qualidade do ensino e prestem 
contas da gestão contábil à comu-

nidade e aos órgãos públicos com
petentes. Entende-se poT educação - diz a J?roposta - todo o processo de aJustamento da pessoa a si própna. à comunidade e 
ao trabálho, o qual inclui, além da escola, em todos os seus cliferentes níveis, a fanulia, os meios de comunicação social e o emprego. As empresas são obrigadas a assumir despesas com pagamento de estudos para seus empregados ou 
dependentes, em curso de nível medio. Aos portadores de defi
ciência deverão ser oferecidas condições especiais de educação também econômicas, para qu� possam desenvolver-se dentro de suas potencialidades e contribuir 
·para o bem comum, como cidadãos de pleno direito. A educação religiosa é direito de todos e será 
garantida pelo Estado em todos os níveis e horários escolaTes. 

FAMÍLIA 
A lei deve garantir a preservação da vida de cada pessoa, desde a concepção e em todas as fases de sua existência. não se admitindo a prática do aborto deliberado da eutanásia e da tortura. A famí� lia, costituída pelo matrimônio in

dissolúvel, baseada na igualdade entre o homem e a mulher, terá 
a proteção do Estado. q Estado �eve ��e�ecer amparo socJal e prev1denc1ano aos casais mesmo os que vivem ilegalment�
em _união estável, bem como proteçao- aos seus filhos. Os genitôres
terão igual direito e deveres podendo o pátrio poder ser exe;c1do por 9ualquer deles. Os menores, parbcularmente os órfãos e os 
abandonados, sem prejuízo da r�po_nsabilidade civil e penal dos 
P�. que os a�andonaram, terão dtreito a especial proteção da sociedade e do Estado, contra todas as formas de discrimi nação e 
opressão. 

ADMimSTRAÇÂO 
Os cargos públicos serão acessíveis a todo brasileiro que preencha os reguisitos estabelecidos em lei. A admissão no serviço público, 

quer na ��inis�ação ,direta, quer na admmistraçaó mdireta inclusive nas sociedades de ec�nomia 
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mista, de_pessoal sujeito ao regime 
estatu�áno ou ª'-? regime especial das leis trabalhistas, dependerá sempre de prévia aprovação em concurso público e provas ou de 
provas e títulos, assegurado o acesso funcional. 

TRABALHADORES 
Toda a organização da ordem econômica deve fundamentar-se no reconhecimento da primazia do trabalho sobre o capital. A lei assegurará a prioridade da remune

ração do trabalho, atendidas as necessidades básicas do trabalhador e os seus encargos familiares, -sobre a remuneração do capital. As normas de proteção aos trabaJhadores obedecerão, além de ou
tros, que visem à melhoria dos se�s benefícios, ao seguinte prece1to: - garantia de residirem com suas famílias em imóveis das empresas, sito nas proximidades do local de trabalho. 

� Na impossibilidade de cumpnr esta norma, a empresa pagará 
os correspondentes adicionais de salários para auxílio moradia e auxílio-transporte, nas forma a se
rem, �efendidas em legislação es
pecífica. 

GARANTIAS 
- A toda pessoa é garantidoo direito à livre escolha de credo religioso, de idéias filosóficas ou políticas , podendo difundi-los pubHcamente, respeitados os direitos e as liberdades· de cada um. Estado manterá assistência religiosa às Forças Armadas e nos estabelecimento de internação coletiva, garantida a liberdade de op

ção de cada um. No sistema penitenciário, lei as
segurará a individualização da pena e da sua execução, dentro de um regime definido. Não haverá pena de mo,rte, de 

prisão perpétua, de trabalhos for
çados, de banimento e de confisco, salvo quanto à pena de morte nos casos âe aplicação da lei mili: tar em t1::mpo de guerra com país estrangerro. Nenliuma pena pas� sar� dá pessoa do responsável. A obngaçao de reparar o dano e a perda de bens poderão ser decretadas contra os sucessores até o l imite do valor do patri�ônio transferido e de seu frutos. § 39 - será ministrada ao preso toda a assistência necessária a fim de lhe pr�orcionar a obtenção das condiçoes indispensáveis para vol
tar a viver em liberdade, atendendo-se, assim, a finalidade precípua
da pena. Obtidas tais condições,cessará o cumprimento do restan
te da condenação, qualquer queseja o periodo faltante. 

Após cumprida a pena, a privação da liberdade do condenado importará em crime e responsabilidade civil do Estado. § 59 -não poderá haver qualquer discriminação ao egresso do Sistema Penitenciário. Os presos têm direito ao respeito _de sua dignidade e integridade física e mental, à assistência espiritual e jurídica, à sociabilidade ã comunicabilidade e ao trabalbo produtivo e remunerado na forma da lei. Os estabelecimentos destinados ao recolhimento de presos deverão observar todas as regras de salubridade destinadas a pro
teger a saúde dos mesmos, devendo o pessoal que nele trabalha ter qualificação especiali2ada. 

Em nenhuma hipótese o preso 
está impedido de receber, reiuiarmente, vísitas de seus familiares, advogados e assistentes espirituais, com os quais poderá sempre se corresponder. A remuneração do trabalho do preso deverá ser 
compatível com o padrão do mercado. 

Garantia aos 

médiuns na 

Constituição 

A garantia de plena liberdadepara a prática de mediunidade éo tema de emenda patrocionadapor três entidades espíritas, como apoio de 60.458 assinaturas. Ela é. pa1rocinada J)elos centros espí· ntas ''Paulo e Estêvão" "José ae Aguiar. Luz e Caridade'>' e "Unidos na Fé". 
E_ss<! emenda objetiva assegurar o d1re1to do exercício da mediu"cidade .c�m finalidades de assistência espmtual e recurso auxiliar no tr3:tamento de enfermidades psfq111cas, espirituais e físicas, inclusive através de passes, desde que exercida gratuitamente e sem constituir-se em causa de danos. 

MOTIVOS 
A exposição de motivos que acompanha a emenda assinala que a história está repleta de casos comprovados de cura por intermé· dio da mediunidade, "faculdade que todos os seres humanos possuem de fo�a generalizada, mas que, �m mwtos, se a-l'resenta de maneira bem caractenzada, visto qu_e o �bjetjvo l'rincipal de sua ex1stênc1a é propiciar o relacionamento entre o mundo espiritual e o mu��o corpóreo, isto é

1 
entre os espmtos (almas dos que Já viveram na Terra) e os homens•·. 

Segundo os espíritas, os que possuem de forma bem caracterizada profundamente acentuada e per� feitame!1!e. comprovada a faculdade med1umca sao os médiuns. 
Garantem, ainda, os patrocinadores da emenda, que "o homem já nasce médium, mas os fenômenos que por seu intermédfo se realizam podem, às vezes, aparecer em determinados períodos de sua vida. 
Existem médfons mais sensíveis a _determinados fenômenos mediú· mcos d� escrita {psicografia), da fala (ps1cofonia), da vidência da audiçao, da pintura, da cura � do tratamento. E os efeitos da cura - ensina o espiritismo - ocorrem sempre com a participação dos espírifos, por intermedio dos médiuns. Para processarem a cura os espíritos qualificam, combina� e direciol!am os fluídos ou eqergias magnéticas (deles e do médium e, em determinadas circunstâncias. também das pessoas que o cer· cam). Por isso, o médium é um in termédiar io .  Ele não cura . Quem o faz são os espíritos, que pod�m, por seu intermédio, diag· nosucar, recomendar, e até operar. Podem também, com ou sem o concurso do médium, dirigir à pessoa necessitadá as energias necessárias, que os espíritos chamam de fluidos, através do fenômeno conhecido pelo nome de passe. 
Explica a exposição de motivos que o resultado satisfatório desse processo depende, basicamente da necessidade e do merecimentó do enfermo, da yossibilidade do médium e do esp1rito e da vontade conjugada dos três. O amor ao semelhante e o forte desejo de fazer 

� bem são as alavancas que mobilizam todos os recursos a serem uti· lizados. Assim, o passe constitui-se em saudável recurso auxiliar no lratamento dos enfermos. 
O� e�píritas argumentam que a med1umâad_e é lamamente praticada no Brastl nos centros eseíritas esp�lhados por todo o território. Assun - finalizam - a mediunidade é um fato e, portanto aguar� d.aro os espíritas o ampai,:,o constituCIODal para o seu exerc1cio desde que gratuito e sem constitui�-se em causa de danos, consoante as fina· lidades expostas. 

Constituinte 
amplia seu 

funcionamento 

Com vistas à agilização de 
seus trabalhos, a Assembléia 
Nacional Constituinte ampliou 

. o seu horário de funcionamen
to, passando a realizar sessões 
verpertinas, para debates de 
caráte� �era!, de z, a 6'-feiras; 
e reumoes para debates temá
ti�os nas noites das 3,,, 4" e 5"'
fe1ras. Com -isso, o Senado e 
a Câmara, que vinham se reu
nindo normalmente nas tardes 
das 2"-feiras, passaram a reali
zar apenas sessões extraordiná
rias, nas manhãs das 4.., e 5"
feiras. 

De acordo com o que ficou 
estabelecido, cada sessão de 
debate temático - das 18:45 
ãs 23:45 horas - terá quinze 
oradores, cada um com o tem
po de 20 minutos para expor 
suas idéias. Também ficou de
�ida a participação partidá
na, por sessão: PMDB - 3 
oradores; PFL - 2· os demais 
Partidos, 1 orador �ada. Esses 
oradores são iodicados pelas li
deranças partidárias, e o tempo 
de cada um é indjvisível. Tam
bém não haverá breves comu
nicações nem comunicações de 
lideranças. 

ROTEIRO 
As reuniões plenárias para 

debates temáticos começaram 
dia 5, com discussões em torno 
do Sistema de Governo, Esta
dos, União e Municípios, das 
quais participaram" os consti
tuintes João Cunha ,  Joaci 
Góes e José Richa (PMDB), 
Aloysio Chaves e Messias Góis(PFL): José Serra (PSB); Augusto Carvalho (PCB); Harol
do Lima (PC do B), Siqueira 
Campos (PDC), Vítor Buaiz 
(PT), Gastone Righi (PTB),  
Davi Alves Silva (PDS). 

No dia 6, os debates foram 
sobre a reforma agrária. Para 
o dia 1 1 ,  está marcado o debate
sobre o tema Economia, Pro
priedade e Estatuto de Empre
sa Nacional e Estrangeira; dia
12 - Direitos Trabalhistas e Li
berdade Sindical; dia 13 -
Educação; dia 18 - Sistema
Eleitoral e voto Distrital; dia
19 - Reforma Urbana; e, dia
20 - Previdência Social.

VESPERTINAS 
Com relação às sessões ves

pertinas, de debates gerais so
bre os vários aspectos da futura 
Constituição, a Ordem do Dia, 
já distribuída, prevê, desta se
mana até o día 23, a partici
pação de 127 oradores, com 
reuniões inclusive aos sábados e domingos. Do primeiro dia 
do mês até agora, foram reali· 

· zadas nove sessões vespertinas, 
envolvendo um grande número 
de debatedores, com temas 
que passam por todas as ques
tões relativas à elaboração do 
texto constitucional. 

-

O governador Newton Cardoso prestigiou a inauguração de espaço destinado à ANC, por iniciativa de Júnia Marise. 

Minas divulga a ANC 
O espa�o '?lJ.llerr.o Pró-Memória constituinte, Júnia Maríse disse da Const!tumte, ma1:1gurado em que "a nação brasileira, de ois de Belo Honzonte pela vice-governa- 84 tem sido implacávef. com dora do Est�do, Júnia Marise, aq�eles que, em seu nom�, não abre no.saguao do B�nco do D�- professam, no exercício da vida senvolv1mento de M:inas Gerats pública, os anseios de seus eleito�ma área_ tot�_ente reJervada à res. Nunca a vida pública brasiinformaçao _e � divulgaçao do pro- leira foi tão cristalina como nos cesso conshtumte até a sua fase tempos de hoje". final, com a promulgação da nova HOMEN G Constitui�o. A EM MINEIRA

_ Impossibilitado de comparecer Representando o presidente da 
à mauiu.ração do Pró-Memória da Assembléia Nacional Constituin-
ConstJtuinte, o presidente da As- t�, o vice-presidente Mauro Bene
sembléia Nacional Constituinte vides, fez o seguinte pronuncia-Uty�ses Gui.m.a.Tãcs., se (c:.,z. rc:.p..-e� '""""'<'t�· 

s e n t a r  p e l o  p n m e J To - v , ce - ''Qtiis o pres1oente u,ysses úuJ-
presidente, Mauro Benevides e marães, na impossibilidade de, 
pelo primeiro-secretário, Marcelo pessoalmente, participar desse 
Cordeiro. magno evento, que eu aqui o re-

0 Pró-Memória em Minas é um presentasse, expressando ao go-
projeto pioneiro e inovador, apre- vernador Newton Cardoso e à vi-
sentando como novidade maior a ce-goveraadora Júnia Marise o 
sala-volante, montada num ''trai- seu profundo reconhecimento por 
ler" que percorrerá as ruas e pra- essa louvável iniciativa que agora 
ças da capital mineira, perm1tin- se viabiliza, cujo objetivo - de 
do, assim, que aquelas pessoas extraordinária conotação cívica -
mais distantes do centro da cidade possam, também, se informar diretamente sobre o que se passa no plenário da Constituinte. Além dessa novidade, no sag.uáo do BDMG estão instalados terminais de computador ligados aos bancos de dados da Fundação Getúlio Vargas, ao Centro de Processamento de Dados do Senado Federal e ao Banco de Dados Pró-Memória. O usuáJ:io poderá fazer a consulta diretamente ou então através do telefone 1532, solicitar sua informação e todo o material será enviado imediatamente. 

Entendendo que é preciso de
mocratizar e garantir aberto o ca
nal povo-constituinte, a vice-go
vernadora Júnia Marise, respon
sável pela instalação do Pró-Me
mória em Minas, ao presidir a so
lenidade de instalação, afirmou 
que, ''como representante legíti
ma do meu povo, sei que nunca 
houve

1 
nem haverá nunca, uma 

Constituição verdadeira, sem a 
mobilização popular, livremente 
pensada pelos representantes da 
população. O ato de estar aqui é 
um ato de mobilização, na sua di
vulgação1 na sua expressão de li
berdade' . Ainda se referindo ao processo

Computadores, 
sala-volante 

e outros 
equipamentos 

aproximam 
o povo de

Minas Gerais 
do trabalho 

realizado 
pela 

Constituinte 

é permitir ao bravo povo mineiroo permanente acompanhamento dos trabalhos da Assembléia Na
cional Constitu�nte. Comigo aqui estão, igualmente convidados, o 19-secretário da Mesa da Assembléia, deputado Marcelo Cordeiro, que tem, dentre outras, a responsabilidade de. comandar a divulgação de todos os nossos atos, no cumprimento dessa nobre missão, e o deputado Bernardo Cabral./jurista eminente a que·m foi atrlbuído o pesado encargo de relator da nova Carta Magna do país. Não poderia omitir, sob pena 

de cometer lapso imperdoável, a ton Cardoso - detentor de tantos pr�sença do depu _tado Milton mandatos eletivos ate aJçar-se às Reis, que recebeu do presidente culminâncias da chefia do Poder do PMDB a incumbência de trazer Executivo - sentir-se-á plena� mensagem da Comissão E�ecu- mente satisfeito pelo prestígio que tiva N_act�nal _do nosso p�rtido a oferece à Assembléia Nacional esse s!gn1ficativo acontec!��nto, Constituinte, permitindo que ela que tao be_m_ se co�patib1bzou esteja sempre próxima de seus co� as trad1çoes pobticas e cultu- coestaduanos. ra15 desse gra�de estado. Atitude como a da vice- over-So_u portador, Sr. governador e nadora , com o jmpres·ciXdíveJ Sr' v1ce-govema�?r�, de to.dos os apoio de V. Ex', en randece e documentos o�c1a1s pubhcado_s consolida a transição �emocrática pela Assembléia - o seu Reg,- a que chegamos da qual to· artífi. mento Interno, as atas das..co)JJJS;.._ ce..-maio innl�id:hi I T�! c-0m1ssoes temãfíêaseo-anrepro- -syoeme-clj&�--anrey;eCVIupf6009-
jeto da Comissão de Sistematiza- tido, igualmente, com todo o ideá
ção, o que permitirá aos estudio- rio da Nova República." 
sos, pesquisadores e a quaisquer A cerimônia foi presidida pela 
segmentos da sociedade civil de vice-governadora de Minas, Júnia 
Mmas buscar informações precio- Marise, que, ao lado do govema
sas para o correto ajuizamento de dor do estado, Newton Cardoso, 
tudo o q_ue se realiza no âmbito recebeu os cumprimentos do vice
da Constituinte. governador do Acre, Edson Cada-

As grandes conquistas no cam- xo, do representante do vice:go
po político, económico e social vernador do Paraná, Mauro Ro
transplantar-se-ão ,  i.ndubita- cha, do vice-governador de São 
velmente, para o bojo da nova Lei Paulg, A!mino Afonso, dos depu
Maior, sepultando-se propostas tados Marcelo Cordeiro, 19 secre
retrógradas que, porventura, ve- tário da Constituinte; Rose de 
nham a ser ainda encaminhadas Freitas, do PMDB-ES; deputado 
para deliberação dos nossos legis- Bernardo Cabral, relator-geral da 
ladores. Constituinte; e senador Mauro 

A toda essa seqüência de articu- Benevides, vice-presidente da 
lações estará presente o povo mi- Constituinte e representante do 
neiro, através deste ProJeto Pró- deputado Ulysses Guimarães na 
Memória, registrando-se, aqui, sofenidade. 
todos os fatos que antecederem à Num clima de festa cívica, os 
aguardada promulgação da nossa representantes do governo, os 
Carta Magna. constituintes, líderes comunitá-

0 termmal do Prodasen, à dis- rios, homens da livre iniciativa, 
posição do Projeto Pró-Memória, trabalhadores e gente simples do 
âentro do convênio com o Pro- povo ouviram o relator-geral da 
demge e a Assembléia Legislativa, Comissão de Sistematização da 
alimentará com informativos atua- Constituinte, deputado Bernardo 
lizados esse autêntico banco de da- Cabral, afirmar, em discurso. que 
dos constitucionais, evidenciando "este é o momento de todos os 
o elevado índice de politização segmentos da sociedade participa
dessa unidade federativa. rem da construção da democracia 

A vice-governadora Júnia Mari- e do pleno estado de direito". 
se, inspiradora desse patriótico co- O deputado, gue previu para a '  
metimento, deve sentir-se extre- futura Constituição aproximada
mamente feliz nesse instante ines- mente 300 artigos, disse que ''nós, 
quecíve l de sua vida pública , constituintes, não podemos ficar 
abrindo um canal de constante co- em salas herméticas, ignorando a 
municação para que os seus coo- vontade e anseio populares. Preci
terrâneos se mantenham jdentifi- samos ter a consciência do que se 
cados com a nossa realidade politi- está discutindo para não cometer
co-parlamentar. mos o erro de escrever uma Cons-

E V. Ex', Sr. governador New- tituição divorciada da sociedade". 
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Mulheres fazem pressão 

A pressão popular sobre a Assembléia Nacional 
Constituinte foi, esta semana, particulamiente 

grande. E, entre os que pressionaram, notou-se a 
mulher, em busca de direitos mais amplos e nítidos 
na Constituição que se está escrevendo. A presença 
das mulheres não se faz sentir apenas no âmbito da 

própria ANC, onde atuam 26 mulheres constituintes. 
A presença feminina é intensa do lado de fora 

também, como se vê na foto: um grande número 
de mulheres, vindas de todos os pontos do País, 

"invadiu"as dependências doCongresso para entregar 
aos constituintes as reivindicações mais sentidas por 

mães, esposas, jovens, velhas, casadas e solteiras. 
Através de emendas populares, apoiadas por 

milhares de assinaturas dois grupos se apresentaram 
perante os constituintes: o Plenário Pró-Participação 
Popular na Constituinte e o Núcleo de Comunicação 

da Rede Mulher. Agitando bandeiras, faixas e 
cartazes, cantando hinos e gritando palavras de 
ordem, centenas de mulheres reururam-se nos 

auditórios do Congresso e percorreram gabinetes das 
lideranças partidárias. Foi um momento de festa em 
meio aos trabalhos da Constituinte, a pressão legítima 

exercida pelas mulheres. 

Jornal da Constituinte 

AOIRP/Reynaldo Staualc 

Saúde pede mais 
Somos a oitava economia mundial e o 679 país 

em saúde pública, diz a emenda popular propondo 
que a União aplique 13% e os estados e 
municípios 25%, no mínimo, das suas receitas 
no setor. Coordenada pela Associação Médica, 
Associação dos Sanitaristas e Associação dos 
Cirurgiões Dentistas, todos de Mato Grosso do 
Sul, a emenda, com 30.251 assinaturas, foi 
entregue ao presidente da Comissão de 
Sistematização, Afonso Arinos, presentes 
constituintes representantes daquele Estado e o 
deputado estadual André PuccinelU, principal 
articulador da iniciativa. 

Uma nova proposta de Constitui
ção foi encaminhada ao Presidente 
da Assembléia Nacional Constituin
te, Ulysses Guimarães, no fim da se
mana passada. O trabalho, elaborado 
por constituintes de vários partidos, 
denominados "Grupo dos 32", foi en
tregue (foto) pelos constituintes Vir
gílio Távora, Israel Pinheiro e João 
Calmon. O Projeto de Constituição 
conta com 250 artigos, sendo 29 tran
sitórios, distribuídos por dez títulos 
e oito capítulos. 
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559 Constituintes e quatro milhões 
de brasileiros emendam nosso país 

Proposto o 
monopólio das 

. ... 

comun1caçoes 
(Página 7.) 

Presidente 
nunca houve, 
diz o mestre 

(Página 10.) 

ADIRP/Rcynaldo Stavalc 
f 

A semana que passou foi de 
enorme prazer para todos os 
que se envolvem com a Consti
tuinte. Os 559 membros da as
sembléia foram assediados pe
lo povo, que veio trazer as suas 
emendas populares. Povo e po
pular não é redundância para 
quem representa o povo. 

O doutor Ulysses Guima
rães não se cansou de Teceber 
emendas do povo. Afinal, a 
Assembléia que ele preside re
presenta esse povo. o Relator 
da Comissão de Sistematização 
também não se cansou. Os 
constituintes dos diversos par
tidos e das mais diversas ten
dências ideológicas também 
não se cansaram. 

Ninguém pode dizer que es
tá cansado ao receber o povo 
na casa do povo. Vieram as 
igrejas, os trabalhadores de vá
rias categorias, os empresá
rios, os banqueiros. Vieram os 
negros - na página central 
desta edição, assim como os ín
dios - vieram os artistas, veio 
a arte. Há 180 dias faltava a 
presença da arte neste espaço. 
Uma foto nesta capa mostra a 
sua presença. 

Uma Lei maior só pode ser 
maior se não houver menores. 
Este desafio está numa única 
esperança: miscigenar o que já 
convive, sem querer levar van
tagem em tudo, buscando mais 
igualdade. (Todas as páginas.) 



O Debate na 

Constituinte 

Com a aproximação das fases decisivas da Assembléia Nacional Constituinte, é natural que ganhe intensidade o debate, em plenário e fora dele, sobre os temas mais polêmicos, como a reforma agrária, ensino público, reserva de mercado, conceito de empresa nacional e, notadamente, sobre as questões do sistema de Governo e do mandato presidencial. 
A Constituinte , ao contrário do que sustentam algumas vozes pessimistas, não entrou em processo de esvaziamento, como se pretende medir tão-somente pelo afluxo de parlamentares ao plenário, em especial nas sessões extraordinárias. 
O debate, é verdade, é da essência do Legislativo, mas nem sempre atinge um ordenamento lógico, a não ser, necessariamente, nos momentos em que são submetidas a exame as proposições sujeitas a deliberação. Nesses instantes é que o Plenário assume à intensidade desejada e ,  no mesmo contexto, flui o debate, as posições se definem e os assuntos são encaminhados satisfatoriamente, com sua aprovação ou rejeição, tudo dentro das normas e da praxe comuns ao Legislativo. 
Com a Constituinte não poderia ser diferente. A participação existe, expressa em pronunciamentos ou no trabalho das fases anteriores das subcomissões e das comissões temáticas. Ao seu lado, incorporase a presença do povo através das emendas populares, que começam a ser recebidas pela Comissão de Sistematização. 
Com o avanço dos trabalhos, em direção à reta final, em Plenário, o debate seguramente crescerá. Mas, de quaJquerforma, ele existe hoje, num PJenário que se amplia a todos os quadrantes do País , com o convite à formulação de emendas populares. 
Constituinte Humberto Lucena 

Presidente do Congresso Nacional 

-
Cartãao-Je. 

Participação 
de milhões · 

A Assembléia Nacional Constituinte tem recebido nos últimos dias, de diversas partes do País, centenas de milhares de pacotes contendo milhões de assinaturas de eleitores. É, sem dúvida, um dos momentos mais brilhantes e ricos do processo constitucional .  Sâo as chamadas emendas populares que começam a inundar sa las de reuruões, gabinetes e outras dependências do Congresso Nacional .  O povo brasileiro , através de suas entidades 
e associações, dá mostras claras de que deseja realmente participar da elaboração da C8fta constitucional 
e de que acredita na sua força. Quer mudanças . Deseja um Brasil livre , 
soberano e próspero. Tudo isso só 
aumenta a responsabilidade de cada constituinte. E enriquece o processo . Este é um dos temas centrais deste oómero do Jornal da Constituinte. Outro assunto abordado nesta edição são as sessões plenárias especiais que foram realizadas na sema
na passada em horário noturno. Foram três sessões versando temas fundamentais como sistema de governo , Estado , União e reforma agrária . Há também uma reportage111 bastante abrangente sobre partici:pação das minorias étnicas na Constituinte, o que é fundamental para a construção de uma sociedade Justa e moderna. Os debates entre parlamentaresconstituintes de diferentes tendências prosseguiram esta semana . Desta vez, o tema principal do debate foi o processo econômico por que passa a sociedade brasileira . DeJe participaram os deputados Francisco Dornelles (PFL - RJ), César Maia (PDT - R.l) , José Serra (PMDB - SP) e Guilherme AfifDomingos (PL -SP) . Como os leitores poderão ler nas páginas a seguir , entre os temas econômicos da Constituinte ganhou destaque a questão tributária . Mas o importante é que os constituintes presentes concluíram ser necessário um-a harmonização entre as tendências diversas para chegar-se a um texto fi
nal e fazer com que a Constituição retrate o Brasil áe corpo inteiro. 

Constitrdnce Marcelo Cordeiro 
Prúmiro-Secretário da ANC 

-

Plebiscito para Pena de Morte 
No total das sugestões . e C?nsidero líc�ta , mas necessá- cução a especiais cautelas. E propostas populares e reg1s- n_a r,ara a saude do corpo so- é por isso que, na minha su-t.r ad as no com putador d_o c�aJ '. (Suma Teológica II,  in- gestão de pena de morte , des-Prodase� ,  no Se !)ado, dois ciso ll). . taquei que nós queremos se-grupos sao record1st�: Nos E�tad os U ntd os o gutr passo a passo as determi-1r) Refonna Agrána: 4.902 compro�isso C<?m a pena de nações feitas em Genebra , 29) Pena de Morte: 4.�38 morte fot assum 1�0 por 35 dos em 68, pelo Grupo Consul-E �m 3� Jul}�r que dize!Il 50 Estado� amenc3:nos . De_n- livo das Nações Unidas: não r�spe1to â polit1ca de salâno �e eles , cmco haviam des1s- se prive O condenado ã morte 

nao ultrapass3:rat_n 2.660. tido dela , passar�m a �e� o do direito de apelar ao Tribu-�e na Co!1stirwnte, metade q_�e �; cham a  a bohc10- nal Superior ou , em lu�ar dis-ma1s um viessem
? 

desgraça- ntstas , e _vo ltaram a ela_ pelo so , apresentar uma petição de damente , a ser 3!ting1dos _por recrudescimento dos cnm�s. indulto ou de suspensão tem-qualquer dos crunes bedion- E ,  nesses casos, é preciso porária da pena . Que não se dos pu nidos n� minha pro- lembr�� a tapeação de q':1e so- execute nenhuma sentença posta, ne�e d1a , a pena de �os vitimas com uma afirma- de morte até que findem to-
mo_rt� sena aprovada, por çao que corre, de �oca em �o- dos os procedimentos de ape-
maiona absoluta . ou ate por ca , e 9ue em muito _es!á m- lação ou , se for O caso, de 
2/3. . . fluenc1ando os conshtwnt':s: indulto . Que se estude a pos-

Nó� , cons ta t U) n �es , em a de que a pena de m�!te nao sibilidade de reforçar, amda questo� de_ foro intimo, co- é um �)emento coerc1nvo . Se mais , os estritos procedimen-
mo o divórcio , a_pena de mor- ela nao é, o q�e o se_rá? O tos legais e as garantias men-t� e_ o aborto, 1?ª.° temos co�- pro�esso_ d� hoJe? 9 ?tipo _ de cionadas, fixando um deter-d1çoes de decidir sem ouvu peruten_c1�na de h�Je . O t!Pº minado prazo dentro do qual o �::1ios ver o que pensava �e pCuónd1çao dpe ho,Jed? Oh �p� não se pode;á executar ne-

dº · I · . . e Jgo en.a e OJe . nhuma pena de morte etá tzta a greJ_a Catoµca: "Es- Não acredito ! Não é possível Em um mês e poucos dias . rese�ado a autondade pú- que o criminoso continue pra- nas ruas do Rio de Janeiro' blica pnv_ar � c�n.den_ado do ticando crimes hediondos e na campanha de 86, recolhi bem da vida , dizia_ Pio XII. saindo da cadeia por rabuJi- ruais de 100 000 assinaturas .do Sr. Jvo/orche1der (pre- ces advocatícias ou jurídicas a maioria absoluta vinda da; 51 ente a :NBB até o ano e conseguindo, por isso , por classes de pobres e de mulhe-p0ado) ,  em 1969, decl�ava boro comportamento, óu pela res. o Gallup, segundo publi-
a Estado de S. Paulo qut: fuga, voltar a cometer os cri- cação do jorna l American a pena de mo_rt� nunca fo1 mes da mesma maneira que Bom Association, 1987 á re_alnJt:nte reJe! ta da pelt?s os fazia , ou por fatores gené- 44 afirma ue 72% da ' b �: �nnrcip1_oscteoló�cos e morais ticos, ou porque, de fato, não lação dos �stados U�i�os

aEgreJa dia_t�lica": d al têm nenhum tipo de recupe- quer a pena de morte em pia-. o que zia o car e -ar- ração, · 
I E d cebispo de Porto Alegre na- E . t tr d. _ Há no nac1ona . entre os a vo-

suela ocasião, D .  Vic�nte pess�!s ��n�o

n d; c6:�tuin- gadl �s , a percdeotagemt fafv_ordá-
che O d. 11 d . ve a pena e mor e 01 e 

rer , n mesmo 1a, e te que sao contra a pena de 68% 
setembro de 1969: "Parece- morte e se manifestam vee- Eº 1 -< t b , I e li ·d ert � · ld am em aque es es-
dm qu1 o e c d o que _a pedna mentes.a ,avor do aborto,. que iuerdistas dentro ou fora do 

e morte em etermma as é um cnme contra uma cnatu- artiºd c' · t d · c tân · t ü · o omurus a , que e-crrté uns CJára� se0ornE a c1tlha e ra que não tem _como se de- fende m  com unhas e dentes 
a necess ia . vange o fender e que nao fez mal a · · · e a mensagem de Cristo colo- nino:uém. �s regimes comu01stas, soc,a-
cam os direitos ,  os deveres e Artbur Koestler ,  nas suas 

lt�tas e árabes, e, no entanto, 
o bem-estar geral da coletivi- · 'Reflexions on Hanging", nao condenam, de forma ne-
dade como objetivo e meta dedara :  "Existe uma espécie nhuma , a _pena de morte que 

suprema de tod as as leis e ins- de compaixão paTa com o cri- regula a ,Vl�a de to��s eles. 
tituiçôes políticas , adminis- arinoso. Mas , e a víti ma?" Na �us5ia, a ma!or �arte 
trativas e sociais. Quando os Não terá a sua famt1ia os di- dos artigos que_preve7m a pe-
atentados ao bem comum e reitos inalienáveis assegura- n� de morte sao dedicados_ ª 
ao normal desenvolv.· imento dos pela Declaração Univer- cnmes contra ª EStado e nao 

das atividades humanas não sal dos Direitos do Homem contra ª pessoa h�mana : . podem ser evitados e preve- e pela Constituição Federal . E �� n_ossos abo ltcio-
nidos senão pela eliminação do nosso País? Evidentemen- mSta·s _ nao fazem ª menor 
dos criminosos, justifica-se a te que tem . No entanto, só reStnçao �e.lo uso da pena <l:e 

aplicação da pena capital". se procura ver e destacar até morte po tica, que e � m_ais 
Santo Agostinho , um dos agora e principalmente ª&º· covarde de toda�, que hqutda 

grandes pensadores e douto- ra, o direito, a garantia do m- ��alque� tentativa d� rebe-
res da Igreja, declarava justa divíduo que é o criminoso, o hao , qualquer tenta!iva de 
a pena capital aplicada aos assassino , a besta-fera , o que grev� dentro jos paises co-
malfeitores . "Não violam o estupra e mata uma memna 

mumSlas e pais�s árabe�. E, 
preceito "não matarás" os de 7 ou 8 anos .  Este tipo de 

no entanto, a9ui no Brasil, na  
que, repr<:-sentan�o a autori- homem fica praticame��e im- �0

r:d 
d:l:n�r s�qeJ��r;:���· dade publica e ae,indo segun- pune, enquanto as V1t1mas , r 

do o império da Justiça, casti- estas sim , é que são conde- eles_ t!��sformam-se em �e-
garem os facínoras e perver- nadas à morte, sem júri, sem neflftarios, defe !)SOres 0 
sos tirando-lhes a vida' ' .  (Li- apelação, sem indulto , sem s�nti!'fl.entaJismo piegas e pu-
vro I, Capítulo 21, das Civ1tas nada. São esco lhidos à vonta- 51�âonne de alguns e da covar-
Dei). de do crim inoso, gue é ao dia dos sem coragem . 

Também São To más de mesmo tempo juiz, Júri e car- Constituinte Amurai Netto Aquino afirmava sobre a pe- rasco . Lfder do PDS .na de morte: "Não apenas a É preciso subordinar a exe-
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Há um ponto em comum que se repete em todas as mesas-redondas realizadas pelo Jornal da Constituinte: a nova Constituição só terá legitimidade se resultar de um amplo consenso. Os participantes enfatizam que existe uma posição majoritária entre os constituintes na busca do entendimento, sem que se faça concessões básicas . E mais: o plenário é uma instância muito importante, mas não a única. Por isso, a importância da aproximação entre os parlamentares dos diversos partidos no sentido de se identificar dos que pensam da mesma forma e, também, encontrar o equitfbrio nas questões mais polêmicas. Procurou-se, nesta edição , adicionar à política as perspectivas que a nova Carta produzirá no campo econômico-financeiro. Os convidados para o debate, coordenado pelo primeirosecretário da Assembléia Nacional Constituinte, Marcelo Cordeiro (PMDB - BA), são constituintes nacionalmente conhecidos pela sua atuação, pública e P.rivada, na área econômica. Francisco Domelles (PFL - RJ), entre outros car-

gos, foi secretário da Receita Federal e ministro da Fazenda. José Serra ocupou a Secretaria de Economia e Planejamento de São Paulo. César Maia (PDT - RJ) foi secretário da Fazenda no Rio de Janeiro. Afif Domingos (PL - SP), além de outra funções, eiretceu as presidências do Banco de Desenvolvimento de São Paulo 
e das Associações Comerciais daquele Estado. 

Para os debatedores, é premente a necessidade de uma maior descentralização no uso dos recursos públicos, reconhecendo, oo entanto, que será preciso vencer resistências corporativistas. Eles querem que seja tansparente a aplicação dos recursos públicos. Ao mesmo tempo, a participação do Congresso Nacional tem de ser mais efetiva na análise de política econômica, na alocação e controle das receitas públi
cas: o Parlamento deve apreciar o mérito de todas as despesas. O que eles pretendem, enfim, é uma sociedade menos desigual em termos de distribuição das riquezas e de tributação dos cidadãos. 

Uma posição convergente. O Executivo nao pode gastar sem consultar o Parlamento. 

Pelo diálogo e tributos justos 
Marcelo Cordeiro - A idéia dessa mesa-redonda basicamente é permitir que correntes de pensa

mento político diferentes , partidários se encontrem para troca de idéias. Uma das coisas gue queremos é mostrar a viabilidade ao entendimento , do ajustamento de idéias, do acordo que a Constituinte terá que_prçid_uzir para g_erar 
a nova Const1tu1çao. A espmba dorsal é a idéia do debate dos problemas que estão sendo postos pelo r.rocesso de criação constitucio
na . Então, ê livre o levantamento deles. Aquilo que para cada um 

significam os pontos altos , as questões. principais, o que deve ser discutido, o que deve ser resolvido. Como· se trata, este debate especial mente, de uma reunião de constituintes que têm um grande prestígio na opinião pública brasileira , sobretudo em relação aos problemas econômicos, tritutários e financeiros, naturalmente vamos procurar discutir também essas questões mais especificamente. Mas é claro que vocês não são exc�usivamente economistas, financistas ou tributaristas, são políticos e estão preocupados com a Constituição toda . Vamos começar da seguinte maneira: uma breve i_nte!venção d-7 cada um. Na primetra mtervençao, uma avaliação &era\ do processo de criação constí tuc1onal. 
Francisco Dornelles - Depois

de praticamente 20 anos de um regune bastante autoritário, no momento em que se convocouuma Assembléia Nacional Constitu inte, a saciedade bras ileira , 
através de todos os seus representantes, trouxe para o texto constitucional todos os seus anse ios, 
suas preocupações e até mesmo , 
algumas feridas que não foram cicatrizadas . Esse texto de 500 artigos, criticado pela imprensa, pela 

sociedade , apenas refletiu o anseio , o pensamento, as angústias de todos . Cabe agora aproveitálo , fazendo com que dele sejam retirados todos aqueles dispositivos que não são próprios de um documento constitucionaJ .  Na co
missão que presidi, o relatório do constituinte José Serra atende u

aos anseios da sociedade n a  medida em que apresentou um projeto de sistema tributário que fortaleceu estados e municípios, q_ue promoveu uma melhor distnbmçao 

regional de rendas , que abriu campo para que a União e os estados 

usem de forma mais progressiva 

o se u  sistema tributário e que 

estabeleceu garantias individuais, garantias de pessoas, garantias para os contribuintes que até então 
não existiam no texto constitucio
nal. No campo das finanças públicas foi inserido dispositivo da maior importância, que faz com que todas as despesas do g_ovemo sejam apróvadas pela socredade, 

e se retirou do governo federal 
aquela faculdade que ele tinha de cnar despesas sem autorização da 

socied ade , do Congresso, que eram cobertas por recursos e por aportes do Banco Central, geralmente feitas através de emissão de 

moeda. Sou otimista, acho que te
mos que procurar um entendimento, a Constituição só terá legitimidade se for obra de um grande consenso , e a maioria que aqui está nesta Casa, que participou da formação da Nova República, que fez o grande pacto nacional para passar de um regime autoritário para um regime democrático, 
acho que estará preparada para 
encontrar wn consenso de forma 
a ter uma Constituição que não vai represen tar uma posição da maiona ocasional no dia da sua votação, mas um grande consenso de todas as forças representadas 
nesta Assembléia . José Serra - Creio que, olhando a posteriori o processo constituinte teria se beneficiado melhor 
se t i vés s e m o s  conta do com

um texto prel imin ar como umponto de partida. Fosse a Constituição de 1946, por exemplo, fosse 
o resu ltado de um trabalho de uma comfasão representativa dos constituintes,  que trabalhasse num prazo curto para elaborar esta proposta que serviria de balizamento para as discussões posteriores. Foi um dos problemas que, a meu ver, 

afetaram a marcha dos trabalhos, porque, na medida em que as co
missões e subcomissões se reuniram, 24 subcomissões agrupadas em 8 comissões temáticas, partindo praticamente do zero , !Sto de 
alguma maneira contribuiu para que o resultado final fosse um trabalho com um grau de heterogeneidade bastante alto, com uma certa prolixidade também e ainda envolvendo mu itas contradições dentro do próprio texto . Esta é a realidade, temos que construir 
a partir daí. Por outro Jado, acredito que a disposição que existe 

majoritária entre os constituintes é a partir deste texto procurar o entendimento . Isto não significa fazer concessões sobre princípios básicos, mas sim aplicar a tolerância dentro do trabalho político, entender até onde as coisas podem chegar, entender o ponto de vista divergente e procurar, dentro des
sas divergências , de alguma maneira separar aquilo que é comum e que é de interesse do povo brasileiro e que deveria figurar na Carta constitucional. O ânimo nesse 

sentido é muito bom, estou otiarista quanto a esse aspecto. Acho também que temos tempo por diante porque ainda há vários me
ses para que esse processo prossiga. O plenário geral da Constituinte é uma instância muiio importante , a mais pública que bá, de discussão e debate , mas não 

é a ônica. Vejo, também, com 

agrado, o fato de que hoje se desdobram várias maneiras de se discutir e debater, desde um parlamentar com outro, até grupos, 
subgrupos , tudo isso como positivo , gue permite conhecer melhor as coisas, trocar pontos de vista e, às vezes, inclusive ver calibrar me lhor as divergências , que não 

são tão grandes quanto parecem. A Constituição , do ponto de vista do país, fixa regras doJ·ogo democrático e não tem con ições de fixar os resultados da partida. Acho que a incompreensão desse aspecto, às vezes, dificulta um pouco 

o trabalho. A Constituição é, basicamente , as grandes regras do jogo da sociedade e tem que avançar no sentido que permitam que os diversos setores da sociedade lutem de forma mais adequada pelas reivindicações e aspirações que tenham . Isso oara mim é essencial .  César Maia - Nosso entendimento é de que a instalação da Constituinte veio acompanhada por uma espécie de crise de identidade dos constituintes que, em função das características das eleições de 86, não se consideram suficientemente legitimados para iniciar o processo constitucional . O Regimento (oi muito menos o resultado da discussão sobre a soberania do que a discussão ou a reflexão do que chamei "crise de identidade" - O que bouve nesses 
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meses fÕi um grande seminál'jo. 
Um seminário de seis ou sete me
ses, que. trouxe pontos positivos 
e negativos. O ponto negativo 
principal é ter criado uma expec
tativa gue não poderia estar no 
texto da consolidação dos traba
lhos _das comissões. Na verdade, 
era sunplesmente um aglomerado 
que dava início ao processo de de
bate constituinte. Essa expectati
va, que imaginava sair das comis
sões um anteprojeto e não um 
aglomerado, frustrou alguns seg
mentos da opinião pública. Mas 
os pontos positivos foram muito 
maiores: prim_e�o, o debate legiti
mou os const:itumtes; segundo, o 
debate abriu a discussão à socie
dade, dando-lhe tempo para dige
rir temas que estavam em disputa 
aqui dentro, terceiro, o debate ca
pacitou os constituintes. Uma sé
rie de temas em que muitos de 
nós não estávamos qualificados a 
debater, hoje estão. Identificou 
outro ponto positivo - as forças 
políticas aqui dentro e segmentos 
dos partidos. Finalmente, o que 
acho muito importante : todas 
aquelas articulações, que imagina
vam que iriam resolver os proble
mas constituintes nas subcomjs
�es e nas comissões, através de 
um goJpe de força, perderam o fô
lego. Hoje

1 
tivemos uma decan

tação poUttca dentro da Consti
tuinte e como resultado o ajuste 
de forças políticas que têm por ob
jetivo construir regras do jogo, 
que permitam às forças democrã
ticas governar, apesar de suas di
vergências polit1co-ideológicas. 
Essa é que é a grande questão. 
Hoje,  nos aproximamos dessa si
tuação ao entendimento de que 
não se pode imaiµ_nar uma Consti
tuição analítica, Já que isso -redun
daria numa vitória de uns sobre 
os outros e, certamente, seria a 
derrota de todos, porque teríamos 
um texto com bauca legitimidade 
para algumas forças poJíticas aqui 
de dentro. 

Afif Domingos - Acredito exis
tir um consenso entre nós de que 
o caminho que perseguimos foi
quase um aprendizado para che
garmos à conclusão do q ue é
Constituinte ou Constituição. Na
verdade, teria de haver uma dis
cussão de princípios que obede
cessem a uma técnica de constru
ção, e os trabalhos nas subcomis
sões e comissões não permitiram
esse tipo de técnica. Agora, o tra
balho começa a ser feito através
dos grupos infonnaís que se estão
cbnstrumdo, onde houve discus
são menos acirrada, menos emoti
vidade. Os trabalhos produzidos
chegaram perto de um consenso.
Onde houve radicalização, tanto
na ação como na reação, tivemos
textos que acabaram em conflito
entre as partes. Acredito que a fa
se madura da Constituinte começa
agora. A primeira parte foi de afe
rição, de se tomar conhecimento
das muitas tendências dos vários
grupos, que passam a se identificar
com uma linha de ação onde fica

claro que a questão partidária na 
Constituinte, é totalmente ui'tra
pass�da ,  �alendo exatamente a 
1dentificaçao daqueles que têm a 
mesma forma de pensar. 

Marcelo Corde.iro - Aprovei
tando a oportunidade, conside
rando o fato de que todos aqui 
foram membros das comissões te
�áticas ligadas à economia, gosta
na de Jevantar uma questão mais 
específica. Pareceu-nos que os 
problemas económicos, os que di
zem respeito à organização, ao sis
tema tnbutário nacional, aos pro-
blemas da reforma agrária, ao ca
pital estrangeiro, à empresa nacio
nal , entre outros, poderiam ter si
do os principais fatores de diver
gências e confrontos. Outros con
sideram que não. Quer dizer, os 
problemas econômicos, ligados à 
estrutura econômica, à organiza
ção da ordem econômica e social 
são problemas, no momento d� 
pro.cesso coi:istituinte, geradores 
de lillpasses msuperáveis ou onde 
�tão os elemen!os de convergên
cia que podem aJudar nas diversas 
concepções políticas constantes 
aqui no debate? Estes pontos po
dem ou não ajudar a encontrar os 
consensos necessários que todos 
devemos buscar? 

César Maia - O fato é que foi 
criada previamente uma expecta-

Francisco 
Domelles: Não 

podemos 
permitir que 
seis pessoas, 
numa sala 
fechada em 

Brasília, 
determinem 

os recursos da 
sociedade 

sem ouvir a 
própria 

sociedade. 

tiva em relação a confrontos nas 
áreas econômica, tributária e fi. 
nanceira. E como que, responden
do a essa expectativa, se produziu 
um ambiente que favorecea esse 
tipo de reladonamento, principal
mente quando se tinha em mente 
produzir um texto detalhado e 
analftico. O fato é que isso foi 
bom, porque retirou fôJego dos 
grupos mais radicais, posso dizer 
que ate desgastou esses grupos. Os 
piores momentos da Constituinte 
foram aqueles dos grandes con
frontos e muitos meses antes do 
debate em plenário. Por outro la

do, permitiu que, em torno desses 
temas, fossem demandados aque
les parlamentares que pudessem 
entender o que de fundo havia na 
divergência e que o texto pudesse 
abrir espaço para que, a nível da 
poütica economica, uma outra for
ça pudesse avançar o seu pro_gra-
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ma. Um exemplo disso é questão 
�a ernp:esa nacional. Em grupos 
mforma1s colocamos um pouco a 
nu esse problema. Para que se 
quer definir empresa nac1onal? 
Qual a importância de um bote
q_uim ser declarado empresa na
cional? O que muda na vida do 
botequim o fato de ele ser decla
rado empresa nacional ou de um 
supermercado? Esta pergunta te
ve uma resposta. Se queremos de
finir empresa nacional é para fazê
lo para certos fins. Basta, então, 
que o texto diga isso, que para 
os fins que a lei definir ou que 
a lei dispuser empresa nacional é 
isso. Aí a definição mais ou menos 
radicaJ de empresa nacional perde 
a importância, porque se ela é 
muito radical será para finalidades 
mais estreitas, se é menos, pode 
ser para finalidades mais amplas. 
Isso permite, inclusive, desafogar 
algumas preocupações com rela
ção, por exemplo, a 9uestões fis.
cais, no trato fiscal d1Scriminató
rio, que poderia levar a uma ação 
específica de defesa de empresas 
estrangeiras. Essa é, então, uma 
demonstração de que se não fizer
mos a pergunta correta, o que se
quer com isto, para que se quer 
esta definição, pode-se produzir 
um confronto artificial. Uma ou
tra questão relaciona-se com a 
própria história brasileira. Não 
podemos imaginar que, chegando 
a esse momento que chegamos, se 
possam produzir, em relação ao 
passado, mudanças bruscas de or
ganização econôm ica no tex-to 
constitucional. Isso também será 
um processo e, aí falo do preblema 
de intervenção do Estado e dos 
monopólios estatais. Ninguém 
imaginará que o texto constitucio
naJ poderá ferir de uma forma gra
ve aspectos que foram produtos 
de muitos anos de luta política do 
povo brasileiro. 

Estas grandes questões, no mo
mento, encontram-se na véspera 
de serem solucionadas. Acho que 
vai ficar muito pouco. Não se quer 
dizer que, no plenário, não serão 
marcadas algumas posições em 
termos de poder, para alguns gru
pos ficarem satisfeitos de terem, 
na votação, seus pontos de vistas 
marcados nos Anais da Constitui
ção. Mas creio que em teonos de 
entendimento, estas questões não 
vão produzir impasse ou dificultar 
o processo decisório; elas já se en
contram em momento de supera
ção.

AfifDomingos - Para evitar ser
repetitivo em tudo aquilo que con
cordo, com relação ao que foi dito, 
queáa dizer que, participando na 
parte da Subco;mssão de Princí
pios Gerais e, depois, na Coqi.is
são da Ordem Econômica, como 
um todo, nos Princípios Gerais, 
na primeira etapa do trabalho, 
houve uma tendência das partes 
de colocarem posições, de coloca
rem gorduras nas posições que sa
biam que poderiam ser cortadas 
ma.is adiante, num processo de ne
gociação. E afirmo, com seguran
ça, que já na Comiss&o da Ordem 
Econômica, onde os Princípios 
Gerais seriam um capítulo, havia 
uma gredisposição de negociação 
de 80 % do texto. Isso só não acon
teceu em função da radicalização 
da Reforma Agrária. Esta sim, 
uma questão bastante - emotiva e. 
que levou a uma posição muito 
mais de reação do que de consenso 
na aprovação da Comissão da Or
dem Econômica. Dividindo a Or
dem Econômica em princípios ge
rais e a questão da Reforma Agrá
áa, acho que a matéria de discus-

são mais emotiva ficou por conta 
da Reforma Agrária. E isto ainda 
está se arrastando. Mas , com a 
ação de vários grupos voluntários 
logo chegaremos a costurar um 
acordo, a começar pela questão 
principal que é a emissão de posse 
âa terra - quando o conceito é 
de desapropnação de terras deso
cupadas, não exploradas, se entra 
ou não na justiça. Este é um ponto 
que não podemos abrir mão, de 
forma nenhuma. Aí entra outra 
discussão que foi relegada a um 
segundo plano. É o Poder Judi
ciário como um todo. Aventou-se 
a possibilidade da criação de uma 
justiça agrária. Isto é uma aberra
ção. Devemos é flexibfüzar mais 
a descentralização da justiça para 
sua agilização, dando condições 
aos Estados de poderem legislar 
em matéria proces.sual, adaptando 
a sua justiça à sua realidade. Na 
minha opinião, o capítulo do Po
der Judiciário andou muito p_róxi
mo da Reforma Agrária. Creio 
que este ponto sendo resolvido es
taria sendo resolvido também o 
problema da Reforma Agrária. 
Sempre com consenso, eliminan
do-se as posições radicais que 
transformam a Reforma Agrária 
em bandeira ideológica mtranspo
nível.  

Seria uma posição dogmática e 
me parece que dogmas não estão 

César Maia: 
Quando houver 
estabilização, 
a grande lei 
vai ser a do 
Orçamento. 

A experiência 
de outros 

países mostra 
que o ideal 

é o orçamento 
para dois 
períodos 

financeiros. 

sendo discutidos dentro da Consti
tuinte. Precisamos, logicamente, 
com coerência doutrináría, fazer 
aquilo que é possível, de acordo 
com a nossa realidade. Nos princí
pios gerais temos uma posição ab
solutamellte idêntica à do compa
nheiro César Maia. Para que se 
quer definição de empresa nacio
nal? Deixando definido, para que 
se quer, está tudo em ordem. Uti
lizar a definição de empresa nacio
nal como forma discriminatória a 
outros ciwitais que possam parti
eipar do processo produtivo no 
país, me parece que não estaría
mos contribuindo com o desenvol
vimento nacíonal. A nossa tese era 
da imunidade tributária, e o compa
nheiro José Serra encontrou uma 
fónnuJa de redação que dá abertura 
para gue possa ser legislado em ter
mos de isenção de impostos, ou não 
incidência sobre a microempresa. 
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F a l t a  u m a  d e f i n i ç ã o  no ca
pítulp ' ' D o s  P r i n cípios Ge
rais", que é toda a norma federal, 
estadual ou municipal deverá não 
incidir sobre a microempresa se 
em seu texto não houvesse expres
sa menção sobre ela para efeito 
de tratamento diferenCJado, ou se
ja, é um princípio constitucional 
que força o legislador, a cada vez 
que ba�ar uma norma

! 
a pensar 

que a microempresa e,aste exata
mente para que a norma, que sen
do mwto genérica, não acabe in
viabilizando muitas estruturas em
presariais que terminam sendo jo
gadas na clandestinidade. 

Temos um problema sério no 
Brasil, que é o da lei não se adap
tar à realidade, o que acaba geran
do um tipo de intermediação de 
aplicadores da lei à realidade 1 me
diante remuneração. Quanoo se 
pensa que o Estado está fiscalj
zando aquela atuação, na verda
de, há um agente fiscal muito mais 
adaptPndo a lei àquela realidade, 
o que cria um sistema de corrup
ção na máquina. A visão da muni
cipalização da microempresa e de
uma legislação que se adapte a es
sa realidade, acredito que seja um
ponto consensual.
José Serra - Todo o processo de
discussão de leis, especialmente
de uma Lei Maior, em geral é pre
sidido por três tipos de entrecho
ques: o de natureza político-ideo
lógica, outro de natureza resional
e outro de natureza corporativista.
Isso é normal. Temos três setores
atuando. E lógico que em certos
casos se produziu uma polarização
e um e n frentamento,  porque
aquela comissão ou subcomissão
não expressava a média da Consti
tuinte. Esse é um pooto importan
te, que também contribui para a
heterogeneidade. Quando se têm
questões de natureza político-i
deológica, que em geral estão rela
cionadas com o social, com o eco

nômico, questões de natureza re
gional e corporativista, pode-se
ter em certas votações, certos ti
pos de combinações que satisfa
çam a cada um, mas cuja combi
nação , no seu conjunto, resulta ir
racional do ponto de vista da carta
constitucional. Tenho dito que pa
� incrementar a Carta imediata
mente tal como ela está, indepeo
temente das contribuições, preci
saríamos ter no Brasil dois PIB,
dois Produtos Internos Brutos, pa
ra começar e não para terminar.

Por quê? Porque, de alguma 
maneira, ocorreu esse tipo de 
coml?osição. Tem-se, no caso do 
Direito Social , questões como: a 
aposentadoria será feita com o 
maior salário dos últimos doze me
ses. Isso evidenteme11te é uma 
aberração. O processo hoje do sa
lário, com que a pessoa se apo
senta, precisa ser corrigido porque 
não pega a média dos últimos 36 
meses, mas pega dos primeiros 24 
meses. Enfim , há uma questão 
que é insatisfatória. Mas pegar o 
salário mais alto dos últimos doze 
meses para quem trabalhou a vida 
inteira, e nos úJtimos anos com 
uma certa média salarial, não tem 
cabimento. 

Uma outra questão que tem 
muito a ver com coisas de natureza 
corporativa é o problema das vin
culações de verbas nos orçamen
tos, que não têm cabimento no 
contexto de um processo demo
crático em que o Parlamento vai 
participar. Essa é uma grande con
quista que a nova Constituição tra
rá: uma participação efetiva do 
Parlamento na determinação da 
locação da distribuição da despesa 
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no Pais é no controle da execução 
dessa despesa. Como o consti
tuinte Francisco Dornelles disse 
criou-se um esÇtuema de control� 
de despesa pública realmente para 
viabilizar que seja feito quaJquer 
tipo de despesa sem que o Parla
mento aprove. Não somos, a prio
ri, nem contra, nem a favor da 
ex:istência de subsídios. São instra
mentos de política econômica. O 
que é errado é que seja uma coisa 
feita sem que a instância parla
mentar aprove, quando, na verda
de, todas as despesas têm que ser 
aprovadas e examinadas no seu 
mérito pelo Parlamento. Temos 
todo um conjunto de vinculações 
que não tem muito cabimento. Su
põe-se que se vai fazer uma Cons
tituição para sempre. Não se po
dem aceitar vinculações, como 
existem hoje, para mais de cinco 
áreas, sem falar nas vinculações 
indiretas, ou seja, estabelecer per
centuais fixos no orçamento para 
o governo federal, para os gover
nos estaduais, para os municípios
pela eternidade, num país extre
mamente desigual, que muda mui
to ao longo do tempo.

Crescemos mais de dez vezes a 
partir da Segunda Guerra Mu.n
dial. Imaginem se .a Constituição 
de 46 tivesse f�ado coisas casuís
ticas para aquele momento. Hoje 
já estaria se referindo a um quadro 
muito diverso Esses tipos de com
binações tenderam a ter uma força 
muito grande. Vamos ter que um 
trabalho, que é exaustivo e às ve
zes tem de ser feito no miúdo das 
coisas, para dar essa maior coerên
cia económica e social para o tex
to. 

Quando se tinha um regime fe. 
chado - o César Maia teve expe
riência no Rio de Janeiro, e eu 
tive em São Paulo, o Francisco 
Dornelles teve no governo fede
ral, mais ligado à área econômica 
-, o Parlamento não podia modi
ficar nada a respeito do Orçamen
to. Então, era um recurso que os 
parlamentares tinham, a fixação 
dos percentuais constitucionais. 
Nos moldes anteriores a 1964, tí
nhamos uma verdadeira anarquia 
dentro desse processo, em que se 
chegava a aprovar, como no caso 
do último ano do Governo João 
Goulart, um Orçamento que era 
o dobro do orçamento efetivo.
Aquilo que parecia uma partici
pação do Parlamento, levava a
uma diminuição do seu papel, pois 
se eu aprovo o dobro do que vou 
gastar, escolho tudo aquilo. E tudo 
aquilo que foi aprovado não vale. 
Então, temos que tomar cuidado 
para não ficarmos nem nas restri
ções draconianas da participação do 
Paciamento na Constituição de 67
nem para a realidade pré-64 que, 
ademais, foi o que provocou uma 
reação posterior, da Constituição 
de 67.
Vamos ter que enfrentar essas 
questões de uma maneira muito 
realista. Por exemplo, se o Afif 
Domingos acredita que a questão 
da microempresa deve ser colo-
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cada dessa maneira, que ele não 
tr?que o apoio de alguém para a 
microempresa por uma reivindi
cação que seja extremamente rea
lista em outro campo econômico
sociaL, porque a somatória disso 
tudo resuJtaria numa irracionali
dade do conjunto muito grande. 
E provocaria de duas, uma: ou 
uma Constituição para não ser
cumprida, o que desmoraliza a lei 
e perturba o processo democrá
tico, pois aumenta a descrença da 
população em relação à lei, ou, 
então, uma desorganização para 
a vida do país, caso fosse aplicada, 
o que também teria um efeito ad
verso a respeito do processo de
mocrático.

Afif Domingos - A não compa
tibilização da distribuição de re
cursos com a distribuição de fun
ções não vai acabar acarretando 
um aumento brutal da carga tribu
tária, na necessidade de a União 
ter que arrecadar mais tributos pa
ra manter as suas funções com me
nos recursos? 

José Serra - fsso se se imaginar 
que o texto permaneça como está. 
Quero esclarecer: primeiro, tem 
havido uma superestimação das 
perdas que,  eventualmente , a 
União sofreria. Há um problema 
de base, cálculo, numerador e de
nominador. Os economistas -
não os aqui presentes - sabem 

José Serra: 
Subsídio é 

Despesa. Sempre 
fico 

contrariado com 
a idéia de que 
estão sendo 

dados grandes 
subsídios e que 
ninguém está 

medindo 
seus efeitos 

distributivos 
e produtivos. 

utiJi.zar com muita arte a questão 
de namerador e denominador, o 
q�e provoca resultados às v�z�s 
divergentes e pouco perceptive1s 
para os mais leigos no assunto. Se· 
gundo aspecto: tem que haver 
realmente uma maior descentra, 
l.ização. Acho que não tem cabi
mento que os Ministérios da Edu
cação e o do Desenvolvimento U r
bano estejam até hoje distribuin
do verbas para mun icípios. Para 
Qbras de saneamento, verbas a 
fundo perdido ou para a constru
ção de escolas. É a coisa mais irra
cional, porque como um organis
mo tão central vai conseguir detec
tar prioridades em cada municí
pio1 Terá que haver uma descen
traJização, que supõe não apenas 
vontade do governo federal, mas 
também vencer resistências corpo
rativas, porque às vezes as pessoas 
que estão empregadas· em certos 

órgãos gue teriam que ser descen
tralizados não querem, resistem, 
pelo medo ao desconhecido. Isso 
cria uma pressão forte contra a 
descentralização. Muitas vezes o 
receptor da descentralização, a es
fer� estadual ou municipal que de
vena passar a desempenhar essa 
função, também não quer. Eu não 
diria que é generalizado, mas em 
alguns casos o município ou o es
tado querem os recursos mas não 
querem as funções. Esse é o ideaJ 
de todo administrador público: ter 
mais recursos e não ter mais encar
gos para escolher livremente as 
novas atividades. A Comissão de 
Tributação não aumentou nem di
minuiu a carga tributária, P?rque 
a carga tributária era definida por 
aliquotas, por todo um conjunto 
de coisas que serão definidas em 
leis complementares. Em certos 
casos óbvios, há um claro alívio 
da carga tributária. Vou lhe dar 
um exemplo pouco mencionado. 
Se se. realmente mantiver, como 
acho que se tem que manter, a 
integração de sete unpostos num 
só, que é o ICMS, voçê permitirá 
que as exportações industriais te
nham um abatimento de impostos 
muito maior do que hoje têm. Ho
je, só se consegue abater o [PI 
e o 1CM, que são impostos ao va
lor adicionado, mas não se conse
gue abater o custo imbutido de 
energia elétrica, de combustível, 
de impostos aos serviços e tudo 
o mais. Se se jogar tudo isso den
tro do valor adicionado num único
imposto, é possível. É um alivio
de carga tributária global, defini
do stricto sensu, como receita e im
postos, dividido pelo Produto
Interno Bruto ou pela renda na
cional. Teremos aí uma diminui
ção já implícita no próprio texto.
Não estou dizendo que obrigato
riamente haverá essa diminuição,
pode haver ajustes por outros la
dos.. ,Apenas, e é um aspecto mui
to pouco sublinhado por todos
aqueles que se preocupam pela
questão das exportações. É para
mim de uma surpresa completa es
sa fusão. Ela nao está sendo feita
para beneficiar as exportações, is
so é um aspecto dessa medida.
Mas é interessante de se notar que
esse aspecto praticamente tem si
do desconhec1do dentro do debate
a respeito da questão tributária,
e é muito im2ortante. Você pode
ter 200 ou 300 milhões de dólares
a menos de impostos cobrados pa
ra as exportações industriais, o
que não é pouco se você consi
derar que temos l3 bilhões de dó
lares exportados e, portant2, te
mos aí algo próximo a 3,4'7o do
valor delas.

Francisco Dornelles - Acho 
que se você perguntar aos 559 
Constituintes o que eles esperam 
da nova Carta, todos diriam que 
esperavam que ela organizasse o 
Estado de forma a existir um cres
cimento econômico mais susten
tado uma melhor distribuição re
iional e pessoal de renda, mais 
JUStiça social, maiores garantias 
para todos os cidadãos. Agora, se 
você perguntar a cada um como 
atingir esse crescimento, como ter 
mais justiça social, como ter me
lhor distribuição pessoal e regio
nal de renda, como e quais garan
tias devem ser outorgadas, você 
tem divergências muito grandes. 
Não se devem inserir dispositivos 
na Constituição que impeçam que 
as idéias de grupos, que hoje são 
minoritários, no momento em que 
se tomam majoritários possam UU· 

plementar aquela política econô
mico-social que eles acham que ia-

teressa ao País. Não se deve entrar 
em detalhes nem aplicar a camisa
de-força, nem estabelecer normas 
que ferem a própria racionalidade 
do sistema; --Por exemplo, h<_>je, 
que procuravamos um determma
do consenso no campo da saúde, 
havia dispostivos que proíbem que 
recursos públicos financiem enti.· 
dades de.saúde privada. Hoje, dos 
recursos aplicados pelo INAMPS 
na saúde , 50% são feitos através 
de hospitais públicos e 50% de 
convênios com os .hospitais priva. 
dos. Os 50% destinados aos hospi
tais públicos atendem hoje a 1 5% 
dos casos médicos no Brasil e os 
50% aplicados através da rede pri
vada atende a 85% dos casos mé
dicos no Brasil. De modo que, se 
os mesmos recursos hoje fossem 
totalmente aplicados através de 
hospitais púolicos, você hoje só 
atenderia a 30% dos casos médi
cos que se atende. No campo da 
educação grandes investimentos 
j� foram feitos pelo setor privado. 
t só ver o que foi feito pelas uni
versidades catóHcas, yor impor
tantes fundações, colegios de tra
dição, como o São Bento, o Santo 
Ignácio, no ruo de Janeiro. Se vo
cê proibir que o Estado canalise 
recursos públicos para a educação 
privada, qual vai ser a conseqüên
cia? Aqueles colégios vão fechar. 
Então, o Estado vai ter que com-

Marcelo 
Cordeiro: O que 

queremos é 
mostrar a 

viabilidade do 
entendimento, 
do ajustamento 

de idéias, do 
acordo que a 
ANC terá que 
produzir para 

gerar a 
nova 

Constituição. 
prar aquele prédio ou simples
mente todos aqueles investimen
tos feitos para a educação vão ser 
investimentos perdidos. 

José Serra - Como ficou o 
atuaJ texto, você acha que o pro
blema ainda permanece'? 

Francisco Dornelles - Acho 
que o problema persiste pelo mo
tivo seguinte: concordo, inclusive, 
que o financiamento com os recur
sos públicos devem ser destinados 
a entidades privadas sem fins lu· 
crativos, e aeho até que, uma vez 
que seja extinta aquela sociedade, 
o patrimônio v�Jte .P3!'ª. o Estad;> 
ou para outra mstrtmçao conge
nere. Uma pequena nuance que 
está no dispositivo constitucional 
diz o segainte: o Estado, em con
dições excepcionais, definido em 
lei, poderá carrear recursos para 
escolas particulares. Ora, aconte-

ce o seguinte; se ficarmos dois 
anos sem ter essa lei, as universi
dades católicas não resistem dois 
anos, as fundações não resistem 
dois anos. Não é preciso falar em 
lei, apenas diz o seguinte: o setor 
público poderá financiar entida
des privadas sem fins lucrativos, 
desde que todos os seus recursos 
sejam reaplicados na educação e 
desde que o seu patrimônio, caso 
extinta a entidade, seja destinado 
a outras instituições congêneres 
ou ao próprio Estado. Conversan
do é que se busca o consenso. Nu
ma camisa-de-força vamos verifi
car que os recursos que o Estado 
tem para aplicar na saúde e na 
educação, por não ser permitida 
a participação do setor privado, 
menos pessoas vão receber educa
ção e menos pessoas vão receber 
saúde. Deve-se estabelecer regras 
em que a sociedade vai ter o mais 
sagrado direito, que é o direito de 
divergir. No dia em que a minoria 
se tomar maioria, ela pOdf?rá im
plementar aquela política . E aque
la históáa que se vê hoje em vários 
países. A França tem um partido 
socialista, tem um partido mais li
beral. Quando um partido socia
lista chega ao poder, ele faz uma 
política mais socializante, estatiza 
setores, entra numa maior partici
pação do Estado. Quando os so
cialistas perdem a eleição e assu
mem os libera.is, eles tomam a po
sição contrária. Mas se amarrás
semos o monopólio do Estado, ou 
se fiséssemos o contrário, o Esta· 
do não pode intervir, simplesmen
te estávamos impedindo que a so
ciedade, num determinado mo
mento, deixasse de tomar um ca· 
minho ou outro, que varia às vezes 
até em condições conjunturais.
Então, se fizermos uma análise da 
evolução do que aconteceu na In
glaterra nos últimos 30 ou 40 anos, 
veremos que houve u,ma disputa 
do Partido Conservador e do Par
tido Trabalhista, alterando-se no 
poder por problemas de conjun
tura. A Constituiçâô não pode ser 
uma camisa-de-força. Acho que 
ela deve estabelecer regras de or
ganização do Estado que levem 
àqueles objetivos de todos, que 
são o crescimento econômico, a 
melhor distribuição de renda, 
mais justiça social ,  mais garantias, 
sem fechar as portas, para que as 
pessoas possam defender, através 
de legislação o.rdinária, quais são 
os meios de atingir aqueles objeti
vos. Vamos alcançar isso através 
de um consenso. Que todos com
preendam: não quero hoje estabe
lecer ·normas que amanhã, se eu 
mudar de posição, não poderei 
nem fazer uma mudança de políti
ca. Não podemos manietar a so
ciedade por princípios que hoje re
fletem uma maioria. Devemos 
procu,rar posições comuns e não 
colocar dispositivos que venham 
amanhã fenr frontalmente as posi
ções daqueles que hoje são mino
ria e que amanhã podem se tornar 
maioria. 

César Maia - Acho que podía
mos fechar, angular e aproximar 
algumas questões que não estão 
resolvidas ainda no debate preli
minar e que nos parecem impor
tantes. Eu citaria, por exemplo, 
a questão do Orçamento. Quem 
tem experiência do orçamento sabe 
que, de um ano para o outro, 95,
93, 92% das despesas se repetem. 
Uma redução de despesa com pes
soal, por exemplo, é um processo 
que vai ocorrer em quatro, cinco, 
dez anos. Praticamente são despe
sas automaticamente aprovadas, 
como é o caso dos encargos da 
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dívida, os serviços da dívida. Por
tanto, o Poder Legislativo discute 
uma fração muito pequena do Or
çamento e muito importante, que 
são os investimentos e os novos 
programas. Não adianta nada o 
Poder Legislativo discutir os in
vestimentos e os novos programas 
ao nível da generalidade, do Orça
mento-programa, das rubricas ge
néricas. Discutir obras viárias, 
aprovar 50 ou 600 para obras viá
nas não significa rigorosamente 
nada e confere ao Poder Execu
tivo uma flexibilidade muito gran
de. Horizontal, para realizar cer
tas transferências na mesma rubri
ca, e vertical, para negociar o que 
fazer. O clientelismo está ali. Vai 
um pobre deputado pedir a sua 
ponte ao Poder Executivo, que vru 
decidir em setembro, março, abril 
ou outubro. Deve-se buscar um 
método que permita ao Poder Le
gislativo, de fato, negociar o Orça
mento. A experiência de outros 
países, como os Estados Unidos 
e Grã-Bretanha, mostra uma solu
ção gue me pareceu óbvia, que 
é o Orçamento para dois períodos 
financeiros. Aprova-se o orça
mento para o ano seguinte e se 
tem um ano todo para negociar 
o orçamento do ano subseqüente
em detalhes. Essa é a grande lei.
Num país como o nosso, em que
cada semana se faz uma lei impor
tante, certamente a situação não
vai permanecer. Daqui a um, dois
ou quatro anos vamos ter uma si
tuação de estabilização, e a grande
lei vai ser a do Orçamento. Para
que o Poder Legislativo possa
realmente negociar e discutir o Or
çamento naquilo que ele tem de
alterável e de indutor dó processo
de desenvolvimento, a formula é
do Orçamento de dois períodos.
Uma vez negociada, o Executivo
reapresenta a versão final ajustada
do orçamento para o ano seguinte,
que vai ser aprovada em lei, e
apresenta a proposta para o orça
mento do ano subseqüente, para
a negociação e discussão. Essa é
a proposta que estamos introdu
zindo a cada etapa. Se não houver
esse mecanismo, o Poder Legis
l�tiv.o vai pens�r que está discu
tmdo o Orçamento e vai estar dis
cutindo coisas muitos gerais. A se
gunda questão, dentro do capítulo 
do orçamento, é a respeito das 
agências do fomento. O setor pú
blico investe fundamentalmente 
via agências do fomento: BNH, 
agora Caixa Econômica, e BN
DES. Retirar do controle legisla
tivo e da definição legislativa de 
política as agências de fomento, 
principalmente no que se refere 
à alocação de recursos para o setor 
público, é perder um espaço muito 
grande no controle. O orçamento . 
avança quando obriga as empresas 
estatais, na proposta orçamentá
ria, na proposta de comissão, a 
aprovarem seus investimentos no 
Congresso. Mas é fundamental 
que a política da alocação desses 
recursos venha a ser discutida aqui 
no Orçamento: Qúe a Caixa Eco-

nômica e o BNDES tragam a sua 
política para ser aprovada aqui no 
Congresso. 

Afif Domingos-Vou olhar sob 
o ponto de vista do contribuinte,
que é exatamente a sensação que
o contribuinte tem de que o dia
em que o Orçamento publico for
administrado como o orçamento
do indivíduo, dentro do rigoroso
princípio contábil de que não exis
te lançamento no débito, se não
existe contrapartida no crédito, no
dia em que isso acontecer, em ter
mos da estrutura de controle dos
Orçamentos públicos, deixaremos
de ter um Estado opressor da so
ciedade. Hoje, o jndivíduo se sen
te prensado pelo Estado exata
mente pelo desequih'brio existente
entre o comportamento do indiví
duo e o comportamento do Esta
do, por falta de controle orçamen
tário. Não devemos esquecer que
a grande diferença é que o Estado
tem o poder de emitir moeda e
o cidadão não tem. E que não bas
ta isso só estar colocado em termos
de regra constitucional, porque,
de acordo com entendidos, se for
mos analisar nossa atual Consti
tuição, concluiremos que a infla
ção brasileira é absolutamente in
constitucional. Não basta só discu
tir o aspecto técnico da questão
ou da forma de distribuição colo
cada na lei: como a sociedade po
derá cobrar do Governo o cumpri
mento da própria lei. Parece-me
que nessa parte de Direitos e Ga
ranti-as existe um grande avanço
na nossa Constituição, dando, in
clusive, poderes a entidades repre
sentativas da sociedade de serem
partes legítimas, principalmente
nas ações populares.

José Serra - A respeito da 
questão do Orçamento, quero di
zer que houve bons avanços no 
projeto. Avanços no sentido da 
participação do Legislativo, de um 
exame mais demorado do Orça
mento. A idéia de uma lei de dire
trizes orçamentárias não corres
ponde exatamente à proposta do 
constituinte César Maia - mas 
talvez ele não saiba que sua pro
posta foi uma das que deu origem 
a esta idéia, embora não fosse para 
o O�ento do ano que vem -
é a idéia de que o Governo seja
obrigado, já em abril, a enviar um
pré-projeto de Orçamento para
discussão das grandes prioridades.
O Parlamento passaria a neiociar
o orçamento desde o primeiro se
mestre. A idéia da comissão mista 
permanente é um ponto muito im
portante. Já ouvi objeções quanto 
a ela no sentido de que teria muito 
poder dentro do Parlamento, que 
seus membros teriam um poder 
muito grande. Essa crítica, de al
guma maneira pressupõe um Par
lamento de má qualidade, por�ue 
temos de ser capazes de gerar uma 
boa comissão e de mudá-la, caso 
não cumpra as suas finalidades. 

Francisco Domelles - Uma co
missão que deveria ser modificada 
anualmente. 

José Serra - Perfeitamente. 
Mas a comissão em si, como figura 
jurídica - digamos -. deve ser 
permanente, extremamente capa
citada, altamente treinada, muito 
bem equipada e assessorada para 
bem acompanhar o q_ue o Execu
tivo faz. Fui sempre do &ecutivo. 
Minha vída parlamentar começou 
agora. Sei muito bem a desigual
dade que existe entre a informa
ção que o Executívo detém e a 
que o Legislativo também detém. 
O equilíbrio só se pode ter a partir 
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de uma comissão muito bem trei
nada, que seja permanente. Que
ro chamar a atenção para este pon
to, porque esta será uma questão 
muito debatida nesta Constituin
te. Está no projeto, mas sei que 
pessoas muito capacitadas e res; 
peitadas fazem uma grande oposi
ção a esta idéia, prmcipalmente 
sob o argumento de que se criaria 
um foco de poder muito grande 
e manipulável, em tese, pelo Exe
cutivo. Mas não vejo que hoje es
tejamos isentos disso. Mas pode
mos fazer a melhor Constituição 
do mundo que -para colocar de 
urna maneira simples, em uma lin
guagem bem popular - se tiver
mos governo e Parlamento ruins, 
tudo vai ser permitido. 

Outro aspecto é o do controle 
das despesas do Executivo. Mes
mç, sob o risco de redundância, 
insistimos no aspecto de que essa 
comissão vai ter capacidade para, 
quando detectar que uma despesa 
não tem o financiamento claro, 
pedir informação e desencadear 
um mecanismo que venha frustrar 
a realização da despesa ou então, 
se esta for irreversível, definir cri
me de responsabilidade. Outro 
dia, aqui no Congresso, o ministro 
Bresser Pereira disse que deu 100
bilhões de cruzados de subsídio à 
agricultura tenho certeza: pelo 
que conheço do Parlamento -

Afif Domingos: 
A sociedade 

quer diminuir 
desperdícios e 
aumentar a 
eficiência. 

Isso precede 
qualquer 
discussão 
ideológica 

a respeito da 
participação 

ou não do 
Estado. 

que o subsídio à agricultura é uma 
coisa bem vista por muitos parla
mentares. Não vou entrar no méri
to do assunto. Sempre fico um 
pouco contrariado com a idéia de 
que estão sendo dados grandes 
subsídios e que ninguém está me
dindo os efeitos distributivos, que 
não se definiu que efeitos distribu
tivos se deveria ter, bem como os 
efeitos produtivos. Subsídio é des
pesà. Esse dinheiro sai de algum 
lugar. Onde entraram os parla
mentares para decidir a respeito 
dessa depesa? Isso é um absurdo. 
Essa questões são avanços que vão 
depender muito de nossa vontade, 

Francisco Dornetles - Um dos 
fatos importantes é que temos que 
transfenr para a sociedade e para 
o Governo de que o Estado é o
administrador dos recursos que a
sociedade lhe entrega. A socieda-
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de entrega recursos ao Estado, e 
ele devia aplicar, com prioridades 
estabelecidas pela propria socie
dade, obedecendo ao que o José 
Serra disse: essa conta de débito 
de crédito, ou seja, você não pode 
aplicar mais do que aquilo que vo
cê recebe. A sociedade tem que 
discutir se é aquele setor ou se é 
outro que deve receber, os orça
mentos e os gastos públicos têm 
que ser transparentes. Cada cida
dão tem que saber como é aplica
do aquele seu recurso e não pode
mos permitir que seja preservada 
essa situação em que seus indiví
duos, numa sala fechada em Brasí
lia, destinem um percentual enor
me dos recursos da sociedade num 
determinado projeto, sem ouvir a 
própria sociedade. E para que te
nhamos esse Orçamento, a socie
dade participando do Orçamento, 
temos que manter esses disposi
tivos que estão no antepro1eto. 
Não podem ser criados novos gas
tos, despesas, subsídios e investi
mentos que a sociedade, através 
do Congresso Nacional, não tenha 
aprovado previamente. Esse é um 
ponto fundamental. 

César Maia -Fiz uma proposta 
que até essa etaea não passou das 
disposições tans1tóóas: que todos 
os subsídios, isenções, etc. , exis
tentes tivessem o prazo de um ano 
para serem ratificados. No Rio de 
Janeiro, tivemos uma experiência 
em que fomos levantar as isen
ções, subsídios, e,tc., do ICM, que 
estão vigendo. As vezes, bá um 
problema do produtor de amora, 
qualquer que se quer naquele mo
mento, no ano de 1971, você quer 
proteger e cria uma redução de 
base de cálculo, cria uma isenção 
qualquer. Precisamos fazer a revi
são dessas isenções de subsídio, a 
revisão apenas oo sentido de ratifi
cação para eliminar um monte de 
coisas que não mais necessárias, 
mas estão ai por descuido. 

Francisco Dornelles - Um dis
positivo dos mais importantes e 
que foi colocado na Comissão de 
Tributos e Finanças, relatado pelo 
José Serra, foi o que retirou da 
União a faculdade que tem ela ho
je de realizar despesas com recur
sos não aprovados pelo Congresso 
Nacional, que lhe são supridos pe
lo Banco Central. Quer dizer, o 
Banco Central não pode fornecer 
recursos à União para ela realizar 
despesas que não foram aprovadas 
pelo Congi:esso Nacional. Sem es
se dispositivo, realmente o orça
mento vira letra morta. Por últi
mo, eu queria tocar nesses pontos 
levantados pelo Afif Domingos, 
sobre as perdas enormes da 
União. Digo sempre: nós estabe
lecemos, nós mudamos o sistema 
de distribuição hoje existente por 
um sistema racional: o que é da 
União, do Estado e do Município. 
E a União, vocês verificam, todos 
sabem - e o José Serra me colo
cou bem essa distribuição de re
cursos que se chama de fundos 
perdidos que o sistema dá para um 
deputado amigo, para um gover
nador aliado, não dá para outro 
governador. E o arbítrio que tem 
boje a União de alocar recursos 
para detei'minados municípios e 
estados. É o sistema do pires. É 
preciso acabar com esse poder que 
tem a União de dar um privilégio 
a determwadas pessoas, setores e 
a entidades de direito público. A 
mesma obra, quando administra
da {>elo munjcfpio, é sempre muito 
mais barata do que quando admi
nistrada pelo Estado, e mais bara-
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ta quando é administrada pela 
União. De modo que temos que 
promover essa descentralização. 
Grande parte desses recursos, que 
hoje estao sendo transferidos pelo 
Estado, pelo Município e que está 
sendo contabilizado como perda 
da União, não é perda da Unjão; 
está sempre modificando o siste
ma de distribuição do pires e o 
sistema do privilégio da decisão 
arbitrária, os sistemas institucio
nalizados. 

Afif Domingos - O que a socie
dade brasileira quer é, em primei
ro lugar, diminuir desperdícios e 
aumentar a eficiência; talvez isso 
até preceda a qualquer discusão 
ideológica a respeito de particioa
ção ou não do Estado. O impor
tante para nós é o seguinte: não 
podemos, como uma sociedade 
carente de recursos, nos dar ao 
luxo de desperdiçá-los. Portanto, 
o princípio deve ser o seguinte:
tudo que o município possa fazer,
melhor que os estados não o fa
çam; tudo que os estados eu derem
fazer, meltior que a Uniao não o
faça; e tudo que o cidadão, indivi
dualmente ou de forma organiza
çã�t puder fazer, melhor que nem
a união, nem o estado e mem 
os municípios o façam. Se colocar
mos esse princípio, talvez estare
mos até deslocando o nosso pro
jeto para algo que gostaria de cha
mar de "projeto olho do dono", 
porque tudo que for aplicado ,{>er
to do olho do dono, que é o cida
dão o dono dos recursos que supre 
o caixa do Estado, tem melhor re
sultado de aplicação.

César Maia - Nós precisamos 
é sair, e tenho certeza de que nós 
vamos sair, com esse texto que nós 
comentamos no inicio e que vai 
permitir ao meu partido avançar 
o seu programa se estiver no Go
verno; ao partido do Afií avançar
o seu programa se estiver no Go
verno. E essa é uma grande con
quista, porque nestes últimos 400
anos os partidos não têm tido es
paço - nem no Governo e nem
fora dele -para fazer avançar os
seus programas, porque a maior
parte do tempo nós estivemos de
baixo de regimes autocráticos, re
gimes autoritários, em que qs es
paços de liberdade eram reduzi
dos. Essa vai ser a grande conquis
ta, acho que essa é uma grande
vitória que não deve frustrar aque
las forças que se autodenominam
progressistas e que querem con
quistar o paraíso na Constituição.

José Serra - Eu acho que um 
aspecto lateral fundamental desse 
processo de Constituinte é que ele 
está ensejando um tipo de debate 
de conhecimento recíproco e de 
procura de entendimento dentro 
das divergências, que poderá ser 
um ponto de partida muito impor
tante para o desenvolvimento do 
nosso processo democrático no fu
turo. Nós sabemos perfeitamente, 
inclusive pelo que aconteceu em 
64, que o Parlamento teve uma 
grande responsabilidade, forças 
dentro do próprio Parlamento e 
a incapacidade de entendimento, 
a facilidade para a radicalização, 
para procurar soluções fora de si
nais contrários, fora do contexto 
democrático e tudo o mais. Esse 
começo para nós deve servir -
e eu acho que está servindo -pa
ra que nós possamos realmente 
consolidar um Parlamento bom no 
Brasil, porq_ue, sem isso, nós não 
vamos Jamais consolidar o proces
so democrático. Essa é uma coisa 
absolutamente fundamental. 

Arnaldo Sá 
quer eleição 
direta em 88 
Encaminhado pelo presidente 

Ulysses Guimarães, está na Comis
são de Sistematização o projeto de 
decisão de autoria do constituinte 
Arnaldo Faria de Sá (PTB - SP) 
propondo diretas já em 1988. ó
relator Bernardo Cabral (PMD13 
- AM) tem prazo de cinco dias
para dar parecer sobre a matéria,
que será submetida ã decisão do
plenário da comissão.

Arnaldo Faria de Sá diz que é 
justa aspiração do povo, expressa 
nas praças públicas de todo o país, 
de eleger os supremos mandatá
rios, como forma de tornar efetivo 
o procesos democrático. Por isso,
ele P.rOJ)Õe �ue nas disposições
transitórias da Constiutição fique
estabelecida a data de 15 de no
vembro de 1988 para eleição presí
dencíal. Esta definição, a seu ver,
dará tranqüilidade às decisões so
beranas da Assembléia Constituin
te, de vez que a discussão em torno
do mandato presidencial tem gera
do preocupações em ritmo cres
cente, a ponto de constituir-se em
ameaça à Assembléia. O projeto
de decisão recebeu o apoiamento
de 195 constituintes.

IDEAL 
Ao anunciar. da tribuna da 

Constituinte, a referida proposta, 
disse Arnaldo Faria de Sá: 

''Ao chegar aqui, no início deste 
ano, por procuração dos brasilei
ros do Estado de São Paulo, que 
me confiaram o seu voto, não vim 
em busca de notoriedade! Tenho 
pautado a minha atuação parla
mentar nesta Casa dentro de um 
espírito de discrição e, acima de 
tudo, de coerência com os meus 
ideais -ideais de �em nuoca vo
tou para Presidente da República 
e que sempre esteve nas trincheiras 
da resistên ia ao autoritarismo da
queles que, sem o respaldo popu· 
lar, vêm ocupando o Palácio do 
Planalto. Esta Casa ainda não es
queceu as lágrimas de parlamen
tares e do povo quando este plená
rio, pressionado por forças estra
nhas, recusou a emenda Dante de 
Oliveira. E é a ele que quero, neste 
momento, render minha homena
gem. Jovem, cabloco como eu, te
ve sua passagem marcada por 
ideais semelhantes ao que agora 
defendo." 

Após ressaltar que naquele ins
tante iria fazer entrega da proposta 
ao presidente da Constitumte e de 
referir-se ao desafio lançado atra
vés dos jornais pelo constituinte 
Carlos Sant' Anoa, Arnaldo Faria 
de Sá concluiu afirmando que se 
prevalecerem os interesses do país, 
os ideais do povo e dos Constituin, 
tes. sem qualquer ripo de ingerên
cia, o seu proJeto de decisão para 
eleições drretas em 88 será apro
vado em todas as suas etapas, com 
o apoio de todos os constituintes.

Ama/do Sá: aspiração i jus/a 

ADIRP/Reynaldo Stavalc 

Ulysses recebe de Cristina Tavares a emenda que trata das comunicações 

Tocantins: a proposta foi entregue a Ulysses por Siqueira Campos 
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Proposto o 
monopólio das 

. ,.., 

comunicaçoes 
A Federação Nacional dos Jor

nalista e a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Telecomunica
ções entregaram ao presidente da 
Constituinte, Ulysses Guimarães, 
pelas mãos da deputada Cristina 
Tavares, emenda popular apoiada 
por 112 mil assinaturas de todo 
o País, defendendo a manutenção
do monopólio estatal dos serviços
públicos de telecomunicações e o
Conselho Nacional de Comunica
ções.

O grupo de parlamentares que 
apóia a medida, liderado pela depu
tada Cristina Tavares e pelo lí
der do PDT, deputado Brandão 
Monteiro, pediu ainda a atenção 
dos constituintes para a questão 
dos serviços de interligação de 
computadores que, segundo técni
cos ligados ao setor, representa o 
mais avançado serviço tecnológico 
do País e, portanto, deve conti
nuar sob controle do Estado. 

A emenda proposta diz que 
constitui monopólio do Estado a 
implantação, manutenção e explo
ração dos serviços públicos de te
lecomunicações, comunicação de 
dados, inclusive transfronteiras, 
comunicação postal e telegráfica. 
Os serviços pnvados de telecomu
nicações poderão ser implantados, 
desde que se utilizem das redes 
públicas de telecomunicações ex
ploradas pelo Estado em regime 
cJe monopólio. 

Fica asseJ:urada a prestação de 
serviços çe mformação por entida
des de direito privado, através das 
redeslúblicas de telecomunica
ções. implantação, manutenção 
e exploraçao dos serviços públicos 
de telecomunicações pelo Estado, 
em regime de monopólio, servirão 
obrigatoriamente de oportunida
de a que empresas e entidades ge
múnamente nacionais sejam agen
tes do desenvolvimento científico, 
tecnológico e industrial do país. 

A prof osta institui o Conselho
Naciona de Comunicações, com
posto por representantes do Esta
do e da sociedade civU, na forma 
da lei. Compete ao Conselho Na
cional de Comunica�ões, na forma 
da lei, autorizar a utiJL?.ação de fre
qüências ou canais de radiofusão; 
autorizar a implantação e opera
ção de redes privadas de teleco
municações e definir as tarifas a 
serem cobradas na prestação dos 
serviços públicos e de telecomu
nicações. 

Determina ainda a proposta 
que é inviolável o sigilo das teleco
municações, sujeitando-se o infra
tor às penas da lei. Fica assegu
rado o acesso às informações e re
ferências existentes em registro de 
entidades públicas e privadas rela
tivas às pessoas aí mencionadas, 
as quais têm direito a procedimen
to judicial sigiloso, para a introdu
ção de correções nos dados respec
tivos. É assegurado ainda o direito 
à importação, sem impedimentos 
nem discriminações. 

ADMINISTRAÇÃO 
Para garantir a participação l'º

pular na administração da coisa 

pública foram apresentadas duas 
emendas. Uma é patrocinada pela 
OAB-RS, pela Ação Democrática 
Feminina Gaúcha e pelo Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria do 
Papel, Papelão e Cortiça de Guaí
ba, contando com o respaldo de 
31.002 assinaturas. A outra foi en
caminhada pela Comissão Brasi
leira de Justiça e Paz/RJ, pela As
sociação Brasileira de Imprensa/ 
RJ e pela Associação Brasileira de 
Apoio à Participação Popular na 
Constituinte, de São Paulo. 

Bastante semelhantes, as duas 
emendas sugerem que as entida
des representativas de âmbito na
cional, constituídas na forma da 
lei, poderão propor ação de in
constitucionalidade de leis ou atos 
do Poder Público perante o Judi
ciário. Na falta de lei que torne 
eficaz uma norma constJ.tucional, 
aquelas entidades poderão reque
rer à Justiça que determine a regu
lamentação da norma ao órgão 
competente. Caso a regulamenta
ção não ocorra no prazo de até 
90 dias, o Judiciário fica autori
zado a determinados critérios de 
aplicação da norma constitucio
nal. 

Outros pontos importantes des
sas propostas são: a concessão de 
legitim1dade aos sindicatos, asso
ciações profissionais e entidades 
representivas de classe para plei
tear e defender direitos e interes
ses coletivos ou individuais de seus 
filiados, em qualquer instância; a 
permissão para que qualq_uer cida
dão ou entidade mova açao contra 
servidor público, membro do Le
gislativo, do Executivo ou do Judi
ciário, sempre que houver mani
festa ilegalidade ou abuso do po
der. 

TOCANTINS 
Patrocinada pelo constituinte 

Siqueira Campos (PDC - GO) 
e vários outros parlamentares do 
Estado, -foi entregue djretamente 
ao _presidente da ANC, Ulysses 
Gl.l.lDlarães, proposta de emenda 
constitucional que cria o Estado 
do Tocantins. Ela conta com a as
sinatura de apoio de 72.958 elei
tores. 

OUTRAS EMENDAS 
Apoiada pela Federação das 

Associações de Bairro de Salva
dor, Associação de Moradores de 
Plataforma, Associação de Mu
lheres de Cosme de Farias, foi 
apresentada proposta de emenda 
que assegura a aposentadoria para 
as donas de casa. 

Por sua vez, os Sindicatos de 
Operários e Portuários e de Moto
ristas de Santos, São Vicente e Cu
batão, em São Paulo, patrocina
ram proposta que dá à mulher o 
direito· à aposentadoria integral 
aos 25 anos de serviço. 

A Rede Mulher/SP, o Serviço 
da Informação da Mulher NS e 
o SOS Corpo/PE, patrocinaram
emenda que proíbe totalmente a
discriminação sexual.

Jornal da Constituinte 1 



A classe mais pobre, mais mar
ginalizada e desprezada no Brasil 
é a dos neiros, onde se detecta 
o maior índice de analfabetos, de
sempregados. loucos, mendigos e
crianças abandonadas. Sofrendo
discriminação que vai da social à
racial, eles vivem, em sua quase
totalidade, em estado de completa
miséria, moram em favelas nos
grandes centros. não têm pratica
mente acesso ao processo educa
cional, não chegam quase nunca
à universidade, não são aceitos fa.
cilmente no mercado de trabalho.

A seu lado formam os índios um 
contingente de 220 mil - tudo o 
que restou das populosas nações 
indígenas, donas desse extenso 
Brasil do descobrimento, expulsas 
de suas terras, dominadas e massa
cradas, em nome de um falso pro
gresso e de uma duvidosa filosofia 
de identidade nacional. Doentes, 
contaminados �los vícios e vio
lências da "civilização", os índios 
do Brasil estão em fase de com
pleta extinção. 

·'No quadro de elaboração da
nova Carta Magna, em que se pre
tende estabelecer, talvez pela pri
meira vez na História do País, as 
base"5 institucionais para o exer
cício da prática democrática. a ló
gica política determina que o racis
mo seja considerado não só uma 
violação dos direitos e garantias 
individuais e dos direitos coleti
vos, mas um crime contra a segu
rança do Estado democrático•·. 
defende o constituinte Carlos Al
berto Caó (PDT- RJ). Ao que 
a constituinte Benedita da Silva 
{PT-RJ) acrescenta: "Nenhuma 
daquelas situações de inferiorida
de são culpa das etnias discrimi
nadas. São problemas brasileiros. 
E ao demarcarmos novos cami
nhos não podemos ignorá-los. Te
mos que escrever uma nova Cons
tituição de verde, amarelo, azul 
e gente". 

A prática do racismo como cri
me inafiançável, suscetível à pena 
de reclusão, o alijamento dos pre
conceitos e da discriminação a 
qualquer pretexto, o respeito pela 
pluralidade de nossa etrua, a posse 
e exploração das terras indígenas 
por seus legítimos donos, a educa
ção em língua materna e a preser
vação da identidade étnica e cultu
ral das populações indígenas, e o 
corte de relações do Brasil com 
países racistas: estas são as princi
pais propostas ao texto constitu
cional em favor das minorias étni
cas defendidas por grande parte
dos constituintes. "Mais de 50% 
dos constituintes já se manifesta
ram por diferentes meios pela de
terminação constitucional de que 
o racismo seja considerado um cri
me inafiançável. Acho que vamos
ter esse considerável avanço em
relação à legislação atual, que o
considera uma contravenção,
igualando-o, portanto, e tão-so
mente. ao jogo do bicho". A opi
nião é do constituinte Carlos Al
berto Caó, para quem, antes de
tudo. é preciso que se faça uma
correção: os negros não são uma
minoria neste País, e sim, a maio
ria de sua população.

Jornalista e advogado, Carlos 
A lberto Caó observa que "esta
mos para completar cem anos de 
Estado capitalista, cuja grande 
promessa foi a de assegurar a to-
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Retrato 
dos o direito à cidadania. Ao invés 
disso, o que tem acontecido ao 
longo do século é a recusa da cida
dania à maioria da população, é 
a predominância dos regimes polí
ticos autoritários e o povo sendo 
submetido a um amplo espectro 
de iniqüidades. Num país como o 
Brasil, a construção da democra
cia, que implica o exercício da ci
dadania em toda sua plenitude, 
impõe seja dado um fim a todos 
os tipos de discriminação, em par
ticular. ã discriminação racial' . E 
se pergunta: "Como é possível ha
ver democracia no Brasil com o 
negro sendo semicidadão ou sub· 
cidadão, na exata medida em que 
ele constitui a maioria da popu
lação"? 

AS PEDRAS 
Clara ou sutilmente, com pala

vras. gestos ou atitudes, as pedras 
sempre foram colocadas nos cami
nhos das minorias étnicas em nos
so raís. É que o Bra�il se diz an�
rac1sta, antipreconceituoso e anti
ditatorial, assina tudo o que é car
ta, convênio e declaração dos di
reitos do homem, dos direitos da 
mulher, dos direitos da criança, 
vai lá na ONU, fecha com ela e 
não abre etc. Mas só que na prá
tica é diferente. Assim é o que 

"0 que tem 
acontecido 

é a recusa da 
cidadania 

à maioria da 
população. 
Clara ou 

sotilmente, 
são colocadas 

pedras no 
caminho da 

ascensão 
dos negros" 

está acon1ecendo, por exemplo. 
quanto à tipificação do crime por 
motivo de racismo, expresso no 
projeto de Constituição da seguin
te maneira (art. 12, III, d): "A 
lei punirá como crime inafiançável 
qualquer discriminação atentató
na aos direitos e liberdades funda
mentais, sendo formas de discri
minação, entre outras, subesti
mar, estereotipar, ou degradar 
grupos étnicos, raciais ou de cor 
ou pessoas a eles pertencentes, 
por palavras, imagens ou repre
sentações, em qualquer meio de 
comunicação··. O comentário fica 
r.or conta do constituinte Caó: 
'Eu estranhei que o projeto de 

Constituição da Comissão de Sis
tematização, elaborado pelo cons
tituinte Bernardo Cabral, que foi 
fiel às resoluções das comissões te
máticas, tenha adotado comporta
mento diverso no que se refere ao 
problema racial. Embora a Comis
são da Ordem Social tenha expres
so e claramente estabelecido que 
o racismo é um crime, sem deixar,
portanto, margem à dúvida, o tex
to do projeto aprovado pela Siste
matização mistura tanto as noções
e conceitos que termina por esta
belecer que só se configura o crime
racial quando o ato de degradação
é veiculado por meio de divulga-

ção. Já imaginaram se o Códi�o 
Penal dispusesse que há bomicíd10 
apenas quando o ato delituoso é 
filmado pela TV Globo, divul�ado 
pelo ··o Estado de S. Paulo· ou 
veiculado pela Rádio Bandeiran
tes··? 

Caó se diz empenhado. neste 
momento, em desfazer essa confu
são. Da mesma maneira, Benedita 
da Silva, quando afirma: "É bom 
colocar que realmente essas ques
tões têm passado por provas de 
fogo. Assim. passaram nas subco
missões. foram para as comissões 
temáticas, depolS para a de Siste
matização e em cada passagem 
dessas elas foram perdendo algu
ma coisa. Por exemplo. o corte 
das relações brasileiras com países 
racistas não teve lugar na Sistema
tização. mesmo o tendo tido na 
temática. Só o fato de o assunto 
estar sendo tratado na elaboração 
da Constituição, a gente já consi
dera uma conquista, embora este
jamos ainda muito longe da vitó
ria. Nossos aliados. entretanto. 

• 

"Os negros ganham, em média, 20% menos que os brancos para 
prestarem os mesmos serviços, ainda que possuindo idêntica formação 
educacional. A cor da pele é um fator que classifica de tal maneira no 
mercado de trabalho que nem mesmo idênticos padrões de formação 
educacional são capazes de reduzir a incidência da discriminação racial.'' 

Constituinte Carlos Alberto Caó (PDT - RJ) 

''Há 100 anos da Abolição, a situação do negro é praticamente a 
mesma no Brasil: joguete das políticas governamentais de todos os tempos. 
"Trocaram o chicote por uma caneta." 

Constituinte Benedita da Silva (PT - RJ) 

"RETRATO FALADO 

Cabelos de caracóis duros. 
a esconderem a vergonha 
de um miolo 
raquítico. 
Nos olhos, uma 111.z de ansiedade 
latente, 
ou uma sombra de medo 
inconsciente. 
Maçãs do rosto, já não tem. 
Foram comidas pela fome do tempo. 
Num certo tempo de fome. 
Os primeiros dentes caíram, 
os segundos, já nem chegaram 
inteiros. 
Talvez. por isso, tenha um sorriso 
muito mais aberto. 
A pele é negra, mas não esconde 
uma palidez quase mortal, 
que se acentua nos lábios. 
Ele é assim, Doutor. Absolutamente igual 
à maioria desses que andam por aí.,. 

Poeta-Jornalista Paulo Neves

''Retrato do Tempo", Coleção 
Lima Barreto, Volume II, 1984.

Jornal da Constituinte 

aumentam. Por outro lado, os 
"lobbies" contrários estão funcio
nando em todas as áreas. A pres
são é muito grande. 

O combate ao racismo não po
de, de modo algum, desprezar o 
fato de o Brasil manter relações 
com países racistas, lembra a cons
tituinte carioca, quando indaga: 
"Por que manter comércio, se nós 
somos democratas, com um país 
racista que tira das salas de aula 
as crianças para morrerem, que in
vade suas casas com anuas de fo
go? Nosso País bem poderia ser 
o �xemplo, liderando o repúdio
ã Africa do Sul, cortando todo tipo
de comércio ou relacionamento
com ela. Tenho certeza de que ou
tros países se aliariam a nós nessa
iniciativa". Neste ponto, o repre
sentante do PDT, também cario
ca, Carlos Alberto Caó, é bastante 
incisivo: "É uma obrigação polí
tica e moral dos constituintes esta
belecerem que o Estado brasileiro 
não manterá relações diplomáti
cas nem comerciais nem permitirá 

que operem em território nacional 
empresas de países que aootem a 
política segregacionista. Após a 
promulgação da nova Constitui
ção, não terá mais sentido que o 
Governo brasileiro mantenha 
qualquer tiP,O de relações cpm o 
regime do 'apartheid" da Africa 
do Sul". 

"Trocaram o chicote por uma 
caneta", diz a constituinte Bene
dita da Silva, ao identificar na ex
ploração das comunidades indíge
nas o meio de se promover o des
respeito de sua própria cultura, pi
soteando-lhes a pureza, a beleza, 
a fraternidade e a felicidade de 
que era� �etentoras quando fora 
do conv1v10 com os brancos. E 
quanto aos negros, ela identifica 
também algo sutil que faz com que 
se transformem em joguetes das 
políticas adotadas por diferentes 
governos ao longo de nossa Histó
ria. Esse algo sutil, que nos é encu
cado �r um processo educacional 
deformado, que faz com que, ao 
abrir a porta de sua casa, ela pró
pria, inúmeras vezes, ouça a per
gunta que soa como uma chico
tada: "-A deputada está? A do
na da casa esta"? Porque, por trás 
de palavras tao Slmples está todo 
um contexto discriminatório que 
não admite a um negro ser dono 

"A cultura 
indígena é 

desrespeitada, 
pisoteando-se 

a beleza, 
a pureza e 

a fraternidade 
que os índios 

possuíam 
antes de 

manterem 
convívio 

com os brancos" 

da casa nunca, e sim, somente em
pregado, e muito menos ainda se.r 
um deputado, um constitumte. 
Esse aJgo sutil que faz com que 
se tome o índio sempre como uma 
coisa muito folclórica, muito en
graçada, mas que jamais pode ser 
íevado a sério. Esse algo sutil, que 
se infiltra por todos os lugares e, 
sem guerer, sem dizer, sem afir
mar Jamais, vai tentando faJ;er 
com essas comunidades basilares 
na formação do povo brasileiro 
vão perdendo a memória de sua 
própria identidade. "É terrível", 
desabafa a representante do Rio 
de Janeiro, acrescentando: "Pare
ce 9ue o objetivo é se tentar fazer 
índios aculturados e negros cada 
vez mais brancos". 

EDUCAÇÃO 
''O padrão educacional forma as 

mentes e consciências contra os in
teresses de afirmação do nosso po
vo. Ele dá as costas, se põe de 
costas para a História real élo nos
so País. Os meios de comunicação 
de massa desempenham também 
papel extremamente negativo", 
declara Carlos Alberto Caó, res
pondendo à pergunta de que essa 
mentalidade preconceituosa teria 
de ser transformada a partir dos 
bancos escolares. Para ele, "a ten-

dência dominante é de desvalori
zação da contribuição central e es
sencial que os negros têm dado 
à formação da cultura, da econo
mia e da sociedade brasileira". As 
manifestações - continua ele -
estão em todo lugar. Hoje, elas 
se tomam cada vez mais camufla
das. Na escola, nos partidos políti
cos, no Parlamento, nas Forças 
Armadas, nos locais de trabalho 
a educação e os meios de comuni
cação de massa têm um peso mui
to grande. 

Essa é também a opinião de Be
nedita da Silva, ao afirmar que 
"escrever na Constituição é muito 
pouco, só isso não promoverá o 
resgate, a imensa dívida que o País 
tem para com suas etnias oprimi
das". A nível de resgate cultural 
-acentua a representante do PT

- é preciso que haja uma mu-
dança interna em cada um de nós,
pela deformação que sofremos no
trato com essas etnias. Não basta
estar escrito. Outro ponto impor
tante é que temos de trabalhar
muito dentro da ordem econômi
ca, porque de nada adianta estabe
lecerem-se normas e regulamen
tos no social se não se destinarem
recursos para cumprimento da lei. 
Certamente que terão o mesmo 
destino de tantas leis que já se fize·
ram neste País. Como as leis do 
Ventre Livre, do Sexagenário, da
Abolição que, na prática, pouco
ou nada funcionam.

"Por que -indaga a constituin
te - não se mostrar na escola, 
sob o ponto de vista crítico, o que 
aconteceu, por exemplo, no Qui
lombo dos Palmares? Por que não 
se levar, através da análise impar
cial, à cvidéocia de que Palmares 
foi uma prova irrefutável de que 
era poss1vel haver uma sociedade 
justa, feliz? Por que não se repetir 
Quilombo? Inclusive porque, no 
Quilombo, a comunidade indíge
na teve maior solidariedade. De
pois, pobre dela! Ficou sozinha 
numa batalha incrível." 

Aliás, para Benedita, a questão 
indígena é pior do que a do negro, 
se é que pode haver pior dentro 
do péssimo. Porque o negro ainda 
detém o código do colonizador, 
isto é, fala português, e assim de
nuncia mais, tem mais instrumen
tos para sua luta, sem tréguas, e 
suas denúncias - quem sabe? -, 
como aiora, possam transformar
se em direitos. E o que se faz com 
os índios, antes de ser errado, é 
um verdadeiro pecado contra a 
criação, pois sob o ponto de vista 
dela. a comunidade indígena é o 
maior movimento ecológico q,ue 
se possa fazer num país e o ma1or 
acervo de conhecimentos científi
cos e naturais que se possa res
guardar sem violências. 

Como se falasse consigo mes
ma, Benedita deixa fluir as pala
vras num acento especial que a ne
gritude ancestral que lhe formou 
a raça faz soar como uma melodia: 
"O índio não pensa em bomba, 
em agrotóxico. Sabe como tirar 
água da rocha e pão da terra. E 
onde plantar suas aldeias. Ele sabe 
quando vai chover e quando vai 
fazer sol. Ele conhece a natureza. 
tem intimidade com ela. Os ín· 
dios, Ah l eles são os verdadeiros 
defensores da vida". 

Maria Valdira 

9 



Constituifites defende� a 
ecologia e os favelados 

A destruição da flora e da fauna do Panta
nal foi denunciada pelo constituinte Rai
mundo Bezerra (PMDB _:_ CE). Se&undo 
ele. a depredação provocada pelo garimpo, 
pelos caçadores e pelos projetos económi
cos mal elaborados e despreocupados com 
a ecologia podem destruir o maior santuário 
ecológico do planeta. Ele pediu medidas 
urgentes para assegurar a manutenção das 
condições ambientais na região. 

Ubiratan Aguiar (PMDB - CE), por ou
tro lado, defendeu uma reforma urbana que 
minimize o problema do "afavelamento" 
das populações de baixa renda. Ele entende 
que o controle de vastas áreas urbanas por 
poucos privilegiados tem favorecido a espe
culação imobiliária e a pressão desses pe
quenos grupos sobre as prefeituras e autori
dades do Governo, além de tomar escassas 
as alternativas de assentamento das famílias 
pobres. 

A criação de um imposto progressivo so
bre as terras urbanas ociosas ou não plena
mente utilizadas, segundo o Deputado, é 
um mecanismo eficaz para estimular a refe
rida reforma. Deve-se ainda - acrescentou 
- dotar a União de recursos legais para
intervir no problema, que hoje está afeto
exclusivamente ao prefeito; e também defi
nir a função social da propriedade, para
que ela deixe de servir exclusivamente aos
interesses dos grandes proprietários.

Pronunciamento repercute 
Um dos temas que causou maior mobili

zação das lideranças partidárias durante a 
semana yassada no plenário da Assembléia
Naciona Constituinte foi o pronunciamen
to do Ministro do Exército, Leónidas Pires 
Gonçalves, a respeito de diversas matérias 
constitucionais. 

Para o constituinte Miro Teixeira do 
PMDB, o pronunciamento do Ministro é 
"uma marca do passado", dando por supe
rada essa visão qu� divide a sociedade brasi
leira em civil e militar. Segundo o parla
mentar do Rio de Janeiro, uma reunião de 
ministros de outras áreas não teria a mesma 
repercussão, insistindo que hoje a Nação 
não se divide em civis e militares, mas entre 
nacionalistas e entreguistas. Miro Teixeira 
disse esperar que a Constituinte tenha como 
preocupação elaborar uma Carta moderna 
com o enfoque principal voltado para a área 
social e a defesa das riquezas do País. 

Para o líder do PDT, constituinte Bran
dão Monteiro, os ministros militares têm 
todo o direito de manifestar suas opiniões 
sobre os assuntos nacionais. Afinal, recor
dou o parlamentar, eles exercem uma fun
ção civil, e, por isso, sobretudo o Ministro 
do Exército deve ser convidado a compa
recer à Assembléia Nacional Constituinte 
para manifestar e defender suas propostas 

diante dos parlamentares, da mesma forma 
como outros setores da sociedade foram 
convidados a prestarem sua colaboração à 
nova Constituição. 

O líder do PCB do B, constituinte Ha
roldo Lima, também criticou o pronuncia
mento do Ministro do Exército, principal
mente quando trata da questão da anistia 
aos militares punidos pelo Golpe de 64, a 
estabilidade no emprego e a duração da jor
nada de trabalho que pode ser fixada em 
quarenta horas. 

O constituinte Luizlnácio Lula da Silva, 
líder do PT. afirmou que as propostas apre
sentadas pela Comissão de Ordem Social 
enfrentam vários adversários. Manifestou
se contra mensagem apresentada pelo Mi
nistro do Trabalho, alterando a organização 
sindical e a lei de greve, quando a Consti
tuinte está a apenas quatro meses do prazo 
6nal. Esse projeto foi entregue, na opinião 
do parlamentar, mais com o intuito de 
orientar os constituintes que dão sustenta
ção ao Governo. 

Jorge Arbage, do PDS do Pará. segundo
vice-presidente da Constituinte, afirmou 
que a matéria sobre anistia deve ser tratada 
em comunhão de acertos com os chefes mili
tares. 

"Que se ouçam as razões e tire-se a mé
dia''. 

A mulher, a negra, 
a favelada preside 

a Constituinte 

Na semana passada, no dia 24 de 
junho, o plenário da Assembléia Na
cional Constituinte viveu um fato his
tórico: pela primeira vez uma mulher, 
negra e ex-favelada, a constituinte 
Benedita da Silva (PT- RJ), na qua
lidade de suplente da Mesa, presidiu 
os trabalhos de uma sessão ordinária. 

Vários oradores, entre eles os cons
tituintes Mário Lima (PMDB -
BA), Ademir Andrade (PMDB -
P A) e Theodoro Mendes (PMD B -
SP), saudaram o acontecimento. Mo
mentos depois, o Presidente Ulysses 
Guimarães, em nome da Mesa, se as
sociou ao registro, que teve, ainda, 
palavras elogiosas de representantes 
dos demais partidos. 

O sistema 

parlamentar 

é capaz de 

resolver as 

A adoção do sistema de gover
no parlamentar no Brasil foi um 
dos temas bastante debatidos no 
Plenário da Constituinte. O cons
tituinte Jofran Frejat (PFL -
DF), mostrou-se ainda em dúvida 
sobre essa proposta, destacando, 
entretanto, que não acredfta na es
tabilidade política advinda exclu
sivamente do sistema de governo 
adotado por um país. 

O constituinte paulista discorda 
do argumento dos partidários do 
presidencialismo de que não pos
suímos partidos fortes. Na sua opi
nião, o presidencialismo não foi 
capaz de criar partidos fortes e de 
evitar as graves crises institucio
nais. 

O constituinte Joaquim Bevilác
qua (PTB - SP) é de opinião que 
o regime de gabinete "é um celeiro
de lideranças políticas", tem bran
do, para argumentar, o surgimen
to de grandes estadistas na Europa 
após a Segunda Guerra, quando 
na maioria dos países se adotou 
o sistema parlamentarista de go
verno. 

"Carta vai 
refletir a média" 

- A  futura Constituição não
vai ser escrita por nenhum grupo 
ideológico; será de todos, refletin
do a média dos nossos sentimen
tos, para que não corramos o risco 
de termos exacerbadas as frustra
ções. 
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crises? 

- Crises podem irromper em
ambos os sistemas - garantiu -, 
se não forem superadas as dificúl
dades no campo econômico. 

O constituinte Airton Sandoval 
(PMDB - SP) defendeu a insti
tuição do parlamentarismo no 
Brasil - "indispensável ao aper
feiçoamento político, já que a de
mocracia, com é sabido, repousa, 
essencialmente, nos partidos polí
ticos", afumou. 
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Segundo Bevilácqua, as idéias 
que ainda serão aperfeiçoadas le
varão o País a superar o arcaico 
sistema presidencialista que trans
formou os representantes do povo 
� de vereador a senador - em 
"despachantes deJuxo". 

As palavras são do constituinte 
Ibsen Pinheiro (RS) vice-líder do 
PMDB, que realçou o trabalho 
desenvolvido nas Subcomissões e 
Comissões para dizer que este é 
o momento de se encontrar um
eixo de gravidade na elaboração 
do novo texto constitucional. Ele 
a rgumentou  também que  o 
PMDB, ao lado dos demais parti
dos, vai contribuir decisivamente 
para que o Pais tenha uma. Consti
tuição moderpa, que registre os 
avanços sociais e preserve as insti
tuições e valores que o País tem 
cultivado. 

Pedida eleição 
geral para 88 

A realização de eleições P.erais 
no País no próximo ano, 'para 
completar a reconstrução da or
dem juddica•·, foi defendida pelo 
constituinte João Natal, do 
PMDB de Goiás, em pronuncia
mento feito da Tribuna da Consti
tuinte. 

Lembrou o parlamentar goiano 
que em 1988 serão realizadas elei
ções para prefeitos e vereadores 
e que "esta data poderá consti
tuir-se num marco histórico com 
as eleições dos integrantes dos de
mais cargos, dando maior força ao 
advento da democracia plena no 
País'', afirmou. 

Na opinião de João Natal, após 
a promulgação da nova Constitui
ção, devem ser marcadas eleições 
para vereadores, prefeitos, depu
tados estaduais, governadores, 
deputados federais, senadores e 
presidente da República. 

A constituinte Cristina Tavares 
(PMDB - PE) defendeu a reali
zação de eleições presidenciais no 
próximo ano, depois de mostrar 
sua desaprovação ao Governo da 
Nova República, considerando-o 
antinacionalista, ao aprovar um 
modelo econômico que prejudic!a 
os interesses nacionais. 

Prisco defende 
voto distrital 

O constituinte Prisco Viana, do 
PMDB da Bahia, defendeu a insti
tuição do voto distrital no sistema 
eleitoral brasileiro, afirmando que 
esta fórmula ''nada contém de ca
suísmo e muito menos se trata de 
uma peça com suposta trama dia
bólica destinada a acabar com os 
pequenos partidos". 

Na sua argumentação, Prisco 
Viana mostrou que o voto distrital 
também não se destina a acabar 
com o debate ideológico nas elei
ções ou facilitar a ação do poder 
econômico nos pleitos, "como in
sinuam os críticos desse sistema". 

Segundo o parlamentar baiano, 
é necessário examinar a proposta 
sem qualquer tipo de preconceito. 
O fundamental - disse - é bus
car uma melhor qualidade para a 
representação poJítica que favore
ça a consolidação dos partidos po
líticos. 

• 
Anna pede 
pior avanços 

Um ap,!lo ao plenário da Cons-· 
tituinte para que os avanços con
quistados até agora sejam manti
dos nas p,ró'l(.imas etapas foi feito 
pela cons1tituínte Anoa Maria,Rat
tes (PMDB - RJ), para quem as 
duas primieiras fases foram marca
das princ!ipalmente pela intensa 
participaç:ão popular, "como par
te da cobrança da imensa dívida 
política e social que a classe diri
gente tem com a Nação". 

Segundo ela, a dívida social é 
com mais de 80% da população: 
90 milhõc:s de pessoas que vivem 
em processo de degradação da 
quahdade: de vida, dos quais 40 
milhões já em miséria absoluta, 
quadro esse que se agrava pela dí
vida extema e interna do País, am
pliadoras de suas distorções. 

Anna Maria Rattes quer que 
seus companheiros do PMDB se
jam fiéis ao programa partidário, 
lembrando-se dos compromissos 
com a reforma agrária e com a 
instituição de uma política agríco
la e com a formulação de uma polí
tica industrial. 

MlOBILIZAÇÃO 

A cons)ituinte Benedita da Silva 
{PT-RJ

I

) teme, por sua vez, que 
a futura Constituição possa acabar 
se transformando em letra morta 
e, para que isso não aconteça, elJI 
defende a mobilização popular co
mo instrumento de pressão, além 
da criaçãQ de mecanismos de con
trole e fis1:alização do texto consti
tucional e das leis ordinárias. 

També1111 ela acredita ser funda
mental que a Constituinte consa
gre os av,anços até aqui conqujs
tados, ga1rantindo a ltberdade de 
organizaç:ão e exr,ressão, indepen
dentemen1te de 'nascimento, et
nia, raça, cor, sexo, trabalho, reli
gião, orientação sexual, deficiên
cia física ou mental". 

Anna Ranes: as primeiras etapas foram 
marcadas por intensa participação do povo 

Para Benedita da Silva, é atra
vés da lei que se possibilita a aber
tura de fissuras na dura carapaça 
da intransigência, da intolerância 
e do autoritarismo, sendo impor
tante, porém, que, além disso, se 
mantenham as lutas setoriais para 
que se aprofunde a discussão e o 
enfretamento em favor dos setores 
oprimidos do Pais. 

Outro que vê  na força da 
pressão popular o instrumento pa
ra a consecução dos objetivos tão 
aguardados da nova Carta é o 
Constituinte Féres Nader (PDT
RJ). Ele está convicto de que a 
presença do povo na Assembléia 
Nacional Constituinte é que con
tribuirá para a elaboração de uma 
Constituição à altura de suas espe
ranças. 

Féres Nader assinala que a str 
ciedade brasileira vive hoje uma

insatisfação generalizada pelo que 
ele chama de "inércia do Estaao", 
que, historicamente, segundo o 
parlamentar, tem sido sempre uti
lizada pelas classes diri&entes para 
a defesa de seus própnos interes
ses. 

Só]lon vê povo "descrente 
de tudo e de todos'' 

As difi culdades com que os 
constituintes se deparam para tra
tar dos teimas constitucionais, em 
um momento em que a situação 
econômica, política e social do 
País está bastante difícil, foram te
ma de an.ilise do constituinte Só
lon Borges dos Reis (PTB - SP).

É que, segundo ele, o povo, 
descrente de tudo e de todos, pode 
supor que: a ANC tenha alguma 
responsabilidade neste panorama 
que, no entender do parlamentar, 
é dos mais tristes e melancólicos 
de nossa história. 

Em ade:ndo à tese, Sólon Bor
ges dos Rê!is argumenta ainda que 
não seria de admirar de- o povo 
perguntar-se qual o sentido do 
Congresso Constituinte, dentro de 
um regime de governo "malaba
rista'', onde se inventam palavras 
para distr,aír a população de seus 
sofrimentos. 

Já o constituinte Mansueto de 
Lavor (PMDB - PE) vê a coisa 
sob outro prisma. Dizendo-se não 

participante do rol dos desalenta
dos, ele só tem elogios ao trabalho 
que vem sendo feito pelos consti
tuintes, trabalho esse que, em sua 
opinião, está em sintonia com a 
realidade do País e pode ser tradu
zido com substanciais avanços. 

S6/on Reis: panorama dos mais tristes 

Projeto não 
é estatizante 

O constituinte Artur da Távola 
(PMDB - RJ) lamentou que seu 
anteprojeto tenha sido re1eitado 
sem sequer ser discutido na comis
são que tratou da Educação. Ele 
condenou aqueles que qualifica
ram sua proposta de estatizante, 
quando na verdade o que propôs 
foi a valorização da escola pública 
e a garantia da existência da escola 
privada, mesmo sem o apoio do 
poder público. 

Artur da Távola lembrou que 
seu substitutivo previa recursos 
públicos para escolas de nível su
perior, que mantêm cursos de pós
graduação e desenvolvimento de 
projetos de pesquisa. 

Para o constituinte Ubiratan 
Aguiar (PMDB - CE), a comis
são não soube nem mesmo refletir 
o pensamento dos educadores,
coincidente com o programa do
PMDB. 

O constituinte Adylson Motta 
(PDS - RS) advertiu que a As-' 
sembléia Nacional Constituinte 
"não poderá cometer o crime de 
eliminar o ensino particular no 
País", até porque um aluno em 
uma escola particular, S'egundo 
ele, custa apenas um quinto do 
que o Governo gasta com este 
mesmo aluno matriculado em uma 
escola pública. 

O parlamentar do PDS gaúcho 
defendeu a ampliação da escola 
pública ao Brasil, desde que ela 
não interfira na libe.rdade de esco
lha daqueles que buscam para seus 
filhos melhor qualidade de ensino, 
como se verifica na rede particular 
de ensino. 

O constituinte lamentou que a 
Comissão Temática específica não 
tenha dado uma defínição clara 
para a polêmica hoje existente en
tre o ensino público e o particular. 

Anur dD T4vola: escola privada � existhl· 
da garantida 

Empregos para 
os deficientes 

Após declarar que milita há 23 
anos em defesa dos direitos das 
pessoas deficientes, principalmen
te dos doentes mentais, o consti
tuinte Nelson Seixas (PDT-SP) 
comunicou haver apresentado 
proposta à Constituinte que ob.ri
ga as empresas públicas a terem 
pelo menos 3 % desses deficientes 
em seus quadr.os funcionais. A 
proposta v1sa a mtegrar essas pes
soas no ambiente familiar e adap
tá-las ao mercado de trabalho, "o 
que acontece em países desenvol
vidos, como os Estados Unidos". 
O parlamentar também apelou ao 
INCRA e ao MlRAD para que, 
ao desapropriarem terras devolu
tas,.reservem uma área rural a en
tidades que cuidem de pessoas de
ficientes. 

1..ndrade acha reforma 
essencial à paz no campo 

Andrade: mecanismos seguros para justa ,Jir. 
tribuição da ,e"a 

Há uma verdadeira guerra civil 
.na Amazônia entre os grandes 
proprietários de ferra e milhares 
de trabalhadores rurai.s e homens 
do campo que lutam pelo direito 
a um pedaço de terra. Quem diz 
isso é o constituinte Ademir An
drade (PMDB-PA), acrescen
tando q_ue a questão da reforma 
agrária é essencial: "É preciso ga
ranti-la, sem o que a Constituinte 
não estará contnbuindo para a paz 
no campo". 

Essa garantia, em sua opinião, 
não deve ficar restrita a providên
cias de redistribuição de terras, 
mas dizer também respeito a re
cur�os financeiros, entre outros, 
capazes de possibilitar o assenta
mento das famílias. 

Ademir Andrade chama a aten
ção igualmente para a urgência de 
que na nova Carta sejam estabele
cidos mecanismos seguros que 

. possibilitem a justa distribuição de 
terras. 

Também o constituinte Nelton 
Friedrich (PMDB-PR) tem a 
questão da terra como fundamen
tal na ordem de prioridades da As
sembléia Nacional. É assunto de
cisivo - diz ele -, além de ser 
o mais antigo e grave problema
nacional.

Sua expectativa - segundo as
sinala - é que o relator da Comis
são de Sistematização, Bernardo 
cabral (PMDB-AM), consagre 
a reforma agrária através de uma 
nova dimensão, de maneira a ob
ter como resultado a paz no inte
rior brasileiro. 

Nelton Friedrich diz esperar 
também gue a distribuição de ter
ras seja Justa e evite o envelhe
cimento precoce, pela degradação 
ámbiental, do solo fértil do Brasil.· 

FriedricJ,: a quest4o dD terra I prioridaqe fim· 
damental da Consliruinte 

Escolas privadas também 
receberão ajuda oficial 

As verbas dos governos não se
rão destinadas apenas às escolas 
públicas. A visita de representan
tes do Conselho Nacional de Se
cretários de Educação e da União 
Nacional de Dirigentes Munici
pais de Educação ao presidente e 
ao líder do l>MDB na Constituin
te, deputado Ulysses Guimarães 
e senador Mário Covas, para apre
sentar emendas à nova Carta, aca
bo.u não obtendo os resultados es
perados. Eles foram informados 
de que o texto do relator Bernardo 
Cabral não contempla a exclusi
vidade das verbas governamentais 
ao ensino l'úblico, como reivindi
cam as entidades. 

Está previsto o repasse de ver
bas públicas também para esoolas 
comunitárias, confessionais e fi

lantrópicas sem fins lucrativos. O 
presidente Ulysses Guimarães in
formou que o texto foi definido 
após reuniões do relator da Co
missão de Sistematização com os 
relatores das subcomissões e co
missão que trabalharam sobre o 
tema Educação, o senador João 
Calmon (PMDB-ES) e o depu
tado Artur da Távola (PMDB
RJ). Saiu vitoriosa a tese do sena
dor João Calmon que defendeu 
com muito ardor as escolas confes
sionais. 

Sem informar o conteúdo do 
texto do substitutivo de Bernardo 
Cabral, o deputado Ulysses Gui
marães afirmou que a solução foi 
boa para as escolas públicas. Mas 
os representantes dos secretários 
estaduais e municipais de Educa
ção já tinbam dele tomado conhe
cimento através do senador Mário 
Covas e não concordaram com a 

avaliação do presidente da Consti
tuinte. O presidente do Conselho 
Nacional, Fábio Bruno (DF), en
tende que essa exceção aberta pe
lo relator permitirá que outras es
colas particulares venham a rece
ber verbas públicas, mesmo tendo 
fins lucrativos. 

Fábio Bruno admite apenas 
uma exceção: repasse de recursos 
para escolas comunitárias e filan
trópicas que não cobram qualquer 
taxa de anuidades. Assim, fica
riam excluídas as escolas privadas 
com fins lucrativos e até mesmo 
as escolas confessionais que não 
têm fim lucrativo, mas cobram ele
vadas taxas. "Sabemos do poder 
da CN];3B, mas vamos lutar por 
essa proposta", afirmou o secre
tário de educação do Distrito Fe
deral. 

A partir de agora, eles vão tra
balhar pela aprovação do texto do 
anteprojeto da Subcomissão da 
Educação, Cultura e Esporte, que 
estabelece a exclusividade das ver
bas do Governo para escolas pú
blicas. Fábio Bruno acha q_ue as 
universidades católicas que traba
lham com pesquisa, algo que inte
ressa à Nação, de"em procurar re
cursos junto ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Considera 
um crime o repasse de recursos 
públicos para essas escolas, en
quanto milhões de crianças estão 
fora da escola fundamental. 

As entidades defensoras da ex
clusividade das verbas públicas pa
ra as escolas públicas estão colhen
do assinaturas para apresentar em 
plenário a sugestão que consagra 
esse tipo de postura do Estado. 
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Cidadão 
assume a 
iniciativa 

. O cidadão terá ainda o diTe!to <;Je ser ouvido, através de plebis
cito ou de refe_rendo, no pnmerro caso para aferir a vontade 
popular a respeito de �ssunto de grande relevância, e no segundo 
para dar sua aprovaçao ou reprovação a determinada lei. 

Ins�en!os _efetivos e de fácil acesso para a defesa dos direi
tos do cidadao e o que a futura Constituição colocará nas mãos 
d�s �rasileiros,. se_prevalece::rem as propostas adotadas nas subco
�ssoes e conussoes temáticas da Assembléia Nacional Consti· 
tumt�. Esses novos mecanismos, que atingem áreas vitais do 
r:la�1ooame�to entre o Estado e_ a sociedade, tomarão a transpa
rencia da açao estatal uma realidade constitucional na medida 
em que o cidadã� e as en�dades vári� que o represe�tam entram 
de po�se de meios legai� para exigir o atendimento de suas 
necessidades e de seus direitos. Uma das principais inovações 
é a criação da figura do "defensor do povo". 

O brasileiro conhece bem e usa 
com freqüência o habeas corpus 
e o mandado de segurança. O pri·
meiro, quando sofre ou se acha 
ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de loco
moção, por ilegalidade ou abuso 
de �oder. O segund�, q_uan�o ne
cessita de proteger direito hquido 
e certo não amparado por habeas 
corpus, seja qual for a autoridade 
responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder. Em ambos os ca
sos, sua postura é a de paciente, 
a quem e assegurado o direito de 
reàgir. 

Dispõe, ainda, de outros instru
mentos constitucionais, tais como 
o direito de representação e de pe
tição aos poderes públicos, em de
fesa de direito ou contra abusos
de autoridade, e a ação popular,
visando a anular atos lesivos ao
patrimônio de entidades públicas.

Até agui tais instrumentos se
riam suficientes. Mas a Consti
tuinte não está encarando assim 
a questão. Constituintes querem 
criar novas figuras de amparo ple
no aos direitos do cidadão, da so
ciedade e das instituições. É que 
a nova Constituição será obra de 
uma nova sociedade brasileira, em 
evolução, que quer ser dinâmica, 
participativa, e ser sujeito do pro
cesso de decisão e administração. 

Reflexo de tal tendência, ex
pressa em milhares de propostas 
e emendas vindas de todo o País, 
o texto adotado pelas subcomis
sões e comissões temáticas criou 
novas armas de defesa dos direitos 
e dos interesses dos brasileiros. 

Desse modo, será reconhecida 
aos sindicatos e asso.ciações, me
diante requerimento, a faculdade 
de exigir do Estado a informação 
clara, atual e precisa do que fez, 
do que faz e do que programou 
fazer. Tais entidades representa
tivas de interesses sociais e coleti
vos, vinculadas ou não a órgãos 
públicos, serão parte legítima para 
requerer informações ao poder 
público e promover as ações que 
visem à defesa dos interesses que 
representam. 

Se o Procurador-Geral arquivar 
ou mantiver o arquivamento de 
qualquer investigação criminal ou 
de pe�s de informação, qualquer 
cidadão poderá interpor recurso, 
em 30 dias, para o Conselho Supe
rior do Ministério Público. 
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QUALIDADE DO SERVIÇO 

Outro recurso do cidadão está 
na garantia de que a lei instituirá 
o pro�sso de atendimento, pelas
auton�ades, das reclamações da
comurudade sobre a prestação do
serviço público. Da mesma forma
ela deverá instituir o processo pel�
qual a população poderá represen
tar contra o poder público nos ca
sos dt: insuficiente ou inadequado
atendunento pelos órgãos da.segu
ridade social.

O direito de resposta em todos 
os meios de comunicação é man
tido em favor tanto das pessoas 
físicas como jurídicas. Ainda com 
relação aos meios de comunica
ção, também se pretende a criação 
de mecanismos pelos quais a pes· 
s�a será protegida de agressões so
fndas pela promoção da violência 
e outro� aspectos nocivos à saúde, 
à farnfüa, ao menor e à ética pú· 
blica. 

Refletindo a preocupação da 
sociedade com o impacto do de
senvolvimento científico e tecno
lógi<:o na privacidade d? ci�a�ã5>, 
a lei regulamentará a mst1tu1çao 
de um novo instituto - o habeas 

data. la.finalidade �erá assegurar
o conhe�unento de_ mformações e
referências pessoais e dos fins a 
que se destinam, sejam elas regis
tradas por entidades particulares 
ou pú��cas, inclusive as policiais 
e as mtbtares, bem como permitir 
que sejam retificados os dados. 

De outra parte, o direito à infor
mação recebe o reforço de uma 
proteção específica: os órgãos pú
blicos st:rão obriiados a atender 
ao� pedidos de _mformação dos 
meios de comurucação em assun
tos de interesse público. 

Em muitas situações, a ação po
pular poderá ser acionada, tais co
mo para declarar a perda de man
dato do deputado ou senador que 
deixa de comparecer, em cada ses
são !egislat�va, _à terça parte das 
sessoes ordmánas das comissões 
� da Casa a que pertencer, salvo 
licença ou missão autorizada pela 
respectiva Câmara. 

Mediante ação civil pública, o 
g?�emante poderá ser responsa
bilizado por omissão, se não dili
gene:iar para que todas as crianças 
em idade escolar, residentes na 
sua jurisdição, tenham direito ao 
ensino fundamental obrigatório e 
gratuito. E o cidadão poderá tam
bém mover ��ão popular quando 
o Estado ooutrr-se na proteção do
patrimônio ambiental.

INCONSTITUCIONALIDADE 

A inconstitucionalidade será ai� 
vo de novas medidas protetoras 
dos interesses sociais. Por exem
plo, as confederações sindicais, o 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e os partidos 
políticos com representação no 
Congresso serão partes legítimas 
para propor ação de inconstitucio
nalidade. Trinta entidades asso
ciativas, no mínimo, poderão pro· 
pô-la, alegando a inconstituciona
lidade por omissão, se os direitos 
previstos no capítulo da Ordem 
Social não puderem ser exercidos 
por falta da respectiva lei. 

De modo mais abrangente, a 
ação direta de declaração de in
constitucionalidade será movida 
nos casos de normas de qualquer 
grau e oriiem, atos jurisdicionais 
ou admimstrativos, que inviabili
zem o eleno exercício dos direitos 
e das liberdades constitucionais e 
as prerrogativas inerentes à nacio
nalidade, à soberania e aos direi
tos do cidadão. 

INICIATIVA 

A _  i?ici�tiva, que caracteriza 
parflc1paçao como sujeito, tam-

bém é reconhecida ao cidadão 
pois a ele é assegurado o direit� 
de propor leis tanto no plano fede
ral como estadual. Esse direito de 
inicia.tiva legislativa poderá ser 
exercido pela apresentação à Câ
mara_ dos Deputados, de projeto 
de l_e1 ou emend� à Constituição, 
devidamente articulado e subscri
to por,no mínimo, 0,3% do eleito
rado nacional, distribuídos em pe
lo menos cinco Estados, com pelo 
menos 0,1 % dos eleitores de cada 
um deles. 

No campo do direito penal a 
vítima, seus parentes ou represin
tantes legais terão a faculdade de 
ajuizar ação penal subsidiária 
quando, nos crimes de tortura 
ocorrer omissão do Ministério Pú: 
blico. Quando f?rneces�ái:io, para 
o pleno exercício dos due1tos e li·
berdades individuais, coletivos e
po!I�ico�, terá _ cabimento ação re
q�11s1tóna de informação e exíbi
çao de documentos, inclusive os
enoobe�os por sigilo bancário e
os relativos a declaração de renda.

Ao l_ad<? �o mandado de segu
rança md1V1dual, a Constituição 
poderá contemplar o mandado de 
segurança coletivo, destinado a 
pro�eger direito líquido e certo, a 
ser impetrado por partidos políti
cos, organizações sindicais asso
ciações de classe e associações le
galmente constituídas e em funcio
n�ento bá, pelo menos, um ano, 
a fim de defenderem interesses de 
seus membros ou associados. 

Uma outra modalidade de man
dado surge também: o mandado 
de injunção, que será concedido 
sempre que a falta de norma regu
lamentadora tome inviável o exer
cício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à sobe
rania e à cidadania. Ele poderá 
ser acionado contra o Estado para 
compeli-lo a garantir o ensino 
obrigatório e gratuito. 

DEFENSOR DO POVO 

Ao lado de todas essas modali
dades, surge o defensor do povo, 
a ser eleito pelo Congresso, dentre 
cidadãos brasileiros natos, com 
mais de 35 anos e de reputação 
ilibada, com mandato de dois 
anos, para velar pelo cuml?rimen
to da Constituição, das leis e de
mais normas regulamentares por 
parte da administração pública fe. 
dera!, estadual e municipal. Deve
rá ele promover os meios visando 
à defesa do cidadão contra ações 
ou omissões lesivas aos seus inte· 
resses, praticadas por titular de 
cargo ou função pública, receben
do e apurando as queixas e denún· 
cias. Será ainda sua atribuição cri
ticar e censurar os atos da adminis
tração pública, zelar pela rapidez 
e racionalização dos processos ad· 
ministrativos e recomendar corre
ções e melhorias nos serviços pú
blicos. Por fim, caberá também ao 
defensor do povo promover a de
fesa da ecologia e dos clireitos dos 
consumidores. 

Sem retrocesso' 
e sem utopias 

Nem retrocesso nem utopia. 
Esses, no entender do Senador 
qdacir Soares (PFL-RO), os pa· 
rametros que todos os consti
tuintes deveriam ter em mente 
daqui por diante, para produzk 
uma Constitu.ição duradoura e 
que venha de fato servir ao País. 

Não é possível - disse - que 
da Assembléia Nacional Consti
tuinte de 1987, que tantas espe
ranças despertou e ainda desper
ta no País todo, venha surgir um 
trabalho que, em qualquer setor, 
represente um recuo em relação 
à Constituição de 1946 e, até 
mesmo, ao atual texto outorga
do pela Junta Militar de 1969.
O Brasil evoluiu muito nesses 40 
anos. Hoje há uma acentuada 
consciência social no País, uma 
preocupação em reduzir as desi
gualdades, seja no plano indivi· 
dual, seja no plano regional, e 
é preciso que isso esteja refletido 
na Constituição que estamos ela· 
borando. Ela deve fornecer os 
instr:u�entos adequados para 
poss1bihtar essa evolução. 

Mas se é inadmissível um re
trocesso, segu.ndo o constituinte 
por Rondônia, "tampouco po
demos cair no erro oposto, de 
tentar_ avançar além da conta''. 
Ai está, a seu ver, o outro baliza
mento: a utopia. 

Não podemos - prosseguiu o 
parlame;;nta,- - deixar de ter os 
pés firmemente assentados na 
realidade. Não estamos fazendo 
uma Constituição para um País 
imo.giruirio, ideal, mas sim para 
um País real, cuja conjuntura po
lítica, económica, social e cultu
ral tem que ser cuidadosamente 
levada em consideração. 

Para o Constituinte Gdacir 
Soares, a virtude, como sempre, 
está no meio termo. A futura 
Constituição nem pode ir para 
trás, nem pode ir demais para 
a frente. Mas também não pode 
se; feita apenas para a realidade 
do momento. Como os faróis de 
u.m automóvel, ela deve iluminar 
um pedaço da estrada à frente, 
porque senão correrá o risco de 
ser superada dentro de curto es· 
paço de tempo. No caso oposto, 
de avançar pelo terreno da uto-

pia, o risco é de tomar-se inexe
qüível, inaplicável, letra morta. 

"Acredito - assinalou 
mmbu

e 
es_tamos indo pelo bom ca · o, 
nao obstante as preocupações 
manifestadas, ora pelos setores 
moderados e conservadores, ora 
pelas correntes de esquerda. Por 
enquanto, apesar do árduo e ex
celente trabalho realizado pelas 
oito comissões temáticas e suas 
subcomissões, não há nada ainda 
definido. O que se fez, na verda
de, foi um sério trabalho de le
vantamento de dados e opiniões 
de toda a sociedade. Algumas 
opções preliminares foram feitas 
também, mas no âmbito restrito 
das comissões temáticas. Cada 
uma delas, porém, representava 
apenas um décimo do plenário 
da Assembléia Nacional. Neste, 
com a participação dos 559 cons
tituintes, é que as questões serão 
de fato decididas. E estou certo 
de que até lá o bom senso aca
bará levando os grupos que radi
calizaram suas posições nessas 
primeiras etapas de elaboração 
constitucional a fazer concessões 
mútuas para que o Brasil tenha 
uma Constituição como a da Es
panha, da qual Felipe González 
clisse que pode não agradar pie· 
namente a ninguém, em particu
lar, mas representa a síntese da 
opinião política de 90% da socie
dade espanhola." 

Constituinte 

Odacir Soares 

Uma idéia 

mais alta 

se alevanta 

Eu não conhecia pessoal
mente Afonso Arinos de Melo 
Franco. Já havia lido trabalhos 
seus e me emocionado com as 
referências a ele feitas por um 
velho amigo, Pedro Nava em 
O Círio Perfeito. Na seniana 
passada participei ele uma en· 
trevista realizaaa com o Sena
dor e que sai publicada nesta 
edição. 

Nesta entrevista, Afonso 
Arinos fala de várias coisas, na 
condição de Presidente da Co· 
missão de Sistematização e co
mo intelectual. Não tratarei da 
entrevista, é melhor que seja 
lida. Tratarei de conceitos: 
Afonso Arinos mencionou a 
falta de um debate em torno 
de idéias e frisou um ponto, 
buscado no liberalismo clássico 
e que ele considera mais atual 
que nunca: a liberdade deve ser 
o motor da autoridade, e não
o contrário, como ocorre cada
vez mais freqüentemente.

Sobre o primeiro enfoque, 
questiona-se porque não se de· 
bate grandes ternas, como a re
lação entre homem e socieda
de, por exemplo, ou entre anti
go, contemporâneo e futuro, 
num espaço com a ANC. Não 
tenho certeza se me situo ideo
logicamente próximo de Afon
so Arinos, mas concordo em 
que não se pode erguer edifí· 
cios sem bases, sem estruturas. 
Sobre o segundo aspecto, o Se· 
nador quer reiterar o óbvio;
num mundo ameaçado pela 
guerra nuclear, os direitos dei
xam de ser meramente indivi
duais, para serem reivindica
ções coletivas. Enfim, do en
contro com Afonso Arinos, 
trago uma lição antiga: pensar 
grande também é importante. 
A Constituinte deve, se quiser 
- e para isso é soberana -
detalhar todos os aspectos da 
vida brasileira. Tudo é impor
tante. A carta pode ser smté
tica ou analítica. O que não se
pode permitir é a estagnação
do pensamento. Ser moderno
é meditar sobre fatos de todos
os tempos.

Ronaldo Paixão 
Secretário de Redação. 

t Plínio sugere 
novo calendário 

Preocupado em conseguir am
pla audiência pública para o de
bate do projeto de Constituiç_ão, 
o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio (PT-SP) apresentou ao
presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte uma proposta
de Calendário de Discussão.

De acordo com '8 proposta, a 
Mesa publicaria, imediata
mente, o Calendário completo 
de todas as sessões ordinárias e 
eKtraordinárias destinadas à dis
cussão, em 19 turno do projeto, 
indicando a parte do texto a ser 
debatida em cada sessão. 

Em seguida, a Mesa abriria 
um prazo para que os constítuin· 
tes fizessem.suas inscrições. De 
acordo com o Regimento, cada 
constituinte poderá falar sobre o 
projeto, apenas uma vez em ple
náno, mas a Mesa facultana a 
indicação de três dias, em ordem 
prioritária. De posse dess-es da
dos, far-se-ia um sorteio e se 
ajustaria o Calendário às prefe
rências dos constituintes. 

Pelo sistema proposto por Plí
nio Arruda Sampaio, cerca de 
400 deputados fariam uso da pa
lavra. 

Defendendo sua proposta, o 
Constituinte alinhou quatro ar
gumentos básicos: 

- estabelecendo u.m tema de 
debate, evita-se o sistema atual 
de inscrição, segundo o qual um 
constituinte fala sobre o divór· 
cio, outro sobre o desmembra
mento do Estado de Goiás, um

terceiro sobre tributos e um 
quarto sobre reforma agrária. 
Essa dispersão dificulta o acom
panhamento da discussão pelo 
povo. Com o sistema proposto, 

Plfnio de Arruda Sampaio 

todo mundo fica sabendo que o 
dia X está reservado para o de· 
bate da questão urbana, por 
exemplo. � fácil ver, então co-

. . , 
mo se pos1c1onaram o PMDB, 
o PT, o PDS sobre esse tema.
Csto é o que se chama de "trans
parênci�" da atuação política.

- Sabendo com antecipação
toao o desenvolvimento do de
bate, o partido, as bancadas, as
lideranças podem planejar ade· 
quadamente suas estratégias de 
debate e distribuir seus.oradores 
de forma mais conveniente para 
o avanço de suas idéias.

- Os grupos sociais interessa
dos em aspectos específicos da 
Constituição terão um elemento 
s�guro �ara programar suas ma
n1festaçoes. 

- A imprensa disporá de
meios para organizar melhor 
suas pautas, sincronizando seus 
editoriais, entrevistas e reporta
gens com o trabalho da Consti
tuinte. 

A democracia, assevera o De
putado Plínio Anuda Sampaio, 
só poderá ganhar com isso. Em 
vez de uma discussão hermética, 
acessível apenas aos iniciados, 
teremos um verdadeiro simpósio 
de debate dos grandes temas na
cionais. Uma Constituição co
nhecida pelo povo é uma Consti· 
tuição sólida, e esse debate orga
nizado só pode contribuir para 
fazer bem conhecido o texto 
constitucional. 

Eis o calendário proposto pelo consti
luinte Plínio Arruda Sampaio: Més -Ju· 
lho. Dias: 17-Nacionalidade, So\:,eranla 
e Relações Internacionais; 21 - Direitos 
Políticos, DJreitos Coletivos e Garantias; 
22 - Direitos e Garantias Individuais; 
23 - União, D.ístr1to Federal e Territó
rios; 24 - Estados; 28 - Municípios e 

Regiões; 29 - Poder Legislativo; 30 -
Poder Executivo: 31 -Poder Judiciário 
e Ministério Público. Agosto. Dias: 4 -
Sistema Eleitoral e Panidos Políticos; 5
- Defesa do Estado. da Sociedade e de 
sua Segurança; 6 - Garantia da Consti
tuição, reformas e .Emendas; 7 -Tribu
tos, Panicipação e Distribuição das Re
ceitas; l l - Orçamento e Fiscalização 
Financeira; 12 - Sistema Financeiro; 13 
- Princípios Gerais, Intervenção do Es
tado, Regime da Propriedade e do Sub
solo e da Atividade Econômica; 14 -
Questão Urbana e Transporte; 18-Polí
tica Agrícola e Fundiária e Reforma 
Agrária: 19 - Direitos dos Trabalhado
res e Servidores Públicos; 20 - Saúde, 
'Seguridade e Meio Ambiente; 21 - Ne
gros, Populações lndígellllS, Pessoas De-
6cientes e Minoria,s; 25-Educaçáo, Cul
tura e Esportes; 26 -Ci�ocia e Tecno· 
logia e Comunicação; V - Familia, Me· 
nor e Idoso. 

DATAS E PRAZOS DO JOGO DEMOCRÍTICO 

15 de julho 
Sistematização leva 
a Plenário da As· 
sembléia Constituin· 
te o projeto da nova 
Constituição 

--

17 de agosto 
F!m de prazo: último 
dia para emendas de 
plenário e resultan· 
les de inicia1iva po
pular 

• 

• 

' 

• 
• 

25 de agosto 
Fim das discussões 
em plenário (! • tur· 
no). Projeto volta à 
Sis1ema11zação 

S de outubro 
Plenário discu.ie de 
novo o projeto 

6 de novembro 
Redação final vai- a 
Plenário para discus· 
são 

4 de novembro 
Acaba o prazo para 
a redação final .do 
projeto 

--- --

.......,;;:::::!:::=a .. 

Apresentação da no· 
va Constituição 
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O Jornal da Constituinte está, gradativamente, ob
tendo a penetração desejada em todo o País, principal
m!n�e junto a e�tid_ades_represen,tativas de elas.se, órgãos
pubhcos e assoc1açoes diversas. E cada dia maior o volu
me da correspondência dirigida ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães; ao Pri
meiro-Secretário, Marcelo Cordeiro e à editoria do jor
nal, o que evidencia o crescente interesse da sociedade 
em acompanhar mais de perto o trabalho da Constituinte. 
Algumas dessas cartas são publicadas nesta página, não 
só_para testemunhar a repercussão do Jornal da Consti
tuinte como para incentivar uma aproximação maior 
com a opinião pública. Escreva você também. 
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A Constiluinte da In/ormática 
A Constituinte de 1987, além 

de seu .aspecto pioneiro de elabo
r� uma Constituição sem o subsí
dio de um projeto anterior, ainda 
guarda uma outra particularidade, 
que é a de se utilizar largamente 
dos serviços de informática, a tal 
ponto que sem os trabalhos de 
gcande aspecto desenvolvidos pe
lo Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Fe
deral -Prodasen, as dificuldades 
de senadores e parlamentares se
riam muito maiores e mais difíceis. 
Custava imaginar que uma Consti
tuição viesse a ser feita em menos 
de um ano, o que seria mesmo 
impossível levando-se em conta a 
diversidade do povo brasileiro e 
das questões a serem resolvidas, 
sem o uso de computadores. 

A informática tem sido utilizada 
pelo Legislativo de forma ampla
mente superior aos padrões 
usuais. Traduzindo em números, 
em termos de tempo, a ocupação 
da unidade central de processa
mento (com impressora a laser),
eles indicam 65 horas em fevereiro 
e 99 em maio. Outro dado revela
dor do trabalho diz respeito ao vo
lume de papel utilizado. O gasto 
regular mensal, que em janeiro 
deste ano era de 264 caixas, avan
çou para 452 em fevereiro, che
gando a 625 no mês seguinte, ou 
o mesmo que mais de 1 milhão
e 800 mil folhas de papel. Além
disso, foram interligados ao com
putador central 642 terminais, não
só no âmbito do Congresso (que
possui 535 do total), mas também
a uma rede entre órgãos públicos
- praticamente todos os ministé
rios, Presidência da República, 
tribunais superiores e administra
ção do QYerno de Brasília além de outros <f2 órgws publicas esta
dums, inclusive 15 assembléias le
gislativas. 

PESSOAL 

O envolvimento do pessoal do 
Prodasen tem sido exaustivo não 
raro exigindo jornadas de trabalho 
sucessivas e às vezes ininterruptas, 
envolvimento que teve início já a 
partir da discussão do Regimento 
{nterno da Constituinte, quando 
toda a equipe foi acionada no sen
tido de fornecer os recursos da in
formática para que os relatores 

Profissionalismo e informática marcam os trabalhos da Constituinte 
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pudessem cumprir os prazos que 
foram estipulados. Os serviços, 
que também continuaram durante 
os debates nas subcomissões e de
pois nas comissões temáticas, fo
ram de apoio para a elaboração 
de atas, pautas de reunião, cadas
tro de endereçamento, tratamento 
est-atístico e de processamento de 
textos, sempre com o propósito de 
facilitar a dinâmica legislativa. 
Não foram necessárias contrata
ções eJCtras de técnicos. O Proda
sen Úmitou-se a lançar mão de 
operadores de outras empresas da 
área, somente para a digitação de 
tex.tos. No total foram acionados 
100 profissionais para comporem 
essa equipe de digitadores. 

A missão esti(>ulada para o Pro
dasen na Constituinte exigiu que 
o órgão se adaptasse para desem
penhar um papel que extrapolou 
de sua rotina habitual de serviço, 
que seria a de proporcionar apoio 
logístico ao Legislativo. O movi
mento de relatores e de assessores 
em busca dos serviços de informá
tica fez com que o Prodasen im
plantasse uma· nova infra-estrutu
ra, no que se refere a fornecimen
to de alimentação e transporte pa
ra o pessoal, segurança e apoio 
burocrático. Nesse particular, foi 

dada ênfase a que fosse criado um 
clima de isolamento para os cons
tituintes, estabelecendo um con
trole do ingresso de lobistas e cu
riosos. de forma a não perturbar 
a elaboração dos pareceres. 

SUBSÍDIO 

Como subsídio para os estudos 
dos parlamentares e para viabili
zar os trabalhos das comissões e 
subcomissões, o PIOdasen desen
volveu alguns bancos de dados es
pecialmente elaborados para a 
Constituinte. Com a antecedência 
de dois anos, o Prodasen desen
volveu para a Comissão de Consti
tuição e Justiça do Senado, por 
iniciativa do senador José lgnácio 
Ferreira, Presidente da Comissão 
na época, o banco de dados de 
sugestões do cidadão, que armaze
nou cerca de cem mil sugestões 
enviadas pelos brasileiros. No to
tal, foram 814 horas de pesq_uisas, 
através da rede de terminais, no 
espaço de quatro meses. 

Outra iniciativa do Prodasen, 
também anterior à instalação da 
Constituinte, foi a transposição, 
para um banco de dados, dos tex-

PDC ATUANTE NA CONSTITUINTE 

tos integrais de todas as Consti
tuições brasileiras e 25 Constitui
ções de diversos países, baseadas 
em trabalho realizado pela Subse
cretaria de Edições Técnicas da 
Secretaria de Documentação e In
formação do Senado. Por tais in
formações, é possível confrontar 
rapidamente os textos constitucio
nais de vários países versando so
bre um assunto específico. 

Foi ainda criado, já no desen
volvimento da Constituinte, o 
banco de dados de jornais conten
do referências às informações vei
culadas na imprensa brasileira so
bre a elaboração da nova Carta. 
São informações armazenadas pe
la Subsecretaria de Biblioteca do 
Senado e totalizam perto de oito 
mil documentos. 

De grande importância para os 
trabalhos de senadores e deputa
dos foi a criação de um banco de 
armazenamento de emendas e an
teprojetos, que permitiu cadastrar 
todas as 21.288 emendas 0fereci
das durante as diversas fases da 
Constituinte. Através desse recur
so, os parlamentares tiveram qua
dros comparativos que apresenta
vam o substitutivo, permitindo 
confrontar cada dispositivo com as 
emendas que diziam respeito a um 

determinado artigo, parágrafo, in
ciso ou mesmo alínea. 

Todo o conjunto de aplicaç-0es 
dos serviços prestados pelo Proda
sen ainda será utilizado a partir 
do encerramento dos trabalhos 
pelas áreas legislativas do Senado 
e Câmara no _processo de elabo
ração da legislação ordinária, 
principalmente no desenvolvi
mento das comissões técnicas. 

E a atividade do Prodasen se 
encerra também nos bancos de da
dos institucionais que foram sendo 
montados ao longo do tempo, com 
referência, em lermos de expres
são numérica para as normas jurí
dicas, onde se encontram armaze
nados 213.860 documentos relati
vos a textos legais editados no 
País, desde 1946. Ainda há o ban
co de matérias legislati.vas, com in
formações sobre 49.203 projetos 
armazenados desde 1972, além do 
banco de discursos, contendo 
25.680 documentos, e mais o de 
livros e periódicos. 

O uso constante de computado
res, com tendência a crescer ainda 
mais, faz prever que a informática 
foi defimtivamente incorporada 
ao Legislativo, fazendo prever 
uma crescente profissionalização 
especializada no setor. 

O Partido Democrata Ci;istáo inaugurou as instala
ções da liooraoça partidária na Assembléia Nacional 
Constituinte, esta semana. O PDC, que nas últimas 
eleições mandou um senador e cinco deputados fede
rais para a Constituinte, pretende i!)tensificar sua 
atuação tanto no Parlamento como 1unto às bases, 
a fim de organizar diretórios e estruturar a legenda. 
Nos debates sobre a nova Constituição, os pedecistas 

estão se dedicando mais aos temas sociais e econô
micos. O ato contou com a presença do segundo-vice
presidente da Mesa da Constituinte, Jorge Arbage, 
e os parlamentares do PDC, Mauro Borges, José Ma
ria Eymael, Paulo Roberto Cunha, Roberto Bal�tra, 
Sotero Cunha e Siqueira Campos, que aparece discur
sando na abertura d� nova sede partidá.ria 

Homenageando a Assembléia Nacional Constituinte, 
a Editora A,bril montou uma exposição com duas 
mil e quinhentas fotos, denominada "Épopéia Edito
rial - uma história de informação e cultura", na 
sede do Congresso, A mostra revela os principais 
trabalhos das dlversas publicações da editora, desde 
1950, dedicando maior espaço à fase em que as revis
tas Realidade e Veja enfrentaram a censura,. ocor-

rida com maior intensidade nos aoos de 1973 a 1976. 
O presidente do Senado e Congresso Nacional, Hum
berto Lucena, e o presidente da Câmara e da Assem
bléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, 
prestigiaram a al5trtura da exposição. Na foto, o pre
sidente da Edltora Abril, Roberto CivitA, quando 
mostrava detalhes da exposição ao Presidente Ulysses 
Guimarães 
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No Brasil, 
• 

assim como 
na Espanha 

Após trinta e nove anos de autoritarismo, o Sol, na expressão 
de Ernest Hemingway, se levantou na Espanha. Era chegada 
a democracia. Há dez anos atrás os espanhóis viviam momento 
semelhante ao da campanha pelas diretas, no Brasil. E, à festa 
do fim do franquismo se seguiu a elaboração de uma nova Consti
tuição. O fotógrafo Re�aldo Marinho estava na Espanl)a por 
ocasião da redemocratização e documentou o reencontro de 
um povo com sua liberdade. Neste mês, esteve no Brasil, avali
ando nosso processo de transição, o Presidente do Governo 
espanhol, Felipe Gonzalez. Ele pôde ver então, montada no 
salão negro do Congresso, pIOmovida pelo Senado Federal, uma 
exposição dessas fotos, que reproduzimos em parte aqui. 
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Alegria do povo 
nas ruas com 

o fim do regime
de Franco
em 1977. 
O Senado 

promoveu exposição 
sobre o tema por 
ocasião da visita 

de Felipe 
Gonzales. É o 

exemplo espanhol 

Jornal da Constituinte 

I. Os cidadãos e os poderes pú
blicos estão sujeitos à Consti
tuição e ao restante do ordena
mento jurfdico.

2. Compete aos poderts públicos
promover as condições para
que a liberdade e a igualdade
do indivíduo e dos grupos em
que se integra sejam reais e efe
tivas; os poderes públicos de
vem, também, remover os obs
táculos que impeçam ou difi
cultem a plenitude da liberda
de e da igualdade e facilitar a
participação de todos os cida
dãos na vida polftica, econô
mica, cultural e social.

3. A Constituição ássegura o
princf(JiO da lef$alidade, a hie
rarqwa normativa das leis, a
publicidade das normas, a não
retroatividade das disposições
que 11ão sejatn favoráveis aos
direitos individuais ou que os
restrinjam. Garante, também,
a segurança jurídica e impede
o exercício da arbitrariedade
por parte dos poderes públi
cos.

Este é o texto do artigo 99 da 
Constituição espanhola, que Feli
pe Gonzalez, durante sua passa
gem pelo Brasil, destacou como 
muito importante. O sentido bási
co desta norma é a garantia da 
liberdade e da igualdade. Sobre
tudo, impede-se aí que o cidadão 
seja vítima do próprio poder pú
blico. 

A preocupação do Presidente 
do Governo espanhol com esse ar
tigo ganha sentido na medida em 
que se observam as fotos de Regi
naJdo Marinho: a alegria do povo 
espanhol com a redemocratização 
confere a exata dimensão da liber
dade do ser humano. Esse é o pon
to essencial de toda a ordem jurí
dica: o sentido de liberdade, de 
justiça, de igualdade. 

No Brasil, estamos, como na 
Espanha, buscando, pela via pací
fica, atingir igual objetivo. O povo 
foi às ruas e pediu a transição para 
a democracia. Ela está se proces
sando, atualmente, através da ela
boração da Cónstituiçáo. A próxi
ma etapa será a eleição direta em 
todos os níveis, inclusive para pre
sidente da República. 

O exemplo espanhol deve servir 
de meditação para todos os povos 
que ainda vivem sob regimes dita
toriais. Na Espanha o sorriso pas
sou a aflorar dos lábios, o cidadão 
passou a se conscientizar de que 
é responsável por si mesmo, res
ponsável pelo poder público e por 
este respeitado. 

Os regimes autoritários deixam 
os povos tristes. Seria impossível 
num estado autoritário coletar fo
tos como estas. O Brasil pretende 
que, daqui para a frente, seus fotó
grafos e os do mundo todo, pos
sam, cada vez mais, retratar nesse 
País mais festa, menos miséria e 
menos opressão. 
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Foram 150 dias ininterruptos de trabalho que resultaram, na expressão do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, num "trabalho de 
engenharia política em favor da democracia e do povo brasileiro''. O Relator da 
Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral, ao entregar, juntamente com o Presi
dente do organismo, Afonso Arinos, o primeiro esboço completo da futura Consti
tuição, disse: "Ela já nasce com um preâmbulo novo, assegurando que todo poder 
emana do povo e com ele será exercido". O texto consta de 501 artigos, detalhando 
todos os aspectos da vida nacional. O debate agora ganha novo estímulo, pois 

� arta está na mesa-

Afonso Arinos 
queria o debate 
sobre as idéias 

O Presidente da Comi�o 
de Sistematização fala 
de suas expectativas, 

de suas decepções 
e de seu pensamento. 

(Páginas 3 e 4) 

Uma Constituição 
feita com o povo 

Pela primeira vez na história consti- lares, programado para 17 de julho. Es
tucional brasileira, a sociedade vai ter se grande movimento está sendo coor
o direito e o instrumento para encami- denado pela Articulação Nacional de 
nhar a uma Constituinte as suas propos- Entidades para a Mobilização Popular 
tas. O gra!lde momento do exercício na Constituinte. Cada eleitor poderá 
dessa conquista democrática será o Dia assinar, no máximo, três propostas. 
Nacional de Mobilização com vistas à 
coleta de assinaturas às emendas popu- (Página 7) 

A marcha 
dos vereadores 

em Brasília 

Reunidos em Brasília, 
os legisladores municipais 

defenderam a tese 
de que a Constituição 
deve ser progressista. 

(Página 6) 
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Educação 
gratuita 

e abrangente 
O ensino deverá ser, em to

dos os níveis, público, gratuito. 
universal e laico. 

tfo Brasil de um lado, temos 
os analfabetos e os semi-anal
fabetos constituindo-se em tor
no de 50% da nossa popuJação 
e empobrecidos por um desi
gual e opressivo sistema social. 
Do outro lado, temos um siste
ma escolar aristocrático e elitis
ta, contendo uma série de pro
ble�a� _institucionais que im
poss1bibtam de adequar-se às 
necessidades sociais. 

A escola não pode mais con
tinuar a serviço de classe, de 
privilégios, de herança ou de 
poder aquisitivo, de credo reli
gioso ou poütico_ A educação 
deve estar a serviço do indiví
duo em si e para s1, no sentido 
de que a escola deverá desco
brir e desenvolver em cada alu
no suas capacidades inatas (po
tencialidades) , suas aptidoes, 
suas vocações e seus valores in
trínsecos para que cada um 
eossa se habilitar a participar 
aa vida social, realizar-se e, as
sim , contribuir para o bem co
mum de acordo com seus valo
res pessoais e o nível de seu 
real potencial. 

O sistema público e gratuito 
de educação tem por finalidade 
a democratização do emino !)a
ra que se estabeleça a igualcla
de de condições e de oportu
nidades e o direito à educação. 
Este direito à educação está di
retamente relacionado ao de
ver de dar educação, logo esta 
deverá ser gratuita e em todos 
os níveis. 

Por sua vez, é essa gratuidade 
que irá as.5egurar nas esoolas de 
todos os graus, um grande contin
gente de alunos independente da 
sua condição sócio-econômica. 

A educação deverá ser uni
versal, ou seja,  ampla e abran
gente para que o aluno possa 
entender o significado integral 
do mundo atual e para ajudã-lo 
a definir sua futura profissão 
mediante uma formação rica 
em oportunidades e diversifi
cações de conhecimentos. As
sim conseguiremos um aluno 
do seu próprio processo de de-

A educação deverá ser laica, 
isto é, o componente religioso 
do ensino será excluído, exata
mente em respeito à individua
lidade religiosa de cada aluno_ 

EXPEDIENTE 

senvolvimento, consciente,  
responsável e compromissado 
com a realidade social. 

O que queremos com a edu
cação pública, gratuita, univer
sal e laica é uma posição firme 
de apoio a uma política educa
cional fundamentada em prin
cípios democráticos, se deseja
mos, de fato, construir uma so
ciedade aberta para todos, mi
nimizar as desisua\dades indi
viduais e soci31s, e atingir o 
bem comum. 

Somente assim a escoJa pas
sará a ser a grande reguladora 
social, corrigindo as injustiças 
do atual sistema social e prepa
rando um novo sistema, mais 
seguro, coerente e justo. 

Por sua vez, a educação que 
é,  sem dúvida, o maior fator 
de desenvolvimento social e 
econômico de qualquer na�ão, 
assumindo a mais alta pnori
dade na Constituinte, contri
buirá com todo o seu potencial 
para_ a grandeza do País e me
lhona do seu povo. 

O distanciamento do desen
volvimento brasileiro dos de
mais países, com características 
semelhantes ao nosso, cujo de
senvolvimento se apresenta em 
um nível dramaticamente su
perior, exige compromissos de 
tal seriedaàe que os responsá
veis pela administração do País 
e pela elaboração da nova 
Constituição não podem nem 
se devem furtar. 

Não basta, ainda ao brasilei
ro, somente o ensino gratuito 
e obrigatório até o 2° grau, pois 
não se pode entender por ensi
no de boa qualidade essas par
cas horas em que o aluno passa 
na escola. 

É necessário, além do mais, 
um tempo de permanência na 
escola superior ao atual, tanto 
quanto à jornada diária como 
pelô número de dias. 

Esta é a única maneira de 
recuperar parte do tempo per
dido. A única forma de retirar 
das ruas milhões de crianças 
abandonadas. 

Constiruinte Mário Maia, 2t-Se

cretário da Assembléia Nacional 
Constituinte 

Delineada a 

nova Carta 

Com cerca de 500 artigos, su1:ge 
a estrutura da nova Constituição do 
Brasil. O documemo foi entregue 
pelo relator da Comissão de Sistema
tização, Constituinte Bernardo Ca
bral, ao presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte, Ulysses Gui
marães. 

Isso, após três meses de intensos 
debates, quando afloraram as idéias 
e estabeleceu-se um amplo e com
plexo painel da realidade brasileira, 
onde conviveram ioteresses contra
ditórios e diversificados. 

Sem dúvida um trabalho difícil ,  
hercúleo, onde estão envolvidos di
versos partidos e correntes ideoló
gicas ,  àlém, obviamente, dos com
putadores do Centro de Processa
mento de Dados do Senado, sem o 
qual seria tarefa imposs(vel para se-
res humanos sistematizar em tão 
pouco tempo tantas idéias difc::ren
tes. 

Refletindo um amadurecimento 
político muito grande, paralelamen
te a esta fase de sistematização, cres
ce entre os Constituintes eleitos li
vre e soberanamente o espírito de 
busca do consenso e das soluções ne
gociadas dos pontos mais contradi
tórios da nova Cana constitucional 
E que pontos são estes? Certamente 
não se irá negociar o sistema de go
verno nem o tempo de mandato do 
Presidente Sarner. Nesses pontos a 
Constituinte caminha para um con
senso. Os pontos contraditórios são, 
por exemplo: definição de empresa 
nacional; a questão do monopólio do 
()etróleo; reforma agrária; anistia 
cios militares cassados; reserva de 
mercado; quarenta horas de traba
lho semanais; estabilidade de empre
go e outros temas: 

O Jornal da Constituinte apresen
ta nesta edição o que deverá ser· a 
nova Constituição, cujo anteproje
to, a partir desta semana, está rece
bendo emendas dos Constituintes in
tegrantes da Comissão de Sistema
tização. Outro destaque desta edição 
é a situação da previdência social no 
Brasil, tema que tem preocupado a 
sociedade. segundo revelam as car
tas que a Constituinte tem recebido. 

Consticuinte Marcelo Cordeiro, 
Primeiro-Secretário da Assembléia 
Nacional Constüuinte. 

-

Estabilidade 
constitucional 

As crises político-institucionais 
do Brasil são muito oonhecidas de 
todos nós, suas vítimas, nós o po
vo brasileiro. Passa o tempo, au
mentam os investimentos desejo
sos de segurança, não s6 de lucro, 
e a popuíação assiste, preocupada, 
a -crescente ameaça aos seus em
pregos e às suas poupanças em 
meio às imprevisíveis flutuações 
dos interesses sem mediações esta
bilizadoras. 

O presidencialismo nunca fun
cionou fora dos Estados Onidos. 
E lá só existe porque há um equili
brio de poderes. Entre nós não 
apareceram, até hoje. um Legis
lativo forte e um Judiciário de rodo 
independente do Executivo. Foi o 
grande Pedro Lessa, ministro e 
presidente do Su.Premo Tribunal 
Federal .  quem disse com ironia: 
"No Brasil há três poderes autóno
mos e dependentes entre si. Em 
primeiro lugar, o Executivo, em 
segundo lugar, o Executivo e em 
terceiro. lugar o Executivo . . .  " 

Assim prossegue tempos aforo. 
em meio a crises sucessivas e cres
centes. O Brasil. cada vez mais 
complexo nas suas relações econô
micas e Políticas internas e exter
nas, não e<>c1e ser dar ao triste luxo 
da instabilidade e consequente 
pendulação entre a anarquia e a 
tirania, a desordem social e as en
tão inevitáveis intervenções milita
res, �inguém as deseja, porém ela� 
terminam acontecendo, contra a 
vontade da Nação que sempre vol
ta a buscar outros rumos, dos quais 
o melhor só pode ser o retorno às
origens da nacionalidade. 

Agora mesmo assistimos todos 
aos âilemas da atual Presidência 
da República. Não se discute o ho
mem José Sarney, ele próprio um 
prisioneiro da estrutura presiden
cialista, que lança nas suas mãos 
decisões terríveis a tomar. Algu
mas já lhe valendo impopulari<la
de. 

Este desgaste remonta aos seus 
antecessores. Poucos presidentes. 
após a Revolução de 1930, termi
naram seus mandatos. Tiveram, 
inclusive, posses e sucessões demo
cráticas seriamente ameaçadas, co
mo se viu no caso de Juscelino Ku
bitschek. 

Recomeça hoje a Nação a discu
tir, com razão, o parlamentarismo, 
que não pode nem deve ser tratado 
como solução emergencial. Do 
contrário fracassará, â maneira do 
ocorrido com o esquema híbrido 
dos tempos de João GouJart, ape
sar de ter como Primeiro-Ministro 
Tancredo Neves, entre outros. 

Por este e muitos motivos levan
tamos a tese da Monarquia Parla
mentarista Federativa. Assim ba-

verá um di.rigente, na chefia da Na
ção, acima dos partidos. e na chefia 
do Governo uma outra comprome
tida com os diversos segmentos da 
sociedade através do Parlamento. 

Desapareceram as cortes em to
das importantes Monarquias do 
mundo. Só a Fanu1ia Real ou lm
perial se destaca <: com sobriedade, 
sua represema�ão solene servindo 
apenas para a simbologia dos ritos. 
Vejam-se os exemplos do Japão e 
da Espanha, ao lado de muitos 
mais. No Jaeão se avança pela era 
da cibernética e da informática, 
com ()leno respeito âs tradições na
cionais. Na Espanha se viabilizou 
o Pacto de Moncloa por intermé
dio da mediação do Rei na transi
ção pacífica do autoritarismo para
a democracia.

Já no Brasil o 9ue resultou basi
camente da Proclamaçâo da Repú
blica consistiu tão-somente na lati
no-americanização do nosso País 
no_ que os vizinhos têm de pior, 
pois o melhor, nossas comuns raí
zes ibéricas, estas permanecem nas 
afinidades culturais. Mas sob o as
pecto político-institucional passa
mos a nos assemelhar em ciclos de 
desordens e intervenções milita
res. 

Por que enrão deixarmos de que
rer nos parecer com o Japão, a Es
panha, a Suécia, a Grã-Bretanha, 
o Canadá e a Austrália? Lá coexis
tem a liberdade e o desenvolvi
mento. em instituições liberais ou
mesmo socialistas democráticas.

E não se venha alegar que se 
trata de outra imponação estran
geira. Muito pelo contrario, a Re
pública é que é importada. O Bra
sil, nas suas raízes, vem do Rei 
Dom Afonso Henriques, fundador 
da nacionalidade portuguesa, tra
zida às nossas terras pelos coloni
zadores na simbiose de raças. Com 
a primeira administração local im
plantada por Dom João VI , naque
le momento ainda Póncipe Regen
te, e que fundou no Brasil a Acade
mia MiHtar. a Biblioteca Nacional, 
o Arquivo Nacional. o Jardim Bo
tânico, o Corpo de Fuzileiros Na
vais, ao lado de díversas iniciativas 
suas. Em seguida vieram Dom Pe
dro I e Dom Pedro li, o procla
mador da Independência e o p.ro
motor da mais longa fase de estabi
lidade do País. 

O debate em torno do parlamen
tarismo enseja um grande debate 
também sobre as próprias estrutu
ras fundamentais da Nação. 

Constituinte Cunha Bueno, 

4•-Secretário da Câmara dos Depu
tados. 
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Sistéhlatizar não 
significa evitar 

todos confrontos 
Serenidade. Esta será a principal arma que o Senador Afonso 

Arinos de Melo Franco vai usar na Presidência da Comissão 
de Sistematização. Ele não tem dúvidas de que a emoção tomará 
um grande espaço nos debates. Já pôde sentir isso durante a 
fase das Subcomissões e das Comissões Temáticas. Melhor que 
ninguém ele conhece esse processo de "d.ramatizacão" .  

Nasceu respirando política. É político por parte d e  pai e de 
mae. Aos I:!� anos pode orgulhar-se de ter testemunhado os 
mais importantes acontecimentos da história política contempo
rânea, até porque participou da maioria deles . . 

"Não é um velho", COf!lO disse o memorialista Pedro Nava, 
em seu Chio Perfeito, "E apenas um homem idoso entregue 
ao que ele próprio chama "solidão povoada". 

Remanescente de uma geração de combativos humanistas, 
Afonso Atinas chega agora à Presidência da Comissão de Siste
matização animado pelo espírito conciliador. "Transação para 
a Transição'', este é o seu lema. E é com o que pretende acalmar 
os exaltados ânimos das várias correntes que se defrontam na 
Constituinte. 

Nesta entrevista ao Jornal da Constituinte - concedida num 
rápido intervalo entre reuniões com o Relator Bernardo Cabral, 
seus adjuntos e auxiliares - Afonso Arinos não revela decepção , 
mas também não se acende em entusiasmo. Preferia mais debates 
em torno de idéias do que sobre o imediatismo da conjuntura. 

Preferia também que seu anteprojeto, elaborado com a cola
boração de intelectuais, ,empresários, trabalhadores de todas 
as tendências e credos, na Comissão Provisória de Estudos Cons
t i  tu cio n a  i s ,  cria d a  pelo  n9 9 1 .450, de 1 8  d e  Ju lho d e  
1985, tivesse sido enviado pelo Presidente José Samey para servir 
de base para o trabalho constituinte. Mas está certo de que 
na prática isto e.stá ocorrendo. Não há um só constituinte Que 
não tenha cópia do seu projeto. Bril.nante mestre de Direito 
Constitucional, ele ª$Ora não se importa que os seus discípulos 
"colem''. Ao contráno, fica muito envaidecido. 

Arinos: Um projeto inicial teria evitado conflitos 
JC - Na entrega do Antepro

jeto da Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, o senhor 
pronunciou uma frase que com
porta esperança e ao mesmo tem
po uma advertência: "Que a mu
dança brasileira de agora será mui
to mais breve, ou não será". O 
senhor acredita que se a Consti
tuinte falhar teremos uma ruptura 
institucional? 

Afonso Arinos - Eu não tinha 
uma intenção assim catastrófica. 
Eu dizia que era a oportunidade 
das mudanças , e que através de 
uma lei constitucional ela se faria, 
mas que não sendo agora, a transi
ção para a mudança institucional, 
de que carecemos, não se faria, 
seria uma evolução muito mais 
longa. Através de um texto consti
tucional inoperante não há mu
dança. 

JC - E hoje, diante do traba
lho já feito nas Subcomissões e 
Comissões, qual é a sua expecta
tiva? Diante dessas questões, dos 
grandes contrastes, da grande di
versidade que se transformou o 
País, a sua sensação é de espe
rança, de alguma frustração? 

Afonso Arinos - São duas per
guntas. A primeira geral, a segun
da particular. Uma que fala do 
texto já aprovado, que diz respeito 
às carências que esse texto encerra 
em face da situação geral. Eu dirja 
que o texto, a meu ver, possui mui
tas das definições exigidas pela 

mudança, mas não dispõe de mui
tas soluções correspondentes a es
sas exigências. O Legislador defi
niu mas não resolveu, até agora. 
Isso, parece-me, corresponde ao 
fato a que me tenho referido mais 
de uma vez, de não ter havido um 
texto pr�vio sobre o qual a Consti
tuinte tivesse o ficialmente se 
apoiado. É a primeira vez que isso 
acontece na História Constitucio
nal do Brasil. Todas as Constituin
tes que nós tivemo} dispuseram de 
um texto prévio. E clarn que essa 
disponibilidade correspondia às 
condições da época, e muitas ve
zes era um texto redigido por uma 
só pessoa. Nó caso da Constitllinte 
de 1823 foram três pessoas. Muítas 
vezes redigida por um grupo red� 
zido. N'o caso da Constituinte de 
1891, foram cinco membros, entre 
os quais Rui Barbosa. Em 1934 
a incidência foi bem mais alarga
da, mais correspondente às neces
sidades que então poderiam ser 
consjderadas as de base, através 
daquela Comissão que foi presi
dida pelo meu pai . No caso da 
Constituinte de 1 946, a própria 
Assembléia indkou o texto da 
Constituição de 34, como sendo 
o projeto. No caso de hoje não
precisava ser o projeto da Comis
são da qual participei, mas um es
tudo prévio. 

JC - Por que o projeto da Co
missão que o senhor presidiu náo 
foi enviado à Constituinte? ' 

Afonso Arinos - A minha im
pressão é que o Presidente Samey 
não aceitaria a solução Parlamen
tarista. Ele nunca disse isso para 
mim, mas a minha impressão pes
soal foi essa. O óbice, o impedi
mento, o obstáculo, foi que nós 
intentávamos pelo Parlamentaris
mo, gue acabou vencendo, apesar 
de nao ter sido enviado. 

JC - O senhor previa que o 
projeto não seria enviado. No ato 
de entrega ao Presidente Sarney 
o senhor disse que "indo ou não
indo à Constitwnte, o inevitável 
é que ela o absorva como um dos 
se· us mais importantes documen
tos de consulta". 

Afonso Arinos - É, e serviu o 
tempo todo. Até boje. Não estou 
defendendo o pro.jeto. Seria uma 
coisa pueril. Mas estamos tentan
do fazer um texto comparativo pa
ra ver o que é que hoje s:xiste que 
veio do nosso projeto. E um fato. 
É só acompanhar, pois em todas 
as questões existe sempre uma es
perança, A razão pela não aceita
ção do projeto não foi apenas do 
Presidente, mas pelos militares. 
Tudo isso era muito mais tenaz 
e determinado do que é hoje. Eu 
assim considero porque o que se 
deu na Constituinte não foi a vitó
ria ôo Parlamentarismo, foi a der
rota do Presidencialismo. Afinal, 
o País constatou no fim de cem
an.os que era um regime que náo 
era aplicável. Nunca foi porque 

faltava essa marca definitiva do 
sistema americano, que é a in
fluência da Suprema Corte. O sis
tema americano é um sistema dua
lista. Tem o Poder Executivo e o 
Poder Judiciário. No Brasil o Po
der Judiciário começou no Gover
no de Floriano Peixoto, que que
ria prender os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. D af por 
diante foi o que se viu . . .  O que 
tem sido - não estou fazendo 
qualquer restrição a pessoa, a 
membros do Supremo Tribunal 
Federal, mas sua função nunca 
existiu. Nos Estados Unidos exis
tem cem volumes, com centenas 
de páginas cada um, só de juris
prudência da Suprema Corte so
bre matéria constitucional. Onde 
é que está isso aqui? 

JC - O senhor já considera 
consolidada a tendência ao Parla
mentarismo? 

Afonso Arinos - Eu não consi
dero já consolidada, mas conside
ro certa. São duas coisas diferen
tes . . .  

J C  - Como o senhor v ê  o con
fronto que vem ocorrendo até ago
ra sobre temas polêmicos como o 
capital estrangeiro, a reforma 
agrária, reserva de mercado, do
mínio dos meios de comunicação? 
Como acompanha o confronto 
ideológico em relação à feitura de 
uma Carta que sirva ao Brasil mo
derno, de hoje e do futuro? 

Afonso Arinos - Esse é um 

p.onto complicado. Não somente 
existe esse confronto entre as ten
dências, mas existem contradições 
dentro dos dispositivos. São al
guns dispositivos que correspon
dem ao que vocês chamam de um 
Brasil moderno; outros dispositi
vos que correspondem ao que vo
cês qualificam como Brasil de on
tem. De maneira que é uma con
tradição dentro de si mesma, não 
é que o projeto incompleto seja 
contraditório para o nosso tempo; 
ele tem partes em que é correspon
dente e partes em que é contrário, 
dependendo dos acasos da forma
ção das Comissões Temáticas e da 
presença influente de certos ele
mentos dentro delas. Não podere
mos corrigir isso. Não está na com
petência da Comissão de Sistema
tização e nem em suas mãos har
monizar esses conflitos. Eles não 
são nossos; são da própria feitura, 
da maneira como a Carta foi feita, 
até agora. Um projeto prévio, pri
mitivo, inicial, teria evitado esse 
confronto. Vejamos urn caso . 
Desde a Constituição de 1 891  te
mos dispositivos extremamente 
salutares sobre a divisão territo
rial. De repente aparece uma co
missão de três pessoas, três senho
res, gue representam a tendência 
divisionista que era majoritária, 
então se entra com um capítulo 
da Constituição. Você e�ta sentin-

• 
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do o que eu dizia há pouco: a falta 
de um plàno inicial. 

JC - Recentemente o senhor 
falou que a pressão popular sobre 
os trabalhos da Constitt1inte teria 
um papel determinante. Nessa re
ferência estão incluídas as ações 
dos l�bbies e a participação das 
galenas? 

Afonso Arinos - Talvez não te
n�a me expressado bem quando 
d1s_se que a pressão seria determi
n_ante: De qualqu�r forma a parti
c1paçao se opera mslantaneamen
te e impressiona por sua dramati
cidade. 40 mil pessoas juntas e vo
cê acha que é uma pressão popt1lar 
muito forte. Tive na cidade do Rio 
de Janeiro setecentos mil votos. 
Cito isso para dar uma idéia de 
como isso é ilusório. O que me 
parece importante para o Brasil 
é que nós marchemos para um 
processo de democracia direta, 
então, a- participação será de mi
lhões de pessoas, serão os referen
dos, serão as formas que os ameri
canos chamam de recall, serão as 
iniciativas populares das leis, e ou
tras. Hoje, o que está dando a im

pressão é de um movimento parti
cipativo mu.ito grande. Mas por 

dicas. Não será p_or isso f., alguns 
setores se autodenominam "pro
gressistas'' estão tentando fazer 
uma Constituição imensa, temen
do que na l�islação ordinária na
da venha a acontecer? 

Afonso Arinos - Não existe 
tradição do cumprimento da lei; 
isso implica também qu.e não exis
te_ a tra�içã<? de se cumprir uma 
le1 constitucional. Não há meca
ni�mo c�paz de fazer com que ela 
se-Ja aplicada com maior eficácia 
do que numa lei comum. De ma
neira que o que existe hoje - é 
uma �oi�a corren�e -;- não apenas 
no D1re1to Constitucional, más na 
Sociologia, na Política, é que a 
participação do Estado na sua con
figuração tradicional e clássica, é 
uma forma de organização da su
per�strutura do poder; quer dizer, 
os orgãos do Poder, o inter-relacio
n�mento entre esses órgãos, as li
!Dl!ações de sua competência, mas 
isso não é mal da Constituição. 
Estamos atravessando hoje no 
Brasil uma fase que a Europa atra
vessou há cem anos. A Revolução 
de 1948, na França, foi uma revo
lução social típica. Foi llffia vaga 
que atravessou a Europa. Hoje, 

O Presídenre da Comissão de Sistematização fala ao Jornal da Constiluinte 

ele não estar organizado no texto 
constituçiooal se opera como num 
teatro. E o que se vê numa ópera 
de Wagner, onde se a represen
tação de reis, onde três ou quatro 
pessoas dão tanta dramaticidade 
que eleva a im�ressão de que há 
uma presença gigantesca. Não de
vemos nunca confundir a partici
pação com a representação. Qua
trocentas pessoas numa galeria 
impõe grande dramaticidade, mas 
não tem importância nenhuma. 

JC - Qual a disposição do se
nhor para enfrentar esse tipo de 
sitll3ção que foi comum nas fases 
anteriores, quando os Presidentes 
fo.ram mu.itas vezes acuados pelo 
Plenário? 

Afonso Arinos - Bem, eu não 
tenho previsão sobre isso porque 
as previsões não competem a 
mim. Competem ao Presidente da 
Assembléia Nacional Constituinte 
e aos serviços administrativos da 
Casa. Eu não tenho nada com is
so. 

JC - Muitas pessoas entendem 
que não existe no Pais uma tradi
ção de obediência às normas juri-

estamos atravessando essa fase 
sem as surpresas que eles tinham. 
Hoje vivemos um processo de di
latação das atribuições do Estado 
e de dilatação das reivindicações 
da sociedade. Quer dizer, o Esta
do deixou de ser o protetor; o indi
víduo deixou de exigir apenas a 
proteção do Estado, no tocante às 
garantias de sua pessoa. 

JC - Um exemplo desse proce
dimento? 

Afonso Arinos - Seria a Igreja. 
A Igreja no século passado era o 
símbolo da resistência a esses mo
vimentos, hoje a Igreja é o sím
bolo da adesão a esses movimen
tos. Entendo que isso é fatal. Ou 
isso se regula em paz e juridica
mente ou as perturbações são 
constantes, porque é uma pres
são ... 

JC - Logo depois de 1964, ao 
fazer uma avaliação do seu parti
do, a UDN, o senhor observou 
que sua agremiação se desman
chava em função de um pro 
blema sociológico e não de um 
problema de ação política. Na 
oportunidade o senhor usou a ex-
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pressão "legalismo antijurídico", 
que no caso era o Bacharelismo. 
Em vista das terríveis contradi
ções, as profondas distâncias so
ciais do Brasil de hoje, todo esse 
movimento em tomo da Consti0 

tuiote não poderia merecer a mes
ma crítica? 

Afonso Arinos - Empregada 
no tempo, "legalismo sem direi
to", lei contra o direito. Esse era 
um problema muito versado nas 
Cadeiras de Filosofia de Direito 
que havia nas faculdades. A lei 
pode ser o contrário do Direito. 
Uma norma obrigatória pode ser 
o contrário do Direito, como ocor
reu durante toda a ditadura militar 
no Brasil. Tenho muita vontade 
de fazer isso, de mudar isso, mas 
já estou velho, bem cansado, cha
teado, mas tenho vontade de mu
dar isso tudo que está invertido. 
Há uma boa oportunidade de vol
tar ao que pareceu o liberalismo 
formal, diante da experiênêia des
ses últimos tempos, de voltar à 
idéia de que o Direito pode ser 
alc�nçado mais pela liberdade do 
que pela autoridade-. Diante, so-

bretudo'.t confrontação atômi
ca, o caminho do Direito é pela 
lib�r��de e n�o pela ideologia au
tontana. A liberdade deixou de 
ser uma reiv.indicação individual 
para tomar-se a libertação. 

JC- Então, é um imperativo 
dos novos tempos ... 

Afonso Arinos - Sim. A liber
tação é um imperativo de grupos 
cada vez maiores da sociedade. 
Não é mais apenas a reivindicação 
do indivíduo. Até nas Nações Uni
das ninguém mais fala sobre ós di
reitos do indivíduo, mas sim do 
direito dos homens. O homem é 
um ser gregário que pertence a um 
tipo de convivência que deixou de 
ser defendido por pessoa, passou 
a ser defendido por classe. Gos
taria de poder discutir isso na 
Constituinte, mas infelizmente só 
posso conversar sobre temas como 
esses com amigos no Rio de Janei
ro. Isso é uma coisa estranha. 

JC - O senhor sente algt1m ti
po de decepção com o clima que 
encontra na Constituinte. Como 
llffi humanista, sente-se uma enti
dade meio perdida dentro desse 
universo? 

Afonso Arinos - Não é decep-

ção não. É surpresa. O pessoal es
tá muito angustiado com esses pra
zos fatais. Seria importante que se 
pudesse awmentar um debate 
mental indiferente ao processo. 
Esse clima de debate intelectual 
não se vê aqui. 

JC:
-::-

S�ria �m função da pre
dommanc1a de mteresses pessoais 
ou a busca de soluções imediatis
tas? 

Afonso Arinos - Não digo pes
soais. Não digo interesses que são 
muito justos, que são interesses 
políticos, partidários, eleitorais. 
ligados à idéia de cumprimento de 
deveres nacionais e essa coisa to
da. Refiro-me ao debate das idéias 
gerais. É o que falta para o Brasil. 
Precisamos criar uma instituição; 
vamos acabar criando um institu
to. 

JC - O que pensa o senhor de 
um referendo para o texto final 
da nova Carta? 

Afonso Arinos - Eu acho mui
to bom. 

JC - O senhor defenderá a 
idéia do referendo popular? 

Afonso Arinos - Sim. Mas isso 
vai ficar muito caro. Vai ser como 
u"?a nova eleição. É preciso muito 
cwdado na preparação de um refe
rendo tanto pela Justiça Eleitoral 
como pelos Partidos. Não basta 
dizer apenas "sim" ou "não" é 
preciso que ele seja matizado. 

JC - Se a resposta for simples
mente "não", como resultado 
emocional da conjuntura, o que 
pode acontecer? 

Afonso Arinos - Isso para mim
será uma coisa muito séria. Se 
ocorrer o "não", esse intervalo en
tre o resultado do "não., e llm no
vo texto ... Há muitos candidatos 
a ocuparem ess.e intervalo. 

JC - Há muitos candidatos.,. 
Afonso Arinos - É. Isso eu 

acho perigoso. Muito perigoso. 
Acho que um referendo deve ser 
feilo com muito cu.idado. Na Fran
ça ocorreu isto. O referendo aca
bou com a Constituição, simples
mente fizeram uma outra Consti
tuinte. Aqui seria t1ma parada. 

JC - Quem sabe uma parada 
militar, de novo. 

Afonso Arinos - Não sei. 
JC - O senhor tem falado em 

"transação para a transição". 

Com .toda sua herança udenista, 
o senhor vai tentar ser um conci
liador como Presidente da Comis
são de Sistematização? 

Afonso Arinos - Não. Não vou 
tentar porque não tenho prestígio 
para isso. 

JC - Mas se o senhor for cha
mado diante de eventuais confron
tos? 

Afonso Arinos - Mesmo assim 
não. A Comissão não tem condi
ções de mudanças. Ela não pode 
mudar os textos que recebeu. Ela 
pode, na conciliação desses textos, 
movar certas coisas, e sobretudo 
c_riar para a Assembléia Nacional 
Constituinte a impressão de que 
ela própria deve inovar. Isso pode 
ser e espeJO que seja pela conquis
ta. Mas eu não sei qual será a atitu
de do pessoal mais duro, mais ra
dical lá dentro. Não sei se eles aju
darão, porque essa Comissáo só 
não pode é cair na confrontação, 
porque ela é feita·para acabar com 
a confrontação. A finalidade dela 
é essa. Mas não se pode prever 
nada ... 

P • "b'li . d . �. ara compatl 1 zar mais e duas mil propostas-vmdas das Comissões Tematicas
o Rel�to! da Comissão de Sistematização, 
Constt�umte �ei:nardo Cabral, teve a ajuda de oito relatores auxiliares.
Tudo 1�so foi feito. num prazo aparentemente 
nnpossivel-.11 dias (15 a 26 de junho). 
Resultado: um anteprojeto "enxugado" para cerca de 500 dispositivos

Os refaiores auxiliares uunidos. - São eles: Viva/do Barbosa _(PDT - RJ}, Renato Vianna (PMDB - SC), Antoniocarfos Konder Reis (PDS - SC), Joaquim Bevil6cqut1. 
Távora (PDS - CE), Nflso11 Gibson (Pf,fDB- PE), Sandra Cavalcanti (PFL - RJ) e Adolfo Oliveira (PL- RJ} 

Entendimento, peça fundamental 
Coordenador dos relatores au

xiliares que ajudaram o relator da 
Comissão de Sistematização, Ber
nardo Cabral, na elaboração do 
anteprojeto, que, depois de emen
dado, será submetido ã delibera
ção do Plenário. O Constituinte 
Adolfo Oliveira, Líder do PL, de
fende o entendimento como indis
pensável ao êxito da Assembléia 
Nacional Constituinte, advertindo 
que "todas as vezes que as posi
ções se radicalizaram, o resultado 
foi péssimo". Ele sustentou a de
fesa do monopólio estatal do pe
tróleo como imprescindível ao 
País, a reserva de mercado para 
a informática, por um limite deter
minado de tempo, a reforma agrá
ria, respeitadas as propriedades 
atualmente produtivas, a atribui
ção às forças Armadas do papeJ 
de mantenedoras da ordem e da 
segurança nacional, externa e in
ternamente e a limitação da defini
ção da empresa nacional para so
mente aquelas que têm aqu.i sua 
sede e forem de propriedade de 
brasileiros. 

O representante fluminense dis
se ainda que a Comissão de Orga
nização áos Poderes e Sistema de 
Governo desenvolveu um traba
lho exemylar de entendimento e 
negociaçao, e os resultados alcan
çados no seu âmbito foram alta
mente positivos. 

PONTOS DE CONFLITO 
Adolfo Oliveira acredita que a 

divergência mais profunda e que 
exigirá mais h�Iidade e compe
tência nas futuras negociações en-

tre as diversas correntes poüticas 
em Plenário será a criada pelo con
fronto entre o novo programa da 
Ordem Social e o sistema tribu
tário proposto pela Comissão Te
mática que tratou da matéria. Se
gundo afirmou, "o último privi
legia as prefeituras e os governos 
estaduais que receberiam a maior 
soma de recursos, enquanto o pri
meiro, que assinalou excelentes 
progressos no campo social, terá 
que disputar os recursos que são, 
fundamentalmente, os mesmos". 

Uma questão em que o parla
mentar antevê a ocorrência de fu
turas divergências é a da carga ho
rária semanal de trabalho, que fi
cou estabelecida em 40 J:ioras. 
Confonne explicou, é possível que 
alguns dispositivos inclt1ídos na lei 
propiciem subterfúgios que acaba
rão por tornar a medida ineficaz. 

O Deputado Adolfo Oliveira 
divergiu do anteprojeto da Comis
são da Ordem Econômica, no ca
pítulo referente à definição de em
presa nacional. No seu entendi
mento, tanto a proposta formu
lada pelo relator da Comissão, 
Constituinte Severo Gomes, como 
a que finalmente prevaleceu no 
anteprojeto, são lacônicas quanto 
à questão, deixando brechas para 
a ampliação do conceito de empre
sa nacional. Ele afirmou que, ape
sar de não ser xenófobo e aceitar 
a presença das empresas estran
ge1ras no País, "desde que não se 
apresentem travestidas de empre
sas brasileiras" defende um trata
mento diferenciado para elas que 
não lhes permita disputar os inves-

timentos destinados à empresa na
cional. O Líder do Partido Liberal 
considerou a proposta de Severo 
Gomes pior do que a aprovada pe
la Comissão. 

Outra questão polêmica que foi 
preservada pela Comissão de Sis
tematização - a da reserva de 
mercado para a indústria da infor
mática - foi defendída pelo coor
denador do grupo auxiliar de rela
tores, só que com a ressalva de
um� limitação de tempo e!D que,
expirado o prazo estaoelec1do em 
lei, "que poderia ser de cinco 
anos", as empresas estrangeiras 
poderiam voltar a atuar na área 
para que, seiundo acentuou, o 
País não se veia privado da impor
tação de nova tecnologia. Com re
lação a outras áreas em que as em
presas nacionais poderiam ser fa
vorecidas pela reserva de merca
do, Adolfo Oliveira destacou que 
o caso da indústria da química fina
"é um caso que ele VaJ estudar". 

Por outro lado, no capítulo que 
trata das Forças Armadas, o ante
p(ojeto da Comissão da Soberania 
e dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher foi preservado 
pelo relator da Comissao de Siste
matização e mantém no texto da 
nova Carta o mesmo papel atri
buido atualmente a elas. Na ori
oião do parlamentar, este capítulo 
deve permanecer como está, pois, 
conforme acentuou, "vivemos 
num país em que a própria Justiça 
Eleitoral requisita o Exército pan1 
defender e assegurar as nossas 
eleições livres". 

CONTRA BRIZOLA 
E SARNEY 

Em relação à proposta aprova
da pela Comissão da Orgamzação 
dos Poderes e Sistema de Gover
no, que adotou o sistema parla
metarista de Governo, o Líder do 
PL acentuou que não é favorável 
à idéia "como solução de conjun
tura". Para ele-

1 
que ressalvou a 

independência ae sua bancada em 
relação ao assllllto, existem três 
diferentes categorias de parlamen
tares na chamada maioria parla
mentarista de constituintes: "os 
parlamentaristas por convicção, 
respeitáveis pelo seu posiciona
mento; os políticos que estão com 
medo do Governador Leonel Bri
zola; e, finalmente, os políticos 
que não gostam do Presidente Jo
sé Sarney''. "Dessa composição -
disse ele -é difícil se tirar alguma 
coisa válida". 

Adolfo Oliveira sustentou ainda 
que a Assembléia Nacional Cons
tituinte não deve se envolver na 
crise conjuntural por que passa o 
País. "Acho que a vida geral do 
Brasil reclama um entendimento. 
Nós lutamos durante vinte anos 
pela volta do poder civil e pela 
democrncia plena. E não creio que 
as dificuldades que enfrentamos, 
que são profundas, sejam insupe
ráveis'' - acentuou. Conforme 
sustentou, o l>artido Liberal, por 
não fazer parte do Governo e tam
bém não se colocar radicalmente 
na Oposi�o, poderia servir como 
intermediário para um entendi
mento poütico na Constituinte. 

Na questão referente às conces-

sões dos canais de rádio e televi
são, que atualmente são da atri
buição exclusiva do Presidente da 
República, o anteprojeto da Co
missão da Famfüa, da Educa�ão, 
Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comllllicação am
pliou a competência do poder con
cessionário ao Congresso Nacio
nal. A proposta da Comissão, que 
foi relatada pelo Deputado Artur 
da Távola (PMD,B - RJ) não al
cançou, contudo, as várias conces
sões atualmente em processo de 
regulamentação, pois o Ministro 
das Comunicações, Antonio Car
los Magalhães, quando em visita 
à Casa, foi instado a suspender as 
mesmas, manifestando-se contra
riamente ao pedido feito pelo rela
tor nesse sentido. 

Para Adolfo Oliveira, com rela
ção ao problema das concessões 
de rádio e televisão, "quem pre
cisa falar em primeiro lugar é o 
usuário". Ele entende que deve 
haver liber4ade de criação e, por 
isso, não gostaria de ver o Estado 
intervindo no assunto. Nesse sen
tido, sustenta que as concessões 
sejam feitas com o pronunciamen
to do Congresso Nacional. 

O Líder do PL não vê as atuais 
empresas de comunicação existen
tes no País, tais como a Rede Glo
bo, a Rede Manchete ou a Rede 
Bandeirantes com� monopólips 
no setor das comumcações, e de
fendeu concessões de canais de rá
dio Oll televisão para as lllliversi
dades brasileiras, que poderiam, 
a seu ver, contribuir para a forma
ção de profissionais competentes. 
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A marcha promovida pela UVB sensibilizou os Constituintes, que acorreram ao debate com os vereadores 

Vereadores pedem Carta avançada 
Durante três dias, vereadores 

de todos os Estados brasileiros 
participaram da "Marcha por uma 
Constituinte Democrática e Pro
gressista", com debates em comis
sões de estudos e plenárias, no au
ditóào "Petrônio PorteUa", no Se
nado Federal, em Brasilia. A pro
moção do enconrro, que contou 
com a participação de mais de 700 
políticos municipais, foi da União 
dos Vereadores do Brasil-UVB, 
9ue entregou a "Carta de Brasí
lia" ao deeutado Ulysses Guima
rães, presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte, em soleni
dade que contou com a presença 
do deputado Bernardo Cabral, re
lator da Comissão de Sistemati
zação, além de representantes das 
lideranças dos partidos �líticos. 

A ''Carta de Brasília coloca a 
posição dos vereadores brasilei
ros, que "reafirmam aos consti
tuintes e à Nação o seu compro
misso na conquista de uma Consti
tuição verdadeiramente democrá
tica e progressista". Ao receber 
a carta e o relatório final dos traba
lhos, o deputado Ulysses Guima
rães reiterou a disposição de ver 
o BrasiJ "com uma Constituição
progressista, democrática e mo
derna, que atenda ao atual mo
mento óa vida nacional". O rela
tor, Bernardo CabraJ, comentou
alguns tópicos da "Carta de Brasí
lia", informando que todas as su
gestões que constam no relatório
serão vistas durante a discussão
para elaborar o texto final da
Constituição, em sua Comissão.

ESTUDOS 

tir o avanço e as mudanças" e pre
tendem se incorporar, através das 
câmaras municipais, das uniões es
taduais e de sua entidade maior, 
a União dos Vereadores do Brasil
UVB, na campanha das emendas 
populares, conclamando a uma 
ampla participação popuJar nas as
sinaturas dessas emendas. 

O vereador Paulo Silas (Taboao 
da Serra-SP), presidente da UVB, 
disse que "agora a recomendação 
é a de que todas as câmaras -
são mais de 4 mil em todo o Pais 
-mobilizem os 47 mil vereadores
e enviem requerimento solicitan
do o apoio dos constituintes ao re
latório aprovado na plenária final
da "Marcha dos Vereadores do
Brasil". O documento, como dis
se, reafirma aos constituintes e à
Nação a decidida disposição de
acompanhar as votações na As
sembléia Nacional Constituinte
em caravanas de vereadores de to
do o BrasiJ a Brasilia, oos momen
tos oportunos, envidando todos os 
esforços para assegurar posições
vantajosas ao povo com a conquis
ta de soluções avançadas para o
País nos campos do desenvolvi�

Uma Constituição que se
ja verdadeiramente demo
crática e progressista é o que 
estão reivindicando os ve
readores brasileiros. Mais 
de setecentos deles, repre
sentando cerca de 200 Câ
maras Municipais, estive
ram reunidos durante três 
dias no auditório "Petrônio 
Portella'', do Senado Fede
ral, em marcha promovida 
pela União dos Vereadores 
do Brasil. O encontro serviu 
de oportunidade a um deba
te dueto com os constituin
tes, inclusive com o próprio 
presidente da ANC, depu
tado Ulysses Guimarães. Os 
vereadores produziram uma 
"Carta de Brasília" na qual 
defendem, entre outros 
pontos, a convocação de 
eleições gerais, diretas, já 
em 1988. O documento foi 
entregue ao relator da Co
missão de Sistematização, 
Bernardo Cabral. 

meato econômico. polftico, social 
e cultural. 

Outro destaque da "Carta de 
Brasilia" está no posicionamento 
frontal contra a prorrogação de 
mandatos de prefeitos e vereado
res. ''Os vereadores também con
clamam todos os democratas a, 
promuJgada a nova Constituição, 
eleger, por voto direto, em 1988, 
o futuro Presidente do Brasil". E
considera ainda que "os interesses
da maioria do povo brasileiro es
tão prejudica.dos pela interferên
cia na Assembléia Nacional Cons
tituinte das forças conservadoras 
e dos que detêm o poder político 
e econômico no País". 

Como princípios básicos, o do
cumento aprovado firma posição 
em relação "à verdadeira sobera
nia e independência nacional, às 
liberdades democráticas e aos di
reitos econômicos, políticos e so
ciais dos cidadãos brasileiros". E 
coloca a necessidade de "uma re
forma agrária e uma reforma urba
na que contemplem os interesses 
dos trabalhadores e do povo brasi
leiro". 

Representantes de quase 200 
cãmaras municipais do País parti
ciparam, durante os três dias, de 
comissões de estudos em cima do 
texto constitucional oriund') rias 
comissões temáticas, aprt'�• n • .1.,. 
à Nação. Os vereadnr < garanti 
ram que não se apartar J I de seus 
COIJ. 1missos, "esperando o mes
mo r ,;;onstituintcs, para que 
possamo� construir a nova Naçã-> 
brasileira Os vereadores emen
dem que •·a ataal fa)e do processo 
constituinte é decisiva para garan- Um audil6rio lotado ouviu as afinnaç6es do presidente da ANC, Ulysses Guimart2u 
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Especificamente com relação 
ao município, defende "a imuni
dade e a inviolabilidade parlamen
tar em todo território nacional; 
uma reforma tributária 'lue devol
va aos municípios brasileiros o que 
lhes pertence de direito; a reto
mada de prerroiativas _para legis
lar sobre maténa admmistrativa 
financeira, orçamentária e tribu: 
tária; o direito de formular as polí
ticas municipais e de elaborar as 
leis orgânicas municipais; o siste
ma do voto proporcional; e o man
dato de quatro anos para prefeitos 
e vereadores". 

SUGESTÕES 
Ao lado dos vereadores, depu· 

tados e senadores participaram 
dos debates nas comissões de estu
do que examinaram as conclusões 
dos relatórios das comissões temá
ticas. O relatório final da marcha 
foi entregue à Comissão de Siste
matização da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Entre as suges
tões, destaca-se a que propõe o 
fim do presidencialismo no Brasil 
e o estabelecimento de uma forma 
de Governo de co-responsabilida
de do Executivo e do Legislativo. 

A UVB apresentou ainda, para 
constar no capítulo das Disposi
ções Transitórias, proposta a favor 
da convocação de eleições diretas 
em 1988 para presidente da Repú
blica, prefeitos e vereadores. In
cluiu, também, uma sugestão para 
a fixação do mandato de senador 
em quatro anos. O transporte co
letivo passa, pela sugestão da 
UVB, a ser um direito do cidadão 
e um dever do Estado, não poden
do ultrapassar a despesa indivi
dual do cidadão com transporte 
coletivo urbano 6% do saláno mí
nimo. Várias sugestões foram 
apresentadas com relação à auto
nomia municipal, com a democra
tização do poder local. Também 
foram aprovadas várias moções, 
entre elas uma denunciando a vio
lência e a impunidade que vitima
ram, recentemente, os políticos e 
advogados trabalhistas Evandro 
Cavalcanti, vereador de Surubim 
-PE, e Paulo FonteUes, ex-depu
tado do Pará. 

A socied�de vai à c!onstituinte 
No dia 12 de agosto a Comissão 

de Sistematização da Constituinte 
deverá receber uma bateJada de 
no minímo 40 propostas de nor
mas constitucionais oriundas dos 
movimentos populares. Esse é o 
número de sugestões já notifica
das à ArticuJação Nacional de En
tidades e ao Centro de Estudos 
e Acompanhamento da Consti
tuinte da Universidade de Brasília 
(CEAC-UnB), que estão centrali
zando a coleta dessas propostas. 
Par� 17 de julho, está pr�&ramado 
o 01a �acional de Mobilização e
C0leta de Assinaturas das Emen
das de fniciativa Popular. Cada
proposta deve contar com no míni
mo 30 mil assinaturas de eleito
res, para ser levada ao Plenário
da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

A campanha nacional de apoio 
ãs emendas populares foi lançada 
em Brasília no dia 16 de junho, 
mas o movimento maior será no 
Dia Nacional de Mobilização (17 
de julho). quando serão realizadas 
atividades públicas de coleta de as
sinaturas, atos públicos, debates 
e shows em todo o Território na
cional. Toda esta movimentação 
é coordenada pela Articulação 
Nacional de Entidades para a Mo
bilização Popular na Constituinte, 
integrada por 56 entidades, in
cluindo associações de classe, cen
trais sindicais, federações, confe
derações, universidades, comitês, 
partidos políticos e outras formas 
de organização. 

Com base na tradição conser
vadora das Constituintes, a Arti
culação acredita que uma Consti
tuição progressista só será possível 
se houver uma ampla mobilização 
popular t: a apresentação de suges
tões originadas diretamente das 
iostituiçõe da sociedade civil. 

O ex-deputado João Gilberto 
Lucas Coelho, secretário-executi
vo do CEAC, entende que a luta 
e a mobilização popular são im
portantes para que avancem as 
conquistas sociais na futura Cons
tituição. Acredita, porém, que, 
embora importante, não é funda
mental o comparecimento dos se
tores populares a Brasfiia para 
pressionarem os constituintes 
através de manifestações nas gale
rias do Congresso. 

João Gilberto acha mais produ
tivo que as mobilizações ocorram 
nos estados, as bases políticas dos 
parlamentares. Grandes comícios 
e manifestações de massa nos esta
dos produzirão um efeito mais di
reto sobre os parlamentares elei
tos naquelas regiões que a concen
tração cm Brasília. 

O fato de todas as emendas po
p�lares serem patrocinadas pelas 
duas entidades que coordenam o 
movimento não implicam em que 
elas estejam articuladas como um 
conjunto, nem que haja conflito 
entre elas. Pelo menos em um caso 
(a definição de recursos para a 
Educação) há propostas que são 
excludentes. 

O Fórum da Educação na Cons
tituinte cm Defesa do Ensino Pú
blico e Gratuito propõe que todas 
as verbas públicas sejam destina
das, exclusivamente, às institui
ções públicas de ensino e que o 
ensino público seja laico. 

A Conferência Nacional de Bis
pos do Brasil (CNBB), com o 
apoio de diversas outras entida
des, procura garantir o direito ao 
amparo técnico e financeiro dos 
poderes públicos ãs entidades edu-

FORUM NACIONAL 
DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUINTE EM DEFESA DO 

ENSINO PÚBLICO GRATUITO 

Em cada proposta, nome, endereço e dados do título de eleitor 

cacionais de natureza não lucra-
tiva. A CNBB pretende ainda 
que, respeitadas a opção e a con
fissão religiosa dos pais ou alunos, 
o ensino religioso se constitua em
componente curricular na educa
ção escolar de t• e 2• graus das
escolas estatais.

Os assuntos abordados nas pro
postas populares são os mais varia
dos: a convocação de eleições di
retas para a Presidência da Repú
blica em 1988; o reconhecimento 
das nações indígenas; o sistema 
eleitoral, o papel das Forças Ar
madas, as garantias de participa
ção popular na administração pú
blica, os direitos dos trabalhado
res; a proibição de fabricação de 
armas nucleares; a ordenação da 
economia; as garantias do ho
mem, da mulher e da liberdade 
religiosa; a ciência; a tecnologia; 
a comunicação; a divida externa; 
a reforma urbana - entre outros. 

Se aprovadas em plenário, essas 
emendas populares podem provo
car uma verdadeira revolução. Em 
sua maior parte, são as mesmas 
propostas que foram rejeitadas 
nas comissões temáticas. Em mui
tos casos, essas emendas popula
res divergem entre si, já que são 
apresentadas por gruP.?s e entida
des com 9-?Sições pohticas bastan
te diversificadas. Mas isso não im
pede que todos traba]hcm como 
o mesmo objetivo.

As divergências entre as entida
des que integram a Articulação 
Nacional ficaram evidentes na úl
tima reunião realizada em Brasí
lia. Apesar disso, elas demonstra
ram que sabem aparar as arestas 
o suficiente para manter a unidade
do movimento. Na elaboração da
Carta lida no lançamento da cam
panha nacional de apoio a emen
das, por exemplo, os representan
tes dessas ent1dades tiveram que
abrir mão de propostas própnas
para garantir o consenso.

A questão das eleições diretas 
para a Presidência da República 
foi um tema bastante polêmico. 

A participação 
direta do povo 
na Constituinte 

movimenta o País, 
17 de julho 

será o 
Dia Nacional 

de Coleta 
de Emendas 
Populares 

ao anteprojeto 
da nova Carta. 

O secretário de Política Sindical 
da CUT, Delúbio Soares, defen
deu as "diretas já", se possível 
ainda em 1987, isto é, no máximo 
três meses após a promulgação da 
nova Constituição. Mas deixou de 
lado as especificidades de sua pro
posta para obter o consenso, já 
que outras entidades defendiam 
eleições em 15 de novembro de 
1988. Todos aprovaram a propos
ta de "eleições diretas para Presi
dente", mas sem definir prazos. 

Foi justamente Delúbio Soares 
quem lembrou aos representantes 
das entidades da necessidade do 
consenso naquele momento: 
"Não adianta querer passar pro
postas próprias que não obtenham 
consenso." 

Ninguém nega a existência de 
divergências entre os integrantes 
da Articulação Nacional, mas 
também é evidente que os pontos 
convergentes são bem mais nume
rosos. O presidente do Conam 
confessa que está decepcionado 
com os primeiros resultados da 
Constituinte. Acha que isso vem 
ocorrendo justamente porque "os 
trabalhos têm-se dado à revelia do 
povo". Justamente por isso defen
de a participação popular nas vo
tações em plenário. João Gilber
to, do CEAC. entende que a 

f..-TIDld>ES ,,.TtCAAl'<TU- ANDl. AM)U. .-w..u 
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Constituição não pode ser feita às 
escondidas. Pelo contrário, tem 
que ser diante dó povo. Ressalva 
porém ser importante ter cons
ciência de que não se pode agredir 
fisicamente os constituintes. Mais 
importante que lotar um ônibus 
e ir para Brasília é uma manifes
tação de 50 ou 100 mil pessoas cm 
São Paulo. 

A presidente da UNE, Gisela 
Mendonça, alerta para o perigo 
de aprovação de uma Constituição 
que não atenda aos interesses do 
povo brasileiro." Se isso ocorrer 
- frisa - essa Constituição será
rasgada nas ruas". Mas ela acha
que ainda há tempo para mobilizar
o povo. "Essa Constituinte, ape
sar de suas falhas, foi resuJtado
de muita luta do povo brasileiro, 
não podemos desistir agora," afir
JDOu. 

Seguem algumas das propostas 
já coligidas pela CEAC-UnB; 

- Restabelece eleições diretas
para Presidente da República e 
convoca eleições para 1988, fixan
do o mandato em quatro anos. A 
proposta visa. segundo seus auto
res, resgatar a legitimidade do 
chefe do Poder Executivo. 

-Normatiza a execução da re
forma agrária e da política agrícola 
e fundiária, determinando que ao 
direito de propriedade de imóvel 
rural corresponde uma obrigação 
social. O imóvel que não corres
ponder ã obrigação social será ar
recadado mediante a aplicação 
dos institutos da perda sumária e 
da desapropriação por interesse 
social para fins de reforma agrária. 
Fixa ainda a proposta que nin
guém poderá ser proprietário, di
reta ou indiretamente, de imóvel 
rural de área, contínua ou descon
tínua, superior a 60 móduJos re
gionais de exploração agrícola, fi
cando o· excedente. mesmo que 
corresponda à sua obriiação so
ciaJ, sujeito a dcsapropnação por 
interesse social para fins de refor
ma agrária. 

-Regulamenta o transporte

coletivo, classificando-o como um 
direito do cidadão e um dever do 
Estado. A despesa individual do 
cidadão com o transporte coletivo 
urbano não deverá ultrapassar 6%
do vaJor do salário mínimo. O po
der público cederá subsídio ao 
usuári'o do transporte coletivo nos 
seguintes termos: passe livre para 
idosos e tarifa especial, com des
conto, para os operários, aposen
tados, mativos, desempregados, 
estudantes e pessoas deficientes. 
O transporte coletivo urbano é 
considerado serviço essencial, de 
responsabilidade do poder público 
municipal. 

-Moradia PopuJar. A propos
ta prevê que o dueito a moradia 
precede e predomina sobre o di
reito de propriedade. Diz ainda 
que o acesso à moradia digna e 
adequada é garantido a todos pelo 
poder público e, prioritariamente, 
aos trabalhadores assalariados de 
baixo rendimento. A dimensão da 
unidade habitacional deverá cor
responder às necessidades básicas 
da fanu1ia, ;arantindo-se um míni
mo de 10m de área útil por pes
soa. A União deverá dcstmar 
anuaJmente no mínimo 15% de 
sua receita tributária para a imple
mentação de programas de habita
ção popular. 

- Questão nuclear. Esta pro
posta proíbe no Território nacio
nal a mstalação e funcionamento 
de reatores nucleares, exceto para 
fins científicos. Proíbe a implan
tação, fabricação e transporte de 
artefatos bélicos nucleares, com
petindo ao Presidente da Repú
blica o fiel cumprimento desse dis
positivo. 

- Direito à comunicação. A
proposta caracteriza a comunica
ção como um bem social e um di
reito fundamental da pessoa hu
mana. A garantia de sua viabili
zação é responsabilidade do Esta
do. Todo cidadão tem direito, sem 
restrições de qualquer natureza, à 
liberdade de expressão e esse di
reito inclui a liberdade de procu
rar, receber e transmitir informa
ções e idéias por quaisquer meios. 
Fica criado um Conselho Nacional 
de Comunicação, onde estarão re
presentadas as diversas entidades 
da sociedade, para conceder e re
gulamentar a concessão de canais 
de rádio e televisão. 

- Direitos da família. Proposta
que visa garantir a preservação da 
vida de cada pessoa, desde a con
cc�o e em todas as fases de sua 
existência, não se admitindo a prá
tica do aborto deliberado, de euta
násia e da tortura. 

-Participação popular. Visa
garantir a participação da socie
dade, através do cidadão ou de 
entidades de classe, em todos os 
níveis da administração pública, 
exigindo plebiscito para adoção de 
medidas que atinjam a comunida
de, ou facilitando ingresso de ação 
popular na Justiça contra atos da
nosos à coletividade. 

- Nações indígenas. Reconhe
ce a existência das nações indíge
nas, assume a condição de país 
plurinacional ao Brasil, e proíbe 
qualquer forma de discriminação, 
tomando-a crime inafiançável. 

-Reforma a rbana. Cria ins
trumentos que destimulam a con
centração da propriedade urbana 
ociosa e um imposto progressivo 
sobre a valorização imobiliária. 
Visa garantir moradia digna para 
todos aqueles que buscam as cida
des para sobreviver. 
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Previdência na Constituinte: resgate de
t 

uma dívida 
Mais de 100 milhões de brasileiros estão 

vinculados, hoje, ao Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social. Para com
por a receita do SINPAS, os trabalhadores 
contribuem com cerca de 86%, enquanto a 
União entra, apenas, com menos de 3%. 
A contribuição, que era estipulada em partes 
iguais pela Constituição de 1934, não encon
tra amparo na legislação vigente para essa 
proporcionalidade. Mais de 60% dos aposen
tados e pensionistas recebem um ou menos 
de um salário mínimo. Para uma população 

de mais de 25% na zona rural, o SINPAS 
destina menos de 4% de sua receita. 

mesmo tempo em que pacientes eram enca
minhados para serviços contratados. A ocio
sidade da rede própria, quanto ãs consultas 
ambulatoriais, era da ordem de 44% e a da 
rede hospitalar perto de 50%. Ainda em 84, 
o IAP AS celebrou 260 mil Íarcelamentos
de dívidas, dos quais 160 mi eram inadim
plentes. Setenta por cento desses parcela
mentos, ao que tudo indica, foram celebra
dos com o objetivo de se obter a CND (Cer
tidão Negativa de Débitos), com desfalques 
talvez irremediáveis. Em levantamento man-

N
oventa por cento das necessi
dades da população brasileira 

no campo da assistência médico
hospitalar poderão ser atendidas 
com o uso de apenas 40 medica
mentos, reduzindo a 20% a fabu
losa soma que a população gasta 
com remédios atualmente. Tais 
medicamentos seriam fabricados 
em laboratórios brasileiros, devi
damente conveniados com os Es
tados, sem embalagens sofistica
das e sem propaganda comercial, 
e seriam fornecidos, a preços re
duzidos, aos postos de saúde dos 
Estados e municípios, às santas ca
sas, e hospitais beneficentes com 
o objetivo de reduzir os custos de
internamento.

Esta proposta, dentre outras 
apresentadas pelo constituinte 
Paulo Macarim (PMDB - SC). 
ex-presidente do IAPAS, voltará 
a ser defendida por ele na Comis
são de Sistematização, assim como 
a de que a seguridade passe a ser 
um monopólio da União Federal, 
com incorporação de todas as ins
tituições compulsórias ou comple· 
mentares do País. 

Para o representante de Santa 
Catarina, o mono�lio estatal da 
seguridade viria aliviar a carga de 
despesas do Estado e promover o 
estabelecimento de um sistema 
único de aposentadoria, o que evi
taria abusos. Defenderia ainda a 
própria sociedade dos engodos de 
seguros e montepios de tristes re
gistros em nossa história previden
ciária. 

Profundo conhecedor da ques
tão, Paulo Macarini açredita que 
o processo de democratização da
Previdência Social se dará me
diante a administração, a nível re
gional e a nível nacional, com a
participação dos trabalhadores e
dos empregadores. É imprescin
dível, a seu ver, também uma nova
estrutura administrativa para que
a Previdência alcance todos os mu
nicípios brasileiros e um plano de
carreira e �gos capaz de motivar
os seus servidores.

Ele é de opinião que a Previ
dência Social é perfeitamente viá� 
vel em nosso País, desde que ob
servados certõs princípios, e que 
se crie em seu seio um "estado 
de espírito" de seriedade, honesti
dade e respeito pelo próximo, con
substanciado em ações que

., 
vindas 

da cúpula decisória, se aissemi
nem entre todos os que lidam com 
a saúde e a segurança social da 
Nação. Ao dar conta dos trabalhos 
que vem desenvolvendo na As
sembléia Nacional Constituinte 
neste setor, declara: "A recupe
ração financeira da Previdência 
Social que ocorreu no exercfcio de 
minha presidência (do IAPAS), 
demonstrou a viabilidade desta 
entidade. Mas tenho a humildade 
suficiente de reconhecer que, no 

Em 84, a Previdência dispendeu, em dóla
res, o correspondente a 28 bilhões de cruzei
ros com 137 atendimentos no exterior, o 
equivalente a 15% da totalidade dos recursos 
repassados às Secretarias Estaduais e Muni

cipais de Saúde para cobertura de mais ou 
menos 60 milhões de pessoas. 

Neste mesmo ano estavam desativadas 
inúmeras_ instalações, recursos humanos e 
equipamentos próprios do INAMPS, ao 

campo dos benefícios e da assis
tência médico-hospitalar, há ainda 
um longo caminho a percorrer pa· 
ra que a Previdência Social trans
mita tranqüilidade e um tratamen
to compatível com a dignidade hu
mana". Nos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte procu
rei apresentar sugestões e emen
das visando a dois campos distin
tos: em benefício do trabalhador 
e de seus dependentes, e em defe
sa da entidade. Em benefício do 
trabalhador e�tão as que se refe
rem à manutenção do poder aqui
sitivo da aposentadoria; recupera
ção do benefício defasado pelas 
leis de achatamento; proibição de 
qualquer benefício inferior ao sa
lário mínimo; equiparação e equi
valência nos benefícios a todos os 
trabalhadores urbanos e rurais; e 
o direito da dona-de-casa, que tra
balha na cidade e no campo, de
associar-se à Previdência e dela ter
seus benefícios. Em defesa da en-

''Apenas 40 
medicamentos 

resolvem as 
necessidades de 

90% da 
população, o 

que representa 
uma economia de 

80 por cento" 
tidade, se situam as propostas de
terminando a contribuição em 
partes iguais da União, emprega
dores e trabalhadores, a responsa
bilidade solidária dos dirigentes 
das empresas pelo não-recolhi
mento das contribuições; a carac
terização do não-recolhimento co
mo crime de apr�pri_a�o indéb_it� 
inafiançável; atnbwçao aos dm
gentes de empresas públicas da 
responsabilidade solidária pelos 
acréscimos decorrentes da falta de 
recolhimento das contribuições; e 
a não-permissão ao contribuinte 
em débito com o sistema de segu ri
dade social de transacionar com 
os poderes públicos nem deles re
ceber recursos de qualquer natu
reza". 

PRIORIDADE NACIONAL 
Embora longe de se enquadrar 

na satisfação das necessidades da 
sociedade brasileira porque oriun· 
da de um princípio fechado e obs
curo, a Previdência Social, agora, 
tende a ampliar a sua ação, corri
gir os seus defeitos e transformar
se realmente numa prioridade na
cional. A afinnação é do consti
tuinte Jorge Uequed (I'.MDB -
RS), para quem a Prevtdência So
cia{ é ,llntes de tudo um instrum�n
to do povo e não do Estado, daí 

por que deverá ser dirigida não 
apenas pelo governo, mas tam
bém !?elos empregadores e os tra
balhadores. 

Jorge Uequed também acredita 
na viabilidade da Previdência des
de que a sua manutenção seja feita 
com percentuais distribuídos so
bre o faturamento ou receita das 
empresas, sobre o módulo rural, 
sobre a contribuição do trabalha· 
dor, sobre o orçamento da União, 
Estados e municípios e ainda sobre 
os prognósticos lotéricos. Dessa 
maneira - explica o representan
te do Rio Grande do Sul - não 
só se amplia a receita da Previ
dência, como facilita a fiscaliza
ção, diminui a sonegação e pro
porciona a universalização da Pre
vidência. Na opinião dele, é pre
ciso separar, em termos constitu· 
cionais, a área de seguridade da 
área de assistência médico-hospi· 
talar, porque, com aquela forma 
de manutenção sugerida acima, a 
Previdência vai permitir que a se
guridade centia sempre perspecti
vas de crescimento no seu caixa, 
o que não acontece atualmente,
sendo a incidência apenas sobre 
a folha de salários. Se estes são 
comprimidos, achatados, e se 
cresce o índice de desemprego, 
conseqüentemente há um achata
mento da receita previdenciária. 
E esta, confonne enfatizou, não 
pode ficar sujeita às contingências 
salariais, mas deve manter-se a 
salvo de crises de caixa e possibi
litar, inclusive, a constituição dos 
Fundos de Previdência, hoje ine· 
xistentes. 

NOVOS CÁLCULOS 

Um dos mais importantes avan
ços da Previdência que a Consti
tuinte deverá promover é, no dizer 
de Jorge Uequed, sem dúvida, a 
equiparação dos benefícios para 
os trabalhadores rurais e urbanos, 
assim como a equiparação entre 
aposentados e pensionistas. O re
presentante gaúcho e�lica como 
serão, também, modificados os 
cálculos da aposentadoria (um ou
tro grande avanço): estes cálculos 
serão feitos sobre os últimos 12 
meses, ao invés de 36, como é 
atualmente, respeitando-se, con
tudo, a proporcionalidade dos úl
timos 36 meses, a se concretizar 
as tendências observadas na Sub
comissão de Saúde, Seguridade e 
do Meio Ambiente, presidida pelo 
constituinte José Elias Murad 
(PTB - MG) e que teve como 
relator o constituinte Carlos Mos· 
coni (PMDB - MG). 

"Nenhum aposentado ou pen
sionista receberá benefício menor 
que um salário mínimo, e os pro
ventos dos aposentados serão na 
mesma proporção que os da ativi
dade", assegura Jorge Uequed, 

''O monopólio 
estatal da 
seguridade 
viria aliviar 
as despesas 
do Estado e 

criar o sistema 
único de 

aposentadoria" 

para mostrar que a Constituinte 
está preocupada em que não ocor
ra aos aposentados o que sucedeu 
de 79 para cá. E informa que, nas 
Disposições Transitórias da no_va 
Carta. deverá ser expresso o pnn· 
cípio que estabelece o valor real 
e original das aposentadorias e be
nefícios calculados em salários mí
nimos, com base no primeiro dia 
do seu recebimento. Isto quer di· 
zer, por exemplo, que, quem ga
nhava 5 salários mínimos em 78, 
teve um decréscimo de 55% em 
seus proventos, ou seja, recebe 
agora apenas 2,4 salários míni
mos, tudo como conseqüência da 
fraude da Previdência de 79 em 
diante. Agora, com os novos cál
culos, o aposentado voltará a rece
ber os 5 salários com que ele se 
aposentou àquela época, elimi
nando, assim, a defasagem que os 
seus proventos vêm sofrendo ao 
longo dos anos. 

A Constituinte deverá manter 
- ainda segundo Jorge Uequed
- a aposentadoria por temp? de Ama/do Faria de Sd 

dado realizar pelo então presidente do IA
PAS, em 85, constituinte Paulo Macarini, 
na Superintendência Regional do Rio de Ja
neiro, constatou-se a existência de estoques 
de determinados impressos para mais de um 
século. Também nesse ano, cerca de 200 mil 
processos de execução, em todo o País, da 
ordem de 10 trilhões de cruzeiros, eram pos
tos em marcha pela presidência do IAPAS. 
Com a determinação de se rever todas as 
de:cisões administrativas que declararam in
subsistentes as contribuições apuradas pela 

fiscalização do IAP AS ou que reduziram ou 
relevaram multas, começou uma ampla cam
panha de moralização da Previdência Social 
e o estabelecimento de um "estado de espí
rito" de austeridade e responsabilidade. 

Não só a consagração desse estado de espí
rito, mas também o resgate da dignidade hu
mana, atingida num de seus aspectos funda
mentais que é a saúde e o bem-estar, está 
sendo buscado pela Assembléia Nacional 
Constituinte. Direção colegiada da Previ
dência Social, contribuição mista (União, 

trabalhadores e empresas), repos1çao das 
perdas reais de 79 para cá, igualdade de trata
mento entre o aposentado e o pensionista, 
novos cálculos para a aposentadoria, limite 
de um salário mínimo para o menor valor 
da aposentadoria, extensão dos benefícios 
da Previdência ao homem do campo e isono
mia dos benefícios, são algumas das posições 
avançadas que a sociedade brasileira deverá 
conquistar através de seus representantes no 
Congresso Constituinte. 

Paulo Macari11i 

'' A Previdência 
Social agora 

tende a ampliar 
a sua ação, 
corrigir os 
defeitos e 

transformar-se 
em prioridade 

nacional'' 

serviço, não aceitando, contudo, 
a idéia de exigência de que o traba: 
lhador tenha, no mínimo, 55 anos 
de idade, pois isso - frisa - "se
ria penalizar os mais pobres e que 
são obrigadôs a trabalhar mais ce
do para enfrentar suas dificulda
des e da família, e também porque 
a maioria dos trabalhadores não 
iria conseguir aposentar-se, pois 
morreria antes. A expectativa de 
vida desGa maioria não é·de 55 

anos. Pode ser até mesmo superior 
para a camada dos mais privile

, giados. Mas, para a grande massa 
do trabalhador brasileiro, infeliz
mente, não é mesmo". 

Conhecido como um "expert" 
em matéria de previdência social, 
Jorge Uequed tem marcado a sua 
atuação parlamentar com a defesa 
de uma seguridade social bem es· 
truturada, capaz de resistir às in· 
vestidas de métodos alienígenas 
que nada têm a ver com a nossa 
realidade. Para o peemedebista 
gaúcho "defender os aposentados 
e �nsionistas é defender a sobe-

rania da Nação, a grandeza do po
vo, é defender um instrumento de 
instrução às novas gerações. Co
mo dizia um aposentado a um jo
vem líder sindical: "não se esque
ça, eu sou você amanhã". Defen
der uma previdência social forte 
é defender, na realidade, a própria 
sociedade brasileira". 

DISCRIMINATÓRIA 
O caráter discriminatório da 

Previdência Social com relação ao 
aposentado e ao pensionista, tal 
como acontece hoje, permanece
rá, embora de maneira mais suavi
zada, na opinião do constituinte 
Arnaldo Faria de Sá (PTB - SP). 
Conforme seu ponto de vista, nem 
a Constituinte vai conseguir diluir 
esta mancha de tal maneira im
pregnada em sua estrutura que os 
avanços ora conquistados não se
rão capazes de apagar. Segundo 
o representante paulista a "Previ
dência Social no Brasil, qualquer
que seja o regime ou sistema de
governo, lamentavelmente, vai
dar um tratamento discriminató
rio ao aposentado. A Previdência
Social no Brasil é usada eleitoral
mente. Todos os ex-ministros des
sa Pasta foram depois eleitos go
vernadores de Estado, usando a
máquina da Previdência, e eu não
tenho dúvidas que o atual ministro
também será candidato ao gover
no do seu Estado".

Afora esse aspecto, Arnaldo 
Faria de Sá alinha outras razões 
que desabonam o procedimento 
previdenciário: "A Previdência 
tem hoje em caixa 100 bilhões de 
cruzados e não Pª$ª os benefícios 
reajustados por lei aprovada pelo 
Congresso Nacional, retroativo a 
19 de abril. Estranha-se que a Pre
vidência Social alegue dificulda
des de processamento quando o 
próprio governo tem um sistemll 
de computação que processa os re
sultados da loto e da loteria es_por
tiva em apenas 12 horas, e o nume
ro de cartões é muito maior do 
que o de benefícios". Além disso 
- prpssegue o representante de
São Paulo - a Previdência não
sabe reclamar em nome do apo
sentado e do pensionista o dinhei
ro gue o INAMPS gasta e que de
veria ser reposto pelo Ministério 
da Saúde, pois muitos serviços que 
o INAMPS presta não são da sua
competência.

A exemplo do que tem feito 
constantemente no plenário da 
Constituinte, Arnaldo Faàa de Sá 
volta a lamentar q_ue "hoje em 
dia muitos aposentados e pensio
nistas recebem miseravelmente 
menos de mil cruzados por mês, 
enquanto a Previdência quer anis
tiar clubes de futebol e escolas par· 
ticulares que têm recuros pról_)ri�s. 
e deixam de pagar sua contnbw-

ção. Se depender do voto de Ar
naldo Faria de Sá, a Previdência 
vai criar a "Casa do Aposentado", 
para abrigar diversos beneficiários 
que não têm onde morar nem on
de comer, "uma vez que a institui· 
ção possui muitos locais abando
nados que poderiam se prestar a 
esta finalidade". 

TRIPARTITE 
O sistema tripartite parece ter 

encontrado ressonância pelo me
nos em dois pontos da questão 
previdenciária entre os constituin
tes: quanto à administração da 
Previdência e quanto à contribui
ção. É este, por exemplo, o ponto 
de vista do constituinte Francisco 
Amaral (PMDB - SP) quando 
afirma que a Previdência tem de 
ser da responsabilidade de todos, 
e financeiramente, do patrão, do 
empregado e do governo. Neste 
particular, o representante paulis
ta lembra que urna filosofia de res-

"Nenhum 
aposentado 

receberá/ menos 
que um salário 

mínimo e os 
proventos serão 
proporcionais 

aos do 
pessoal ativo" 

ponsabilidade deve ser implanta
da de cima para baixo pois, "o 
governo é o maior devedor da Pre
vidência, o maior e mais relapso 
deles, o que nunca pagou. Ele é 
que realmente tem inviabilizado o 
aperfeiçoamento do sistema e tem 
fraudado a fiscalização, tomando
se o sonegador número um. O 
grande devedor da Previdência 
não é nenhum Abdalla ou outro 
dos nomes q,ue estão sempre nos 
noticiários. E o governo mesmo, 
conclui Amaral. 

A administração tripartite ou 
direção colegiada, da qual parti
cipe obrigatoriamente um aposen
tai:lo já galgou, inclusive, os pri· 
meiros degraus das subcomissões 
e comissões temáticas, assim como 
o sistema trieartite de contribui
ção, ou contnbuição mista . .i\liás,
essa contribuição mista já era an
tes defendida pelo então Ministro
da Previdência Social, em 1985,
Waldir Pires, em exposição peran
te a Comissão Parlamentar de In
quérito da Câmara, presidida pelo
ex-deputado Mário Hato tendo
como relator o deputado Alceni
Guerra. Dizia o ministro que,
diante do fato de que o orçamento
da Previdência se compõe funda
meµ_talmente da incidência de

contribuições sobre a folha de sa
lários das empresas (86% do total 
da receita do SINPAS, em 84) fica 
evidente que a recessão económi
ca, ao comprimir o nível de empre
go e a massa de salários no País, 
reduz a arrecadação do sistema. 
Mostrando a necessidade de se su
perar essa vulnerabilidade às osci
lações conjunturais, Waldir Pires 
declarou não ser justo nem factível 
adaptar os gastos com previdência 
e assistência social, em cada ano, 
à disponibilidade de recursos obti
dos dessa forma. Naquele mesmo 
ano, a União havia transferido pa
ra a Previdência Social apenas 
2,9% de seu Orçamento Fiscal, o 
que representou 4,8% das despe
sas do SINPAS. 

De lá até hoje, esta situação 
mão mudou. A Previdência Social 
é realmente custeada pelos pró· 
prios beneficiários que, após 30, 
40 ou até mais anos de serviço se 
aposentam (quando não morrem 
no meio do caminho) para ganhar 
o menos que suficiente para sua
sobrevivência digna. Um exemplo
entre milhões: a professora Fran
cisca de Araújo Rosa, boje com
77 anos e que, num recanto distan
te do Nordeste brasileiro. durante
40 anos ensinou a várias gerações,. 
além das primeiras letras e o àli
cerce de toda a estrutura educa
cional, que é o curso pàmário, os 
fundamentos da moral, os princí
pios da justiça, o respeito ao p<>der 
constituído, o amor à Pátna e a 
defesa sem quartel de seu solo. 
Aposentada após 40 anos de servi
ços ininterruptos, Francisca Rosa 
recebeu este mês o corresP.Onden
te ao seu salário de abnl (além 
de tudo, recebe sempre com atra· 
so), ou seja, a quantia de 3 mil 
e 600 cruzados. Solteira, sozinha 
no mundo, ela conta com o cari
nho e o apoio da cidade a quem 
ela praticamente ensinou a ler. 
Não fora isso, está claro que ela 
não teria condições de sobreviver 
condignamente. Advogados, mé· 
dicos, economistas, jornalistas, 
técnicos, sacerdotes, governador e 
ministros já saíram dos bancos da 
sua escolinha. Um ministro de Es
tado, ex-aluno da "madrinha" 
Francisca, compõe hoje a equipe 
do governo Sarney. Agora que a 
Assembléia Nacional Constituinte 
inclui entre as suas grandes preo· 
cupações a redenção do aposen
tado, Francisca de Araújo Rosa 
pode dizer que está mais do que 
colaborando com este evento da 
vida constitucional do País: coinci
dentemente, ela "mandou"' para 
cá nada mais nada menos do que 
três constituintes representantes 
de três diferentes unidades da Fe
deração! 

Maria Valdira 
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Aborto continua a s�r; 
tratado coino· Uil1 criinei 
, Ao entregar seu relatório à 

Subcomissão dos Direitos e 
Garantias Individuais, pre· 
sidida pelo deputado Antônio 
Mariz (PMDB-PB). o relator 
Darcy Pozza (PDS-RS) disse 
que as três espécies de direitos 
pelos quais se luta hoje (direit09 
civis, políticos e sociais), devem 
existir de forma solidária para 
serem verdadeiramente garan
tidos. 

Uma das inovações incluídas 
110 anteprojeto é- o mandado de 
injunção. para assegurar que a 
letra constitucional, à falta de 
lei complementar ou or�ária 
que a re�lamente, se torne 
auto-aplicavel. A intenção do 
relator foi situar o novo dis
positivo ao lado do mandado de 
segurança, instrumento de 
defesa dos interesses dQ ci
dadãe_. 

A pena de morte, assunto 
polêmico nas reuniões e audiên
cias públicas da subcomissão, 
não foi acolhida, exceto pela 
legislação 'aplicável era éaso de 
guerra externa. A prisão per
pétua foi adotada nos casos de 
crimes de estupro ou seqüestro 
seguidos de morte. O aborto 
diretamente provocado será 
P,unido como crime. 

A tortura· e o tráfico de 
tóxicos passam a ser crimes 
.. 1afiançáves. impreséritíveis e 
não anistiáveis. Foram também 
incluídos a vedação a trabalhos 
forçados; a gratuidade dos atos 
necessários a exercício da ci
dadania; a não discriminação 
por sexo, raça, religião etc; a 
ampliação do conceito de lesão 
de direi�o; a necessidade de 

prévia autorização judicial para 
a quebra 'de sigilo nas comu
nicações em geral; o acesso à:3 
informações (através . da 
criação do habeas data e adoção 
do serviço civil alternativo ao 
serviço militar. 

'O anteprojeto inclui ainda ll 
ampliação da proteção ao:, 
autores; o aumento da abran
gência na área de marcas 13 
patentes; o direito à habitação 
condigna; a · anulidade do ato 
expropria tório. · praticado com 
desvio de finalidade ou abuso dt3 
\>oder; o direito à propriedade 13 
a herança de conotações sociais ; 
a proteção ao consumidor; <> 
direito ao roei:> ambiente sadi>; 1a 
ampliação da assistência ju
diciária gratuita; a punição po1r 
enriquecimento ilícito; o direito 
ao silêncio do acusado por 
enriquecimento ilícito; o direito 
ao silêncio do acusado; e direito 
do preso de saber as causas do 
sua prisão e da comunicação 
desta à sua família; a punição 
ao responsável pela retenção do 
tributos recolhidos e descon·· 
tados de terceiros; a criaçao da 
defensoria do povo, incumbidu 
de zelar pelos direitos cons·· 
titucionais; apurar abusos do 
autoridades .e propor medidan 
corretivas. 
· O anteprojeto estabelece,
também, que ninguém seri,
identificado criminalmente se jÉ1 
o for civilmente (o que evitará o

constrangimento, em muitot1
casos, da identificação datilos .. 
cópica); e concede à detenttl
nutriz o direito de dispor do 
local apropriado para amamen .. 
tar o filho.

.. 

Discriminar 
passa·a ser 

inafiançável 
Qualquer atd de 

discriminaçao, seja por raça, cor 
ou sexo, será considerado crime 
inafiançável. Este é o fun. 
damento básico do parecer do 
.deputado Alceni Guerra (PFL
PR), relator da Subcomissao 
dos Negros, Indios, Deficientes 
e Minorias, que em seu último 
artigo dá poderes a qualquer 
pessoa para pedir a destituiçao 
do cargo de uma autoridade se 
for comprovada a omissao no · 
cumprunento destes preceitos. 

O parecer prevê ainda a 
demarcaçao das terras in
digenas em um prazo de quatro 
anos e. o Exército será o respon
sável pela guarda das· fronteiras 
indígenas. . 

O ponto mais polêmico do 
parecer, é o que garante aos 
gays a "liberdade de orientaçao 
!iexual". Assim, os 
homossexuais nao estao mais 
sujeitos à prisao por atentado 
ao pudor, caso forem encon
trados- na rua trocando caricias. 
E quem dÍscriminá-los estará 

. sujeito às punições criminais 
previstas em lei ordinária. 

O parecer do deputado 
Alceny Guerra, satisfez a todos 
os membros da subcomissão. o
presidente,, deputado Ivo Lech 
(PMDB-RS). afirmou que os 
trabalhos foram acompanhados 
de perto por representantes da 
sociedade civil. 
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Politicamente comprometidas com a inclusão na Constituição .das. aspi 
raçoes de liberdade e democracia, as enti�ades integrantes da ARTICULAÇ�O .N� 
CIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE assumem, nes.te. 

moni.er..to histórico, o compromisso de ·mobilizar amplos setores da. sociedade p� 
ra conseguir em que as reivindicações populares s ef�m transformadas em Lei. 

Para conquistá-las ê necessário q�e �odas os setor�s populares ven
ham a assumir o papel de sujeito. ativo no processo constituinte, se organiza_!! 

. do para lutar unitáriamente CONTRA: 

;. 

-

a polit�ca econômic� do governo.consubstanciada no pacote econômi
co de arrocho salarial decretado no dia 12 de junho; 

- o pagamer.to da díiida externa;

a �n�erferência do poder econômico,do poder Executivo e das Forças 
Armadas·na Constituinte; 
E,em DEFESA: 

- dos interesses dos Trabal�adores na Constituição:
�l�ições Diretas para Presidente da Republica;
Soberania Nacional e Popular;
Terra, 'Trabalho e Liberda�e.

Sómente o povo na rua e nas praças, se mobilizando na defesa dos 
��us .�;.�Ltos e dos interesses da Nação, ê que irá g�rantir ,a conquista de 
L,·,11a r,. ,,r.e::i Const ftuição democrática· e progressista. 

E ê isto que vamos fazer! 
ConvocamQS todos os Sindicatos de Trabalhadores, entidades estudan

tis.do movimento comunitário e demais movimento� sociais, e organizações ·de
mocrâ��cas e populares para um grande movimento de mobilização popular,em �� -
do ter-·ttório nacional, de apoio às reivindicações populares para a Constituig j 
te. 

Assim, convocamos TODOS a participarem das seguintes atividades 
prógramadas: 

1� de Julho - Dia Nacional de Mobilização e Coleta de Assinaturas 
nas Emendas de Iniciativa Popular; 
Tenha sempre no bolso seu Título de Eleitor! 

12 de Agosto - Dia Nacional de Entrega Unitária das Emendas de Ini 
cà.a tiva flopul ar, com,: cara�anas, em Bras Íl ia. 

Brasília-D.F.,16 de Junho de 1987 

Contatos;Comissão Executiva 
.End. Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte-CEAC/UnB 
Prédio da Reitoria, 39 andar 
Telefone - 274 0022 ramal 2481 

'.. 
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• ,ARTÍCULAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL 

li 

As entidades abaixo citadas, reuniram-se, em Brasrna, dia 16 de maio, para 
o lançamento da Campanha Nacional de Apoio às Emendas Populares. Durante todo o dia foi discu
tido, no auditório do Anexo IV, da Câmara dos Deputadós.,o cal:mdário de atividades do movimento
e às 17:00 horàs,no Salão Verde do Congresso,foi realizado um ato público de lançamento oficial da
campanha com a participação de representantes de entidades e partidos políticos.

As resoluções aprovadas foram: 

1 - Confirmação da data de 17 de ju I ho como"Dia Nacional de Mobiliza
ção pela Coleta de_Assinaturas·,' com a realização de manifestações e comícios em todo o país.

2 - formação de coordenações estaduais e municipais da Articulação Na
cional, aberta à participação de todos os setores populares. 

3 - lançamento público da campanha em cada estado, por iniciativa das 
coordenadorias estaduais. 

4 - as entidades participantes devem informar à Secretaria da Articulação, 
em Brasília, sobre programações previstas para cada localidade. 

5 - definição de um símbolo e um slogan nacionais da Articulação para a 
confecção de cartazes, bottons, camisetas, etc. 

_ 6 - foi marcado para os dias 22 e 23 de julho a próxima reunião de Articu-
lação em Brasília, às 9:00 horas, com a seguinte sugestão de pauta: 

1 - avaliação da Campanha Nacional de Mobilização e do Dia Nacional 
de Coleta de Assinaturas. 

11 - preparação do dia de entrega unitária, marcado para 12 de agosto. 

111 -definição do critério de participação no conjunto de emendas que 
serão entregues unitariamente pela Articulação. 

7 - Foi marcado o dia 12 de agosto comó'Dia Nacional de Entrega Unitária 
das Emendas de Iniciativa Popular•'com a participação de milhares de pessoas e caravanas de todos os 
estados. 

Para este dia está previsto: 

1 - realização de shows musicais e atividades artístico-culturais, na 
rampa do Congresso Nacional durante todo o dia. 

Recomendações: 

- é imprescindível a participação das coordenadorias estaduais
neste campo. As iniciativas devem ser comunicadas à secretaria da Articulação, em Bras(lia nos tele
fones 272-2497 (Evelyn) e 274-5915 (direto do CEAC) e 274-0022 ramal 2481 ( Renata ou Carlos 
Michiles. 

- as despesas de viagem, alimentação e estadia correrão por conta
de cada caravana •. considerando a impossibilidade da Secretaria da Articulação, em Brasília, viabilizar 
alojamento para · p- grande número de pessoas esperadas para o ato. Os ônibus que chegarem deverão 
se dirigir diretamente para a Esplanada dos Ministérios. 

11 - realização de ato pai ítico, às 15 horas com discursos de I íderes das 
entidades participantes daArticulação . 

. REUNIÃO DO DIA 17/06 

Em reunião da Secretaria Executiva de Articulação, realizada dia 17 de ju
nho, na Câmara dos Deputados em Brasília, ficou decidido, que será feita uma reunião de consultá. 
no plenarinho da Assembléia Legislativa de São Paulo, às 15 horas, com as entidades de caráter na· 
cional que até agora não se engajaram na Articulação. 

Favor repassar informação a entidades de sua área. 

CEAe·.�)1,/'rRO OE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUINTE - UnB - CAMPUS UNIVERSITÁRIO- Reitoria 
3� aó&v'r·-� Norte - CEP 70.910- Tel. 274.0003 · 274-0022 ramal 2481 

, 



ARTICULAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE 

A hist6ria das Constituintes e das Constituições brasileiras ieii! 
tra a tradição autoritária de uma sdciedade desigual, em que os.interesses ' 
da classe dominánte foram sempre colocados acima d�s direitos da maioria da 
população. 

A hegemonia dos poderosos tem se baseado na manipulação política,' 
na repressão e na violência, das quais o regime militar de 1964 ê o exemplo 
m��s duradouro e desastroso. Submetendo a Nação à ordem capitalista interna
cio�al, a ditadura militar adotou um modelo de crescimento baseado na explo
ração do trabalho e na concerltração de renda. Isso levou o Brasil a ser, ao 
mesmo tempo, a 8a,. economia do mundo capitalista e o d�tentor de indicadores 
de pobreza e miséria inaceitáveis, frente ao atual estágio de desenvolvimen
to da ciência e tecnologia nacional. 

O fracasso do modelo autoritário, abertamente repressivo e exclu-' 

eaente, levou �ilhões de cidadãos às ruas, exigindo eleições diretas já. Essa 
era a expressão síntese das aspirações de mudanç_�s que significavam uma rup
tura com a ordem autoritária vigente� 

Mais uma vez, no entanto, prevaleceu a tradição conservadora de 
--

-

manipular a vontade popular: a derrota das diretas jg e a convocação de um 
--

Congresso Const1tuinte ao invés-de uma Assembleia Nacional Constituinte ex-' 
clusiva. 

A eleição do Congresso Constituinte resultou numa composição forte 
mente conservadora. Porque veio deturpada pelo poder econômico, subordinada 
às eleições para os governos· estaduais, regulada por uma legislação tendenci 
osa e decisivamente influenciada pelas promessas do Plano Cruzado I. Isso se 

reflete hoje na maioria dos projetos aprovada nas Comissões Temáticas da 

Constituinte Congressual. 

- O que temos verificado, atê agora, dentro da Constituinte, e a açao

danosa dos- setores conservadorese de direita com o objetivo de fazer uma nova

Constituição pior do que a que aí está.
Pretendem impor um ma<hdá.to de cince anos para José Sarney, tentando 

perpetuar ilegítimamente um governo sem respaldo popular,querem perpetuar a 

intromissão indevida dos militares na _vida política do país.Pensam em negar 

ao povo os seus mínimos anseios,como a Reforma Agrária, as Liberdades Democri 

ticas, a defesa das nossas riquezas. da nossa_.m_ão-de-obra ,da soberan ia nacio

nal e do monopÓlio estatal do petróleo par� satisfazer o apetite insaciável do grande

capital monopolista, dos banqueiros, latifundiirios e empresas estra�geiras. 

Enquanto 1sso o Executivo passa por cima da Cons�ituinte,e , em vi 

rios �omentos, quebra a sua soberania, imp6e a �uraçio de seu mandato e decr� 

ta mais um pacote de arrocho salarial encomendado pelos banqueiros internacio 

nais. 

SUBSÍDIO FORNECIDO 

PELO INESC 
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Prezadq Senhor, 

C01NSTITUINTE 

PLE:NÁRIO NACIONAL 
PRÔ,-PARTICIPAÇÃO POPULAR 

�

No momento em que, por todo o :país, a sociedade se1organ1za e 

se mobiliza para levar ã Assembléia Nacional Constituinte suas rei 

vindicações e anseios, sob a forma das Iniciativas Populares de 

Emendas Constitucionais, o Movimento Nacional pela Refon:."d. Urbana 

vem convidar essa entidade ã participar do ATO DE ADESÃO que se r� 

alizarâ no DIA 9 DE JULHO, 5� FEIRA, às 18:00 HORAS, no Instituto 

de Filosofia e Ciências Socias da UJFRJ no Largo de São Fr�cisco. 

Estamos certos de que, como em, outras oportunidades� P9deremo� 

contar com a mobilizaçio dessa entidade, na luta contra a segrega

ção e a miséria urbana, a degradaçã,o de nossas condições de .vida e 

a transformação de nossas cidades em territ6rio livre para a espe

cul�ção selvagem. 

Estamos certos de que com a sua presença e adesão na coleta 

de assinaturas estará se unindo, um:a vez mais, a todos que ja com

preenderam que a cidadania não se realizará plenamente enquanto 

imensas parcelas de nossas populaçõies urbanas-estiverem excluídas 

do direito ã habitação, ao saneamen-to,- ao transpor-te, ao. lazer, à 

\..ultura,. enfim do DIREITO À CIDADE. 

r<mtando com sua participação, s-ubscrevemo-nos 

MOVIMENTO NACIONAL PELA REFORMA URBANA 

Constitulnte sem povo n6o cria nads de novo Secre:tarie Nacional de Intercomunicação a/c de FAMERJ 
Rua Visconde do Rio Branco 54 Rio de Janeiro RJ 
CEP :mo60 Te!. (021) 2246586 
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S PARAENSES E PRINCIPALMENTE OS TRABALHADORES E MORADORES DO SUL 
DO PARÃ, FICARAM MUITO SURPRESOS OM A NOMEAÇÃO DO CEL, ANTÕNlO 
CARLOS DA SILVA PARA A SECRETARIA D SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO PARÁ,. 
CHEGANDO E� MARABÁ Às VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DE 

1985, O CEL ANTONIO CARLOS FOIM APRESENTAPO PELO ENTAO GOVERNADOR JA
DER BARBALHO, COMO HOMEM ÍNTEGRO, HONESTO E COMPROMETIDO COM A CLASSE 
TRABALHADORA, EM MARABÁ, ELé ACUMULOU O CARGO DE COMANDANTE DO 4�BPM

E DA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA, 
SE DURA�TE ESSE PERIODO QUE O CEL! OCUPOU ESTES ALTOS CARGOS,NÃO 

MUDOU A VIOLENCIA URBANA NEM A CORRUPÇAO POLICIAL, POR OUTRO LADO ELE 
DESTACOU-SE COMO PERSEGUIDOR DE TRABLHADORES RURAlS, 

NÃO SE TEM CONHECIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS PRESOS EM 1985,

MAS A CADEIA DE MARABÁ ACOLHEU 117 L�VRADORES EM 1986 E SÓ NO PRIMEI
RO TRIMESTRE DE 1987 JÁ SOMAM-SE 74 TRABALHADORES RURAIS PRESOS, 

DE MALAS PRONTAS PARA BELÉM, O CEL, COMANDOU UMA_ 11 0PERAÇÃO DESAR
MAMENTO" A PARTIR DO DIA 1 2 DE FEVEREIRO, ESTA OPERAÇAO TEVE COMO QUAR
TEL GENERAL A SÊbE DA FAZENDA BANCO BAMERINDUS E SE TRANSFORMOU NUMA 
Ü�ERA�Ão UCAÇA AÓS POSSEIROS", Os SOLDADOS bA POLICIA MILITAR, EM CON 
JUNTO COM PISTOLEIROS FARDADOS, VIOLENTARAM MULHERES, TORTURARAM CRIAN
ÇAS E ADULTOS •• , TbDOS os SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS DA AREA

DO SUL DO PÂRÁ, A CUT, A lGREJA E OUTRAS ENTIDADES POPULARES DENUNCIA
RAM OS FATOS,,,E NADA FOI APURADO ATÉ HOJE, VÁRIOS DEPUTADOS ESTADUAIS 
E O PRESIDENTE DO GtTAT EXIGIRAM A PUNIÇÃO DOS CUtPADOS t O CeL, FOI 
"PUNIDO" COM A SECRETARIA tiE SEGURANÇA P�D�ICA. 

1 



!> 01� OUL O LI.L, N�O ll�LNDllJ, L.NCllJ/\NlÜ l'OJJI/\, M/\ltlON P1nD1, M/\Nl>/\N 
TE DA CHACINA D/\ FAZEMO/\ PRINCU'./\J tDMUNDO VIRGULlNO, M/\NlJANTL D/\ CHA
CINA DA FAZENDA UBÁ; Jo�o ALMEID/\, M/\ND/\NTE DAS CHACINAS DA FAZENDA 
SURUBIM; TODOS ELES COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA? PoR UUE ü (EL, 
NÃO TOMOU PROVIDÊNCI/\S OU/\NDO DIVERSOS DfRETORES DE S!NDIC/\To DC:NUNCI
ARAM �E SER AMEAÇADOS POR P15TOLCIROSr 

POR QUE O (EL, NÃO PUNIU O (APllÂO S/\LD/\NIII\ P[LI\S /\IWI fl{/\I�1I Dl\1H.:S 
QUE coMCTt:u EM PAR/\llAPFnAs(MuN1c1r1n nr MAl�/\nÁ) 1 i>ARAUN/\!; r MoNTr SAN�

TO (MUNlCIPlO l)[. XINGU/\R/\)?,.' 

NUM [ S 1 I\ D O Q U E V l M l N C /\ 13 E Ç I\ N D O 1 1 I\ VÁ l{J OS A N ü S O H<I S r [ C /\MP L O N /\ -
TO DA V!OLrNCI/\ NO CAMPO, Pl�ECIS/\ COM IJHGfNCI/\ OUE /\ P/\7 VOLT! /\O CAM. 
PO, 

PELO PASSADO QUE TEM, O QUC NOS RESERVA PARA O FUTURO O NOVO SE-
CRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBL.I CA ????, , , ,

DIRETORIA ELEITA -FETAGRI-PARÁ; 
STR SÃo JoÃo DO ARAGUAIA: 
STR DE Rio MARIA; 
STR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: 
VALDIR GANZER- LÍDER DO PT(PARTJDO DOS TRABALl�/\OORES) 

NA ASSEMBLÉIA LEG1SLAT1VA; 
EDMILSON RODRIGUES, DEPUTADO ESTADUAL DO Pl; 
cBr (CoM1ssÃo oE BAIRRos oE BELÉM): 
CPT ARAGUAIA-TOCANTINS; 

CPT- NORTE ll; 
CPT- MARABÁ; 
e IMI- NoRrE u: 

CÁRITAS- NORTE II:
STR DE ITUPIRANGA; 
SPODR- SocIEDADE PARAENSE DE DEFESA oos DIREITOS Hu-

MANos: 
MNDDH- MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS- REGIO-

NAL NORTE II;
HUMBERTO (UNHA, LiDER 60 PT NA (ÃMARA MUNICIPAL; 
CEDENPA: 
MMCC:MOVIMENTO DE MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE; 
DCE- DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES; 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS; 
MEB- MovIMENTO DE Eo�cAçÃo DE BA§E: 
lGRrJA lu1LRANA- PAHOQUJA ut BtLtM; 
CUT-PARÁ; 
STR- AFuÁ, 

. 

,. ,., - �-

• 

-



ANALISE DA CRISE NACIONAL 

_ A análise que se segue tem por objetivo apresentar subsídios para a reflexão.
Sao pequenos extratos de um estudo maior, em elaboração pelo professor Nielsen 
de Paula Pires, do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília, DF, estudo este a ser publicado brevemente, pela Revista 
"Humanidades" daquela Universidade. 

PESQUISA 
A pesquisa do ProfQ Davis Fleischer, publicada pelo Boletim do CEAC (Cen

tro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte) da Universidade de Brasília 
apresenta dados significativos a respeito do perfil dos Constituintes. Os dados são 
importantes para compreender a tual caminhada, rumo à democracia. Vivemos um 
contexto generalizado de crise do sistema. É a transição de uma forma de governo 
autoritária para outra forma, mais participativa. É o que se aspira e espera, não 
sem as apreensões de um latente impasse. 

Entre os 559 constituintes, 274 são estreantes nos trabalhos legislativos fede
�rais. 

-

A renovação do Congresso, assim, atinge a 49% dos parlamentares. A tarefa 
de elaborar a nova Constituição contará com 51% de quem já exerceu funções nos 
Congressos anteriores. 

O perfil econômico dos Constituintes apresenta, por estes dados, que 37,7% 
deles recebem a maior parte de sua renda de investimentos e propriedades. O setor 
comercial é o mais bem representado (21.6%), depois o setor ligado à agricultura 
{16.34%), onde 91 parlamentares são proprietários. Os funcionários públicos atin
gem a 12.9% dos constituintes. 

Pollticamente, dos 559 constituintes, 217 tiveram passagem peta extinta 
ARENA, que apoiou o regime autoritário antes de 1980, ou seja, nada menos que 
40% deles. 

ldeolôJJicamente os dados preliminares revelam uma forte tendência para o 
"centro". E a predominância do caráter liberal {reformista ou conservador) ainda 
um pouco indefinido, mas que dificilmente será "inovador" ou "transform�dor". 

O capital, tanto agrário quanto urbano é reconhecidamente representado em 
cerca de 45% dos constituintes. 

SINTESE 
Em linhas gerais, identificam-se três grupos de constituintes: os progressistas 

e os conservadores, que são duas minorias e os centristas, uma maioria sem confi
guração definida. Podem tanto assumir posições reformadoras quanto manter o 
atual estado de coisas. Dependem muito das circunstâncias. 

Somente fatores externos ao âmbito parlamentar podem atuar no sentido de 
definir as tendências. 

O ativo exercício da cidadania, a organização da sociedade civil poderia, se 
ocupar todos os espaços possíveis, ajudar à efetiva mudança e transformação, 
democrática, do atual quadro político. 

PORQUE A DOMINAÇÃO DAS ELITES 
A forma de dominação das elites dos governantes no Brasil, ao longo da 

história, foi sempre através de regimes autoritários e não democráticos. Permanece 
na vida política brasileira a concepção de que ela é força. Sua manifestação 

_verifica-se através de freqüentes golpes de Estado. Estes realizados sob o signo da 
_violência, sempre enfraqueceram, conseqüentemente, as instituições políticas. Es
ta crise é resultado da incapacidade das formas de conduzir a elaboração da ordem 
constitucional terem sido incapazes de canalizar e dirigir mudanças sociais e eco
nômicas, que.transformem o país. 

PARTIDOS POLITICOS 
Desenvolver partidos políticos no Brasil foi sempre frágil e marcado pela 

falta de perseverança. Os movimentos históricos não consolidaram os partidos. 
Estes foram pouco usados, e ainda o são, como veículos de lutas econômicas, 
sociais e políticas. Principalmente aqueles que representam esforços de classes e 
grupos mais marginalizados, exceção feita ao período que vai de 1945 a 1964.

Deseja-se uma estrutura partidária coesa, portadora de idéias e programas. 
Mas a realidade e as circunstâncias dispersam este ideal. O sistema eleitotal e, 
conseqüentemente, a representação popular está de tal modo condicionado e 
viciado que, na verdade, dá margem ao fortalecimento do individualismo pol íti.co. 
A prática da eleição, tanto interna quanto externa ao partido, sente muito a falta
de verdadeira participação do povo. W 

POLÍTICO E POVO 
Há uma grande urgência em redefinir a relação entre o sistema de representa

ção popular e o partido político. O voto aparece como a principal preocupação e 
ao mesmo tempo, determina a instabilidade do parlamentar. Por causa disto, 
torna-se, assim, também precária a sua identificação com programas partidários de 
real alcance na vida do povo. 

ESTABILIDADE POLÍTICA E GOLPES 
Acrescenta-se a este quadro o fato de que tornar estável o sistema político 

democrático implica na completa supressão de intervenções (golpes de estado). 
Estes, por sua natureza, violentam todo o trabalho político na busca de urna 
ordem constitucional justa e inovadora. Somente assim o político pode ser mais 
constante e fiel a um programa de partido: a certeza de que não existem ameaças a 
seu mandato. Fortalece-se assim seu enraizamento junto ao povo, única coisa 
capaz de resistir às permanentes ameaças das elites, incapazes de c0mpr0missos 
com uma profunda mudança de vida de todo o país. 

O JUDICIARIO 
-

Além dos partidos políticos, a crise institucional brasileira afeta também o 
Judiciário. Este, atrelado ao Executivo, perde a sua autonomia. Somente uma 
forte pressão da sociedade civil, combinada com mudanças no legisl�ivo, pode 
ajudar o Judiciário a reencontrar-se com sua autonomia e os direitos fundamentais 
da sociedade brasileira. 

O EXECUTIVO 
Ehquanto o Executivo permanecer comandando o processo de transição con

servadora, ele impedirá alianças, verdadeiramente transformadoras, a nível nacio
nal, sobretudo, através de partidos de oposição. Como o poder Executivo é centra
lizador e distribui benefícios para as regiões das quais provêem os parlamentares, 



isto também condiciona a sua atuação política. O parlamentar é fiel, antes de 
tudo. à sua região. Caso sua ação política não coincida com a do Executivo, ele 
perde a sua capacidade de negociação em nível nacional, voltado que está ao 
cl ientel ismo local. 

A PRESENÇA DAS MAIORIAS NO PODER 

A "Iniciativa Popular" aprovada pelo Regimento da Assembléia Nacional 
Constituinte aparece como esperança e um caminho aberto para superar as contra
dições descritas acima. 

A luta pela democracia hoje no Brasil é a luta pelo poder. Poder diferente de 
força violenta e arbitrária. Poder que é verdadeira instrumento de conquista de um 
ideal democrático socialmente novo e popular. Esta luta vai muito além do poder 
pelo poder. 

A questão fundamental da democracia passa a ser a integração dos 50 mi
lhões de brasileiros excluídos de alguma forma: da vida econômica, pelo desem

a?rego, pela miséria, pelo sub-emprego; da vida social pela multiplicação de favela-
9:fos, analfabetos, sub-nutridos, crianças abandonadas, das mulheres e menores 

explorados, dos velhos enfermos desamparados; dos excluídos da vida política, 
onde se constata a baixíssima participação, praticamente reduzida ao voto. 

PROJETO NACIONAL 

O mais importante do projeto democrático é a transformação da atual socie
dade, que exclui as maiorias e beneficia minorias. 

O impasse é visível. No Brasil de hoje as atuais elites organizadas querem 
garantir seus próprios interesses. O perfil do atual constituinte, pelo menos no seu 
aspecto preliminar, aí está para garantir tal afirmação. As massas populares não 
encontram espaço na luta política organizada e eficiente, a não ser que algo de 
novo e extraordinário aconteça já, ao alcance de seus propósitos. 

A dimensão da crise no Brasil e os impasses que aparecem no horizonte 
político, estabelecem os limites de nossa transição. Falta, ainda, um projeto para o 
Brasil. Nenhum dos atores políticos tem definida esta questão. 

A luta pela construção de uma sociedade democrática deve se orientar no 
sentido de fortalecer a cidadania. Esta foi extremamente debilitada, ao longo da 
formação social do Brasil, pelo individualismo do projeto liberal. 

.a Importa recuperar o espaço para a defesa da vida, para o desenvolvimento 
W com humanidade. Importa negar toda e qualquer forma de autoritarismo ditato

rial, os golpes de Estado e as intervenções, através de suas formas violentas e 
inspiradas no terror. Todos eles se estabelecem a partir de uma relação de opressão 
e não de liberdade com dignidade. 

Importa lutar para que o Estado não seja um instrumento de dominação de 
uma minoria sobre a maioria. 

O verdadeiro projeto democrático propõe que a ditadura da burguesia não 
seja apenas substituída pela ditadura do proletariado, mas que seja suprimida 
simplesmente a ditadura, a burguesia e o proletariado, salvaguardando os valores 
da liberdade, da igualdade e da comunidade. 

O olhar de luta para alcançar - construindo juntos - a Democracia é amplo, 
geral e irrestrito. 



notíeias-eonstituinte 
' ENCARTE NO BOLETIM DA CNBB - 02/04/87 

Tel.: {061) 225-2955 -Telex: (061) 1104 : 
Comissão de Acompanhamento à Constituinte 

li Caixa Postal 13.2067 -(70.259) Brasília-DF 

PROJETO NACIONAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

·� sociedade brasileira, secularmente vi
ciada pelos privilégios de minorias, pela depen
dência exterflll e pela marginalização do povo, 
necessita inadiàvelmente de soluções estáveis 
para os graves problemas éticos, econômicos, 
sociais, políticos e culturais. " 

"O momento político é de transição ... 
'Torna-se assim extremamente importante o 
atual momento político, para o povo tomar 
consciência de sua condição de sujeito da histó
ria, para o efetivo exerc(cio da cidadania e para 
o reencontro da sociedade consigo mesma, com
a conseqüente reestruturação da ordem jurídica
e do funcionamento das instituições ... "

':4 sociedade deverá ganhar a condição de
sujeito coletivo da transformação social, con
quistando instrumentos de exercício de uma de
mocracia que lhe permitam organizar e contro
lar a ação do Esta.do, colocando-o a seu serviço. 
O sentido que deve ter a nova Constituição é o 
de abrir espaço para que toda a sociedade possa 
identificar criticamente o que deve ser mudado, 
num processo de busca de justiça social, liberda
de, igualdade de direitos e de oportunidades. 
Nesse esforço a sociedade utilizará a mediação 
do Estado para que a vida democrática se apro
funde e a justiça prevaleça cada vez mais nas 
relações sociais ... " 

Será através dessas alavancas de transfor
mação social que a sociedade disporá de meios 
para avançar sempre mais rumo à justiça, à ple
na democracia e à efetiva participação de to
dos ... '' 

(Por uma Nova Ordem Constitucional, 
Declaração Pastoral, 2# Assembléia Geral da 
CNBB, n9 6, 8, 9, 11 e 12). 

-·
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'ENCARTE NO BOLETIM DA CNBB -09/04/87 
Comissão de Acompanhamento à Constituinte 

Cm Tel.: (061) 225-1955 ·Telex: (061) 1104 
Caixa Postal l 3 .2067 . (70.259) Brasflia-DF 

CAPTANDO OS SINAIS 

A tarefa da Constrtuinte, na semana que passou, foi a de eleger 132 
cohstituintes para ocuparem cargos nas 8 Comissões e nas 24 Subcomissões 
encarregadas de redigir o texto do Projeto de Constituição. Após a eleição dos 
cargos das 8 Comissões, o processo foi suspenso, a fim de reabrir discussões, na 
bancada do PMDB, a respeito das indicações desse partido, para os postos em 
disputa. No dia seguinte, os jornais criticavam o atraso com manchetes garrafais. 
"Brigas pelo poder atrasa vo1;ação nas Comissões"! 

- Foi isto precisamente o que ocorreu, mas o tom de crítica não tem nenhu�
propósito. Com efeito, não é o Parlamento um lugar reservado pela sociedade par�
que os diversos grupos "briguem" por suas idéias e seus interesses? Logo. não
deveria surpreender ninguém uma briga pelos cargos nas Comissões. Aliás, convém
sempre ter em mente que, enquanto essa briga pelo poder se desenvolve no
Parlamento, não há pressões políticas, assassinatos, torturas, como ocorria - sem
protestos da imprensa - no tempo em que um Congresso emasculado aprovava
rapidamente e sem discussão o que um Executivo hipertrofiado determinava.

A manchete correta deveria, pois, ser assim' ''não foi possível terminar a 
briga pelos cargos da Constituinte no prazo previsto". Em tal hipótese, não se 
criticaria o que não merece crítica e levantar-se-ia, para reflexão à impossibilidade 
de concluir o processo de constituição desses cargos no prazo previsto. 

LUTA PELOS CARGOS 

A disputa por cargos é assunto sempre delicado nos meios cristãos. Afinal, as 
pessoas não devem ser generosas e abrir mão de suas pretensões a fim de manter a 
concordia? 

Uma leitura literal de preceitos da ética cristã, aplicáveis a situação distantes 
da I uta política, pode conduzir a graves equívocos. Cargos de Presidente e de 
Relator de Comissões Constituintes têm uma enorme importância para aprovar ou 
rejeitar um artigo da Constituição. Veja, por exemplo, o caso da Comissão que vai 
elaborar normas relativas ao problema indígena. '9 A aprovação de artigos constitucionais, que protejam esses nossos irmãos, 
ficará óbviamente mais fácil, caso o Relator seja um Constituinte ligado aos 
movimentos lndigenistas, do que na hipótese de assumir o cargo um 
representante das mineradoras, que querem acabar com as reservas indígenas. 

Deve-se ou não "brigar" por esse cargo? 
Conclusão' o problema real a ser analisado não é o da "briga", mas o da 

impossibilidade de resolvê-la no prazo previsto. Porque isto ocorreu? 
FRENTE POLfTICA 

Primeiro, porque o PMD 8 é uma frente política que enfrenta hoje o desafio 
de se transformar em partido. Uma "frente" pode ser beterogênea e até 
contraditaria, sem por isso prejudicar seu funcionamento, uma vez que a 
heterogeneidade e a contradição são característica das frentes políticas. Frentes 
juntam forças distintas contra um adversário comum, individualmente mais forte 



-

que qualquer delas. Mas, quando essa etapa é vencida, o instrumento "frente 
política" torna-se inadequado. Comprova-se empiricamente que, nesses casos, as 
frentes se desfazem ou se definem em tomo de um núcleo ideológico e 
programático mais nítido convertendo-se assim em partido. O PMDB está nesse 
transe. O episódio da designação dos Relatores de Comissão está I igado ao 
predomínio dos progressistas ou dos conservadores dentro do PMDB. É uma luta 
pol(tica. Salutar. 

REBELDIA DAS BASES

A outra parte do atraso ina constituição das Comissões explica-se por um 
fenômeno que, neste rrornento, tem caráter muito salutar. Trata-se de uma 
espécie de "espírito de rebeldia das bases". Deputados que não participam da 
cúpula parlamentar resistem aos comandos dos I íderes. Vão ao Plenário, "botam a 
boca no trombone" e frustram acordos de cuja elaboração não tenham 
participado. O que era normal, no tempo do autoritarismo, agora está difícil. 

Posicionado pela exiguidade de tempo, o I ider Mário Covas não fez votar 
prêviamente, na bancada, as indicações do PMDB. Os deputados não aceitaram o 
processo e, para não correr o risco de não poder cumprir acordos feitos com 
outras legendas, Covas preferiu propor o adiamento e acertar previamente os 
ponteiros, na sua própria casa. Prudente e democrático. 

LUGAR DAS DECISÕES 
Não se pode deixar de ver uma conotação positiva neste episódio. Mostra que 

os Constituintes estão empenhad íssimos em fazer parte das Comissões, porque 
sentem que é aí o lugar das deciisões, que irão moldar a fisionomia do Brasil. 

A análise mostra como é faccioso o noticiário de certa imprensa, feito 
deliberadamente para conduzir o povo a uma crítica equivocada em relação ao 
que está acontecendo na Constituinte. Quem vai levar suas opiniões e aspirações a 
um corpo legislativo, que não quer trabalhar? Esse cetícismo ajuda os 
conservadores, pois impede a formação de uma pressão de opinião pública sobre a 
Constituinte - único meio de conseguir a aprovação de um texto constituicional, 
que ajude o avanço democrático do país. 

PROPOSTA SOBRE REFORMA AGRÁRIA 

Exemplo de pressão sobre a Constituinte está sendo dado pela "Campanha 
Nacional pela Reforma Agdiría" (CN RA), que entre 18 entidades, tem na 
coordenação a Comissão Pastoral da Terra, além da participação do Conselho 
lndigenista Missionário, Comissão Pastoral Operária e Diocese de Goiás Velho, 
com apoio da Linha-6 da CNE:B. Essas entidades reuniram-se no Rio de Janeiro, 
20 de março último, e aprovaram "Proposta de texto constitucional sobre 
Reforma Agrária" em 17 Artiç1os, quinze páginas, posição sobre o feitio da nova 
Constituição, inserção da Reforma Agrária em seu texto, avanços no tratamento 
constitucional do Direito de Propriedade e a fundamentação da proposta da 
CNRA. Essa Proposta para a Constituinte foi entregue a I íderes, parlamentares e 
imprensa, em Brasília, dia 19 de abril, por representantes das 18 entidades da 
CNRA, inclusive Dom Tomás Balduino. Foram contatados Líderes do PMDB na 
Câmara, Senado e Constituinte, do PDT, PT e outros partidos. Houve entrevista 
coletiva à imprensa e reunião com 50 Parlamentares, que defendem a Reforma 
Agrária. Em todos os contatos, foi unânime o interesse pelo documento. O 19 
Secretário da Constituinte, Deputado Marcelo Cordeiro, se comprometeu de 
enviar a Proposta, na semanü seguinte, ao Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte e à Comissão e Subcomissão que tratam do assunto. 
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DECLARAÇÃO PASTORAL 

• 

À luz da fé e em torno dos valores 
evangélicos, os cristãos devem unir-se e 
organizar-se para que a nova Constituii�ão 
expresse as reais aspirações do povo brasileiiro, 
especialmente dos setores marginalizados. Será 

-este empenho uma forma concreta e eficaz de
realizar a opção preferencial pelos pobres. ''.A
opção pelos pobres é também a opção de toda
a sociedade que se preocupa com o bem
comum':

A presença e participação ativa nesse 
processo não se deve restringir à eleição de 
deputados e senadores que cumpram com 
capacidade e honestamente a missão de 
representar as aspirações do povo, na elabora& ção da nova Constituição. Ela exige que todo,,,,_ 
se empenhem nos debates sobre o conteúdo 

Deixar de comprometer-se ativame.nte 
no processo de elaboração da nova Carta 
Magna seria grCIVe omissão, na medida em que 
o reordenamento institucional do Pais oferiece
rara ocasião para dar grandes passos rumo a
uma sociedade mais conforme aos planos de
Deus.

da mesma e no acompanhamento e cobrança 
dos trabalhos da Assembléia Constituinte. 
Essa mesma presença e participação permi
tirá, posteriormente, o aprofundamento do 
processo de organização e expressão democrá
tica do povo, explicitando e concretizando no 
quotidiano os direitos que se deduzem da 
dignidade humana. 

(Por Uma Nova Ordem Constitucional, 
Declaração Pastoral, 24f!. Assembléia Geral da 
CNBB,n<? 166,167el68). 

CONSTITUINTE: O PERIGO É O ESVAZIAMENTO 

do. 
Comissões constituídas. Relatores designados. Audiências públicas começan-

. 

O que se pretende nesta etapal Quvir opiniões de entidades, lideranças e 
estudiosos sobre os vários aspectos da Constituição. OAB, CNBB, CUT, CONTAG, 
CGT, CJP têm sido as mais procuradas pelos constituintes. Prova da importância 
que estas entidades adquirem como intérpretes de aspirações de grandes e variados 
segmentos sociais. Com efeito, a influência dessas entidades ultrapassa de muito o 
âmbito de seus associados e se projeta em grandes massas populares. 

Isto dá a dimensão da responsabilidade dessas .entidades na marcha da 
Constituinte. 

OS NOVOS CAMINHOS 

A marcha da Constituinte é ainda uma incógnita. Muitos entendem que a 
crise econômica e a reformulação dos esquemas políticos (pressões de novos 
governadores, reforma ministerial, mandato presidencial) tendem a esvaziar a 
Assembléia, tanto mais quanto o p,ovo, cuja atenção foi desviada na campanha 
eleitor.ai pela propaganda de eleição dos governadores, não discutindo os temas 
constitucionais. Não cabe a dúvida de! que isto mesmo pode vir a ocorrer. E se vier 
a ocorrer, será trágico. 

-



Trágico, porque a solução da crise econom1ca e da crise política passa 
necessariamente pela constituinte. De fato, a crise em que se debate o nosso país 
tem causas conjunturais e estrutu1rais. Sem remover estas seguhdas, as soluções 
dadas às primeiras têm fôlego curtOI. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com o 
Plano Cruzado: a solução - do problema conjuntural - o risco de uma escalada da 
inflação - foi correta e deu resultados até espetaculares. Mas, como não foi 
possível acompanhar as primeir;as medidas com outras mais drásticas, os 
obstáculos estruturais contribuíram para inibir o poder executivo. Seis meses 
depois, o desastre tornou-se evidente. 

Ora, a Constituição refleto exatamente o estrutural, o básico, na 
regulamentação das instituições fundamentais da Nação. Na Constituição define-se 
as faculdades do proprietário sobre, a coisa de sua propriedade; as atribuições das 
autoridades; o espaço de liberdadE! das pessoas; a proteção das riquezas comuns 
aos brasileiros - o ar, o subsolo, as águas, as florestas, a fauna, a flora -; as formas 
de proteção dos menores, dos indígenas, dos grupos minoritários; a margem de 
intervenção do Estado na economia. 

a A forma pela qual estas quest,ões estruturais estão definidas hoje impede que 
Wa sociedade brasileira solucione Bravíssimos problemas de pobreza, moradia, 

alimentação, educação, saúde, tran!iporte urbano. Se a crise esvaziar a constituinte 
não será possível conseguir avanços democráticos em relação a essas questões e 
sem esses avanços teremos que continuar convivendo - como estamos fazendo há 
anos - com explosões sociais como as ocupações, os conflitos de terra, os 
linchamentos, a violência urbana, o abandono dos menores, sem descartar a 
hipótese de que isto possa nos levar a retrocessos institucionais mais do que se 
imagina. 

MOBILl'.ZAÇÃO POPULAR 

A única maneira de evitar o esvaziamento constituinte é a mobilização 
popular. Mas como conseguir essa rrx:>bilização popular? Aí entramos nós, cristãos 
militantes e pessoas engajadas no movimento social. Não é à toa que as entidades 
que nos representam são tão requisitadas pelos constituintes. É porque elas têm 
hoje um enorme poder de rTXJbili:zação. Quem quer que a Constituinte corrija 
avanços precisa pensar seriamente em mobilizar o seu meio social para que ele 
entre no trabalho da Constituinte. 

MATURIDADE !SOCIAL NOS CONFLITOS 

Ocorre que a mobilização ,e a participação populares, como legítimo 
A exercício do direito da cidadania vêm encontrando da parte do governo, 
• sobretudo em alguns Estados e no 0listrito Federal, uma resposta repressiva.

Ora, a mobilização e a participação populares correspondem ao estágio de
amadurecimento das forças sociah; que movimentam o processo de criação de
espaços democráticos na sociedade. É preciso, pois, que o amadurecimento a que
já se chegou, neste processo, conduza à percepção de que os embates e as
contradições entre idéias e interessei; façam parte dele.

O emprego indiscriminado da força é uma alternativa anacrônica na
democracia, além de se constituir na sobrevivência de um tempo de irrefletidos
aniquilamento de antagonisroos.

Este é o tempo de busca de caminhos de convivência participativa e
derTXJcrática. Da procura de mediações políticas para que os conflitos tenham
solução. Sobretudo no Distrito Federal, porque aqui se joga a síntese das
reivindicações do país, no mome,nto constituinte.
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MANOBRAS DA DIREITA 

,e O trabalho objetivo de muitos movimentos populares e entidades, resultou 
em alguns conhecidos avanços nos mecanismos de participação durante a elabora
ção constitucional, especialment,e as sugestões, as audiências públicas e as emendas 
de iniciativa popular. 

-

As sugestões que entidades podem apresentar tem mobilizado uma parte 
mais ativa da Sociedade Civil e mesmo sido instrumentos de contato desta com os 
constituintes; dezenas de atos públicos e encontros aconteceram no próprio pré
dio do Congresso e a Constituinte destinou até um de seus auditórios para que 
diariamente estas sugestões sejam apresentadas na forma de manifestação ou deba
tes. 

As audiências públicas, obrigatoriamente realizadas pelas subcomissões, 
levam a ser expostas concretamente as divergências existentes entre correntes de 
pensamento e classes sociais em cada um dos temas da futura Constituição, dando 
qualidade aos debates nas subcomissões e causando repercussão pública e no 
próprio meio daqueles que vão mdigir a Carta. 

A emenda popular é o instrumento que se bem usado poderá mobilizar 
muito a população em favor de algumas bandeiras mais significativas e unitanas. 
Num crescendo, pode-se imaginar que atos públicos e grandes manifestações de 
coleta de assinaturas venham a acontecer. 

POVO NA CONSTITUINTE 

Por tudo isto, com o povo começando a entrar no jogo, é que o analista 
João Gilberto Lucas Coelho, do Centro de Estudos a Acompanhamento da Consti· 
tuinte da Universidade de Brasília, já vislumbra uma forte mano6ra dos segmentos 
direitistas para garantir meios de desestabilização da Constituinte se vier a ser 
necessário para os seus interesses. 

A idéia é a seguinte: a direita já se assusta com os rumos da Assembléia e joga 
pesado para descaracterizá-la, para que a população não perceba este salto de 
qualidade que está acontecendo no trabalho constituinte e mantenha-se alheia ou 
irritada com o processo; com isso, num determinado momento seria mais fácil, ou 
teria alguma base social, um geisto mais duro de interrupção ou modificação do 
processo constituinte. 

O observador junta algum:as peças do quebra-cabeça. Um ou outro consti· 
tuinte, de posição conservadora, e alguns articulistas na mesma linha, já falam em 
inviabilidade do processo em face da crise de conjuntura e que seria utopia traba
lhar um novo Brasil na Constit1uição por causa da agudeza dos problemas atuais. 

r n e intelectual do pensamento de direita do País alertou em artigo assinado 



que, em face do predomínio de progressistas entre os relatores das subcomissões 
ter-se-ia o risco de uma Constituição que represente apenas a posição de um terç� 
da população, ou reforma como as de Allende no Chile, já que este fora eleito sem 
maioria absoluta. Há uma insistência em não se revelar ao grande público a riqueza 
do. atl!al -�menta ?ª Constituinte; numa semana, apenas, por exemplo, as cen
trais smd1ca1s do Pais depuseram duas vezes em comissões diferentes, sem que isto
tivesse a repercussão necessária. 

DIREITA TEME POVO 

Enfim, para João Gilberto, o que acontece é que a direita já teme os resulta
dos do processo que lhe escapou das mãos. Ela havia se preparado melhor de que 
os segmentos populares nos primeiros lances do jogo: conseguiu uma constituinte 
congressual sob controle; investiu pesado com poder econômico e político n,,, 
eleição; contornou de saída questões fundamentais corno a da Soberania. Agora, 
não. Começa a temer que a pluralidade das subcomissões, os meios de participação 
popular organizada e o andamento do jogo, faça com que o processo tenha rito 
próprio, incontrolável por ela. E aí não afasta a possibilidade de interferência que 
inverta de forma autoritária as regras ou interrompa a própria elaboração consti
tucional. 

Para tudo isso é preciso incentivar a desconfiança popular em relação à 
Constituinte, sem abrir espaço para as formas de participação crítica. É necessário 
esconder os avanços e misturá-los à desorganização ou apenas ironizá-los. Consti
tuinte: passar a limpo o Brasil. 

CONSTITUINTE: PASSAR A LIMPO O BRASIL 

O comportamento das forças populares, em quadro tão nebuloso e difícil, 
deve ser pauta pela não renúncia a avanç,ar, a ter sempre análise lúcida e profunda 
do processo, a saber apresentar à opinião pública a verdade da Constituinte em 
suas dimensões boas ou ruins. De outro lado, não ser mero instrumento do retro
cesso, adubando o desânimo, a comissão ou a cabal negação em relação à Consti
tuinte. 

Sem dúvidas que é um desafio não só para o corpo de representantes, ma..illrii. 
para toda a Nação saber compatibilizar as medidas urgentes e emergenciais • 
combate à crise e a busca de soluções dos problemas brasileiros, com a tarefa de 
pensar o novo, de buscar mudanças estruturais, de passar a limpo o Brasil através 
do processo constituinte no qual é elaborado o estatuto que organiza as institui
ções do País e projeta metas permanentes da cidadania. 

Neste quadro, o dado novo é que ao lado da instabilidade que a própria 
busca do novo cria, já se teria, concretamente, os setores que defendem o status e 
que se apegam às instituições e estruturas existentes apostando numa possível 
inviabilização cabal da Constituinte por ameaçar seus interesses. 
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COMISSÕES
E IMPRESSÕES GERAIS APROVADOS REJEITADOS

RELATORES

I - Comissão da Soberania Ar,ós muitos e difíceis acordos, o relator • Voto voluntário dos 16 aos 18 anos. • Voto destituinte 
e dos Direitos e Garantias conseguiu fazer aprovru: seu texto. Como ga- • Anistia ampla, geral e irrestrita aospunidos por motivos políticos • Expressões: "orientação sexual" e "vida interina é
do Homem e da Mulher nho principal a possibilidade de realização de • Desapropriação somente em caso de execução de planos e programas de desenvolvimento só- responsabilidade da mulher" . 

José Paulo
um plebiscito: como perda, a eliminação do cio-econômico • Liberdade de comportamento sexual 
voto destituinte. • Plebiscito para aprovação da Constituição • Livre sindicalização

Bisol • Igualdade de direito entre homens e muU1eres o "habeas data" 
PMDB-RS • Divórcio sem limites (a lei não limitará o n9 de dissoluções) o Defensoria do Povo

li - Conússão da A grande coesão do grupo que votou o ante- • Criação de 7 novos Estados: Santa Crnz (Sul da Bahia), Triângulo (Oeste de Minas), Mara- o Crt;ição da Polícia Militar e Poder Judiciário para o
Organização do Estado projeto permitiu que temas polênúcos, como nhão do Sul (Sudeste do M3Ianhâo). Tapajós (Oeste do Pará), Tocantins (Norte de Goiás), DF 

a criação de novos Estados e a representação Amapá e Roraima (de territórios a estados} 
José Richa no DF passassem sem problemas. • Modificação de relações entre Municípios, Estados e União 
PMDB-PR • Autonomia do Município para cri3I juizndos de pequenas cnusas, de paz e de menores e

elaboração de leis orgânicas 
• Eleição direta p/governador do DF,juntamente com Pres. da República
• Poder Legislativo para o DF (Cânwa Legislativa com 24 deputados) 
• Democracia Participativa 

Ili - Comissão da O debate em torno do "neoparlamentarismo" • Mandato presidencial de 5 anos (t Responsabilidade do Presidente da Repúblíca pelo 
Org:inização e do manda10 presidencial de 5 anos foi o que • Sistema Neo-Parlamencarista, imutável por 5 anos Poder Executivo 

dos Poderes e Sistema aqueceu a votação do anteprojeto, devendo • Garantia do Presidente da República de exonerar o 19 Ministro, no máximo 2 vezes em seu
de Governo continuar, pois h:i alas que desejam maiores manda10 

poderes pf o Presidente da República. • Por maioria a Câmara pode nprovar ·'moção reprobatória à indicação do nome do 19 
Egrdio Ministro pelo Presidente 
Ferreira • Indicação do nome do 19 .\!inistro pelo Presidente 

Lima • Indicação pelo 19 Ministro, de nomes para o Conselho de .\linistros
PMDB-PE • Apresentação do Plano de Governo ao Congresso Nacional 

1 V - Comissão da A aprovaç:io do Sistema Eleitoral nústo é mo- • Sistema Eleitoral Misto I' distrital m
:lt

oporcional)
Organização Eleitoral, tivo de descontentainento das alas esquerdas • Eleição em 2 turnos par gos executiv 
Panidária e Garantias da . .\..1'C e esta discussão estará de volta nos • Somente �rtidos com O, e de apoio do e torado nacional terão representação 

das lns1ituições trabalhos da Conússão de Sistematização. • Papel das -orças Armadas: Es1ado de Defesa
i 

de Sítio e de Defesa da Constituição
Prisco 

• Conselho de Segurança Nacional 
Viana 

PMDB-BA
V - Comissão do A polênúca, colocada pela bancada nordesti- • Proibição de alteração de alíquoca� durante o exercício em que for aprovada a alteração • Revisão de incen1ivos fiscais a cada cinco anos 

Orçamento e Fl!lanças na. a respeito da divisão de verbas por Estados • Isenção do !PI para produtos exponados o Divisão da verba para os Estados em função da
Sis1ema Tributário deverá cominu3I ao loneo dos trabalhos da • Financiamen10 para consumo final de produtos no cálculo do novo ICM população e renda "per-capita" 

ANC. bem como a questão da autorizaç:io de o Regionalização, num prazo de I O anos dos acréscimos reais de receita 
José Serra bancosestr:mgeiros no BrasiL 
PMDB-SP

VI - Comissão da A aprovação deste projeto, após sessão con- • Limitação da intervenção do Estado na econonúa • Posse automática, pela União, dos imóveis desapro-
Ordem Econômica turbada, constituiu-se na maior vitória dos • Ampliação das possibilidades de contestação das ações do Poder Executivo na realização da priados 

grupos conservadores. A Reforma Agrária Reforma Agrária li Quaisquer restrições ao capital estrangeiro 
Severo Gomes proposta está muito aquém do "Estatuto da • Decisão final do judiciário para n desocupação de terras 

PMDB-SP Terra". • Função social da terra somente no caso do imóvel ser ou "estar em curso de ser" aproveita-
do o Desapropriação mediante pagamento de prévia e justa indenização 
Extinção da reserva de mercado (proteção transitória) • Monopólio sobre o petróleo

VI 1 - Comissão da O projeto do relator foi votado em clima de • Esiabilidade no empreg0 • Remuneração dobrada nas férias
Ordem Social tranquilidade e ficaram asseguradas as princi- o Jornada semanal máxima de 40 horas • Amplo direito de greve 

pais renindicações dos setores trabalhistas da • Fundo de garantia do Patrimônio Individual
Almir Gabriel Sociedade. • Salário noturno de 45'7o minutos 

PMDB-PA • Direito de Propriedade subordinado ao bem-estar social
• Garantido aos índios a sua rópria organ' ação social 

VIII - Comissão da Família A sessão de votação desta comissão foi a mais • Não houve artigos aprova • Pontos de Conílito 
da Educa�ão, Cultura, tumultuada. Choques ideológicos (e até físi- - G Verbas públicas para o ensino público
Esporte, omunicação, cos) emre conservadores e progressistas impe- • reserva de mercado 
Ciência e Tecnologia d iram o alcance de um acordo. Há certos pon- • Conselho Nacional de Comunicação 
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ENCONTRO COM CONSTITUINTES NA CNBB 

Realizou-se, na noite de 17 de junho, durante três horas, o Quarto Encontro
com os Constituintes na CNBB, sob a presidência de Dom Cândido Padin, Dom
Benedito de Ulhoa Vieira e Dom Francisco Austregésilo de Mesquita, com a
participação de 21 Deputados e Senadores, de quatro Partidos: PMD B ( 15), PT
(3), PDT (2), PDS (1), de dez Estados São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco,
Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Maranhão e
Distrito Federal. Este encontro partiu de um painel, com três Assessores, em que
cada um colocou sua visão sobre a Primeira Etapa ú<.l Constituinte, durante quinze
minutos: Hamilton Pereira, da Comissão Nacion:' da Pastoral da Tem�, expos
como o Meio Rural lê o desenrolar da Constituinte; Francisco Whitaker Ferreira,
do Plenário Nacional Pró-Participação Popular, mostrou como o Meio Urbano vê o
trabalho das Subcomissões e Comissões na Constituinte; João Gilberto Lucas, do
Centro de Estudos de Acompanhamento à Constituinte na Universidade de
Brasília, analisou os ganhos e desafios no Conjunto da Constituinte. Com este
pano de fundo, os Parlamentares complementaram, explicaram e projetaram o
Momento da Assembléia Nacional Constituinte, com o ardor da corresponsabili
dade, num clima de entusiasmo pela Participação Popular com as Emendas à

Constituição. 

DUAS VISÕES SOBRE A CONSTITUINTE 

De um lado, alguns Parlamentares manifestaram sua visão sombria so
possíveis avanços no texto constitucional, durante o encontro na CNBB. Esses 
Constituintes fundamentaram suas preocupações nas conclusões da Comissão de 
Economia, que representam retrocesso em relação à Reforma Agrária, à

conceituação de Propriedade e à disciplina do Capital Estrangeiro. Outro exemplo
citado foi a Comissão de Educação, Tecnologia e Comunicação, que terminou seu
trabalho sem aprovar texto algum, porque o "lobby" das rádios e televisões
conseguiu atropelar a votação, impedindo a aprovação de pontos essenciais ao
avanço popular. 

De outro lado, vários Constituintes mencionaram os avanços obtidos na
Comissão dos Direitos Individuais e na Comissão Social. Nessas Comissões, vários
direitos individuais e coletivos foram consagrados, abrindo campo para a
participação do povo nas decisões pai fticas e no controle de atos do Governo.
Argumentou-se, ainda, com os resultados da Comissão Social no que tange os
Direitos Trabalhistas. No debate, alertou-se para o fato de que as Subcomissões e
as Comi ssões não são amostragens representativas do universo dos Constituintes,
por isso, os resultados favoráveis e desfavoráveis não são definitivos. 

Discutiu-se, ainda, a necessidade estratégica da participação popular. Sob esse
aspecto, a opinião foi unânime: sem forte pressão das forças populares 
d if ici  !mente a n ova Constituição contemplará avanços que signifique

i 
,

transformações reais na estrutura econômica, social e pai ítica do país. 
organização dessa pressão ou seja, a articulação dessa aspiração difusa Jl1 
profunda por transformações - não é fácil. Primeiro, porque o povo está asfixiado 
pelos problemas urgentes e aflitivos, criados pela crise econômica. Segundo,
porque não há possibilidade de consegu í-la sem maior empenho das lideranças
pai íticas, sindicais e sociais do país. A reunião concluiu com a clara notà de
esperança. Expressou-a D. Cândido Padin: "A batalha é difícil, mas a causa é tão
importante, que vale despender até a última gota de força para fazê-la vencedora".
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AVALIAÇÃO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

''Durante n elaboração da constituição

será preciso conifinuar o trabalho de conscienti

zação para superar os obstáculos, que dútan

ciam a sociedade dos acontecimentos políticos,

como também o descrédito em que caíram as

instituições polt'ticas, sobretudo durante o regi

me discricionánt). 

Para tudo isso, será necessário criar canais

de comunicação independentes entre a Consti

tuinte e a Sociedade. Publicações periódicas de

vem garantir informações. análises e interpreta

ções dos acontecimentos à luz da fé e das exi

gências da consciência cristã.

Os divers",Qs movimentos, equipes e orga

nismos eclesia 1is, empenhados no acompanha

mento da Constituinte, precisarão manter-se

sempre articuwrdos para agirem unidos e oportu-

namente. 

Esse processo será mais completo, se o

povo tiver a possibilidade de participar, median

te "Referendum ", na decisão das questões mais

fundamentais para valorizar e legitimar a Cons

tituição como lei básica do país", recomenda

ram os Bispos do Brasil, em sua Declaração Pas

toral "Por uma Nova Ordem Constitucional",

abril de 1986, dos números 37-41.



_sob o rótÚlo de "Movimente Brasileiro de Educação de Adultos", "Educação 
Supletiva", "Educaçãó de Base", "Operação Escola". Tais propostas representam 
o próprio desencontro da política nacional de educação com as mudanças sociais,
econômicas e políticas reclamadas pelo processo de desenvolvimento do País. Os
resultados práticos do nosso subdesenvolvimento intelectual e humano apontam,
portanto, para a situação de dependência excessiva do País à produção intelectual
das nações desenvolvidas o que nos ata e nos subordina, irremediavelmente, aos
interesses dos circuitos econômico-financeiros e científico-tecnológicos interna
cionais.

PROPOSTAS DE ED UCAÇÃO PARA CONSTITUINTE 

O primeiro problema que se coloca para a Assembléia Nacional Constituinte, 
a no capítulo da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, é o de determinar, de •

alguma forma, a subordinação do desenvolvimento nacional a uma ousada política 
de desenvolvimento científico-tecnológico que necessariamente passa pela reorien-
tação política do sistema nacional de educação. A atual crise de identidade nacio-
nal está fundamentalmente associada aos fracassos da política nacional de forma-
ção e produção intelectuais que, por sua vez, é reflexo dos fracassos históricos das 
nossas pai íticas de desenvolvimento, cujos efeitos vem mantendo o País sob forte 
instabilidade econômico-social-pai ítica. 

O segundo problema é como garantir, na Constitui-Ção, a educação obriga-
tória, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros em condições iguais de 
oportunidades para as classes pobres e miseráveis, de um lado, e para as classes 
médias e altas, de outro. Aqui entra uma outra discussão a respeito do número de 
anos de escolaridade que a Constituição deve garantir a todos os brasileiros. 
Aumentar os anos de escolaridade obrigatória e gratuita, como mero preceito, 
Constitucional, não é suficiente. É preciso associar esta medida à nova ordem 
econômico-pai ítico-social que garanta o cumprimento daquele preceito. 

A rigor, temos que oferecer, pelo menos, 11 anos de escolaridade regular 
para todos os brasileiros. Uma das causas do fracasso da nossa política educacional 
tem sido querer educar as populações que vivem em situações miseráveis. da 
mesma forma que se educa as classes médias e altas. Educação de qualidade está 
associada à qualidade de vida da população e do desenvolvimento. Como, então, e oferec�r a mesma educação básica e gratuita às crianças em idades próprias de 
escolarização e aos adultos e adolescentes analfabetos que somam, hoje, quase 30 
milhões de brasileiros? Corro tratar a educação básica dos deficientes físicos, 
auditivos, visuais e mentais? E a educação básica das crianças e adolescentes 
_superdotadas? Como se'r�_definida a continuidade de estudos a nível superior da 
população _que vence a barreira da escolaridade elementar? 

, São desafios para decisões pai íticas corajosas que a soberania da Assembléia 
Nacional Constituinte tem, hoje, em suas mãos. 
_ _ O terceiro problema diz respeito ao financiamento da educação no Brasil. 
Abre-se, aqui, a continuidade do velho debate nacional sobre escola pública estatal 
versus escola privada. A rigor toda educação é pública. Não adianta querer masca
·r,ar, neste debate, de pública ou. privada, a formação da intencionalidade da inteli
gência do homem, sujeito de sua liberdade, das ciências, do desenvolvimento e de
suas obras culturais.

A atual pai ítica educacional do Brasil está cheia de disputas· ideológicas 
conflitantes. E preciso que os atuais Constituintes desvendem os segrédos dessas 
ideológias subjacentes, seja do Estado ou das instituições privadas, analisem suas 
realizações e confrontam seus resultados como pai itica educacional associada a 
nosso desenvolvimento. Historicamente, no Brasil, a ideologia da educação pública 
estatal e gratuita em todos os níveis tem encontrado resistências de diferentes 
grupos hegemônicos, que dominam a nossa sociedade e o nosso Estado. A ideolo
gia da privatização completa da educação não deu certo no mundo inteiro. A 
ideologia da livre e liberal iniciativa da oferta educacional, seja pública ou privada, 
tem inviabilizado a superação do sistema capitalista de produção, que forma o desen
volvimento do País, cada vez mais dependente e cheio de disparidades sociais. 

A TITULO DE REFLEXÃO 

Que saídas, então, deverá encontrar a Assembléia Nacional Constituinte para 
resolver os problemas de educação básica no Brasil? 

A primeira medida é tirar a educação dos balcões comerciais do mercado 
capitalista do lucro. A maioria dos 52 milhões de brasileiros que, atualmente, não 
possuem o primeiro grau completo, isto é 8 anos de escolarização básica, está 
concentrada em áreas pobres e miseráveis do País. Que iniciativa privada no 
campo da educação poderá resolver este grave problema? Porque o nosso Estado 
abandona esta imensa população brasileira na mais profunda escuridão intelec
tual? A educação é direito de todos os brasileiros e dever do Estado desenvolvê-la 
e financiá-la. A iniciativa privada pode promovê-la e, também, financiá-la. Mas é 
urgente superar a disputa ideológica que se trava entre os defensores da educação 
pública estatal e gratuita e os defensores da escola privada. Se vamos oferecer 
educação básica gratuita e de qualidade de oito ou 11 anos, por exemplo, para 
todos os brasileiros, o dinheiro público deve ser para a escola pública e a escola 
privada. Aqui começa a separação entre as instituições que querem educar o nosso 
povo com base em princípios de suas convicções religioso-filosóficas e aquelas 
instituições que desejam comercializar a educação, atuando como incômodas alia
das das primeiras. As instituições religiosas ou mesmo leigas qu� têm propostas 
educacionais calcadas em convicções religioso-filosóficas comprometidas com a 
ardade do homem, com a democracia, a justi�a, a s�tidariedade, o desenvolvi
rfflito nacional, etc. devem merecer o amparo financeiro do Estado e de outras 
fontes. É o princípio do respeito à sociedade plural e, sobretudo, à consciência 
dos cidadãos que desejam uma educação centrada em valores de suas convicções 
filosófico-religiosas. Querer negar este direito à sociedade é negar a próp_ria demo
cracia. A opção da Igreja Católica, por exemplo, pelos pobres signtfica que a 
educação das classes pobres e miseráveis deve ser a sua principal ba!1deira no 
campo educacional, o que não exclui a oferta de sua proposta educac1on_al para 
outras classes. Assim o princípio básico é a oferta da educação de qualidade e 
gratuita em todos os níveis servindo à sociedade plural. 

O Estado deve ser o promotor e financiador deste princípio, possuindo, 
naturalmente a sua própria proposta educacional calcada nos princípios do plura
lismo, da de�cracia participativa, do respeito aos direitos humanos,,�a jus�iça e
da afirmação nacional. Estas idéias supõem, portanto, que a Assembleia Nacional 
Constituinte trabalhe com as informações sobre a real situação das condições 



sócio-econômico-educacionais da população brasileira; análise como a educação 
básica tem sido tratada e administrada nos programas e projetos de desenvolvi
mento sócio-econômico, principalmente no que diz respeito à promoção das 
populações pobres e miseráveis; analise os impactos do novo custo financeiro das 
medidas que vier a tomar no campo do desenvolvimento da educação nacional, a 
fim de que os princípios e as diretrizes sobre nossa educação sejam preceitos 
constitucionais realmente cump.ridos pelo Estado e a sociedade no Brasil. O ideal 

-seria que a Assembléia Nacional Constituinte pudesse, também, estabelecer metas
a cumprir pela Pol ftica Nacional de Educação e garantisse o seu financiamento.
Trata-se de uma longa caminhada no ·campo da educação que a Nova Constituição
representa o ponto de partida da continuidade da nossa luta em defesa da educa
ção do nosso povo e do novo modelo de sociedade e de nação que devemos
reconstruir.

DADOS PREOCUPANTES 

Segundo dados do último censo demográfico, a população em idade de esco
larização compulsória (6 a 14 anos) cresce a uma taxa de 1,6% ao ano. Em 1980 
essa população atingia a um total de 27 milhões de crianças e a projeção para o 
ano 2.000 é de cerca de 36 milhões. Os efeitos práticos deste crescimento demo
gráfico sobre a oferta da educação mostra-nos que deveríamos matricular mais 9 
milhões de crianças até o ano 2.000. Isto é, o sistema educacional do País deveria 
expandir-se em, pelo menos, 1/3 de 1980 até o ano 2.000. Segundo informações 
que dispomos, continuamos com mais de 8 milhões de crianças fora da escola na 
idade de escolarização. Por outro �ado, a população com idade igual ou superior a 
15 anos cresce mais de 70% nos próximos vinte anos, a partir de 1980. De um 
total de 73,6 milhões em 1980 devemos ultrapassar os 126 milhões no ano 2.000. 
A proporção de analfabetos com 10 anos ou mais de idade estava estimada em 25 
milhões de brasileiros, em 1980, isto é, 29% desta faixa etária. A preválecer as 
tendências da oferta educacional básica a partir de 1980, como estamos assistindo, 
chegaremos ao ano 2.000 com uma população de 32 milhões de analfabetos, isto 
é, 7 milhões a ma is do que em 1980. 

-
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CONSTITUINTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

. No Bra_si!, a legislação, o discurso e a prática educacionais privilegiam, impl í-
c1ta ou expl1c1tamente, a oferta da educação como critério de ascenção social das 
classes privilegiadas, como conseqüência, cresce a elitização de nossa sociedade. É 
prioritário e urgente definir a política de desenvolvimento de seu mais rico poten
cial humano, que é a inteligência do homem brasileiro. 

Aumentar os anos de escolaridade obrigatória e gratuita, como preceito cons
titucional, não tem surtido, na prática, os efeitos desejados. Este preceito legal 
tem sido descumprido pelo nosso Estado e pela nossa sociedade, numa autêntíca 
desobediência à nossa Constituição. Outros fatores, mais dramáticos, impedem 
que o País ofereça educação básica e gratuita a todos os brasileiros. Somos hoje, 
no mundo, o pai's que possui a maior discrepância entre os indicadores econômi
cos e os sociais. Ostentando o 80 lugar no cenário das potências econômicas 
mundiais, o Brasil, em contraste com esta posição, está classificado no 560 lugar 
pelo critério da qualidade de vida de sua gente. Em números, o quadro brasileiro 
apresenta uma população estimada, em 1985, em 135 milhões de brasileiros, com 
urna população economicamente ativa de 52,4 milhões, com 10 ou mais anos de 
idade, e a população economicamente ocupada estimada em 50,2 milhões. Do 
ponto de vista de emprego e renda, segundo pesquisa do Instituto de Estudos 
Pai íticos e Sociais do Rio de Janeiro, 29,3% da população economicamente ativa, 
isto é, 15,35 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo; 22,5%, isto é, 
11,64 milhões percebem de um a dois salários mínimos; 12,9%, isto é, 6,7 milhões 
de pessoas não percebem rendimentos e, apenas, 11,5%, isto é, 6 milhões de 
pessoas recebem de 2 a 3 salários mínimos. Temos, portanto, hoje, no Brasil, 
64,7% da população economicamente ativa, incluindo a população sem rendimen
tos, vivendo com níveis de vida que variam da mais absoluta miséria à estrita 
pobreza. Este quadro inquietante, revela-nos que estamos investindo mais nos 
efeitos do nosso subdesenvolvimento do que na superação de suas causas. A 
educação não foge à regra. A improdutividade de nosso sistema educacional com o 
conseqüente desperdício do investimento que nele se faz, já virou uma constante 
citação nos discursos oficiais e na literatura especializada sobre a situação da 
educação em nosso País. De cada 1.000 crianças que se matriculam na 1 sl série do 
ensino de 1 Q Grau, somente 9 chegam à 1? série dos nossos cursos superiores. Isto 
significa que o investimento na educação no Brasil tem servido mais para reforçar 
as desigualdades da nossa estrutura de classe social do que promover o homem 
brasileiro, o nosso desenvolvimento e a formação da consciência histórica na
cional. Esta situação mostra-nos também que, historicamente, o Brasil está diante 
da incômoda situação de organizar e financiar, com reduzidos e suspeitos resul
tados, várias propostas de educação destinadas às populações pobres e miseráveis, 
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CONSTITUINTES REÚNEM-SE NA CNBB 

Atendendo a convite da Presidência da CNBB, conforme desejo explícito de 
seu Conselho Permanente, reuniram-se nesta quarta-feira, 25 de março, na sede da 
Entidade, em Brasília, para um primeiro encontro e convívio em torno dos desa
fios de nossa sociedade, cerca de uma centena de Constituintes de todos os parti-
dos, a partir do convite enviado a todos os membros da Assembléia. 

A 
A MOTIVA.ÇÃO DO CONVÍVIO W 

O que anima para a experiência deste convívio é a convicção do papel autô
nomo e responsável que cabe, aos cristãos, neste momento histórico de reordena
mento institucional no "própsito ide construir a cidade dos homens segundo a 
dignidade essencial e inalienável da pessoa humana". 

Trata-se de buscar caminhos e apresentar princípios, em face da missão evan
gelizadora da Igreja. 

NATUREZA IDESTA EXPERIÊNCIA
Este processo que se realiza como serviço, sem qualificação especial, público 

no seu "compromisso sócio-político, como expressão da caridade, com amor a 
Deus e ao próximo", não se confunde com o "lobby". 

O que se busca é construir urna sociedade solidária e fraterna: distribuição 
equitativa da riqueza, como condiçfüo para a justiça social e necessária distribuição 
do poder, como condição para a cidi3dania. 

Ao invés de privilégios, a "promoção de condições concretas para realizar e 
reivindicar os direitos fundamentais de todos os homens e de todas as mulheres". 
Em suma, direitos iguais para todos. 

COMO SE CONCRETIZOU O CONVÍVIO 

Aberta por Dom Ivo, com a presença do Vice-Presidente, Dom Benedito 
Ulhoa e do Secretário Geral, Dom Luciano Mendes de Almeida, compondo ;e 
mesa, estavam ainda presentes à reunião os demais membros da CEP, Dom Cândi-
do Padin, Coordenador da ComisBão de Acompanhamento da Constituinte da 
CNBB assessores da Entidade e os membros da Comissão de Acompanhamento da 
Constituinte. 

A PALAVRA INICIAL DE DOM IVO 

Dom Ivo abriu o Encontro rea1firmando as motivações do convívio expressas 
no convite, lembrando, inclusive, as disposições estatutárias da CNBB que foram o 
compromisso e o zêlo da entidade pBlas questões sociais. 

Em seguida Dom Ivo chamou a atenção para o documento "Por uma Nova 
Ordem Constitucional", aprovado pela última Assembléia Geral dos Bispos do 
Brasil, destacando alguns pontos d1este documento, tais como: a importância do 



momento histórico que vivemos (n }s 6 a 12), as formas de atuação do povo (nQs 
35 a 41), as propostas da Igreja, sem a pretensão de imprimir caráter confessional 
à Constituição mostrando que "linha de coerência com a sua atuação até agora", é 
um esforço para demonstrar que "ela trabalha para que se incorpore à nova 
Constituição os mecanismos e instrumentos democráticos - alavancas de transfor
mação social - que permitirão a pa1rticipação ativa da população nas decisões de 
interesse coletivo'' (nQ 23) e finalmente, os capítulos de conteúdo onde são 
esboçados critérios e exigências por uma nova ordem constitucional (Terceira 
Parte do Documento). 

A PALAVRA DOS CONSTITUINTES 

Dom Ivo deu prosseguimento ,à reunião abrindo a palavra aos presentes, com 
duas perguntas: o que os Constituintes desejam dizer à CNBB sobre o modo de sua 
atuação? Que comentários críticos desejam oferecer ao documento, Por Uma 
Nova Ordem Constitucional? 

Vinte e sete constituintes inscreveram-se para falar, levantando questões e 
formulando propostas quanto à constinuidade do convívio, num clima de fran

.aueza, fraternidade, simplicidade ei respeito pela diversidade de opiniões e de 
,aroncepções de mundo. 

As questões suscitadas podem ser agrupadas em dois blocos, um primeiro 
referente a temas específicos, corno aborto, divórcio, terra, propriedade, solo 
urbano, instigação de conflitos, reforendo popular, participação do clero na Cons
tituinte, drogas, terra indígena, ensino religioso, entre outros. O segundo bloco, 
relativo a sugestões quanto à continuidade e forma de atuação da CNBB e dos 
próprios Constituintes. 

A totalidade dos oradores reafirmou a importância do trabalho da CNBB e a 
validade desta experiência e de sua ciontinuidade. 

PALAVRA !FINAL DE DOM IVO 

Retomando a palavra, Dom Ivo comentou as questões temáticas à luz do 
documento da CNBB e recolocou efm discussão as sugestões relativas à continui
dade com vistas à concretização de encaminhamento. Entre as propostas, pode-se 
citar: formação de grupos de estudqs sobre temas específicos; invocação a Deus, 
eventualmente um dia de prece; lançamento de uma grande mobilização popular; 
assessoria aos constituintes que o desejarem; necessidade de contrapor-se a obje
tivos de desmoralização da Constitiuinte pelos meios de comunicação de massa 
interessados em desacreditar o seu p!�pel de transformação social. 

Comentando a sugestão de re1Petir estes encontros semanalmente, um dos 
-.µresentes lembrou a rapidez com quH o processo de elaboração da Constituição vai 
•se desenvolver e a necessidade, portanto, de encontrar formas eficazes de concre

tização desses mecanismos.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CNBB 

A reunião atingiu plenamente seus objetivos e encerrou-se com um café de 
confraternização entre os presentes. 

A Comissão da CNBB vai agora reunir-se sob a coordenação de Dom Cândido 
Padim, avaliar a reunião e planejar ,J continuidade do trabalho, levando em consi
deração os desafios destacados. 

O consenso sobre a necessidade de aprofundar o intercâmbio estabelecido 
neste convívio entre a Comissão de Acompanhamento e os Constituintes determi
nará a realização de novos encontms, adequando a sua periodicidade ao ritmo 
próprio dos trabalhos constituintes. 



trabalho, estabelecendo, com rigotr e precisão, os direitos de intervenção de 
cada constituinte. Isto é o Regimer,to Interno. Estabelecer tal norma constitui

1 

po is, o p ri meiro passo de toda e qualquer Constituinte. Mas há um 
passo prévio. Como discutir e votar o Regimento? Em todas as nossas Constituin· 
tes anteriores, essas normas foram previamente traçadas, o que significou uma 
limitação aos Constituintes. Essa foii a primeira Assembléia que mostrou decisão, 
coesão e capacidade de trabalho para, em cinco dias, formular, debater e votar 
normas. Não faltou ''quorum". Mai!� de 400 constituintes votaram o substitutivo 
do Senador Fernando Henrique. Um segundo e importante avanço, portanto. 

A RAZÃO DOS ATAQUES 

Por que então esta saraivada de ataques? 
Uma explicação provável é que, apesar de terem investido milhões para conseguir 
uma Constituinte ''confiável", os grandes grupos econômicos ainda temem um�
rebelião parlamentar e preferem uma Constituinte fraca e desmoralizada aos olhos 
do povo, a fim de não correrem risco de transformações indesejadas. Nos corredores 
do Congresso circulava ainda a verslio de que a investida destinava·se a amedron-
tar os constituintes que pretendem obrigar rádio e televisão a cederem horários 
gratuitos para noticiar os trabalhos da Assembléia. E há também , fazendo coro 
com os conservadores, os extremistas de sempre, que não podem admitir, por 
definição, que um Parlamento burguês faça algo que não seja absolutamente con
denável. Sem nutrir qualquer ilusão quanto ao caráter conservador da Assembléia 
Constituinte, nem se omitir as mazefas e vícios de uma instituição que ainda não 
exorcisou sua herança autoritária, é preciso visualizar o importante processo que 
lá se desenrola em toda a sua comple,xidade a fim de não cair na armadilha de uma 
simplificação deformadora e estéril da realidade. A definição do Brasil pós·transi
ção está sendo decidida lá, no bojo de um embate complexo que precisamos 
começar a compreender melhor, se quisermos, de fato, influir no seu curso. 

A PAUTA DJl� SEMANA PRÓXIMA 

Nesse sentido, a semana que entra vai colo
car novas questões. Ela se destina à apresentação de emendas ao Projeto de Regi
mento Interno, fotmulado - exclusivamente para fins de debate - pelos represen
tantes de todos os partidos. Nenhunna votação importante está prevista. Mas nem 
porisso a semana é pobre, pois as articulações políticas entre várias bancadas na 
busca de votos suficientes para aprovar emendas constituem etapa essencial - para 
um debate mais amplo e democrátiGo do texto constitucional. Os pontos funda
mentais do Regimento - objeto das emendas mais importantes - são os seguintes: 
(1) - iniciativa popular de disposito,vs constitucionais. (Essa Emenda foi apresen·
tada pelo Plenário especial para proposição de texto constitucional que tenham 
apoio de 30.000 eleitores). (2) - plebiscito temático, ou seja consulta popular
para aprovação ou rejeição de dispo!;itivos polêmicos ou que se refiram a questões
de princípios filosóficos, religiosos, morais du políticos. (3) - funcionamento da
Câmara e do Senado durante o perhodo de elaboração da Constituinte e processo
de exame e votação de resoluções q1ue implicam em revogação parcial da Consti· 
tuição de 69. (4) - noticiário dos trabalhos da Constituinte nos meios de comuni· 
cação de massa. Dificilmente essas emendas serão aprovadas a não ser que haja
forte pressão por parte da opinião pública.
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A PRIMEIRA SEMANA DA CONSTITUINTE 

A grande imprensa e a televisão apresen
taram à opinião pública uma visãoi negativa da primeira semana de trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte. !Destacaram falta de interesse, bagunça, frivoli
dade dos constituintes, dificuldade1s para obtenção de "quorum", supremacia de 
mesquinhos interesses partidários sobre os interesses do país. Essa visão não 

a corresponde à realidade. Ela deixoLI de lado dois avanços democráticos importan
W'tes conseguidos, durante a semana que passou. 

SOBERANIA: UM PRECEDENTE IMPORTANTE 

O primeiro diz respeito às atribuições da 
própria Assembléia. Esta matéria, aparentemente morta e enterrada com a derrota 
do substitutivo Bierrenbach, que eJ;tabeleceria a Constituinte exclusiva, voltou à 
tona. Isto aconteceu já no primeiro dia da Constituinte, quando os deputados 
PI ínio Arruda Sampaio e Roberto Freire levantaram questão de ordem 
para impedir o voto dos 23 Senadoms eleitos em 82 e, portanto, sem mandato dos 
eleitores para fazer uma Constituição. Decidindo a questão de ordem, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal admitiu recurso ao,..Plenário, reconhecendo que este 
último é soberano para decidir ou1!ras questões além daquelas relativas à futura 
Constituição. Votando em grau de recurso a questão de ordem, o Plenário admi· 
tiu que seus poderes são amplos, pois não se pode ocultar o fato de que, se não 
estivesse convencido disto, poderia ter-se esquivado da votação. Firmou-se, assim, 
desde o primeiro dia, um precedente importante: a Constituinte pronunciou-se 
sobre matéria alheia à que lhe atribuiu o Ato Convocatório. Manifestou, pois, a 
sua soberania. No dia seguinte, parlc,mentares do PMDB, como o deputado Maurí
lio Ferreira Lima e o Senador José Fogaça, apresentaram proposições que supõem 
uma Constituinte soberana. O primedro quer que a Assembléia vote resoluções de 
matéria constitucional; o segundo, que a Câmara e o Senado só possam funcionar 
com autorização do Plenário da Constituinte. Nesse mesmo dia, o deputado Lula, 
do PT, apresentou 10 resoluções prévias revogando partes da Constituição de 
1969 e leis repressivas do período autoritário. Outras bancadas !como a do PDT, 

PCB, PC do B) anunciaram propost;3s idênticas. Conclusão: o que parecia morto e 
sepultado está bem vivo e vai corn;tituir o eixo do debate sobre o Regimento 
Interno. Um avanço, sem dúvida, po1rque só uma Constituinte soberana terá forças 
para votar as reformas estruturais qU1� o país requer. 

NORMAS PRELIMINARES DE FUNCIONAMENTO 

O segundo avanço importante diz respeito 
às Normas Preliminares para discussão do Regimento Interno. Não se pode 
elaborar coletivamente um texto constitucional sem uma norma que discipline o 



4 - COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TEMATICAS 

I -Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher: 

a) Subcomissão da Nacionalidade, da So6erania e das Relações Internacionais;
b) Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias;
c) Subcomissão dos Direitos e garantias Individuais;

li - Comissão da Organização do Estado:

a) Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios;
b) Subcomissão dos Estados;
c) Subcomissão dos Municípios e Regiões;

Ili - Comissão da Organização dos Poderes e Siste1J7a de Governo:

a) Subcomissão do Poder Legislativo;
b) Subcomissão do Poder Executivo;
c) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público;

• 

IV - Comissão da Organização Eleitora/, Partidária e Garantias das Insti
tuições: 

a) Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos;
b) Subcomissão de Defesa do Estado, da·Sociedade e de sua Segurança;
e) Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas;

V - Comissão do Sistema .Tributário, Orçamento e Finanças:

a) Subcomissão de Tributos, participação e distribuição das Receitas;
b) Subcomissão de Orçamento e F.iscalização Financeira;
c} Subcomissão do Sistema Financeiro;

VI - Comissão da Ordem Econômica:

a) Subcomissão de Princípios ,Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pro-
priedade do Subsolo e da Atividade Econômica; 

b) Subcomissão da Questão Urbana e Transporte; a 
c) Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária; W 

VII - Comissão da Ordem Social:

a) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos;
b) Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente;
c) Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias;

VIII - Comissão da Família, de Edúcação, Cultura, Esporte, Comunicação,
Ciência e Tecnol ogia: 

a) Subcomissão de Educação, Cultura ·e Esportes;
b) Subcomissão de Cíência e Tecnologia e de Comunicação;
c) Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

da qual está aquela subcomissão (63 membros, incluindo os citados 21 ). É este 
grupo que vai formular a proposta sobre o tema que vai estar no Projeto de 
Constituição. E tudo isso acontecerá em 60 dias. 

Mobilizações específicas e levantamento de questões básicas devem acontecer 
muito rapidamente para que sejam úteis ao processo de nascimento do Projeto de 
Constituição. 

A etapa em que a matéria aprovada pela Comissão Temática vai a de Sistema-
_tização para ser unificada com o restante (trinta dias seguintes) é um momento de 
atenção. A Comissão de Sistematização não vai inverter o mérito das proposições 
(se a Comissão Temática respectiva aprovou Parlamentarismo, a Comissão de Sis
tematização não pode transformar em Presidencialismo), mas, ela pode fazer 
muita coisa no ajustamento de redação, na compatibilização etc., inclusive modifi
cando ou comprometendo o sentido de decisões iniciais. 

Pronto o Projeto é apresentado à Constituinte e amplamente divulgado e 
distribuído. Inicia-se então a etapa de EMENDAS DE PLENÁRIO (trinta dias), 

�uando também serão admitidas oficialmente EMENDAS POPULARES . 
W, Se um assunto não constou adequadamente no texto da Constituinção, pre

cisa haver emenda sobre ele neste momento. Do contrário estará perdida a chance 
de vê-lo adequadamente apreciado. 

Vale tanto recolher as assinaturas necessárias como ,apresentar através de um 
constituinte a idéia que falta ou a modificação que é necessária. 

As Emendas terão parecer da Comissão de Sistematização (25 dias) que tam
bém deverá ouvir um representante de cada lista de assinaturas das propostas de 
emenda da pop,úlação. 

O momento seguinte já é o de votação. O primeiro e mais complexo turno de 
votação. 

O Projeto será votado por Títulos ou Capítulos. As emendas de cada título 
ou capftulo serão votadas em bloco conforme tenham recebido parecer contrário 
ou favorável da Comissão de Sistematização. Mas, cabem destaques para que uma 
emenda ou uma parte ou artigo do Projeto seja votado separadamente. O requeri
mento de destaque deve ser apresentado por TRINTA E CINCO constituintes, e se 
indeferido, caberá recurso ao Plenário. 

Este será o momento das grandes manifestações populares. Politicamente, é o 
mais intenso, o mais forte, o de tensões e pressões. Pelo cronograma, irá acontecer 
no final de agosto ou em setembro. 

Os movimentos populares deverão chegar a esta fase já com muita unidade 
�obre alguns pontos prioritários que serão destacados ou nos quais será investida a 
Wnaior potencialidade da mobilização e da manifestação. 

O segundo turno de votação admitirá apenas emendas supressivas ou de reda
ção. Nele será necessário o alerta para as conquistas obtidas não serem desvirtua
das ou até suprimidas, bem como poderá haver o esforço para afastar algum 
dispositivo contrário aos interesses populares que tenha sido vitorioso na primeira 
rodada de votação. 

A redação final admite apenas correções de redação e sua votação, ao contrá
rio, das anteriores dar-se-à por maioria simples. 

Nas grandes votações o critério de aprovação será sempre o da maioria absolu
ta. Isto é, para um determinado ARTIGO ou assunto ser aprovado tem que obter 
a metade ma is um do total de constituintes em votos favoráveis. 

A questão do PLEBISCITO, CONSULTA POPULAR OU REFERENDO é 
outra que merece um tratamento pelos movimentos populares na ocasião determi
nada pelo Regimento (período de primeira discussão do Projeto). 



3 -A PROPOSlrA DE EMENDA POPULAR 

O Art. 23 do Regimento Interno assegura a apresentação de Proposta de 
Emenda ao Projeto de Constituiç:ão por certo número de cidadãos, da mesma 
forma que cada constituinte pode fazê-lo. 

A Emenda de cidadãos se_rá apresentada nos trinta dias após a publicação do 
PROJETO DE CONSTITUIÇAO, prazo que deverá transcorrer em fins de junho e 
meados de julho. 

É interessante que a Emenda i,eja redigida no formulário próprio que vai ser 
feito pela Assembléia (Art. 22 § 10) para uso dos próprios constituintes, evitan
do-se, assim, erros técnicos que criem problemas futuros de tramitação. 

A Emenda deve ser apoiada emi listas organizadas por TRÊS entidades associa
tivas, legalmente constituídas e co1� pelo menos a subscrição de trinta mil eleito-
�-

a A assinatura de cada eleitor deve ser acompanhada do nome completo W 
legível, endereço e os dados identi'ficadores do título eleitoral (nQ do título, zona 
eleitoral, região eleitoral ou Estado). 

No prazo citado acima os organizadores das listas irão protocolar a emenda 
junto à Comissão de Sistematização. Esta dará um primeiro despacho, aceitando 
ou não a emenda. Neste momento vai ser verificado especialmente se o assunto é 
pertinente ao processo constituintH, se as listas de assinaturas e as entidades orga
nizadoras atendem aos dispositivos do Regimento. Caso a Comissão negar recebi
mento à emenda, o fato será comunicado em Plenário e haverá o prazo de três 
sessões para recurso interposto por 56 constituintes. 

Aceita a emenda, ela passará a1 fazer parte do conjunto de emendas que terão 
parecer favorável ou contrário da Comissão de Sistematização e acompanharão o 
Projeto até ·a sua votação em Plenário. 

Há uma exceção; se a Emenda proposta por populares tiver parecer da Comis
são de Sistematização UNAN I ME pela suà rejeição, ela poderá ser arquivada, caso 
não venha a ser assinada por urn Constituinte, o que lhe garantirá continuar 
tramitando. 

O Parecer da Comissão de Sistematização é importante, porque em Plenário, 
depois, as Emendas a um mesmo Capítulo ou Título serão votadas em conjunto 
conforme tenham tido parecer co1ntrário ou favorável, mas, ainda aí pode haver 
DESTAQUE, isto é, uma emenda ser separada do grupo para ter uma votação& 
especial dela. O destaque tem de ser requerido por 35 constituintes. • 

Na Comissão de Sistematizaçã,o, quando a emenda popular for apreciada, um 
de seus autores, previamente indicado pelos subscritores, poderá defendê-la por 
vinte minutos. Esta é uma conquista especial e interessante. 

Cada eleitor só poderá subscrever até TRÊS propostas de emendas. 
A Emenda tem que abordar um único assunto, independentemente do núme

ro de artigos que contenha. As vezes para regular um assunto será necessário 
disposições no texto permanente dei Constituição e outras transitórias. 
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A VOTAÇÃID QUE ACONTECEU 

Como era esperado, foi aprovado, finalmente, o Regimento Interno da 
Assembléia Nacional Constituinte. Selado o acordo entre as facções partidárias, o 
texto final, como era de se prever, sobretudo no polêmico Parágrafo 7 do Artigo 
57, define a soberania apenas diante de "ameaças" aos trabalhos dos Consti-

lllllllliJ.Jintes. Passado o episódio, fica claro, que a regulamentação escrita da soberania é
•,enos importante que o seu exercício. Exercer a sua soberania no'S momentos 

oportunos é o grande desafio lançado aos Constituintes. 

AMEAÇAS CONJUNTURAIS NO PAIS 

Há sempre ameaças de se tentar resolver os conflitos, substituindo o bom 
senso e o direito das partes, apelando por garantias da força e da intimidação. No 
mesmo momento em que se votou 01 Regimento Interno, que, como pode, definiu 
a soberania da Assembléia Nacion;af Constituinte, vimos o modo como foram 
tratadas as greves de setores vitais da refinação de combustíveis e dos transportes 
marítimos. Mesmo sem avaliar a oportunidade destas greves, neste momento em 
que se declarou, em plano interna1cional, a moratórias parcial, torna-se difícil 
entender o fato da mobilização de ve!ículos de combate para se antecipar à solução 
dos conflitos. Fica em aberto a interrogação: isto ajudará a criar espaços democrá
ticos para os Direitos Fundamentais? Nesta hora, em que a tarefa da Assembléia 
Nacional Constituinte é escrever eHtes Direitos sob a forma de Leis, tais fatos 
ameaçadores não são bons presságios para o exercício da efetiva soberania. 

E oportuno lfembrar aqui, o qu1� disseram os Bispos, reunidos em Assembléia, 
em abril próximo passado, quandc• elaboraram o documento "Por uma Nova 

.Ordem Constitucional": "Os cristãos devem estar atentos ao andamento dos traba-
9/hos Constituintes, para que possam posicionar-se e intetvir oportunamente" {nQ

37). E lembram expl 1citamente, entre outras circunstâncias, "quando se tentar 
limitar a liberdade e a soberania da C:onstituinte". 

O REGIMENTO E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Apresentamos a seguir o texto de João Gilberto Lucas Coelho, ex-Deputado 
Federal e atualmente Diretor do Centro de Estudos de Acompanhamento da 
Constituinte na Universidade de Brasília, que analisa o Regime11to Interno apro
vado, à luz dos interesses de partici1pação popular. Esse texto nos dá o roteiro de 
elaboração do Projeto da futura Constituição Brasileira, com os momentos e as 
formas de participação do povo. 



1 - O NASCIMENTO DO PROJETO 

Um dos aspectos mais interessantes e inusitados da forma como vai ser elabo
rada a Constituição Brasileira é a nascente plural do Projeto. Ao invés de existir 
uma Comissão de Projeto, existem 24 diferentes nascentes. 

Isto por que a_ Assembléia vai ser divic!ida em NOVE comissões!. sendo OITO 
COMISSOES TEMATICAS e uma COMISSAO DE SISTEMATIZACAO. 

Cada uma das oito Comissões Temáticas subdivide-se em TRÉS SUBCOMIS
SÕES, as quais serão um total de 24. É nestas subcomissões que estão as vertentes 
do Projeto. 

Cada sub-tema passa por várias votações (três em Comissões e três em Plená
rio, sem contar as emendas). Por exemplo: o tema Reforma Agrária. Ele será 
elaborado na subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
Elaborado e votado nessa subcomissão passa a ser tratado junto com outros temas 
na Comissão da Ordem Econômica, onde é novamente votado. O que a ComissãA 
da Ordem Econômica escrever vai ser compatibilizado com as demais Comissõe,,_, 
através da Comissão de Sistematização que elabora o Projeto de Constituição 
juntando e ajustando as diferentes partes das Comissões Temáticas. 

Já o Projeto é submetido á discussão e emendas do Plenário e a dois turnos de 
votação, além da redação final. 

2 - MOMENTOS E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Existe uma primeira maneira de participar, sem nenhuma garantia ou caráter 
oficial: enviar sugestões à Constituinte. Estas sugestões serão encaminhadas à sub
comissão do tema respectivo. 

As subcomissões que estiverem elaborando os 24 temas são obrigadas a reali
zar de 5 a 8 audiências com entidades representativas de segmentos da sociedade a 
respeito da parte da Constituição que lhes cabe elaborar. !; um momento impor
tante, especialmente para grandes entidades nacionais representativas de trabalha
dores, estudantes, professores, etc. 

Quando o Projeto for a Plenário serão apresentados emendas de constituintesa 
mas, também populares. Trinta mil eleitores, com a organização e responsabiliW' 
dade de três entidades associativas, poderão propor emendas que terão tramitação 
oficial junto com o Projeto de Constituição (Art. 23). 

É importante assinalar-se que a participação através de manifestação junto aos 
constituintes dar-se-à também em etapas diferenciadas. 

As Comissões Temáticas terão 60 dias para elaborar a parte que cabe a cada 
urna delas do futuro Projeto. Dentro desse prazo, quarenta dias são destinados ao 
trabalho das três subcomissões. 

Este prazo inicial da subcomissão e comissão temática é muito importante 
para a apresentação de idéias básicas sobre o assunto, contribuição dos grupos de 
pesquisa e comunidade de pensamento a respeito de cada tem� e assim por diante. 
Cabe aos movimentos populares interessados em temas específicos, acompanhar 
quem vai formar a subcomissão onde ele terá o primeiro tratamento (serão 21 
membros), mas, não perder de vista os que integrarão a Comissão Temática dentro 

FLUXOGRAMA oÃ ASSEMBLl:íA NACIONÁL CONSTITUINTE 

APROVAÇÃO 00 REGIMENTO 
INTERNO D.A AJ'IC 

ELEIÇÃO DA MESA 
CONSTITUf'ÇÃO DAS COMISSÕES E SUB•COMISSÕÉS 

COMISSÕES TEMÁTICAS 
- ORGANIZAÇÃO 
- PARECERES SUB.COMISSÕES (40 OI.AS) 
- PARECERES COMISSÕES 

PUBLICAÇÃO E '01STRIBUIÇÃO 00 PROJETO 

DISCUSSÃO EM PLENÁRIO 
- APRESENTAÇÃO OE EMENDAS (30 DIAS) 

(40 DIAS) 

ELABORAÇÃO OE PARECER SOBRE AS'EMENOAS 
PELA COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO 

(25 DIAS) 

REDAÇÃO PARA 21' TURNO OE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
PELA COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO 

(100IASJ 

PUBLICAÇÃO 
(2 DIAS) 

29 TURNO OE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO 
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS SUPRESSIV.AS OU OE REDAÇÃO 

(150IAS) 

Ej.ABORAÇÃO OE PARECER SOBRE AS NOVAS-E.MENOAS PELA COMISSÃO 
OE SISTEMATIZAÇÃO 

(100IAS) 

2� VOTAÇÃO 

REDAÇÃO FINAL PELA COMISSÃO 
OE SISTEMATIZAÇÃO 

' (S-OIASI 

PUBLICAÇÃO E INCLUSÃO 
NA ORDEM 00 DIA 

(19 DIA) 

ELABORAÇÃO OE PARECER DA COM. SIST, se 
HOUVER E�ENOA NJI, REDAÇÃO 

12 Dlí'IS) 

VOTAÇÃO DA REÓ�Çíl.O FINAL 
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MARASMO PREOCUPANTE 

Para captar corretamente a :situação política do país, e portanto, o con
texto dentro do qual se desenvolv,em os trabalhos da Constituinte, é preciso 

•mpreender a natureza do esquema, de forças, que sustenta o processo da "aber
•ra" democrática.

Esse esquema de poder conHiste em uma aliança de três forças: a facção 
militar que obrigou a linha dura aceitar a transição do autoritarismo para u;,;e 
Estado de Direito; o PMDB, que liderou a frente democrática, aglutinadora da luta 
contra o autoritarismo, e que garante sustentação popular e eleitoral ao Governo; 
e os dissidentes de última hora do "Sistema de 64", agrupados no PFL. 

Há uma luta de poder entre HStas três forças e essa luta explica os embates 
concretos, que estão ocorrendo no cenário político: a discussão do Regimento 
Interno da Constituinte; a postura dto governo diante da crise econômica; a reci
diva do autoritarismo, que tanta preo,cupação vem causando. 

DISCUSSÃO DO REGIMENTO 

Na discussão do Regimento Interno, a questão central era o poder da 
Assembléia Constituinte. Se a fórmuía dosubstitutivo Fernando Henrique - apoia
do por Ulysses Guimarães, pelos progressistas do PMDB e pelos partidos de es
querda - tivesse sido aprovado, seria ô primeira vez, desde 68 (episódio Márcio 
Moreira Alves) que o Legislativo vptaria algo, apesar do voto do Executivo, e 

Anificaria simplesmente uma real mudança no eixo do poder. Mas, a fórmula não 
-.,gi aprovada, porque o PMDB, preissionado pelo Planalto

1 
cindiu-se diante da 

questão e Ulysses foi obrigado a re,cuar. A redação, que permitiu a solução do Aimpasse e a votação do Regimento, apenas salva a cara do PMDB e adia o con· •
fronto para uma ocasião futura. 

CRISE ECONÔMICA 

A postura do Governo diantu da crise econômica caracteriza-se pela inca
pacidade de enfrentar os entraves estruturais, que inviabilizam as medidas de curto 
prazo. O Plano Cruzado fracassou por causa disto e a moratória pode perder todo 
seu efeito positivo, se o governo continuar incapacitado de promover reformas 
substanciais na estrutura da economia. Pois sem estas, não há como acabar com a 
especulação financeira, promover uma redistribuição da renda, controlar as contas 



do governo, garantir a sustentação do crescimento e conter a inflação em níveis 
aceitáveis. A dificuldade, também aqui, não é de natureza técnica, mas política·. 
Os remanescentes do "Sistema de 64", ainda encastelados no poder, têm tido a 
capacidade de bloquear todos os intentos sérios de promover essas reformas, a 
começar pelo bloqueio da Reforma Agrária. 

RECIDIVA DO AUTORITARISMO 

A recidiva do autoritarismo, caracterizada pelo lançamento de livro.s que 
justificam o período autoritário, por declarações agressivas de antigos chefes mili
tares e pela insólita ocupação militar de portos, navios e instalações petroleiras, 
formam parte da mesma disputa de poder. Constituem uma velada ameaça de 
retrocesso e demonstram que todo vazio de poder tende a ser ocupado, ou Da 
forças novas ou por forças já batidas, mas ainda não totalmente derrotadas. · • 

O que se discute em todos esses embates é o fim da transição "gradual, 
eenta e segura". Encena-se esse processo com a Constituição, joga-se para 1991 a 

parada final da transferência do poder, ou - o que pode ocorrer - a transição 
apenas legitima o regime anterior? 

-

PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO 

Os episódios políticos, do mês que passou, fornecem alguns elementos 
para uma correta resposta. Fica evidente, por exemplo, que a falta de decisão 
política na esfera econômica está ensejando a reaglutinação das forças afastadas 
em 84 e 85. Nota-se também que a aliança PMDB-PF L apresenta fissuras impor
tantes e que a ruptura dessa aliança pode gerar grande instabilidade no quadro 
político. Constata-se ainda que o relativo equilíbrio entre as três forças em choque 
está bloqueando o avanço do processo de redemocratização do país e que a 
percepção deste bloqueio está gerando um sentimento generalizado de descrença e 
de ceticismo, nas camadas populares e nas classes médias. Enquanto isto, as outras 
forças progressistas não encontram meios de mobilizar a massa. 

-
MOBILIZAÇÃO POPULAR 

Esse quadro, sem dúvida preocupante, converge para uma conclusão. Se 
não houver, urgentemente, uma grande mobilização popular em torno de objeti
vos políticos bem concretos, que signifiquem a retomada dos avanços conseguidos 
com a Campanha das Diretas, corremos o grave risco de um retrocesso. A Consti
tuinte é, hoje, o desaguadouro natural dessa nova mobilização pela democracia. Se 
for desmoralizada e marginalizada, como parece ser o proposito da grande impren
sa, a insatisfação popular, neste vazio de política, poderá ser usada pelos que 
querem voltar para atrás. Essa "mobilização popular pró-Constituinte" é proposta 
clara e forte no Documento dos Bispos do Brasil, pedindo aos cristãos que tomem 
posição e intervenham oportunamente durante o funcionamento da Assembléia 
Constituinte. 
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f>out!mo, conctu" dfirn1,1núu que hJ nec,,-s,úJ •, 
1mpcr10s,1 c.m morlof,c, 11 1uJl'.lro 1ns111uCl\!nJI c1,, 
n•·ssa soc1edJdc; para ,iso u.na.Cons111u,n1e pode 
se, um pon,o de p,11110J. Maior necess1daú1•, 
port!m, I! a solução do� wo111e,nas rea,s 4ul! razem 
nossa população 1rata1>,ó(Jt11.1, da c1daút! e do 
campo, cn,rJr com o suor e o sangue no 1rJbalho 
em uoca da rn,séod e.�� �,J?s;e J cada m�s que 
passa. A solução dessa ;:ir .>blemil11c1J depende de 
transformações es1ru1un1s h5:,cas. Nosso dese10 e 
esperança são oue urna hsse nblé,a Consti• 
turnie realmr.nie repre•.'?nwti ,a se1a o ,n ,c,o de 
um processo de mudJ,.,:a� ;ôc,o-pol i1 •C.J� que 
levem a uma transformê't:fü1 profunda de toda a 
sociedade, para que d justiça exista, para que 
rude es1c1a a serv1çp e- n redl 1zac;f!o de cada br;, 
s,lerro e de toda a Nac;ã�. 

PORQUE LlJT,\R POR UMA 
CONSTITUINTE LIVREMENTE 
ELEITA, 
BERANA 

DEMOCRÁTICA E SO-

Raimundo ílodrigues Pereira (6) 

Os diversos se1ores sociais e as correntes poli
ocas que .:i representam lu\�rão pelo objetivo co
mum da Co:,s1itu1nie a .rtvés de formas drstrntas 
e com graus diferente; ci· convicção e de empe
nho, Por isso mesmo t' oposição popular, a mais 
rn1eressada numa Con•.11111:nto soberana e livre
men1e eleita, a mais in1ni 11ssada na existência do 
máximo de liberdades p >lttic.as, deve desenvolver 
sua atuação em doos pl,1no�. Ao lado das outras 
correntes oposicionista�. deve concenuar esfor
ços na luta pela reconstrtucionalirnção demo
crática. Ao mesmo temi:o, tem que rntens,ficar 
um 1rabalho próprio P. •nc•ependente de mobilt 
zar as camadas popul:rr?s ém torno de suils re, 
vrndicações diretas mms �ntrdas e em defi,sa da 
independénc,a nac1ona1 e simulLaneamente elevar 
sua educaçào poli1ica e s11::i organização au1õno 
ma. Esta é a sua ma•11 ,r., d? contribuir para a 
reconstitucionalizac;ão de-nocrátrca do pais e 
também para que esta ff c11nst1tucionahzaçiio não 
seja, na medida do pos� íve, :.Jm som pies retorno 
ao regime estabelecido err, 1916, e srm abra cam,. 
nho a uma democracia m<11s avançada. Ass,m se 
vê que não ho nada dr• c,,1,irJditôrio no la10 de a 
Constituinte ser uma hant'c ira possfvel de s11r 
aceita por v.!nas camada; {,ferentes e, ao mesmo 
tempo, servir es pecíi lrnente á organização 
independente e â eleva(:i<o ún nfvel de consc,ênc,a 
potíttca das camadas po� 1Jlve\. 

Tern )Ut•J ..,:., • "1.,01p,::t:nsGc:. tJn1tJer-11 por J.'dne 
(Jt: setor,:, d:, .,IJJ�H'.uO popular. PensJm Jlguns 
desses �eco·1·s iJU ,H c;imad,1s e cldsses populares 
se nrolul, "rr> ap1 1J' a partir d� seus 1n1er11sses 
econõrm;�·� 1m1:c:'111os e seriam incapazes, por
tanto, O'i cnt!111l1:: e se mobtlizar por um.i ban· 
deira con o" Cor s111u1n1e. que coloca a questão, 
sem dúv111n <Jf?ral ,H>ofi11ca, do poder cs1a1al e da 
ordem :.;c.1al t•o :>Jis. De f,110. as camadas ma,s 
amp1as 11a pCtr,u:aç.'io não percebem o laço que 
exis1e e,1 , •· ;,s froa, de fe11ão e a necessidad() de 
uma Co 1,:1(ll1ntf lrvremer11e ele11a, e se mobdr· 
l;;Jm arn-:J.i a p;ir;,1 de seu� interesses mais ,me· 
d1a1os e na� stn•1dos. Porém, ,sso não que, 
dizer, r)m p1 ,metro lugar, que os interesses ,media· 
10s que mol;ll':'!m as camadas populares so1am 
apenas ec:,nôm,cc s O povo se consc1en11za, orga 
nrza e annc;i rari.o lutando por um pedaço de 
terra, co1111;i " c:a1es11a ou as dificuldades de 
transpor , •,. quan10 conira as humilhações poli-
11cas e f ís1c.1� riu e sol re a, ravés da 11,oléncia poli
cial, contra r1 prisão arb11rána de um colega ou a 
cassaçfo 11? mdnd,.110 dos pai í11cos que escolheu 
para repn:;c?mâ lo, por exemplo. Em segundo 
lugar. a P<rtir des�as lutas concretas por obje11-
vos 1med1<1.os. ciccmõm,cos e polflicos, o povo 
pode, a1ucJJdo pelo 1r::iba1ho de educação poli-
11ca e rle ori1an,zação, chegar a uma compreensão 
ma,s geral da �oc,edade e da necessidade de lu1a, 
por ob1e uva-; pol iticos ma,s amplos. Uma 
bandeira poli11•;a geral mais apropriada ás 
condoc;ões d >  .nomento, como a da Constituinte, 
se é cerro qJP deve ser erguida sem dogmatismo e 
com flc?x101tid,1de, é 1us1amente a que unifica 
,odas essa: re,�, ndocações parc,a,s, porque indica 
o caminhe, ;,ara que comecem a ser resolvidas 
todas as qJestões rniC,das e maiores pelas quais o 
povo lu1a d ar1a1ne11te; é. po, to11u.,, e1 4u1; pvd\. 
unir IOcias as lutas e bandeiras e tod.is as !orças 
que as camad:is populares carregam de forma 
d1soersa r um i,rrrplo e profundo movimi:ntr> 
de ,niere:;ses dP. ICldos. De que forma mais vià
vel. mais j1.1s·:a •J rra,s ampla o operário de Sanro 
Amaro, em Sfo Paulo, va, unir a sua reivindicacão 
por um posto de saúrle ou o saneamento de uma 
rua, com a reiv,noicação do sind1ca10 dos traba
lhadores d,3 Pe·rc,brâs na Bahia por uma pol lt ica 
salarial mais •t.Sléi 11a empresa, com a do posseiro 
no Mar;,r.h,io ptila garan11a de seu dire,10 â 1erra 
que des.:irovc•u coon 1anto sacrifício, com a do 
bôia-foa do f'araná por melhores salários e condi
ções de I rr.in�p,>11e rnais seguras, com a do clube 
de mães d.i P.a,x.Jda Fluminense por um;, creche 
no Bairro com a do es1udante de Belo Hori7on1e 
que recla,;,a o ?os,,o público gratuitc,com a do 
intelectual !fc,ú•:ho que quer uma ímprens;r sem 
censura prévia? 

6. RAIMUNDO ROOR '<;,•i-:; é jornalista. L
0tli1or-d1cfr tio scm:in:irm M,,vi11wnlo. 
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XXVIII ENCONTRO NA�IONAL DE PRESIDENTES DA OAB
. . ... 

. TÓPICOS PARA DISCUSSÃO SOBRE PODER CONSTIT_UlNTç
-. r .�.- � -, . 

Hermann •Assis Baeti,·(Secretário.Geral do Conselho Federal da OAB)

1. - INTRODUÇÃO - A ORDEM DOS ADVOGADOS.DO BRASIL, a partir daedição das Emendas Constitucionais n9, 7 e B, cognominadas de "Pacote deAbril", Iniciou o debate sobre a necessidade de convocaç�o de uma AssembléiaNacional Constituinte como a solução efica:z para a legitimaç,fo do Poder Polltl
co brasileiro e de criaçao de ins1ituições pol /tico-jurfdic:as destinadas à redemocratização nacional. ., .·, . · . · Logo após á outorga do .. Pacote de Abril", o Conselho federal, atendendo a requerimento de vários Conselheiros, reuniu-se, extraordinariamente, nodia 19/04/1977, e, por unanimidade, decidiu: .,Ao reafirmarem a sua crença na

c::i:::' necessidade de reimplantaçZo do Estado de Direito, os advogados brasileiros,
� consêientes .de suas responsabilidades perante a Nação, insistem na revogaç.foimediata do Ato Institucional n9 5 e numa reformulaça'o constituciona.f, a ser�mpreendida por assembléia constituinte integrada de representantes especial-mente eleitos pelo voto popular, direto e secreto." . . A VII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, reali:zada em Curitiba, de 07 a 12/05/78. incluiu no seu temário a questã'o e concluiuno mesmo sentido.. 

· Ao éxaminaJ anteprojeto de Emenda Constitucional que lhe foi subme-.tido, de autoria do senador Orestes Ouércia (Processo cP n9 2.163/79), aprovou, também por unanimidade, parecer da lavra do ex-Conselheiro ·Francisco Ferreirade Castro, Relator da matéria. E expediu Nota Oficial, que conclui da seguinteforma: .. O Conselho Federal da OAB, colocando-se em sintonia com os anseiospopulares e atento ao dever legal de "contribuir para o aperfeiçoamento da ordem jurídica". indica às Autoridades, como solução para os atuais problemaspolftico-institucionais e sócio-econômicos brasileiros, a eleição de um Congrerso im,estido de plenos poderes para a revisão da Carta Política çle 1967, ou en
�o, conferir poderes constituintes ao Congresso Nacional, a ser eleito a 15 denovembro de 1982". 

A convoca�o de Assembléia Nacional Constituinte, elêita pelo voto·popular, direto e secreto, constou das principais conclusões do 269 e 279 En-contros ;de Presidentes das Seccionais dé! Ordem dos Advogados do Brasil, emFlorian6'polis e Belém, respectivamente, bem como da VIII Conferência Naciernal da Ordem dos Advogados,. que, na DECLARAÇÃO DE MANAUS, de 22 demaio de 1980, deixou expresso: "Os advogados brasileiros �o porta-vozes do
damor nacional pela reformula�o inadiável das bases constitucionais de nossaordem jurfóic:a. A Constitui�o n�o pode ser um11 conc:ess.io governamentiil.
Ela é o ato só Iene de cria�o, por todo o povo, do regime pai ftico de sua prefe-
rencia. Aos .advogados brasileirÓs repugna colaborar em qualquer tentativa de
emenda constitucional 'que ainda -e queira perpetrar. O poder constituinte háde retornar ao povo, seu único titular legítimo. Urge a convocaçã'o de uma�sembléia Constituinte que, superando em sua composiçã'o os vícios inveterados

de "º"" ,ep,e,ent,ç•o populac. ina,,po,e definifü, mente ao pcoce,,o -polltia, 
/ 

a maioria que nela tem sido ignorada." 2. - PODER CONSTITUINTE - O Poder Constituinte é o poder de auto-organiza�o do Estado.
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Ii �.- - . 1 1d1 p · · 
� "t: · �-�·. . ur �mente, o oder Conrtltulnt.e pod11 s.er or/plnir/o ou der/vlldo. 
•:.' ..,_ Aprer.enTll-se or1glnAr/o no momento d11 orpanizaç6o do Ertlldo, como, por 
.·�-t .· exemplo� quando um país conquiste a lndepend6ncia e elabora a a,a primeira 
:\J� lei conrt1tuclonal, ou, ainda, demro dos Enados Já existentes, nas ocasiões em •
".'.li : que ocorrem revoluçõei, guerras externa,, crises pol/tlco-/nrtltuclonals, ou 011-•-Jí:� tros eventos, que exigem a edlc;Ao de Conrtltulç!ío nova substituindo a antsrior. 
i.Z�tlL,., . � PD:1er Cons!ltuinte derivado ou Jnrt/tu/do '1 o que $e assent.a no� 
:. ·��-" órg:fos leg1slat1voi Já existentes, aos quais é conferido o. poder de emenda ou
mi..-í· · de revisão do pacto Jurt�f� fundamental. � 

1 _ • 
•• -:· •• , • •

-?�!:�e:,., · -_Do ponto de vrna democrático, o Poder Conrtlturnts, quer originário, .
. - 71.;_1 :: quer der,vado, provém, essencialmente, do povo. . .. . ,;· .. ·

}�tr:=·.:n:·, · .: . O povo é, portanto, o seu exclusivo titula:. · · . :;· : : . 
::?i;:,, :_' .. · · Por esta razão, o Poder Constituinte é sempre delegável e, em regra; I
· ... · .t.•. delegado. O povo, na sua totalidade, na-o exerce. nem poderia exercer, diret.tr·• : � -: · · mente, o Poder Constituinte, embora seja democraticafT!ente o seu (mico titu-. : .. ,·· lar. Por isso é que delega, por meio de eleic;Ao {voto direto, secreto e universal).' a assembléfas constituintes, destinadas a elabonir ·as constituições, nos casosoriginários; ou, através d�$ disposições constitucionais já exi stentes, aos representantes ordinários, para emenda ou revisa-o, nos casos derivados ou instituí-

. dos. Tomando-se por base o princfpio da doutrina democrática de que 
"todo poder emana do povo e em seu nome é exercido .. , entende-se que umá Col'!stitui�o só é legitima quando tem origem numa Assembléia Constituinte,

especialmente convocada, eleita pelo voto direto, secreto e universal, represen
tativa da vontade nacional. ... ·· ·· .... . 3 - NOTAS SOBRE AS ASSfMBrt/AS CONSTITUINTES E CQNSTl[l!l::ÇÔES BRASILEIRAS_ 

. 
. ' A Constituime e a Constituição de 1824 J·.. . ;. · · No dia. 3 de junho de 1822, D. Pedro I convocou, por Jecrrt�, uma

. Assembléia Geral Constituinte e Legislativa composta de Deputados das Pro-
v f ncias do Brasil. - • 

, · A Constituinte foi insiatada a 3 de maio de 1823, em_�ss:ro solene, a
e. que compareceu o Imperador. 

. . 
• Por dissensões polfticas, D. Pedro I dissolveu o Parlamento a 12 denovembro de 1823. No mesmo àecreto, o Imperador convocou outra aSSem

�·:,._ . .::,-.·bié ia, que deveria trabalhar em projeto de Constituiç:a'o que lhe seria apresentado
.:� ':'7' en:t breve e que -seria duplicamente mais liberal do que o que a extinta Assem
-;--=:.,:: · bl�ia acabava de faz.er"... · .... .. 

- . ·:--- ;,- . 
·-

�, .,· Preparado pelo Conselho de Estado o texto da Constituição Imperial,
... � foi promulgado no dia 25 de março de 1824. . . , ... , .. ·.. . .. 

.··."· �-
·<- . . ·, A Constituinte e a Constitu icão í:Je 1891 . •. .. : ·. ,; · O Deaeto n9 1, de 15 de novembro de 1889, que prodamou o novoregime,  no art. 4" , ordenou que "a naç,fo brasileira fosse regida pelo GovernoProvisório, enquanto na-o se procedesse à elei�o do Congretf> Constituinte ... · O Decreto de 19 de novembro do mesmo ano enabelec:eu o sufrágio

universal. O Decreto nQ 78-B designou o dia .15 de setembro de 1890 para a
eleição geral dá Assembléia Constituin� O Decreto n9 29, de 3 de dezembro de 1889, já havia nomeado umaComiss.;o par�. elaborar o projeto de Constitui�o. . :e. O C,ecreto n9 510, de 22 de junho de 1890, convocou o CongressoConstituinte para 15 de novembro do referido ano, eujo decreto devia �trazer

poderes especiais do eleitorado para julgar a ConstitJJiç:ã'o". . Pelo Decreto n9 511, de 1890, o·Governo fixou o sistema eleitoral 
que àeveria ser adotado para a investidura dos membros da Constituinte.
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. .

• '· t Conitltulça-o Republicana foi promulpada no dia 24 de fevereiro 
de 1891 1' .· 

:..1 A Constituinte tJ a Constituição de 193( 
,... Com a vitória da Revoluçao de 1930, foi editado o Decreto n9 .19398, 
de 11 de novembro de 1930, que estabeleceu, no seu art. 19; "O Governo Provisório exercerá discricionariamente em toda sua plenitude as funções e atribui·

. 
çõ�s, ndO $Ó do P?C1er Execu�ivo, como também do P�der legislativo, até que,

,e/em, B As.semb!é,a Constltumte, estabeleça II reorganização constitucional dei
. País". ·. 

__ ..... :•··. A. 3.P Assembléia Constitiuinte brasileira inaugurou-� no dia 15 de no
.. · vembro de 1933, eleita de acordo com o Código Eleitoral de 24 dé fevereiro de- 1932, após Revoluç:A"o_ Constitucionalista de São Paulo, de 1932, que havia In-terrompido o processo ... , . · - .. , . :- · . · ·: :•:- · · ·. :... . 7, .. • . 

·'.··- · Anteriorme�te, realizaram-se ·cinco sessões preparatórias, sendo ·a pri
meira no dia 10 de novembro , dirigida pelo presidente do TSE.": : .. , .. · .. · .:-,· '· · O GÔverno elaborou um Begimento, pelo Decreto n9 22.621, de ·s de 
abril de 1933; que disciplinava os trabalhos da Constituinte .. 1 •· ·;, .,.; ·. 

• '1 Getúlio Vargas, presente �, sessã'o inaugural da Constituinte,·fez a �rítre-
. ga de um projeto de Constituição elaborado por Comissa"o designada pelo Gt: 

ver no. . , · .. - -.. , 
A promulgação da· Constituição se verificou, em sessl!'o solene, no dia 16 

de JUiho de 1934. '' :

,A Constituinte e a Constituícão de 1945 
A vitória das forças aliada:s na 2\1 Guerra Mundial e o retorno ao país 

do contingente dás Forças Armadas exerceram profunda influência na redemo
t:ratizaçã:o nacional. · · 

O Presidente Getúlio Vargas, com a ediçã"o da lei Constitucional n9 9, 
de 28 de fevereiro de 1945, denominada "Ato Adicional", convocou as elejçóes 
para o 29 período presidencial e para Governadores dos Estados, bem como para 
as primeiras eleições do Parlamento I! Asse·mbléias Legislativas. 

Em seguida, baixou o Decre:to n9 7.586, de 28 de maio de 1945, regula
mentando o alistamento eleitoral em todo o território nacional e marcando a 
data das eleições. 

Deposto Getúlio Vargas pe!las Forças Armadas, assumiu o Governo o. 
Presidente do Supremo Tribt,mal Fecleral, Ministro Jôsé Unhares, qu·e se êledicou 
ao trabalho de reoroanizaçEo constitucional do País.. . ·' ·, ·: -;,·,,-:-,,.:·· -�·Lei Co;s-titycional n9 1::1, de 12 de novembro de.1945, estabeleceu 
os poderes constituintes do {'arlamento a ser eleito a 2 de dezembro de 1945. ····· .. 
·: · · ·· A Lfi Constitucional n9 15i, de 26 de novembro de 1945, dispôs sobre
os poderes da Assembléia Constituinte e do Presidente da 'Repúbficà. Atribuiú 
ao Congresso Constituinte poderes ilimitados para el�borar e promulgar a Cons-
tituição. · _ 

A Assembléia Constituinte instalou-se no dia 5 de fevereiro de 1946. 
Merece destaque o fato de que, ao contrárieijdas anteriores, a Assem

bléia Constituinte de 1946 n�o reet�beu projeto de Constituição previamente 
elaborada. Ela própria, por seus membros livremente eleitos, iria elaborar a sua 
Carta Pol ftie!.. .. · �

A Constituição foi promulgada no dia 18 de setembro de-1946. 
A Constituído de 1937 
A Constituição de 1934 conno .se sabe, teve vida efêmera e conturbada. 

Dois fatores contribuíram decisi-..amente para o seu rápido desaparecimento: em 
primeiro lugar, o desinteresse evident,� de Vargas por sua aplica�; e, em segun
do lugar, a luta ideológica exacerbada entre integr?listas e comunistas, que criou 
a crise pol ftico-institucional e prepan::,u o caminho para o "golpe" de Estado. 
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• • -,/�:ii-;, _::Orr: o I adlc11llsm? lm�rante entre as elites polftiClls, 8?iclonado às am·brções presldencl11ls, 'Llrg,u, em 10 de novembro de 1937, a primeira Constltul-�-�!�:n:�.'�11, pela m�e !�'fº de ��.tú_l_l_o_ V!����,}�rtl tulndo-� �- .. EstadoNOVO • 

• 
< •

�, A Constitu/ç/io de 1967 . _ . .ºS:J. 1:,.· ·• �-��.:_.Após o movimento mlllt1ir de 31 de março de 1964, o Presidente ea ..J1à Branco baixou o Ato Institucional n9 4, de 4 de dezembro de 1966, considerando que "somente uma nova Constituição poderá as.segurar a continuidaderevolucionária". E convocou o Congresso Nacional, em fim-de mandato, para"reunir-se extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 'de'jarieiro deJ967" a fim de elaborar "'a lei constitucional do movimento de 31 de março de1964". Como observe o constitucionalista Afonso Arinos, "'A convoca�o eraiutoritária. 'Pela primeira- vez, na história do Brasil, os poderes constituintes :ram conferidos à repr�entação · popular "t:Om es '!)ais severas limitações". -o pverrio ordenava, assim, ao Congresso que agisse de acordo com suas inStru- ·ú...s, e -ele se submeteu, para evitar mal maior". ·. -: · . , . �- ..- :· i;, •• ,. :, A Cohstituicáo de 19� - ' =·- "' • · ., ·, "1 .. , .• , • i:- ;� · · A crise pai ítica entre. o Congreuo Nacional e o Executivo, verificada10 ano de 1968, resultou 'na edição do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezem-,ro de 1968. . . -.. -:·.;-. · ·' · · · , ..... · .. .; . Com -a moléstia que atacou· o Presidente Costa e Silva, tÔr�ndo-o1válido, assumiu o poder uma Junta Militar, composta dos três ministros mili-1res, que expediu o Ato Institucional nQ ·12, de 31 de agosto de 1969 e'êditou 'Emenda Constrtucional n9 1, de 17 de outubro de 1969, cujo texto constitui atual ConstituiçA'o da República. : , ,, · ·._ ·: "': . · . , .... · .·:.,,;· .... , ·' li. Observa, ainda, Afonso �inos que "Tal como a de 1967, a ConstituJ..Io de 1969, é de tipó instrumental. Visa somente a dar fisionomia jurídica an regime de poder de fato". 
A Constituiçl:ío de 1969, no entanto, já sofreu várias alterações em seuicto, sobretudo pelas EMENDA CONSTITUCIONAL N9 7, de 13 de abril dern, EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 8, de 14 de abril de 1sn, ambas coteci:.z:s por "Pacote de Abril" e pela EMENDA CONSTITUCIONAL N9 11.• 13 de outubro de 1978. 

.. ·· 
· · · ·· · - INC01'JGRU.tNCIAS CONSTITUCIONAIS :· · ·· , . . . As normas constitucionais em vigor apenas d:Jo fisionomia jurídica a t..imder que nfo desfruta de legitimidade no -sentido rigoroso do termo. Além,so, apresenrcsm incongruéncias com a realidade n11ê:ional, ·que-sugerem. sem alquer dúviàa, uma nova Carta Pol{tica. · · ·· ·-. , • ·� ·· 'Alguns· pontos pode�o ser colocados para uma futura ConstituiçA'o, • >er; · · - Extin�o das "salvaguardas""institu fdas pela Emenda 

.. 
nQ 11." ··:·.--:: '· _.; ·· · -·Devolução das prerrogativas do Poder legislativo .. · · :�:,:�, ·:.�-:,r- Eliminaç:Jo do decreto-lei. ·, . -· ·,-.: :. < .. 1 

- Aboliça-o do CTitério de aprovaç,fo de leis pelo decurso de prazo.'.:.-: . - Ampliaç:io do poder de iniciativa das leis aos membros do Congresso::ionel. · . · · ·· · - Asseguramento da independência do Poder Judiciário, inclusive pelanina�o de qualquer intromis�o do Poder Executivo na indicação de 111agis-fos, o u  na fixação e gestEo de recursos destinados A máquina judiciária.. .. - Redefiniç:A'o do conteúdo do direito de propriedade, enfatizando •zando o conceito de "função social... - . .. . ' - Devolução ll Justiça do Trabalho da competência que lhe foi retirada,rtual a.rt. 110 da Constituição. · - Reafirmação do princípio da jurisdiçã'o úni
0

ca, com ·_eljminação dos iis artigos 111 e 205 da Constituiç:§o. . ,. 
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QUE E UMA ASSEMRLÊIACONST11"UINTE? 

l:Jma Assembléia IIJ.J•;'ur:al Cosnt11u,nt,e é a reun,. 
ão de representan1 e; cto povo. eleitos para fazerem 
uma nova Cons{itt•,çfo. A Constituição é "a mãe 
de todas as leis" 1: diz como deve funcionar a 
política. a economi:J e a sociedade de um pais. As 
condições de eleic:20 cte uma Assembléia Cons11-
tu,nre são muito ·n ,pcnantes para determinar 

• que tipo de compo.:.i,:,io politi-:a ela ter.á e a Cons-
11tu,ção que result«á. Por outro lado. os d111ersos 
setores da sociec'aie - operár,os. ca,mponeses. 
bancários. professores. comerc,Imos. pequenos. 
méd,os e grandes e 'Tlflri:;ános. e dem;ii,; setores -
influirão na Const, r, ,nre segundo a força que 
1111erem. Um11 Ass1 ,nol�,a Consr11urnrp é chamada 
de democrática qLamJ,) ela resul1a de eleu;ões 
l111re�. com a pari ,;,p,,ç;j� de lodos. A,nd;, ass,m, 
ela pode ser elir,·:ra e conservadora. se a� classes 
populares não es1.11�r ?m mob,lozadas e, organ,za· 
das de lorma Ji11,e ? 1rdependen1e. com o nível 
de consciénc,a elcvi'd:> pelas lutas travadas. bem 
como representaC!as P'>r :orrenres pol i111cas 1den-
11ficadas com sei'' .. nneresses, t'1u11os i;etores de 

oposição reconhecem ct.e urna Consr, ru1n1e por 
s, não resolve os rn,11c ns problemas-da i;oc,ed.ide. 
Segundo eles. ela - ,,u;, lura por ela - pode ape
nas ser o recurso. r:m Le rerminadas c,rcunsrãn
c,as. para abrir cam.nt,:i :>ara uma rrans.lormação 
ma,s profunda e '" e �s·;á11a, mobol12anclo e arre
gimentando força:, s,:,c,ai.; e ao mesmo itempo re
forçando-as umas à: ut'trds com um gra,nde obre· 
t1110 amplo':? comun, 

UMA HISTÓRIA EM 2:1,.zAG 

A rese de convoca< Jo rJe um;, Assemblé,ia Cons11-
tu1n1e lo, 1,nalment,: �p,ovad;,i pelo MDB em se
rembro deste ano d<! 1977, rendo rte·spnnrmfo 
dentro do parr,do cp,,.,uon,sra desde 11971. $(,. 
gundo o ex-depor. r;c, C.:I ,co P,nro. a h,sróri.i da 
Cons1 1tu1nte no IV I lí:, s, conluntlr. com a r>ró· 
pria h,stóro.i cJo gr�� ,. , u1ên1ico. O COn!Jressn Na
c,on.11 fechildo cJE�,fc • Al-5 em dezemh,o ele 

• I 

n, (• 

1968. ·eélbria em 1971, e enfrentava agora o 
oescrêdito da grande maioria. Os parlamentares 
que ci-wgavam a Brasília refletiam essa real idade. 
Os q"� h;,viam realizado campanhas ele,tora,s de 
car<\tP.1 mais democrático e popular foram-se es
tru tu, ando num grupo ma,s combativo de par
lamen1arr.s. Pres11y,ado pelo líder Pedroso 
Hort.3. l·o, Pe·;si, mesmo ano que o MD8 organi
·zou o Seminário do Recife, ao qual comparece'. 
ram s,;i; cúpulas, outras lig.uras de destaque e um 
grand,: nurnero de parlamentares. O encontro foi 
sec:C1!lilr1ado por Jarbas Vasconcelos, que dai em 
d•iinre s,, rorn::iu um 1ns1srente defensor da Cons
lllL1111e A ,,:i�,a lo, ai ,n1c1almenre incluída num 
esboçr, de u,ni) "Cana de flec1fe". feito por 
Ch,co P·nrc, ,!l.lencar Furrado e Fernando Ly1a. 
Por ,n,c,ar,va de Ulysses Guimarães, após consul
la cc,n, 0•;1ros d1rigentes partidários. o esboço 
lo, rr�,clat!o: os cril icas dirigidas ao Governo 
Méd,c, for.,r'l arP.nuadas, a posição de lur.i an1i
imr,ero�l,s1n lo, enl,aquec,da e a expressão "con
vocaçf,yd� uma Assembléia Nacional Cons1iru,n
re" loi 11hcl1da. Segundo Francisco Pinto, a tese 
da Co,w:icaç5o de uma Assembléia Consr,tu,nre 
dividiu <' p:11 r úo. mas se,11,u pa,a consolid;i, em 
defin,r,•,o n wupo au1én1ico. A cúpula do MOS 
sen,,u 4ut .. er.1,enraria d1f1culdacJes -internas se 
ins,s11s� em .,µresentar o documen10 rãu pro
lundamc-nw alter,ulo. Houve ne9oc1ações e. fín:if. 
mente ,<11J ü "Carta do Recife", com um conteú-
do ,n1�1111e:rlló1,c•. ' 

A Cons11tu,nl1! ficou h1ht?1ntindo duranu� St?,s 
anos. No p1i11cin10 ,,.. 1977. após ma,� uma 
encenaçiio de "ch.llogo". o 1e!J1me lecha n 
Congrcsrn e ,mpiic o célehre ''pacore de �t>• il". 
Dr.salent,,clo e f), ess,onado por m.ir11les1:1ções de 
v.:lnos 5,1ro,rs r,1:la denioc:r,1c1:1. n d,rnç;io cld MOB 
n;jo viu oul, (.1 ;:tid:1 se ni'io ah raça, il hanúe1ra <la 
Cn11s111u,r,:r:. t�10 af)Csar d1: v;i, ,os lfde,cs ·seus 
acena:rem p,,;. ,1u1ros caminhos .• c:omc, o "Pro1t!· 
•o AI 1, rn;,1tvo' ;1u nu><lf�lo 'JOVf•1nmn,�nt:1I, a 
ºCon�111u:ni1: ,·run Ci1·1�f�1··. ;1 lr;in�J,urnaçfü , <lo 

próx,m:, Cc .. 111,, P�s, 1 1•111 .. Cuns1111un1f'". .,. tr. .. 
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A NOTA DO MDB E A REAÇÃO DA ARENA 

A nota em que o MDB adota a H:se de que o 
caminho para a no,mallzação democrá11ca da vida 
polh,ca do pais é hoJe uma Assembléia Cons1i, 
1u1nte, parece acender uma vela ao governo e 
outra á oposição. Err()ora airrme enlaticamentc a 
Constiiuínie, m,n,m,za a questão dos pressupos
tos de uma Constnuinte Democrática, definidos 
por outros se1ores do oposição, e mesmo repre
sentantc s do MDB, como: anistia ampla e irrestri· 
ta e aboliçiio to1<,i CQ� atos e leis de exceção, 
enfim as maís efetivas liberdades democráticas. de 
expressão e organ,zação, especialmente dos 
setores populares. De outro lado, a nota adota a 
tese de que "os mecanismos de defesa do Estado" 
precisam ser fonalecidos, sem falar em qual Esta
do se quer delender e conua quem. 

Do lado da Arena, o conhecido José Bonifácio 
declarou que a preg.ição da Const11u,nte "nada 
mais é do q�e uma pregação revolucionAria". 
O que se pretende, s,,gundo ele, "é jogar o gover
no no chão, para en1ão se abrir o claro necessá110 
para uma Cons1i1uinte". "O MDB faz uma mar· 
cha acelerada para - não hã Õutra saída - abrir 
oportunidade a uma revolução". Mas depois 
Bonilácio 11ol1a a acenar com o entendimenio: 
"Se o MDB Julga necessárra a reform.� da Cons-
111u,ção, não venha com Cons1ítu1nie. Venha com 
emendas constrtuc,onais de 1odos os artigos da 
Cons111u,ção; ai então vamos d1scu1rr e acerrare
mos. Vamos acenar os pon1e11 os e o pais vm 
enirar em Calrna". O MDB va, sustentar a tese da 
Cons111u1n1e - e que Cons1i1u,n1e - con1,a os 
acenos do drâlogo? 

A OONSTITUINTE EM DEBATE 

Em seg111da para 111troduzir o deba
te apresentamos trechos de algumas 
enrrevisms sobre a Coqstituirne. pu
blicadas no caderno Constituinte, 
lançado pela Edicão S.A., 'editora 
do Jurnaí fv1uvímcnto. 

NEM BOICOTE, 

NEM ENTUSIASMO 

Florestan Fe1nandes ( 1) 

Ou,11 ,J :,u,i t)p1r11,-it> S'ul11e :1 1Psc d.1 convo 
r;rc,in d.1 Aswnrhlér.i N,u't<Hlal Co11s1, 
l lJHllf•) 

Na r.,inha oprn,áo, � rncompa1 (vel convocar uma 
AssP.ml,lé,a Nacional Consri1uin1e mantendo·se 
o regrmc com o con1,ule cJo sistema de poder. 
/·' duas coisas não podem afldar juntas, Para uma 
A�sembléra Nacional Consti1uinte ser convocada, 
e necessário que haja um mfnimo \de liberdade 
poli11ca, para que os movimentos pol/ticos pos· 
sam mobiliza, suas forças e para que a represen
tação possa rer eficácia. Sem a eficácia da repre
sentação, a Assembléia Constituinte é uma ficçao. 
De modo que, no Brasil de hoje, nao existem con, 
dições para a convocação de uma Assembléia 
Nacional Cons1iw1n1e. Seria preciso um traba
lho politico preliminar, de transformação da 
situação polftica existen1e, para que isso se tor
nasse possível. 

A esse elemenio essencial se tem, dado pouca 
atenção. O debate até agora girou em torno de 
quem é contra e de quem é a fovor da convocaç.ão 
de uma Assembléia Nacional Constituinte, 
quando, na verdade, deveria girar em torno da 
criação de condições que eliminassem a existência 
do prbprío regime ditatorial. É claro que essa é a 
maneira correta de por a questão. Aqueles que 
defendem a convocação de uma Assembléia Cons-
1ituinte, que meios teriam de forçar a imposição 
de um regime no qual a maioria pudesse realm�n
te usar um s,s1ema representativo em nome da 
p, óp, ,a maioria, e não como uma farsa? 

Nesses 1ermos, então o senhor n-ao seria 
con1ra a 1ese em sí, mas sim a viabilida· 
de a1 ual7 

Eu 1a expus op,nião de que a idéia da Constl-. 
1urnte por sr mesma não deve merecer boicdte, 
porque exis1em duas formas de pressionar um re
gime ditatorral: por via direta, lutando 1oial· 
menre conira ele; de maneira indireta, levan,an
óo-se causas que poss�m criar um estado de 
op,niões e movimenios politrcos bas1an1e fortes 
pa,a solapar as bases do poder, derrubar os de1en-
1ores dos pos1os adm1nisira11vos e polilicos. 

\!ADA SE FAZ SEM O POVO 

Maria Neide Mascellari (2) 

Como 11océ errcara a reivindicação de 
um� Assembléia n;,c,ona1 Constituinte? 

A p11mc11.1 rdt,., se ,nlacron;i com a srtuaçào v, 
u<:rHr no 8111s1I, c;ir,1c1e, rzada t:m10 no plano 
pol it,ru. como no plano econômico e social. 

1. J,'I.( )I{ l'STI\N Fl· l{Nt,.Nl)J,'S ,: '"' u'rl11go. pr11l.-,,or :1110�,·,11:rdo (,·0111p111,11rr:in1<'111<') lia Univ.-rsr 
1.J:ult· de S:iu P;1ulu t· ;u,lor. l'llht· t1111ros. do� 11\•rc)� A StH'1tllt>1,!.b n11111:1 1.•r:1 d t· n·voh1.._-:io !\OCt:.11. /\ 

Ht•v11lu,·:i11 1l111r11,·,J m• l\r:r<rl. (':,p11:rl1,111e1 llqwrr.J,·111<· ,. d:,,,..,, ""' 1:1i, 11:1 /\111i 1i,·:i l.;ihn:, 
2. Mi\l{Jt,. NI 11)1 M/\.S{'l·I 1 ,\J{I ,: p,nrn,ora .11:1 . l',,11111i,·í:1 ll 1:l\'l'r"d:rd1· Ca1últl':i llc Sào 

1'.111lu e di,iJ,:.l" 11111 t·,ní,úrro d,· pl;utt·j:11111,:nlu 1..·d11c:1c:il u,:1( l' orwuc:,,._�:íu \ucarion;il. 
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pelas rna,s prc,fund,•s upressõcs ,J auc estJ subnu,. 
lida d ma,or t ar,-? d.i pooulaç5c,. É p,cc,so p,:nsJ1 
uma propos111 ,1iwr01J11va pa,n a suu-;r.iç.io du 
atual Quadro ;:,c, lt,cu; awalmen •e ,u,,/1! em nosso 
país, a partrr e'<: rlouns grupo, e pcr�onahdad�s de 
destaque. a·ioéi3 ctc si: levar ava,n1e a propos1;i da 
Cons1iíurnte. Entãu, -ne parece que defender tal 
proposta seri., JnlJ õlternativa de respondt:tr, a 
curto prazo, à problemárica poll't,ca nacional, ou, 
mais precisamên te 110s entraves, Que colocam ao 
real desen110Jv. r,r!n 10 pof ltico da população, da 
mesma forma qt..e ) desenvolvimento soc,al e eco
nômico do pais <?:1quan10 um todo. 

e;;, :i,:1,:r, · )11. só Pode desenlJncar numa Cons1itl.1nn.: 1.c ,, i1!11t1d t. r.!nt:i\J ·nadl va, mudar e ai tJfl· lt1 ,.,,,,,_ --i,1 :�,ob�m um oportunismo dentro dos P,1.r1 1 1 , r..:llt·cl.ls, que refurça o arual regime. Umü c,n� 11u, 11::i que feg,time os aio� de cxceç/2r, e �,,,.,� ele,ros, que não pt!rm,ra a anistia e de ,,oc,rJo �e-ai ,:l'rce:e ,odas as liberdades democráti· e,,., Pàc � a Gonsti1um1e que eu e que muitas pess;;a.; ir:,c:9,,1am. Somente a partir do deba1e µc,1.:r-;,..,él rlescobrir que há inúmeras propostas de COt1!t11ui111e, e cada uma uelas con, um arr;injn de ;omponentcs. Enrão, reríamos de garanrir ccmpcnc111,.,s que permitissem efeuvamen1e a ·>M1lru,r1e opor-se .io regime arual. Temo Que a formulaçfo de uma provável Consti· tuinte seja feiti P.:>r d!'!erminados grupos de caráter elitista, quer p�l.:Js condiçües culturais ou pelas condiçõe; �ociP-econômica,;, deixando-se de fado a participicão popular. Es ra. para mim, é uma questão c.u:11:;,f e da máxwn� ,moorrãnc,a. 
O DEBATE TEM QUE IR AO POVO 

De ceru forma, vocé condenou a prec,p,. 
lação ca Quenão da Conm1u1n1e. Acha 
que é premaiuro 'que, ,desde fã. alguns 
se1ores da •>Posição levantem esta ban
deira, poµagando·a amplamente? 

Conheço alguns pcl ítrcos da opus;ição consentida que estão longe rle perceber qua,s seriam as eta· pas prováveis é� descJobramen10 do processo POiítico brasile ro. e de encarar a Constirninte nos dias atuais c::imo 1á1íca. verndo nela. quemsabe Por inge,1,iid.,de ou por oporwnismo. não um me,o. mas 1,rr. ponto final, a solução gloriosa dos problema� i1,e estamos enfrentando. Algunspronunciament:,s jj deixaram en1rever esse 1ipo de pensamente .• o t1ansmissão dei,sa idéia é altamen1e prejudir.i1I à formação da c:onsciénc,a critica da populaçio, cJando-ihe a falsa imagem de que rodos os p;oolem<1s Poderão S'?r resolvidos: deniro desse -�u<1t.Jro, teremos d of1c'.Jldades delevar ã frenie urn q•Jestionamenro oerm;inenre do processo pofl11 c?. 

Você c'isse que a torma como vem sendo conduzido o debare em lúrno da Constituini·c. princ,oalmenu:- por algumas parcelas d0 rJ'OB, em vez rle II Cons11ru1n1e ser ai:-.-esEnr:i::J;i como uma nlterna11va açi arnal reg me, passa a ser apresentadacomo v,a para a legirimaçiio do mesmo regirr.e. Chr.ga-se até a falar na 1ransformação rlc, �·rôx,mo Congresso em Consrituinw. '01 t,nro, uma Cunstiwinte consen11rl:J QJ<! se instalaria sem a revogação dos atos dP. exceção. Como você encara ,sso? 

Tenho mu11a d1fa;uld;,de para rac1oc,n<1r em rorno do MDB, JJ(,1 ).·1� só consigo pernsá-fo em rermos tá11cos. ': :�a proposta, · com forme você 

Francisco Weffort (3) 

Como você vé a reivindicação de uma 
,O,ssembléia Nacional Constituinte? 

Eu creio que a re,v,nd,cação de uma Constiwime é una e.<19encia do momen10 a1ual. Uma reivint.Jic,1,;5,:i clJs oposições, certamente, mas que rrs,:,onue: a uma necessidade geral. Temos já ireze ª"os. nelo menos, de uma crise ms1i1ucionaf que�-E êlprofunda cada vez ma,s. As soluções 1eniada; pelo r�q,me. as famosas fôrmulas casuisticas, eq1.11? não são de ho1e, desde o Al-2. funcionam corn:> rem�ndos num 1e:1do podre. agravam u proc lema ao imíes de resolvê-lo. Outra coisa nãofoi o ;iacote das reformas de abnl. ou mesmo, um µc,,co :nais atrás, a Constnuição de 1967, como 1an1hém, a que lhe seguiu. A meu ver. o pai� nada g<111hi1 •:or.> arremencios de soluções. Fracassossu,:?ss,vos que só têm uma vani;igem: a de inosrr;;: � rodos que os donos do poder sentem, â sua m:int:,:a, os eleitos da rnesma crise institucion:il r,.1ra cuia solução s6 uma Const,1uin1e democri!r, :,, :>urre ser r0:.l.,.,enie eficaz. 

ü .11J1s <Jcve11.irn ser as carac1c, isr ,cas des
:,:i Assemblé1i1 Constituinte? 

Em TI,nlo,, op,n,ão. nenhuma Cons1i1uin11: pode 
se, 1omad� a seno se não for eleita democrati
cam(nH!. Há uma hopôtese que lata de 1ra11slor-
111ê!r;i,o rjo aru;JJ Congresso cm Consti1uin1e. Isso 
se, ,a um:, maneira de driblar as necess1d;rd�s. 
porq!.ll' ,.,,,\lut!m po:Jc 1omar a sério uma con�1i-
1urr11e s1:bme11di, ao império de medidils de exce-, 
çao Ou,:r dizer, para que a Consrituinte funcio
ne. ela 1er;i Que �e, democ.raticiJmente eleita. E, 
O,Jl'a •�se-, necesSttil·Se de anisria e de roda uma 
série de ,JHan111,s que permitam uma eleição dos 
rer.,,csr«u:\J'lt?.s do N:.ição, porque, senão. a 

J. FKANCISC( • ·,\'/,FFOKT é profo.,.sor tlJ Univcr,itlad,: ,jt
. S:in Paul:,, n11:m:Hu_ do Ccnlro, CuJ1,._ralCun1cmpor.i,,«, Cctlcc, e um du, mai$ conll,:cidns lli,·,ln·iatfn,cs úu n,ovimcnlo or,t·r:1r11 hrasrlciro. 
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eleição seria viciada de partida. Eu não excluiria 
como posslvel que, mesmo nas condições atuais, 
houvesse algum arranjo institucional de transição, 
como se fosse uma Constituinte, mas, assim va, 
se chegar a um impasse logo a seguir: 

De qualquer modo, com todas as restrições que 
cumpre fazer â tese da convocação há nela um 
ponto Que não pode ser negligdnciado e que é o 
seu unico aspecto POS111vo: debater a possibilida· 
d!! de uma Constituinte é politizar o espaço da 
sociedade brasilei ra, cuja debilidade tornou-se 
mais do que histórica, por quanto já é legendária. 
Seria a oportunidade para que a sociedade bra
sileira, pela primeira vez, tivesse um pequeno 
lampejo do óbvio, isto é, çfe que o pol /tico na·o se 
confunde com o aparelho de Estado. Sem ser 
justa e sem ser oportuna, a tese da convocação de 
urna Constituinte é pedagógica no sentido amplo 
do termo. 

NEM JUSTA, NEM OPORTUNA. 
APENAS UM MEIO DE DEBATE 

Marilena Chau/ (4) 

O Que pes., sob re a tese da convoca
ção de Assémbléia Nacional Constituin
te? Ela é Justa? 1: oportuna? 

Eu relutaria muito em dizer que é justa e que seia 
oportuna, embora seja cjiffcil, no presente colo
<:3r-se _cont�a possibilidades POiíticas altern�tivas à 
snuaçao existente no país. Para qu'e uma Assem
bléi� Constit11in1e f?sse justa seria preciso Que 
pan1sse de uma e�1gencia feita pelos mais oprimi
dos dentro da sociedade brasileira - o que não é 
o caso. 1: verdade Que a tese da convocação não 
emana do aparelho do Estado em sua totalí· 
dade, mas nem por isso Poder-se-ia dizer que não 
emana de uma parte dele, do partido oposicionis
ta, de sorte que não cabe imaginar que se trate de 

uma propos:a vinda de baixo para cima, mesmo 
que levemos em conia o fato de que uma fração 
da sociedade civil concorde com ela. Sem dúvi
da, é de grande peso o fato de que tal tração 
tenha aspirações liberais, porém seria um logro 
se identificássemos 10das a� aspirações l1bera1s. 
com idéias ou ideais libertários. 

Por out10 farto, para oue a 1ese losse or>onuna 
1en;;i que pressupor a ex1gênc1a que a soc1eciadc
formularia para s1 mesma a f,m de na<ccr da; 
cinzas de uma ordem ,n1oleráve1 e esclerot1· 
sada. Ora. uma Assembléia Cons1 1tu,nte não v,sa 
dar nasc1mcnio a sociedade, ms11tui-la como 
nova. mas aµenas mst,tucionahzá-fa scqundo 
padrões rna,s aceitáveis. Não va, nasce,' uma 
ordem nova a partir de um pacto social r)ovo 
(não é uma Constitu,ntP que efe1ua o nasce, de 
urna soc,edade nova). pu 1s o descio de regressa, a 
urna esf)écie de g,au zero d;:i c,dadan,;:i n;,o ,rnpl,
c;;i em que se cheyue ao grau lero de de1errnma
ção soc,al e econõ,rnca dos ciciadâos. Sena pre
ciso que a pol i1 ic.1 µreparasse to,das as atividades 
Cla soc,cd:ade, se11.i p,cc,so que esta visse a si mes
mo como agente 001/1,cc, de iodas as suas prá11-
cas pilr,1 que uma Cor1s1,ru,n1e losse oportuna. 
1s1n é. 11vi:sse o p,iµel 1e,m,n;il de um µ,occ>sso e 
n:,u o o;ioel ,n,c1nf que estamos a lhe conferi,. 

O FANTASMA DA ILUSÃO PAR
LAMENTAR 

Ivo Poletto (5)

Comcçemos por observar: a existência de Leis, 
mesmo a existência de uma 'Constituição, não é 
garantia de que os direitos fundamentais da 
pes.soa humana, direitos dos cidadãos portanto, 
sejam respeitados e promovidos. A maior parte 
das vezes os direitos são feridos em nome de 

Leis. Tal ocorre porque tanto as constituições 
quanto as dema,s leis que dela derivam são 
elaboradas e promulgadas pelas classes sociais que 
dominam a sociedade. 
Por ou1ro lado, a falta oe uma Constituição, ou a 
existência de mecanismos excepcionais oue 
controlam e anulam a própria Constiiuição do 
pais, tornam a situação ainda mais caótica, li· 
cando os direitos dos cidadãos à mercê do julga
menro de uma pessoa ou um pequeno grupo. O 
espaço de liberdade social diminui. 

Urna Assembléia Constituinte se tornará tanto 
m.a,s vál,oa quanto maior for a oportunidade para 
a par11c1pação popular. Condição para que isto 
aconteça e que os membros sejam escolhidos de 

1orma realmente livre e d1tP.r.a, sem nenhum tipo 
dé coerção e discriminação. Se os trabalhadores 
da c,da<Je e do campo não tiverem maioria pro
porc,onal de rep,esentan1es, as decisões tornadas 
n� Consutu,nte serão aind.i uma vez favoráveis 
às camadas soc1a,s p, ,vilegiaclas da nossa socieda
de. 

Não se ct,ga que os Habalhadores não estão prepa
r.idos para uma pariicipação direta, pois tal afir
maç5o não co11esponde à verdade e, o que é 
;iinda mais grave, reforça o argumento dos que 10-
maram e exercem o poder autocraticamente, jâ 
que a raião por eles apresentada à Nação e ao 
n1undo é a falia de -preparo do oovo para exercer 
o poder político de forma democrática. 

4. �:,,IUI 1-.Ni\ Clli\lfl é prnl"l'.,,ura d,· l'i1t1,11fia na Unil'nsídallc de São Paulo. 
5. 1 \'() l'OJ 1·.TI ( 1 1· li :><Trl"I�, i11 n,•1·11 livo d:1 Corniss�o l'.i�(orni e.la Tl'rra, com ,(•ele cm Coi:irua. " 

C ·p1 ,: o ori:::tni,nn1 c.1� 1,!!«:ja d1·c.lic;Jtlo i1 c.lC'fl'sa <Jus 1·amponl'�1·, (' e.lo$ prolct:í rios ru rais. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

ASSEMBLÉIA LEGISLA TIVA 
GABINETE DA LIDERANÇA DO PT 

Temos certeza de que, com nossa organização e mobilização, vamos 

garantir a constituição deste Conselho como mais um organismo a 

serviço do nosso povo e da garantia de seus direitos. 

Certo da atenção de todos, renovo meus protestos de estima e con 

sideração, deixando-lhes minha saudação socialista. 

DEPUTADA hS�lo'\,l\,..c.rp� 

yoref}. o 

Serys Slhessarenko 

Palácio Filinto Müller - Pràça Moreira Cabral - CEP: 78.000 - Cuiabá - MT 
321 0461 

316 8325 - 316 8354 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
GABINETE DA LIDERANÇA DO PT 

Cuiabá, 

Ofício Circ. no 020/92 

Prezados (as) Companheiros (as), 

de Outubro 1992 

Por iniciativa da Liderança do PT, está tramitando, atualmente , 

na Assembléia Legislativa, projeto de resolução que visa criar.o 

Conselho Permanente dos Diireitos Humanos do Poder Legislativo de 

Mato Grosso.Entendemos que, numa região tão conflagrada corno a 

nossa, onde a violência se constitui em macabra rotina, relacio

nada principalmente c0rn conflitos pela posse da terra e com , a 

ação de grupos de exterminio nas regiões urbanas, se constitui ' 

em necessidade imperiosa a criação deste conselho que, a partir 

da Assembléia, estabelecerá uma vigilância permanente sobre as 

ações que firam os principies da cidadania e os direitos funda -

menta.is da pessoa humana. 

t muito importante, por tudo isso, agilizar a tramitação deste ' 

projeto. Quanto mais cedo ele for aprovado, mais cedo o conselho 

estará atuando em favor dos desprotegidos de toda a espécie. 

Um passo importante para á sua aprovação, foi a adesão do D.eputa 

do Estadual Humberto Bosaipo, da Bancada do PFL, que aceitou as 

sina�lo conosco. Gostaríamos, no entan�o, que entidades e cida 

dãos, de todas as partes do país, empenhados na luta em defesa ' 

dos Diireitos Humanos, nos apoiassem nessa mobilização, escreven

do para a 1ª Secretaria da Assembléia, exigindo agilidade na vo 

tacão •e aprovação da matéria. Escrever para: 

Assembléia Legislativa de Mato Grosso 

Att. 10 Secretário Deputado 

Roberto França (PSDB-MT) 

Pça. Moreira Cabral S/N 

Cuiabá-MT - CENTRO 

-78020-901

Palácio Filinto Müller - Prâça Moreira Cabral - CEP: 78.000. - Cuiabá - MT 

/ . . .

Serys Slhessarenko 

321 0461 

316 8325 · 316 8354 



2-0UVI ROLHANDO ..................... 

(péna� ,_ _______ estrada J
-

Esta seção de troca de experiências vai passar a ter o seu logotipo com 
os dizeres "Pé na estrada ... " para todo mundo ficar ligado na 
caminhada uns dos outros. 

Aproveitamos, desde já, para mandar um recado para o José I ramar, de 
Porto Nacional, Goiás: este espaço está aguardando as notícias sobre 
os trabalhos da COMSAÜDE na área de audiovisual. 
Como orientação para este espaço, damos umas dicas de tamanho de 
matérias. Assuntos mais extensos podem ter 70 linhas ou 55 linhas. 
Informações menores podem ter 25 ou 20 linhas. Não esqueçam, 
também, de mandar sugestões para as ilustrações. 

DE TEIXEIRA DE FREITAS 

DIRETAMENTE PARA ..... O PIAUll 

9 Dizem que o nordestino é migrante 
por excelt!ncia. Seja pela seca ou por 
outros motivos, a verdade é que o povo 
do nordeste dificilmente vive o tempo 
todo num mesmo lugar. A maioria sai 
do nordeste e vai para o sul e nós, do 
Projeto Audiovisual, para não fugir â 
regra resolvemos migrar mas num sen
tido inverso: acabamos saindo de Tei
xeira de Freitas, sul da Bahia e viemos 
para Teresina, no Piau(. 

NQSsa mudança para a "Cidade 
Verde" é fruto de um convite que nos 
foi feito pelos 4 Setores de Comuni
cação dos Regionais nordestinos da 
CNBB que entenderam ser a hora de 
investir na capacitação de agentes de 

�storal para a comunicação popular 
9'ª realização de produções com cores 

mais regionais. 

O que primeiro nos surpreendeu na 
nova região foi o volume de solicita
ções para produção de programas, tan
to em vídeo como em audiovisuais. São 
materiais sobre os mais diversos temas 
e que irão atender a diferentes grupos 
do movimento popular e pastoral. 

Nossa preocupação, antes de ser a 
de atender a estas solicitações é a de 
mostrar que este material produzido 
por nossa equipe nã'o será a soluça'o 
dos problemas, mas que devem estar 
integrados num processo comunicativo 
mais amplo, onde o principal elemen
to é o debate e a reflexão feita pelo 
grupo que se quer atingir. Neste senti· 
do, já estamos desenvolvendo alguns 
programas audiovisuais e vídeos inseri
dos em projetos de comunicação bas
tante definidos. É o caso de dois audio· 

visuais que estão sendo produzidos 
juntamente com a Pastoral da Pesca 
do Maranhão, que os utilizará em uma 
campanha de formação que inclui o 
uso de cartilhas, tádlo e teatro. 

Pensando em melhorar a qualidade 
de nosso trabalho estamos instalados 
em uma casa bem espaçosa e já temos 
um pequeno estúdio de som que nos 
permite a gravação de trilhas sonoras 
com diversos recursos técnicos. 

Mas a capacitação não ficou de lado. 
Já mantivemos contato com a ALER 
que irá desenvolver um programa d& 
formação de rádio popular e sistem9P
de alto falantes com pessoal da região. 
Também estamos firmando um con
vênio com o Centro La Cruj(a, de 
Buenos Aires no sentido de melhorar a 
qualidade de nossos cursos, especial
mente da Oficina de Comunicação que 
pretendemos retornar em breve. 

Estamos animados com vontade de 
encarar esta nova realidade. Aumenta
mos nossa equipe e, agora, contamos 
com pessoal desta regi�o e, em breve, 
estará saindo a nossa primeira "forna
da" de programas. Enquanto Isso aguar
damos notícias de todos e mandamos 
o nosso abraço.

Alfredo Alves 
Projeto Audiovisual 
Cx. Postal 510 
CEP 64000 - Teresina - PI 

• 

CONHEÇA SEU GRAVADOR 
Parte 2 

Continuando o nosso papo sobre o gravador, vamos tratar agora, do 
altofalante. 

Como o altofalante costuma ser o elemento mais pobre do seu grava
dor aqui vão algumas dicas de como superar esta deflci�ncia. 
1 Q - Comprar um bom altofalante - melhorar a qualidade do altofa

lante significa aumentar o rendimento do seu gravador. Hoje em 
dia, tamanho não é mais documento, o mercado já oferece alto
falantes menores de ótima qualidade. !É importante que o altofa
lante seja de 8 ohms. Isto é a impedância (ou resistência) da bo
bina do altofalante. 

ÍMÃ 

REBITES 
PARA SOLDAR 
OS CABOS 

CARCAÇA 

MEMBRANA 

2Q - Colocá-lo em uma caixa. 

3Q-

e 

4Q-

5Q-

6Q-

/• 

Soldar-lhe um cabo. 
Ao altofalante se coloca um cabo (pequeno ou grande) e, em seu 
extremo um plugue, como os plugues para os fone de ouvido. 
Qualquer técnico pode fazer isso. 

Ligar o altofalante ao gravador conectando este plugue na entra
da prevista para o fone de ouvido. Automaticamente se desconec
tará o altofaiante interno e se verá a diferença de som. 

Você poderá também adaptar um altofalante de toca-discos com 
o terminal adequado para o seu gravador e terá bons resultados.

Existem alguns gravadores mais modernos e sofisticados cuja 
saída para os fones de ouvido é de 200 ohms, que é uma impe
dência usada penas para fones de ouvido ou em amplificadore�. 
Neste caso você terá que ter um cabo onde, numa das extremi
dades colo�ará um plugue para entrar na saída do fone de ouvido; 
e na outra extremidade dois plugues para serem conectados nas 
entradas de gravador, ou auxiliar, de um amplificador. Caso seu 
amplificador tenha uma entrada OIN, bastará apenas um plugue 
DIN. 0 amplificador é que será ligado às caixas altofalante�. 

OlhQ vivo 
Para começar esta nova seção escolhemos 
um anúncio do Ministério da Fazenda, so· 
bre o lrnposto de renda que neste rnornen· 
to anda cercando até o pessoal de renda 
mais bahtR 

O Imposto de renda 
fazoBrasD 
funcionar 

melhor. 

O mapa do Brasl I cheio de engrenagens é o 
que logo percebemos olhando para este 
anúncio. 
Esta percepção é o que se chama de signi
ficado denotativo de uma imagem, isto é,
o que a gente capta ao primeiro olhar.
Mas toda imagem tem também outro sig
nificado que a gente descobre por "asso
ciação" de idéias, interpretando o que a 
imagem quer dizer. Isto se chama signifi-
cado conotativo. 
Assim o Brasil representado como conjun
to de engrenagens sugere a idéia de uma 
grande máquina e, por associação, de in
dustrialização, de modernidade e de de
senvolvimento que gera riqueza. 
Aí vem a chamada para reforçar a mensa
gem visual - O IMPOSTO DE RENDA 
FAZ O BRASIL FUNCIONAR ME
LHOR - o imposto de renda como lubri
ficante, recurso técnico para um melhor 
funcionamento. 
Nada, nem a imagem nem os textos em le
tra menor nos explica de que forma vai 
ser aplicado o imposto de renda para o 
Brasil funcionar melhor. Será isso um pro
blema técnico??? 
E fica outra dúvida: em todo este compl� 
cado sistema de engrenagens onde fica o 
povo brasileiro que trabalha.. .. e paga o 
imposto de renda? Parece que o único 
papel que lhe é reservado é o de preencher 
os formulários nos prazos estabelecidos. 
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''Pé de Ouvido'' 

B ·A, BA AUDIOVISUAIS 

Nova série de audiovisuais em pa·
pel, com temas de datas comemora·
tivas, abordando os assuntos a partir
da ótica do povo. 

. Menor, o direito da criança 

. Natal, nasce o Homem Novo

. Mulher de verdade 

. lndio, massacre de um povo

. Há soldados armados 

. Negro, tudo poderia ser diferente
• 1 ndependência ou Morte
. Tiradentes 
Endereço: C.P. 1145 -CEP 29000

- Vitória -ES.

CETA/VERBO FILMES 

e- VI Encontro lntereclesial de Base
(parte 1) 
A organização, o clima e a movi

mentação do VI Encontro lnterecle·
sial de Base, em Trindade, Goiás,julho
de 1986.

- VI Encontro lntereclesial de Base
(parte 2) 
Os temas tratados neste Econtro.

As conclusões e as propostas de enca
minhamento surgidas das discussões.

Pedidos: 
CETA - Rua Vicente Souza, 29 -

CEP 22251 - Rio de Janeiro - RJ.

D10CESE DE PROPRIA 

-Setor de Documentação 
Estão recuperando a história das

lutas populares do baixo S. Francisco,
através de um audiovisual. 
End.: Diocese de Propriá - Setor de
Documentação 
Contato: Hildebrando -Praça Rodri·
gues Dória, 73 - 49900 -Propriá · SE

ITANHÉM 

Maria de Lourdes continua seu tra· 
balho e, depois da Oficina de Comu·
nicação em Teixeira de Freitas, já
montou um audiovisual sobre ama
mentação para utilizar em seu traba
lho comunitário. 
Endereço: Maria de Loudes Mattiello
Rua Castelo Branco, 35-CEP 45970
- ltanhém - BA.

TERESINA 

- Quem me acolhe? 

Audiovisual em papel, com 59 ima·
gens e uma fita gravada em forma de
cordel, cantado por violeiros nordes
tinos. Baseado no texto da Campanha
da F ratem idade 87 . 
Preço: Cz$ 200,00. Pedidos: 
- Projeto Audiovisual - Regional
Nordeste IV da CNBB. Contato:
Alfredo - Cx. Postal 510 - CEP
64000 - Teresina· PI .

PELO MUNDO 

Cof'Tlpanheiros nossos estão fazendo
cursos na Europa. Luiz Alves, do
setor de comunicação da CPT
(Goiás) está se aprimorando em
fotografia na cidade de Assis, Itália.
Giovandro, que trabalhava no setor
de comunicação da diocese de Vi
tória estuda sociologia e comunica
ção em Lyon, Franç� no Instituto
de Estudos Sociais da Pontifícia Uni
versidade Catól ioa daquela cidade. O
curso que ele está fazendo é aberto,
principalmente, para agentes mili
tantes no terceiro mundo.

UCBC/EDIÇÕES PAULI NAS 

Catálogo: 
Entidades Cristãs de Comunicação
Social no Brasi 1

Esta lista de instituições que está sendo 
publicada agora, sob a edição editorial da 
CAMECO (Conselho Católico Mundial dos 
Meios de Comunicação) com a colaboração 
da UCBC, Edições Paulinas e WACC, é o 
resultado concreto do que pode resultar 
do conhecimento e colaboração institu· 
cional. A intenção foi de colecionar o má
ximo de informações sobre as pessoas e 
instituições cristãs de comunicação. As 
instituições que figurem neste catálogo são 
principalmente aquelas que tiveram a gen· 
tileza de responder às solicitações de in· 
formação por parte da UCBC e CAMECO. 
As instituições que não apareceram, podem 
enviar suas informações para a próxima edi· 
ção. 
Um instrumento muito útil para a articl.l· 
lação entre os comunicadores. 
Preço: Cz$ 80,00 
Pedidos: 
UCBC 
Praça da Sé, 21 · Sala 612 
01001 - São Paulo - SP 

(O�
COISJlfflWNll 

O ponto mais polêmico nos debates
referentes à comunicação (radiodifu
são/informação) na Constituinte gira
em torno da questão da concessão de
canais. Até 1967

° 

os estados e munlcí·
pios podiam decidir sobre concessão de
canais e legislar sobre os serviços de 
telecomunicações. O Decreto Lei nQ
162, de 13 de fevereiro de 1967 det_er
mi na a competência exclusiva da União
para explorar diretamente ou me_piante
concessão, os serviços de telecomunica·
ções.

A política de comunicação do regi•
de 64 até os nossos dias sustenta o rJ.fr!..
delo socioeconômico baseado na con
centração da informação, que por sua
vez favorece a concentração da riqueza.

Propostas para a Constituinte 

Da Comissão Arinos: 
• Todos têm diràito de procurar, receber,

redigir, imprirTHr e divulgar informações
corretas, opiniões e idéias, assegurada a
pluralidade das fontes. 

• 1: proibido o monopólio privado ou estatal
dos meios de comunicaçâ'o. 

• Prever a criação do Conselho de Cornunica
çâo Social que aprovará a concessão,
suspensão ou cassação dos canais de rádio e
televisão.

Do Partido dos Trabalhadores: •
• As empresas jornalísticas, inclusive as

de rádio e tv, só podem ser exploradas por
associações civis sem fins lucrativos ou
fundações públicas ou privadas. 

• Pelo menos metade dos membros dos
órgãos administrativos das empresas será
composta de representantes elei tos pelos
jornalistas empregados. 

• A concessão de canais de rádio e tv será
feita por órgão autônomo de âmbito
federal, composto paritariamente de repre·
sentantes do poder público, das empresas e
dos sindicatos de jornalistas.

Da CNBB: 
• Os meios de comunicação não podem ser

monopólio do Estado ou de grupos priva
dos. 

• O Congresso deverá aprovar leis que deter·
minem os critérios de concessão de canais
de rádio e tv. A concessão será feita me·
diante parecer de uma comissão consti
tuída de representantes da sociedade.



ANO III BOLETIM N!7 

EDITORIAL 

puando o carteiro chegar ... 
O OUVI ROLHANDO já está sendo rido com sotaque espanhol. Alguns compa· 

nheiros latino americanos solicitaram o recebimento periódico deste boletim e, 
mais do que isso, a cada número enviam cartas comentando alguns artigos. 

Sobre o artigo "Além do desejo", assunto da primeira página do último núme· 
ro, Rosa Maria, do grupo TAEP (Treinamento de Apoio para a Educação Popular) 
no Paraguai, nos escreveu contando que arregaçou as mangas e já está implantando 
um meio de conseguir articular os diferentes trabalhos em comunicação popular. 

• Conclui Rosa "parece que este articulo hizo que /legara e/ momento de que esa
�. l fruta cayera de madura'�

Mas o que queremos chamar a atenção não é s6 para o fato de receber comen
tários sobre os artigos do boletim, mas para o fato da utilização do correio como 
meio de comunicação. Cremos que a maioria das pessoas recebem sua correspon
d�ncia com uma certa excitação e este sentimento é substituído por uma sensação 
de alegria quando as cartas trazem notícias dos amigos. e retomam as relações 

.teriormente estabelecidas. 

As cartas para o OUVI ROLHANDO, quase sempre, têm um tom carinhoso que 
vai além da simples informação. Essa correspodência é que tem mantido vivo o 
boletim. Infelizmente, alguns dentre nós, os brasileiros, ainda têm uma certa pre
guiça de sentar para escrever. Esse meio de comunicação, que mistura o pessoal 
com o coletivo (uma vez que todos nós estamos envolvidos em trabalhos popula
res) pode se tornar um grande instrumento para articulação nesse País de grandes 
dist�ncias. 

, Na página 2 vem sempre um contribuição ou o relato de alguma experiência em 
audiovisual. A partir de agora, esta página terá um logotipo próprio e vai se cha
mar "Pé na estrada ... ". Na página 3, onde a seção "Papo técnico" tenta responder 
os pedidos de informações técnicas, vai surgir uma sub-seção que·irá analisar ima
gens: fotografias, cartazes, anúncios, etc ... Mais uma vez aguardamos sugestões. 

Na página 4 "Pé do ouvido" tem um espaço para o ti-ti-ti da nossa caminhada: 
novas produções, anúncios de cursos, encontros, resultados conseguidos com 
criatividade e tudo o mais que vocês quiserem. 

Ouvirolhar é estar, também, ligado na dos outros. Até. 
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Ili. - O MUNICÍPIO NAS 
CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS: 

1. Constituição de 1824

A Constiuição imperial dispunha
no art. 167 que: "Em todas as cidades, 
e Vilas ora existentes, e nas mais que 
para o fw:utp se criarem, haverá Câma
ras, às quais compete o Governo 
econômico municipal das mesmas cida
des e vilas". 

O art. 168 determinava que as câ
maras seriam eletivas, compostas de ve
readores que a lei designar, assumindo 
a Presidência o que obtivesse maior 
número de votos. 

A constituição também previa (art. 
169) uma Lei Regulamentar para disci
plinar as ftmções municipais, a for
mação das posturas do município, a
aplicação de suas rendas e as suas de
mais atribuições.

Em 1 � de outubro de 1828 foi pro
mulgada a primeira Lei Orgânica Muni
cipal do Brasil, então denominada de 
Lei Regalamentar, fixando o número de 
vereadores em nove para as cidades e 
sete para as vilas e dispondo que a 
eleição deveria ser feita de 4 em 4 
anos, em todas as paróquias. 

Os vereadores ao asswnirem, de-
viam prestar juramento: 

"Juro aos Santos Evangelhos de
sempenhar as obrigações de verea
dor da Cidade, ou Vila de ... , de 
promover, quanto em mim couber, 
os meios de sustentar a felicidade 
póblica". 
Os vereadores estavam sujeitos à 

multa quando faltassem às sessões sem 
motivo justificado e deveriam ser subs
tituídos pelos suplentes se o impedi
mento ou ausência fosse superior a 15 
dias. 
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2. Constituição de 1891

A primeira constituição republicana
dedica, apenas, um artigo ao Municí
pio, o art. 68 que dispunha: 

"Os Estados organizar-se-ão de 
forma que fique assegurada a auto
nomia dos municípios em tudo 
quanto respeite ao seu peculiar in
teresse." 

O propósito liberal dos constituin
tes de 1891 era deixar aos Estados am
pla liberdade para a criação e organi
zação dos municípios; entretanto, a pre-
tendida autonomia ficou no papel, por

que imperava a vontade do Governo es
tadual, representada pelo Chefe (coro
nel) do situacionismo local. 

3. Constituição de 1934

O art. 13 consignava:
"Os Municípios serão orgaoizados 
de foona que lhes fique assegurada 
a autonomia em tudo quanto respei
te ao seu peculiar interesse, e espe
cialmente: 

I - a eletividade do Prefeito e 
dos Vereadores da Câmara 
Municipal, podendo aquele 
ser eleito por esta; 

II - a decretação de seus impos
tos e taxas, e a arrecadação e 
aplicação de suas rendas; 

m - a organização dos serviços 
de sua competência. 

§ 1 g - O Prefeito poderá ser no
meado pelo Governo do Es
tado no município da Capi
tal e nas estâncias hidro
minerais. 

4. Constituição de 1937

Os municípios perdem sua autono
mia, passando (art. 27) os prefeitos a 
serem nomeados pelo Governador, ou 
interventor do Estado. 
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5. Constituição de 1946
Representou o renascimento do

movimento municipalista, assegurando: 
- a autonomia político-administra

tiva e finaceira do município;
- a livre eleição do Prefeito e Ve

readores;
- a administração própria no que

concerne ao seu peculiar interes
se e organização de seus serviços
póblicos;

- decretação e arrecadação de tri
butos e aplicação de suas rendas.

Apesar do avanço na autonomia 
municipal, criaram-se algumas exceções 
com a nomeação de prefeitos nos mu
nicípios das capitais, nos considerados 
como base e portos de importância para 
o país e nas estâncias hidro-minerais.

6. Constituições de 1967 e 1969

Foi mantida a autonomia municipal,
com exceção quanto à nomeação de 
prefeitos; também limitou o número de 
vereadores, no máximo 21 e da remune
ração só assegurada aos vereadores dos 
municípios com mais de 100.000 habi
tantes, posterionnente, ampliadas para 
300.000 e, depois, .reduzidas para 
200.000. 

As constituições fixaram requisitos 
para a criação de municípios, obrigan
do-os à prestação de contas e fixando 
em 50% da receita o limite de gastos 
com pessoal. 

7. Constituição de 1988 

Representa um notável avanço na 
autonomia municipal; já anterionnente 
foram revogadas as exceções quanto à 
eleição de prefeitos, constituindo-se a 
eleição de prefeitos em todos os mu
nicípios, inclusive capitais, regra regai 
obrigatória. 

Abrem-se espaços significativos à 
participação popular. 

Os municípios são melhor aqui
nhoados na arrecadação de recursos, 
assumindo maiores responsabilidades 
na administração dos interesses da co
munidade. 

Pela primeira vez o Município inte
gra o artigo primeiro da Constituição 
Federal que conceitua a República Fe
derativa do Brasil; antes, na Consti
tuição de 1969 se dizia que "O Brasil é 
wna República Federativa, constituída 
sob o regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios". 

A Carta atual diz que: 

"A Repóblica Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Es
tados e Municípios e do Distrito Fede
ral, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania; 
m - a dignidade da pessoa huma

na; 
IV - os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único: Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou, diretamen
te, nos termos desta Constituição." 

Compromete os municípios com os 
valores que enumera e com o princípio 
da participação popular. 

Dedica capítulo especial aos mu
nicípios, atribuindo-lhes, como de
corrência do princípio da autono,nia, 
competência para elaborar sua lei orgâ
nicas. 

De grande significado o CapítuÍO Il 
do Título VII, referente à Política Ur
bana, na qual se assegura ao Município, 
com a execução da política de desen
volvimento urbano, o poder de desa
propriar por interesse social, de promo
ver o parcelamento do solo, de impor a 
progessividade do imposto territorial 
urbano ••. 

(') Este trabalho foi realizado com base no texto 
apresentado pelo Dr. Celso Galger. 

• 

• 
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Regimento Interno para Elaboração da Lei Orgânica 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PREUMLNARES 

Art. I!! - O presente Regimento Interno 
estabelece as normas que regerão os traba
lhos de elaboração da Lei Orgânica pela Câ
mara de Vereadores com poderes constituin
tes, em cumprimento ao disposto no art. 11, 
parágrafo único do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal. 

Art. 22 - Durante os trabalhos de elabo
ração da Lei Orgânica Municipal, a Câmara 
de Vereadores continuará a exercer as atri
buições ordinárias, respeitado o disposto no 
Regimento Interno. 

Art. 32 - Os trabalhos de elaboração da 
Lei Orgânica serão realizados na sede da 
Câmara de Vereadores e, em caso de impos
sibilidade, em local definido pela Mesa Dire
tora. 

CAPÍTULO li 
DOS ÓRGÃOS DE 

ELABORAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Art. 42 - São órgãos da constituinte 
municipal: 

I - a Mesa Diretora; 
ll - as Comissões Temáticas; 

ill - a Relatoria; 
IV - o Plenário. 

Art. 52 - A direção dos trabalhos caberá 
a Mesa Diretora, eleita quando da instalação 
dos trabalhos de elaboração da Lei Orgânica, 
com os mesmos cargos e atribuições estabe
lecidas pelo Regimento Interno da casa. 

Art. 6'1 - A Mesa Diretora poderá cre
denciar instituições destinadas ao estudo e a 
pesquisa nas áreas sociais, jurídicas e econô
'micas, assim como outras afins com o temá
rio do processo constituinte, para prestar as-

PROPOSTA PARA DISCUSSÃO 

sessoria às Comissões Temáticas e à Relato
ria. 

CAPÍTULO Ili 

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

Art. '?- - As Comissões Temáticas, em 
número de 4 (quatro), integradas por 5 (cin
co) vereadores cada uma e igual numero de 
suplentes, elaborarão os anteprojetos relati
vos a sua área de abrangência. 

Parágrafo único: Não integrará quais
quer das Comissões Temáticas apenas o Pre
sidente da Mesa Diretora. 

Art. 82 - As Comissões Temáticas serão 
as seguintes: 

I - Comissão de Organização Muni
cipal 

II - Comissão de Governo do Mu-
nicípio 

III - Comissão de Ordem &onômica 
IV - Comissão de Ordem Social 

Parágrafo único: Às Comissões compe-
tirá examinar, entre outros temas afins, os 
seguintes: 

I - Organização Municipal: 
a) Princípios gerais 
b) Bens Municipais 
c) Competência do Município
d) Tnõutos Municipais 
e) Soberania e Participação Po

pular 
II - Governo do Município 

a) Organização do Poder Execu
tivo 

b) Atribuições do Poder Execu
tivo

c) Organização do Poder Legis
lativo

d) Atribuições do Poder Legis
lativo
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e) Dos Servidores Municipais
m - Ordem Econômica 

a) Princípios Gerais 
b) Política urbana 
c) Política fundiária-e,agrícol.r 

IV - Ordem Social 
a) Princípios gerais - Família -

Menores 
b) Desenvolvimento educacional 
c) Desenvolvimento cultural
d) Saúde e Saneamento básico
e) Meio ambiente
f) Esporte - lazer

Art� 9!? - Os membros de cada Co
missão, titulares e suplentes, serão indicados 
pelas lideranças de bancada, obedecido em 
cada uma delas, o critério da proporcionalia
de partidária, que se apli�. ainda, ao conjun
to de cargos de Presidente e Relatores. 

§ 12 - Nas 48 horas após a publicação
deste Regimento, que ocorrerá até 48 horas 
após a sua aprovação, as Bancadas desig
narão os membros das comissões, em ato no 
qual o Presidente da mesa Diretoria decla
rará instaladas as Comissões, procedendo-se 
a leitura do nome de seus integrantes. 

§ 2'1 - Na composição das comissões,
cada representação partidária indicará os ve
readores correspondentes a sua participação 
mínima, sendo que posteriormente, as indi
cações serão alternadas, uma a uma, inician
do-se pela de maior representação. 

§ 3'1 - Nas 48 horas seguintes a insta
lação, cada comissão se reunirá sob a pre
sidência do vereador mais idoso para eleger 
seu presidente e relator. 

§ 42 - A composição das Comissões
Temáticas não será modificada no curso de 
seus trabalhos, em virtude de alterações na 
representação partidária. 

§ 52 - Os vereadores terão direito a voz
ê voto em suas respectivas comissões, fican
do �gurda a todos a participação, com di
reito a voz, nas demais. 

Art. 10 - As comissões temáticas terão 
até 45 dias, contados desde a. sua instalação, 
para elaborar, dentro dos temas de sua com
petência, os respectivos anteprojetos de Lei 
Orgânica, para tanto procedendo: 

- à audiência de autoridades, de

segmentos representativos da so
ciedade e de signatários das pro
posições populares;

II - ao recebimento de proposições, 
inclusive populares; 

m - à deliberação e aprovação das 
proposições para encaminhamen
to à Relatoria, com vistas ao Pro
jeto I de Lei Orgânica. 

Art 11 - Durante os trinta (30) primei
ros dias do prazo reservado ao trabalho das 
comissões temáticas, os Presidentes das 
mesmas receberão proposições de autoria 
dos vereadores, encaminhando-as ao parecer 
dos Relatores, que será prolatado após a 
fluência de 5 dias daquele prazo. 

Parágrafo único: Fmdo o prazo para a 
expedição de pareceres sobre proposições, o 
presidente de cada comissão temática estabe
lecerá o cronograma de discussão e votação 
das mesmas, em 10 dias, sempre por maioria 
simples de seus integrantes. 

Art. 12 - Proposições populares ao telt
to da Lei Orgânica, serão encaminhadas ao 
Presidente da mesa Diretora no prazo de 30 
djas, a contar da- instalação das comissões 
temáticas. 

§ l 2 - As proposições a que alude o
"caput" do artigo, apresentadas em formulá
rio próprio, firmadas por, no mínimo, __ 

eleitores do município encaminhadas por 



duas entidades representativas dá sociedade, 
serão entregues no protoco1o da Câmara de 
Vereadores. 

§ 22 - À presidência da Mesa cumprirá
verificar se as proposições populares aten
dem aos requisitos exigidos por este artigo. 

§ 32 - As proposições populares serão 
encaminhadas, em até 48 horas após o seu 
recebimento, às comissões temáticas compe
tentes, cujos relatores prolatarão parecer so
bre as mesmas, do qual será dado ciência aos 
seus autores até o prazo final a que se refere 
o art. 10.

§ 42 - O texto das proposições popula
res será afixado nos quadros especiais referi
dos no art 14 e dado ao conhecimento de 
todos os vereadores. • 

§ 52 - As proposições populares serão
examinadas segundo o mesmo rito estabe1e
cido para as de autoria de vereadores, rece
bendo, porem, numeração especial. 

§ 62 - Durante os primeiros 35 dias de
trabalho das comissões temáticas, o signatá
rio de proposição popular, especialmente de
signado no texto desta, poderá defendê-la 
perante a Comissão Temática competente, 
em reunião ordinária, pelo prazo de 15 minu
tos, em uma única intervenção. 

Art. 13 - Os pareceres sobre as propo
sições, inclusive as populares, recomendarão 
sua aceitação ou rejeição, após embasamento 
sumário. 

Art. 14 - O càlendário das reuniões o:r
dinárias das comissões temáticas será publi-
cado no, ____________ �·

bem como afixada em quadros especiais 
a serem fixados em locais de acesso popular 
na Câmara de Vereadores. 

Art. 15 - As Comissões Temáticas rea-
lizarão reuniões ordinárias às _____ , 

a partir das _______ horas, e 
extraordinárias por convocação de seu

presidente ou a requerimento da maioria de 
seus membros. 

Parágrafo único - As reuniões ordiná
rias e extraordinárias terão inicio ou conti
nuidade com a presença da maioria de seus 
integrantes. 

Art. 16 - As reuniões das Comissões
Temáticas terão ________ horas 

de duração normal, prorrogáveis por 
proposição de qualquer de seus membros e 
decisão da maioria simples. 

Art. 17 - Ao início de cada reunião, o 
presidente designará um dos membros da 
Comissão para leitura da ata da reunião ante
rior e para registro das discussões e delibe
rações. 

Art. 18 - As questões de ordem SU$Cita
das ao longo das reuniões serão decidídas pe
lo presidente da comissão, podendo o inte
ressado recorrer ao p1enário da comissão, 
que decidirá por maioria simples. 

Art. 19 - Na fase de discussão, serão 
assegurados os seguintes prazos: 

- aos integrantes da comissão, 10 mi
nutos, improrrogáveis, em uma só
vez sobre cada matéria, cabendo 
novas intervenções a critério de 
seus membros por 5 minutos cada 
uma.

II - aos demais vereadores, 5 minutos, 
improrrogáveis, uma só vez sobre 
cada matéria.

Art. 20 - O Relator, transcorrido o pra
w do arL 11, de 30 dias, com ou sem dis
cussão preliminar, elaborará seu trabalho 
com base nos subsídios encaminhados, de
vendo, no prazo de 5 dias, apresentar texto 
básico fundamentado. 

Art. 21 - O texto básico será distribuido 
aos demais membros da comissão, em 48 ho
ras, para ser submetido a votação nos 10 dias 
seguintes. 

§ 12 - As proposições rejeitadas serão 
arquivadas, podendo ser reapresentadas nas 
demais fases de- elaboração da Lei Orgãnica. 

§ 22 - A matéóa aprovada será encami
nhada ao Presidente da Mesa Diretora, para 
publicação no prazo de 48 horas. 

Art. 22 - As reuniões das Comissões
Temáticas serão sempre públicas. 
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Art. 23 - ConcJuídos os trabalhos, as 
oomissões temáticas serão extintas. 

CAPfTULO IV 
DA RELATORIA 

Art. 24 - A Relatoria será composta de 
um relator e 2 relatores adjuntos, eleitos no 
plenário, dentre os vereadores, no prazo es
tabelecido no § 22 do art.21. 

Art. 25 - A Relatoria terá prazo de 10 
dias, a contar do recebimento dos trabalhos 
das comissões, para apresentar à Mesa o 
fr9jeto I de Lei Orgânica, sistematizando os 
textos recebidos. 

CAPÍTULO V 
DO PLENÁRIO 

Art. 26 - As sessões plenárias com po
deres constituintes serão públicas, ordinárias, 
extraordinárias e solene, e as del.tõerações 
sobre matéria constitucional serão adotadas 
por maioria qualificada (2/3), através do voto 
nominal, iniciando-se pela bancada majoritá-
ria. 

§ 1 !! - O quórum mínimo para funcio
namento das sessões plenárias será de 'l/3 
mais um dos vereadores. 

§ 22 - O voto será pela aprovação ou 
pela rejeição, cabendo ao Presidente da Mesa 
Diretora o voto de desempate. 

Art. 27 - As sessões ordinárias e ex -
traordinárias serão destindas a discussão e 
votação, em dois turnos, do Projeto de Lei 
Orgânica e a sessão solene será destinada a 
promulgação da mesma. 

Art. 28 -As sessões plenárias ordinárias 
para o trabalho constituinte no penodo com
preendido entre a sessão destinada a leit.ura 
do Projeto I de Lei Orgânica e a sessão sole
ne de promulgação da Lei Orgânica Munici-
pal, serão realizadas às ______ _ 

Parágrafo único - No período citado 
pelo artigo, serão realizadas às_ das_ ho-
ras, 

impronogáveis, sessões especiais des
tindas ao uso da tn"buna por representantes 
das entidades representativas da sociedade 
para defesa de suas proposiçao pelo prazo de 
10 minutos cada uma. 

Art. 29 - As sessões extraordinárias 
serão convocadas fora dos dias e horários es
tipulados no artigo anterior, sempre que as
sim decidir o plenário, por maioria dos pre
sentes e a requerimento de vereador. 

Art. 30 - Recebido o Projeto I de Lei 
Orgânica. a mesa promoverá sua leitura em 
sessão plenária, no prazo máximo de 72 ho
ras contadas de seu recebimento, fazendo 
publicar seu texto no ________ , 

da mesma data e remetendo ao conhe
cimento dos demais poderes e das entidades 
representativas da sociedade. 

Art. 31 - Lido e publicado o Projeto I
de Lei Orgânica, abrir-se-a' o prazo de 15
dias, contínuo e improrrogável. para o ofere
cimento, por qualquer vereador, de emendas 
de plenário, que poderão ser aditivas, modi
ficativas, substitutivas ou supressivas. 

§ 12 - Também os cidadãos ou entidades
representivativas poderão apresentar emen
das populares, obedecido o previsto no art. 
12 deste regimento. 

§ 22 - As emendas deverão incidir sobre
artigo, parágrafo, inciso ou alfnea do Projeto, 
sendo vedada a apresentação de emenda que 
substitua integralmente o Projeto, Título ou 
Capítulo. 

Art. 32 - Sobre as emendas em plenário 
serão emitidos pareceres pela Relatoria, no 
prazo improrrogável de 7 dias. 

Art. 33 - Fmdo o prazo a que se refere 
o artigo anterior, a Mesa Diietora fará publi
car, em 48 horas, as emendas e pareceres.

Art. 34 - Na primeira sessão ordinária 
após a pub\icação das �mendas e pareceres,_a 
Mesa Diretora determmará a Ordem do Dia 
para o início da discussão e votação, em pri
meiro turno, no prazo de 30 dias, do Projeto 
I de Lei Orgânica e suas emendas, por maio
ria qualificada. 
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§ 12 - Na discussão do Projeto, os ve
readores poderão falar sobre cada assunto, 
por 5 minutos, mediante inscrição, em núme
ro de 16 por sessão. 

§ 22 - As questões de ordem suscitadas 
em plenário serão decididas pelo Presidente 
da Mesa Diretora, podendo o interessado re
coner ao plenário que decidirá por maioria 
simples. 

Art. 35 - Nos 5 dias seguintes à publi
cação do parecer da Relatoria, poderão ser 
apresentados requerimentos de destaque, ob
servado o disposto no art. 31, § 22.

Art. 36- A votação será feita por títu
los e capítulos, ressalvados os destaques. 

§ 1!! - Após a votação do título ou cap[
tulo, votar-se-ão os destaques referentes 
aquele título ou capítulo. 

§ 2� - As emendas destacadas serão vo
tadas na ordem de prejudicidade: supressivas. 
substitutivas, modifica.tivas e aditivas. 

§ 32 - Admitir-se-á a fusão de emendas
desde que: 

a) uma delas tenha sido destacada;
b) seja assinada pe1os primeiros signatá

rios que lhe deram origem;
c) encaminhadas à mesa antes de inicia

da a votação respeotiva. 
Art. 37 - A Ordem do Dia será organi

zada pelo Presidente com a colaboração de 
um representante de cada bancada. 

Art. 38 - Serão admitidos requerimen
tos de preferência para votação de destaque, 
desde que apresentados à mesa até às 18 ho
r.is do dia que anteceder a votação do título a 
que disser respeito. 

§ 12 - Terá prioridade o requerimento
de preferência que contiver o maior número 
de subscritores, respeitado o disposto no § 22 
do art. 36. 

§ 22 - Os destaques aprovados ou rejei
tados prejudicarão as propostas conexas. 

Art. 39 - Concluída a votação do Proje
to e dos destaques, a matéria será remetida ã 
Relatoria que elaborará a redação do Projeto 
II de Lei Orgânica para o segundo turno, no 
prazo de 7 dias. 

Art. 40 - Recebido o texto, a Mesa fará 
publicar em 48 horas, após o que contar-se-à 
o prazo de 4 dias para apresentação de
emendas.

§ 12 - Serão admitidas emendas supres
sivas ou destinadas a sanar omissões, erros 
ou contradições ou de redação para correção 
de linguagem. 

§ 2!:' - Fmdo o prazo do "caput" deste
artigo, terá o relator prazo de 4 dias para 
emitir parecer. 

Art. 4 1- Publicadas as emendas de que 
trata o artigo anteóor, por determinação da 
Mesa Diretora, no prazo de 48 horas, será 
publicada Ordem do Dia para a discussão e 
votação do Projeto II de Lei Orgânica, no 
prazo máximo de 7 dias, por maioria qualifi
cada. 

Art. 42- Aprovado o texto em segundo 
turno, voltará o mesmo à Relatoria para a 
redação final; no prazo de 3 dias. 

Art. 43 - Após a publicação da redação 
final e sua distribuição em 48 horas, o texto 
será incJuído na Ordem do Dia, para votação 
em turno e sessão única, em reunião plenária 
especialmente convocada. 

CAPÍTULO VI 

DA PROMULGAÇÃO 
E DA PUBLICAÇÃO 

Art. 44- Aprovado o texto definitivo, o 
Presidente da mesa convocará Sessão So1ene 
destianada à promulgação da Lei Orgânica 
Municipal, a qual será assinada pelos �te
grantes da mesa e vereadores, sem acréscimo 
de quaisquer expressões a seus nomes parla
mentares, quando poderão usar da palavra, 
uma única vez, por 5 mínutos, um represen
tante de cada bancada. 

§ único - Promulgada a Lei Orgânica 
Municipal, o Presidente da Mesa� 
concluídos os trabalhos de elaboração da Lei 
Orgânica e extinta a vigência deste Regi
mento. 

Art. 45 - Da Lei Orgânica serão elabo
rados quatro autógrafos, que se destinarão 
aos poderes Legislativo, Executivo, Judiciá
rio e ao Arquivo Municipal. 

§ 12 - Cópia da Lei Orgânica será reme
tida para publicação no------� 

§ '(_2 - A Mesa Diretora da casa fará pu
blicar, através da imprensa offoial, edição po
pular com o texto da Lei Orgânica do Mu
nicípio, enviando exemplares às escolas e bi
bliotecas oficiais e colocando-os a disposição 
dos interessados. 

CAPITULO VII 

DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 46 - Fica criado junto a mesa o 
serviço de divulgação, com a finalidade de 
promover, através dos meios de �omunicação 
social, a divulgação dos trabalhos de elabo
ração da Lei Orgânica. 

§ 12 - O serviço de divulgação utilizará, 
para o cumprimento de suas finaliades, a es-
trutura e pessoal ________ _ 

§ 22 - Cabe ao serviço de divulgação: 
I - fornecer, diariamente, aos meios

de comunicação social, material 
noticioso sobre os trabalhos de 
elaboração da Lei Orgânica. 

U - editar resumo das atividades, 
propostas e debates para ser dis
tribuído gratuitamente a quem os 
solicitar; 

m - subsidiar informações às entida
des interessadas no acompanha
mento aos trabalhos. 

1V - organizar, com apoio dos órgãos 
oficiais, gravação e arquivamento 
de som dos debates e decisões 
póncipais do Plenário e das co
missões, confonne instruções da 
mesa, fornecendo, sem ônus para 
a Câmara, cópia aos partidos que 
solicitarem, destinando-se os ori
ginais ao arquivo da Câmara de 
Vereadores. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
E FINAIS 

Art. 47 - As dísposições do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores continuam 
vigentes e são aplicáveis subsidÍariamente 
naquilo que não contrariarem este regimento, 
aos trabalhos de elaboração da Lei Orgânica 
Municipal. 

Art. 48 - Durante a fase de elaboração 
da Lei Orgânica, a Câmara de Vereadores 
desenvolverá suas atividades ordinárias 
através de: ___________ . 

Art. 49 - Os trabalhos de elaboração da 
Lei Orgânica não sofrerão solução de conti
nuidade; conclwdos os trabalhos antes do 
término dos prazos previstos neste Regimen
to, iniciam-se,imediatamente, os prazos sub
seqüentes. 

Art. 50 - Compete a Mesa Diretora re
solver os casos omissos neste Regimento. 

Art. 51 - O presente Regimento poderá 
ser alterado por iniciativa de um terço dos 
vereadores e decisão da maioria absoluta. 

Art 52 - Este regimento entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 53 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

• 

• • 

TÍTULO 1 
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

Capfütlo I - Disposições preliminares 

- identificação do município, seu território, di
visão administrativa, símbolos ...

- autonomia do município;
- condições e celebrações de convênios.

Aqui podem ser incorporados artigos impor
tantes, como, por exemp!o, ,uais são os o�je�
vos fundamentais do mumcíp10. Nosso mumcíp10 
serve para quê? Construir uma sociedade livre, 
justa e solidária? promover o bem comum? er
radicar a pobreza e as desigualdades? tudo isso? 
nada disso? e, o que mais? 

Capítulo II - Bens Municipais 

- condição de aquisição e alienação, concessão
de uso, etc.

Todo mundo pode usar as máquinas do mu
nicípio? ou preferencialmente elas têm uma des
tinação? qual? os bens do município podem ser 
alienados? como? podem servir para reforma 
agrária? reforma urbana? construção de mora
dias? 

O Prefeito e os funcionários do município 
podem ser responsabilizados pelos atos ilegais ou 
de dilapidaçáo ou prejuízos causados por má 
administração? 

Haverá concorrência pública para venda de 
imóveis não aproveitados para construção de es
colas e casas populares? 

Capítulo m -Competência do Município 

- relação dos serviços e atribuições ...
- casos de competência comum, nos termos da 

Constituição Federal, art. 23; 
- critérios para denominação das ruas, J?fª

ças ... ; para concessão de títulos honorários, 
data oficial do município;

Aqui as discussões devem ser bem aprofun
dadas, á um dos mais importantes assuntos, pois 
refere-se a conquistas já estabelecidas na Consti
tuição Federal e em algumas EstadwÚS, mas no 
município elas podem ser ampliadas, de acordo 
com a característica da comunidade e tipo de ci
dade. De qualquer forma, pequeno ou grande, o 
município só tem a ganhar com a participação 
popular. 

Na parte da participação popular deve ser 
discutida a participação das entidades popula
res, a pl"CSCnça dos pais e alunos na gestão da es

cola, a formação de conselhos populares, círcu
los de saúde ek ... 

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

Proposta de Estrutura de uma 
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Lei Orgânica Municipal 

Atenção: 

Este roteiro tem a função de auxiliar na discussão 

dos temas na elaboração dos Projetos de Lei 

Orgânica, optou-se por essa forma exatamente 

para pennitir e fortalecer a criativulade popular. 

Cada comunú:lade deve criar wn model.o próprio. 

Pegue cada capftul.o e discuta as propostas da 
comunidade, elaborando propostas da Comissão 

para os temas mais importantes.(*) 

• Os quadros com as perguntas e sugestões foram preparados pelo 
INE0 com o objetivo de motivar o debate. 



Caberia aqui dizer se é responsabilidade do 
município assegurar a limpeza da cidade? cuidar 
da saúde pública, fiscalizar os estabelecimentos 
comerciais, cuidar do serviço de água potável ... ? 
Poderia fixar desde já que cabe ao município as
segurar a participação popular? 

Cabe ao município zelar pela Constituição e 
instituições democráticas? preservar os lugares 
históricos, a cultura popular, proteger o meio 
ambiente? Incentivar e desenvolver a educação 
de crianças jovens e adultos, eliminar o analfa
betismo? fomentar o associativismo e cooperati
vismo? apoiar o desenvolvimento de empresas 
cooperadas e associativas dos trabalhadores ru
rais, fixando o trabalhador na roça, em con
dições dignas de vida? 

Capítulo IV - Dos Tributos 

- recursos do município, instituição e arreéa
dação de impostos, taxas, contribuições de
melhoria ...

- limitações tnõutárias, isenções, incentivos.

Capítulo V - Da Soberania Popular 

- poderá representar o novo para acolher as di
versas formas de participação popular: ple
biscito, referendo, iniciativa popular de lei,
de emenda à Lei Orgânica, veto popular, par
ticipação nos órgãos colegiados e na co
gestão administrativa, etc. ..

- controle, pela população, dos gastos públi
cos, mecanismos. 

TÍTULO li 
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO 

Capítulo 1 - Do órgão Legislativo (poderá ser 
dividido em seções para melhorar a forma de enten
dimento e articulação dos artigos). 

Seção 1- Disposições Gerais 

- trata da Câmara de Vereadores: sua compo
sição, período de funcionamento, eleição e
mandato da mesa, Comissão Representativa. 

Seção Il - Dos Vereadores 

- direitos, garantias e deveres
- atnõuições dos vereadores (qual o papel dos 

vereadores?)

Seção m - Das Atnbuições da Câmara Munici
pal 

- elenco de competência da Câmara

Seção IV - Das Leis e do Processo Legislativo 

- iniciativa de leis, emendas à Lei Orgânica,
Leis Complementares, etc ... 

- procedimento legislativo, prazos, pareceres,
Comissões, votação, vetos ...

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

Poderá a população apresentar propostas de 
lei? Qual a quantidade de assinaturas de eleito
res? qual deve ser o tratamento dessas propostas 
na Câmara? entram nos prazos normais ou têm 
preferência? 

Seção V - Do Orçamento 

- lei de diretrizes orçamentárias;
- lei orçamentária, prazos para a remessa e pa-

ra a votação

Seção V1 - Da Fiscalização Financeira e Orça
mentária 

- qual o controle da Câmara; prestação de con
tas - Tnõunal de Contas do Estado;

- controle popular, transparência

Aqui pode-se fixar o teto máximo de gastos 
com funcionários e pagamentos de serviços pes
soais e definir a maneira como a Prefeitura pres
tará con� à população. 

Capítulo Il - Do órgão Executivo 

Seção I - Do Prefeito 

- posse, compromisso, mandato 

Seção Il - Das atribuições do Prefeito 

- o que o prefeito faz? - enumeração das atri
buições

Seção m - Da Responsabilidade do Prefeito

- embora conste da Constituição Federal, é
conveniente que a Lei Orgânica reafirme para
o conhecimento da população

Seção IV - Dos Secretários e 
Diretores de Autarquia 

- fomJaS de escolha, nomeação e atribuições 
destes auxiliares diretos

É desejável dizer aqui que é compulsória a 
demissão do Secretário ou Diretor de Autarquias 
que receberem voto de censura de 2/3 da Câma
ra dos Vereadores? Isso é bom para o Municí
pio? 

Seção V - Dos Subprefeitos 

- como serão escolhidos, atribuições ...

Seção V1 - Dos Atos Municipais 

- publicação dos atos administrativos;
- fornecimento de certidões e informações. 
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Capítulo m
Dos Servidores Municipais 

- trata do ingresso no serivço público munici
pal, regime jurídico, direitos, garantias, res
ponsabilidades, deveres, remuneração - ob
servar critérios da Constituição Federal;

- cargos de confiança - limitações. 

Pode-se fixar limites e parâmetros para os 
salários máximos e mínimo do Município? pode
se inovar, dando incentivos e garantias aos pro
f�res' concursados, como um piso salarial 
maior que o mínimo? proibir a contratação de 
funcionários, professores, etc., senão por con
curso páblico? proiJ>ir a contratação precária de 
professores leigos e para o meio rural? eles de
vem merecer beneflcios por esse importante ser
viço ao munic(pio? 

Capítulo IV 
Dos Conselhos Municipais 

- o que vem enunciado no Capítulo da Sobera
nia Popular, é agora explicitado;

- é wna importante fmma de participação po
pular;

- finalidades, atribuições e composição dos
conselhos 

TÍTULO Ili 

DA ORDEM ECONÔMICA 

Capítulo I 
Dos Princípios Gerais 

- Fixar diretrizes gera.is para conciliar os inte
resses da coletividade e a liberdade de inicia
tiva; 

- poderes municipais para desapropriar;
- concessão de serviços públicos etc ...

Aqui pode-se afirmar explicitamente a 
função social da propriedade (Papa .João Paulo 
Il); dizer que o município dispensará de tribu
tos, na forma da lei, as empresas cooperativas 
associativas de trabalhadores rurais e urbanos, 
entidades sem fins lucrativos e beneificientes; 
reduzirá impostos e taxas de microempresas ... 

Pode-se aqui dizer sobre o processo de fisca
lização dos serviços públicos transferidos à em
presas concessionárias ... 

• 

• • 

Capítulo n
Da Política Urbana 

- um novo avanço da Constituição Federal (ar
ts. 182 e 183); neste Capítulo que assegura
ao Município, com a execução da Política de 
Desenvolvimento Urbano, o poder de desa
propriar, no interesse social, com pagamentos
em títulos; de promover o parcelamento do
solo urbano; de impor progressividade ao im
posto territorial urbano etc.

- diretriz.es do Plano Diretor;
- diretriz.es à urbanização, à regularização fun-

diária, dos loteamentos, à criação de áreas 
especiais etc. 

- capítulo de grande importância a desafiar a
criatividade dos constituintes municipais.

Sugere-se explicitar os princípios gerais da 
política de desenvolvimento urbano, afirmando a 
prioridade à urbanização, regularização e titu
lação das áras de favelas e de baixa renda, sem 
remoção dos moradores. Pode-se inscrever como 
princípio a participação das entidades e asso
ciações comunitárias na definiçãu dessa política. 
Pode entrar muita coisa. É interesse da comuni
dade erradicar a pobreza, melhorar a qualidade 
de vida de seus cidadãos, melhorar o saneamen
to básico, incentivar o trabalho cooperativo, so
lidário, participativo? Se é, tem que ficar claro e 
como fazer. Quer a comunidade preservar o 
meio ambiente? Se quer, também tem que dizer. 
E as áreas de lazer? Quer a comunidade facilitar 
e incentivar o lazer e a cultura da comunidade? 
como fazer isso?

Pode dizer também que a política urbana 
está condicionada às funções sociais da cidade, 
compreendida como direito de ac� de todos à 
moradia, ao transporte público, ao saneamento, 
à energia elétrica, à segurança, à comunicação, 
à educação, à saúde ... 

Capítulo m
Da Política Agrícola e Fundiária 

- é outra questão nova e controvertida para a
lei orgânica; 

- o município não poderá ficar indiferente à si
tuação dos trabalhadores rurais sem terra;
quais as possibilidades de atendimento ...

- promoção e estúnulo aos pequenos agriculto
res, hortas comunitárias ... 

- política em relação aos sítios de lazer. 

Como poderá o município prestar asmstência 
e apoio aos pequenos proprietários e às empresas 
associativas e cooperativas dos trabalhadors ru
rais? Dá-se incentivo ao trabalhador rural? A 
municipalidade deseja incentivar programas de 
estabelecimeno de cinturões verdes para a pro
dução de alimentos? Como organizar e incenti
var projetos de educação agrícola? Como incen
tivar a agricultura? 

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

TÍTULO IV 

DA ORDEM SOCIAL 

Capítulo 1 
Da Família 

- responsabilidade do município - família, me
nor etc.

Como fazer para solucionar o problema do 
menor carente, ·do menor abandonado, não fazer 
nada? esquecer o problema? ou criar dispositi
vos na Lei para organização de programas de 
�istência à famOia carente-, à escolarização em 
período integral, com merenda escolar para o 
aluno e seus irmãos menores? Como envolver a 
comunidade de forma participativa na solução 
(lesse problema? 

Capítulo Il 
Dá Educação e Cultura 

- responsabilidade do munícípio pelo ensino 
pré-escolar e fundamental;

- dotação orçamentária à educação (não menos
de 25%); 

- estúnulo às manifestações de cultura

As escolas comunitárias precisam ser incen
tivadas? Como responsabilizar o município e a 
sociedade na organização de programas contra o 
analf.abetismo? Como desenvolver .programas 
comunitários e municipais de educação de adul
tos? Como incentivar os professores a se capaci
tarem em se.rviço (através de métodos modernos 
eeficaus)? 

Os pais e alunos devem participar da gestão 
das escolas? devem ser co-responsáveis na busca 
de soluções para os problemas? os diretores, de
vem ser eleitos pela comunidade? 

Como fica o tratamento desmnano que rece
bem os prof�res leigos e que trabalham no 
meio rural? não se vai fazei- nada? os salários 
deles vão continuar os mais baixos do país? pro
f�r não tem valor? não se vai mudar a forma 
de contratação dos professores, continuando a 
ser um assunto "polftico"? 

Como será feita a adequação do ensino à 
realidade local, às necesmdades de trabalho e 
cultura da região? vai continuar a se desvalori
zar a cultura e a história do povo? 

Como fiscalizar a aplicação das verbas do 
município na educação? vai haver algum plano 
diretor da educação? incentiva-se a construção 
de escolar rurais ou vai se transportar os estu
dantes da roça para estudar na cidade? 

V ai ter algum programa de incentivo à cul
tura popular e locaJ? 

11. 

Capítuloill 
Da Saúde 

- unificação do atendimento à saúde, papel do 
município; 

- assistência à população carente. 

A participação popular será e-;timulada na 
formação de círculos de saáde? A população não 
vai participar do planejamento dos investimen
tos na área? Não se irá promover o uso de méto
dos alternativos de tratamento? dar-se-á incenti
vo a formação de programas de hortas medici
nais? Haverá algum programa especial de edu
cação sanitária e educação de saúde comunitá-

• ? na. 
Existirá algum dispositivo garantindo o 

atendimento prioritário à população carente? E 
a criança, vai merecer algum atendimento privi
Jegiado? 

V ai se incentivar a formação de sistemas de 
saúde integrados? 

Como será a organização de serviços micli
cos na zona rural? 

· O que significa o direito a vida? 

u. 
. 

/ 

CapítuloN 
Meio Ambiente 

- questão muito debatida e de grande relevân
cia; 

- a Constituição Federal deu tratamento espe
·cial, mas é no município que se sente direta
mente as conseqüências da poluição do ar, da
água, dos rios; a devastação das matas, a
erosão do solo, o envenenamento por agrotó
xicos, etc .•.

O que será feito para punir aquele que fere o 
meio ambiente e colocam em risco a vida de to
da a comunidade? Haverá algum programa de 
ed�cação para melhoria e preservação do meio 
ambiente? Será criado algum órgão ou conse
lho popular para isso?

Capítulo V 
Do .Esporte e Lazer 

- formas de incentivos as práticas esportivas 
(em muitos municípios existem ginásios 
esportivos); 

- dispor sobre parques e praças de recreação ...

Atenção: Nesse título "Da Ordem Social" 
deve ser tratada a política de respeito à cultura 

- indígena, ao seu direito à te1Ta, as punições con
tra aqueles que invadem as terras dos índios. .. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

- aqui podem ser tratados os prazos para elabo
ração das Leis Complementares, os prazos
para estabelecimento dos planos diretores e
dos projetos de políticas municipais etc.



A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

ENDEREÇOS DE REFERÊNCIA EM SEU ESTADO PARA AJUDA: ESTE JORNAL ESTÁ SENDO VENDIDO A 
NCz$ 35,00 O PACOTE COM CEM EXEMPLARES 

• Centro de Defesa dos Direitos Humanos:
Travessa Cabanela, 49- Cx. Postal 539-69000- Rio
Branco - Acre.

• Comissão Pró-Constituinte: Av. Procópio Rola,
2719 - Cx. Postal 12 - 68900 - Macapâ - Amapâ

• Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CNBB):
Av. Epaminondas, 722 - ex. Postal 64 - 69000 -
Manaus - Amazonas.

• Plenãrio Pró-Participação Popular na
Constituinte: Cx. Postal 1051 - 78900 - Porto Velho -
Rondônia.

• Centro de Defesa dos Direitos Humanos: Cx.
Postal, 369 - 69300 - Boa Vista - Roraima.

• Equipe da Constituinte Estadual Norte li:
Travessa Barão do Triunfo, 3157- Cx. Postal 1359-
66240 - Belém - Parâ.

• Dra. Nilde Cardoso Macedo Sandes: Rua dos
Pinheiros, Quadra 15 Casa 08 - São Francisco- 65000
- São Luís - Maranhão.

• Pe. Raimundo José Soares: Rua Firmino Pires -
379 Sul - Ed. Saraiva Center - Cx. Postal 510-
64000- Teresina - Piauí.

• Equipe Constituinte Estadual: Rua Felino Barroso,
405 - Bairro de Fátima - Cx. Postal 715 - 60050 -
Fortaleza - Ceará.

• Plenário Pró Participação Popular na
Constituinte do R.G. do Norte - Serviço de
Assistência Rural (SAR): Praça Pio 1,335 - Cx. Postal
227 - 59000 - Natal - Rio Grande do Norte.

• Professor Rui Gomes Dantas: Av. Monteiro Franca,
1604 - Manaira - 58000 - João Pessoa - Paraíba.

• Comissão de Justiça e Paz: Rua do Giriquiti, 48 -
50000 - Recife - Pernambuco.

• Comitê Pró-Constituinte de Alagoas: Arquidiocese
de Maceió - Rua Barão de Anádla, 11 o - 57000 -
Maceió - Alagoas.

• Associação dos Servidores da UFSE: Rua
Euclides Mendonça, 316/794 - Praça 13 de Junho -
49000 - Aracaju - Sergipe.

• Comissão Justiça e Paz: Praça da Sé, nº 01 -
40000 - Salvador - bahia.

• SPAA - Comissão Constituinte: Cx. Postal 174 -
74000 - Goiânia - Goiâs.

• Sr. Cassio de Azevedo: Cx. Postal 884 - 78001 -
Cuiabâ - Mato Grosso.

• Comissão Constituinte: Rua Ruy Barbosa, 330 -
Cx. Postal 554 - 79015 - Campo Grande - Mato
Grosso do Sul.

• Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de
Vitória: Rua Soldado Abílio dos Santos, 47 - Cx.
Postal 101 O - 29000 - Vitória - Espírito Santo.

• Comissão Constituinte: Rua João Pinheiro, 39 - 2º
andar - 30130 - Belo Horizonte - Minas Gerais.

• Sr. Tíbor Sulik: Rua Benjamin Constant, 23 - Edifçio
Paulo li - 20241 - Rio de Janeiro - RJ

• Francisco Witaker: Rua Artur de Azevedo, 1690/401
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CARTA DE DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA: 

Meus queridos irmãos, 

Nosso País tem enfrentado duras provações. A crise econômica e social que vivemos há mtútos 
anos, além de causar graves problema para o país, tem proporcionado dificuldades crescentes a nossos 
irmãos menos favorecidos, awnentando a mortalidade infantil; fez crescer o número de crianças abandona
das, que perambulam. sem apoio, pelas ruas das grandes cidades; levando ao desespero milhares de famílias 
que são obrigadas a fugir de seu rincão natal à procura de novas esperanças de vida. 

Este país é grande, não s6 em sua extensão territorial, mas pelo nosso povo que tem grande valor. 
Somos um povo de esperanças e com grande capacidade construtiva, apto para vencer dificuldades e cons
truir um mundo melhor, justo, humano, solidário e democrático. 

É na construção deste ideal de justiça e paz que estamos trabalhando. É importante que, para a 
realização desta meta, demos nossa participação solidária. 

Depois de elaborada a nova Constituição Federal, passando pelas Constituintes Estaduais, agora 
chega a vez das cidades pequenas, médias e grandes. Chega a hora das comunidades contribuirem para a or
ganização de suas leis. 

A Lei Orgânica do Município deve e pode ser um instrumento importante de valorização da vida 
e de abertura de canais de participação popular na comunidade. Ê no município que vive, trabalha, sofre e se 
alegra o povo, as famílias, as crianças dessa terra. 

Ao desejannos construir uma nova sociedade, fmnemente alicerçada em profundos valores éticos, 
cristãos, de justiça, paz e fraternidade, devemos começar o trabalho por nossa comunidade e município. Não 
podemos nos omitir nesse momento tão importante do futuro de nosso povo. 

Pensando nisso, conyidamos a todos para se unirem na organização popular de um grande movi
mento de acompanhamento da Constituinte Municipal. Traduzindo, na fonna da Lei Orgânica, os anseios e 
as aspirações do povo desse município, criando canais efetivos para a melhoria dos serviços públicos (edu
cação, transporte, saneamento, saúde, construção de moradias, criação de oportunidades de emprego produ
tivo e melhoria da renda das famílias etc.), para o aumento da participação popular na vida do município 
(criação de conselhos populares de fiscalização e co-gestão, transparência da administrâção pública, fiscali
zação dos atos da polícia etc.). 

A verdadeira democracia é aquela que se forma a partir da responsabilidade e participação de 
todos, por isso, é necessário que se plante em sua cidade a semente dessa democracia. Pedimos a todos os 
cristãos que assumam a responsabilidade de organizar Comissões Municipais de Acompanhamento da Lei 
Orgânica, ajudando os vereadores a elaborarem uma Lei que sirva aos legítimos interesses do povo desse 
município. Este Jornal que estamos apresentando pode ser útil nesse trabalho, mas isso acontecerá se for lido 
e discutido por todos e gerar formas democráticas e participativas de mobilização e organização da comuni
dade. 

Acompanhemos este trabalho com a oração, pedindo a Deus que nos conceda a graça de consoli
darmos o regime democrático, num clima de paz e justiça social. 

Com toda estima, 

Dom Luciano Mendes de Almeida 

Presidente da CNBB 
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Construir um 

Brasil Novo 

Com�ça 

em Casa 

N
o ano passado foi elaborada a Constituição
Federal, neste ano foi a vez das Constituições 
Estaduais, que têm até 05 de outubro para se-

rem promulgadas. 
Agora, é a vez das CONSTITUINlE.S MU

NICIPAIS se reunirem para elaborar � l.EIS 
ORGÂNICAS MUNICIPAIS. 

A verdadeira transição institucional para a no
va ordem democrática terá seu marco maior na pos
sibilidade de elaborarmos em conjunto a Consti
tuição de nosso município, onde JDP1'aoismns de 
participação popular serão garantidos em Lei 

Mais ainda, a ordem democt:ática, paiticipativa 
e solidária, que desejamos ver estabelecida na Lei 
Orgânica do Município, deve ser comp)ementada 
por mecanismos eficaz.es de fü:calização tia atuação
do Prefeito; deve ter incentivos claros à educação 
de crianças, jovens e adultos; à defesa do meio am
biente; ao trabalho e mais emprego; à teria para 
quem nela deseja t:rabalbax:; à moradia digna para 
todos, e muito mais. 

Para conseguir isso, precisaremos nos OR
GANlZAR. Precisamos sábe.c, com certa e� o 
quê queremos e como iremos fazer para conseguir 
isso. 

Serão os vereadores (eleitos em 1988) aqueles 
que irão escrever a Lei Orgânica. Mas, s6 facão a 
Lei ficar mais próxima dos interesses do povo se a 
gente pressionar e ajudar a conscientizar o povo e a 
Câmara Municipal. 

A participação popular começa � na hora 
de escrever a Constituição do Município. E para 
mostrar que é importante a participação, temos a 
responsabilidade na defesa de uma vida melhor para 
nós e para o nosso próximo, vamos nos organizar e 
discutir uma proposta boa para a sociedade. 

COMO ORGANIZAR 

Em cada cidade deve ser orgaojz.ada uma Co
missão de A�nto da Constitoiole Muni
cipal, pelo menos uma. podendo ser dividida em 
sub-comissões por bairros, locais de trabalho etc. 

Essa Comissão deve ser constituída por todos 
aqueles que desejam e podem contribuir para ajudar 
na mobilização do povo da cidade e para discutir 
am projeto de Lei Orgânica. 

Temos que chamar todo mundo, não importa 
se é deste ou daquele partido, se é cristão ou oão. 
Todos podem ajudar um pouco. 

Qualquer um pode começar a organizar a Co
missão. Se o padre não tomou a iniciativa ainda, se 
as lideranças comunitárias e sindicais esmo envol
vidas em outras campanhas, comece você mesmo 
esse trabalho. Peça emprestado o salão paroquial ou 
uma outra instalação de uma paróquia de sua cida
de, e convoque uma reunião. Convide o mai« nú
mero de pessoas possível. Use todos os meios de 
comnnicação ao seu alcance (rádio, jomaJ etc.). 

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

COMO COMEÇAR 

Na primeira reunião, só a título de sugestão, 
você pode propor dividir o horário em doas partes. 

Na primeira parte, comece lendo a Capa do 
Jornal e, depois, a parte que fala das Leis Orgânicas 
e a Participação Popular. 

É bom que todos tenham consciência da im
portância desse momento. 

Na segunda parte, discuta como a Comissão 
vai se organizar. Recomendamos que seja escolhido 
um(a) coordenador(a) e um(a) secretário(a). ou um 
pequeo6 grupo que será responsável por todo o tra
balho de organização, convocação de reuniões, iur 
pressão do boletim semana) da Comissão etc. 

A pessoa responsável pela coordenação deve 
ser, preferencialmente, alguém com tempo para tra
balhar todos os dias um pouco pela Comissão e ter 
certa representatividade junto à comunidade A ou
tra pessoa, escolhida para secretariar a Comissão, 
preferencialmente deve ter facilidade para escrever

., 

porque deverá anotar tudo o que for discutido nas 
reuniões e fàzer as Atas. 

Escolhidas as pessoas, deve-se definir os ctias 
de reuni.ão da Comissão, marcando, no mfuimo oma 
remlião por semana. 

Feito isto, o grupo deve começar a planejar as 
atividades. 

OQUÊ FAZER 

É bom que todos tenham consciência do que é
mna Lei Orgânica. Por isso, a CNBB organizou este 
jornal. com um roteiro da Lei Orgânica. F.sse roteiro 
levado a seu conhecimento deve ser considerado um 
simples apoio para começar o trabalho. 

A partir da leitura desse texto, que deve ser 
feita por partes, recomendamos que sejam discuti
dos os problemas do Município e as formas de :re-
solvê--los� mudando o que for necessário neste rotei-
ro. 

Mas, antes de qualquer coisa, é bom começar 
pelo Regimento Interno da Câmam Municipa4 que 
passará a reger a Constituinte do Município. Aqui 
começa a pressão popular. 

Esse ponto é fundamental. pois no Regimento 
estarão definidas as formas de PARTICIPAÇÃO 
POPULAR, através das audiências públicas, das 
emendas populares e seus prazos. 

Devemos garantir a mobilização popular desde 
já, para que a Constituinte Municipal inicie com 
o pé direito, deixando claro a quest.ão da partici
pação popular.

Conquistando esse espaço, devemos partir pa
ra discutir o projeto de Lei Orgânica. 

A Comissão pode organizar reuniões por te-
mas, seguindo os Títulos e Capítulos que estão na 
PROPOSTA DE LEI ORGÂNICA. Essas reuniões 
podem ser iniciadas com a exposição do texto pro-
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posto, convidando-se o padre ou uma religiosa, wn 
professor, uma liderança comunitária ou um mem
bro da Comissão para fazer uma exposição de apro
xiroada1DP.nte 15 minutos. Depois disso, abre-se a
palavra para todos, com o secretário(a) anotando o 
nome daqueles que querem falar e controlando o 
tempo de cada um. Para que todos falem é impor
tante não deixar que alguém fale muito e prejudique 
o tempo de todos. É recomendável que cada um fale
entre 03 minutos e cinco minutos, no máximo.

É bom chamar, às reuniões, os Vereadores pa
ra que eles ouçam as pessoas da comunidade. Mas 
se eles não vierem sempre, pode-se fazer uma ou 
duas reuniões com todos os vereadores, apresentan
do partes das propostas discutidas nas reuniões da 
Comissão. 

RESUMINDO 

1) Convocar uma reunião de todas as pessoas inte
ressadas. Pode ser no salii.o paroquial ou em
algum outro lugar de fácil acesso a todos. Lem
brar de convidar os reúgú,sos e religiosas, lide
ranças comunitáriar, sindicais e partidárias,
vereadores, prefeito, vice-prefeito. Se for na se
de da Dioce.sie, converse antes com o Bispo,
pois o convite pode ser feito por el.e, isso tem
maior alcance.

2) Ler a carta introdutória desse jornal e colocar
em discussiio a formação da COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DA CONSl'rrlllNI'E
MUNICIPAL, com a e/.eição de quem irá coor
denar os trabalhos e a indicClÇÕQ de quem irá
secretariar os trabalhos ( ou de wn grupo quefi
cará responsável por essas tarefas).

3) Discutir como será a organização da Comissão,
em que dias, local e hora de reunirá, e afonna
das reuniões. Dedique um espaço para l.eitura e
discussão do texto da Lei Orgânica que está
neste Jornal.

4) F.NVIE UMA CARTA À CNBB - COMISSÃO
DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTIIVIN
TE (Caixa Postal 13-2067. CEP 7(1259 - Brast
li.a-DF), contando como foi a reunião, infor
mando o nome dos responsáveis pela Comissão 
em seu municfpio e dizendo o endereço para 
onde deveremos mandar materiais supleme111a
res. 

ES1a é uma publicação da Comissão de Acompa•
nhamento da Constituinte da CNBB. 
Membros: Dom Cândido Padín (coordenador), Dom Be
nedito de Ulhoa Vieira, Dom Francisco Austregésifo de 
Mesquita Filho, Pe. Emane Pinheiro, Pe. Virgílio Uohoa,
Prof. José Geraldo de Sousa Júnior, Prof. Nielsen de Pau
la Pires, Prof. Luls Rossi, Prof. João Gilberto Lucas Coe
lho, lvõnio Barros Nunes.
Arte/diagramação: Las Casas e Resende 
Roteiro da lei Orgânica: Prof. Celso Gaiger
Textos e adequação de linguagem: Instituto de Edu
cação a Distância e Apoio Comunitário - INEO (TELEX
(61) 4954 ou (61) 1104 - FAX 061 • 224-3088)
Impressão: Editora Santuário de Aparecida (SP)
Apoio: CNBB - MISEREOR PROJETOS ÁREA SOCIAL
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

SUGESTOES 

1 1 R TRAB 

1 
Política não é uma coisa estranha à nossa vicia, 
nem é algo que só fazem os poüticos profissier 

nais. A política está em tudo o que fazemos, em 
casa, nas relações familiares; no trabalho; no sindi
cato; na associação de moradores etc. Por isso, na 
Comissão de Acompanhamento da Constituição 
Municipal estaremos também farendo política, mas 
uma política séria, alicerçada na ética e na busca da 
transformação para a construção de uma sociedade 
baseada nos valores cristãos de justiça, fraternidade, 
solidariedade e paz. 

2 
Mas, se estamos fazendo política séria e com
prometida com os valores, não pode.mos ter

comportamentos sectários e individualistas. Deve
mos convidar para a Comissão todo mundo, de 
todos os parti.dos políticos, das igrejas, dos sindica
tos, todos os vereadores, as lideranças da comuni
dade. Se uma ou outra pessoa quiser causar proble
mas, por seu temperamento ou por qualquer outro 
motivo, o bom senso deve imperar, preservando-se 
sempre a democracia interna e o princípio de parti
cipação popular. 

3 É importante levar à Câmara Municipal as de
cisões da Comissão, discutindo sempre com os 

vereadores, principalmente com aqueles mais simpá
ticos às causas populares. Pois, serão eles que vão 
elaborar a Lei Orgânica e têm facilidade de apresen
tar todo tipo de emenda, falar na tribuna a todo 
momento etc. 4 De vez em quando, é bom promover reuniões 

com os vereadores, padres, freiras, movimentos 
populares, com o bispo ( em data que ele puder ir à 
sua cidade) etc. 

5 Se tiver alguma dúvida séria, ou problema que a 
CNBB possa ajudar a esclarecer, não se acanhe, 

escreva para a Comissão de Acompanhamento da 
Constituinte da CNBB. Além de :respostas à suas 
cartas, esta Comissão continuará a imprimir o EN
CARTE do Boletim Notícias, que toda semana a 
CNBB distribui. Nesse ENCARTE estarão sendo 
discutidas e apresentadas opiniões e sugestões sobre 
o processo de elaboração das Leis Orgânicas em to
do o país.

\1111t11i.-..1,1A,t.4 

�lk1l1 \.\.\.\4 
111� •• ,w 

0, -� "l
" \A,\I 

M 

i!�� 
1 Se houver possibilidade, recomendamos que a 
O Comissão tenha uma pequena publicação sema

nal, que pode ser feita com uma folha mimeografada 
e dobrada no meio; aí se.tão quatro pequenas pági
nas para informar a comunidade do que realmente 
está oconeodo no município com respeito a elabo
ração da Lei Orgânica. Esse jornal pode ser, 
também. veículo para divulgação das demandas so
ciais e institucionais da comunidade e servir para 
divulgar o que cada um dos vereadores está fazen
do, em que votou etc. Quanto mais pública ficar a 
opinião e o voto do vereador, mais chance a gente 
tem dele se aproximar dos anseios de seus eleitores. 

7 
É recomendável que tenha sempre gente da co
munidade, ligada a Comissão, acompanhando

os debates da Câmara de Vereadores ( que será a 
Constituinte Municipal), e nos-dias mais importan
tes, de votação e apresentação das emendas popula
res, é sempre bom levar bastante gente, para pres,. 
sionar e apoiar. 8 Para uma maior participação da comunidade e 

repercussão das ações da Comissão, é bom que

os jornalistas e radialistas da cidade sejam informa
dos sempre do que está sendo planejado, pedindo-se 
que eles publiquem ou divulguem os dias de reunião 
e as decisões da Comissão e da Constituinte Muni
cipal. 9 Finalmente, as reuniões têm de ser objetivas e 

curtas. As reuniões longas são chatas e afastam 
as pessoas. Procure encontrar um jeito de não per
der tempo. O segredo é a organiz.ação, por isso, de
ve ser preparada uma pauta p:révia, com tempo para 
cada assunto, e tempo para as deliberações e co
branças de atividades. 
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CARTA DE DOM PADIN 

Dom Cândido Padin, Bispo de Bauru (SP) e 
coordenador da Comissão de Acompanhamento da 
Constituinte da CNBB, enviou à todas as Dioceses, 
no mês de agosto, uma carta conclamando todos os 
ctistãos a participarem do processo de elaboração 
das Leis Orgânicas. Nesta carta, ele informou sobre 
esta publicação e afirmou: "Aproximando-se agora 
o período final dos trabalhos das Constituintes
Estaduais, terá início, na data de promulgação da
Constituição de cada Estado, o período de seis
meses para a preparação e aprovação da Lei
Orgânica Municipal. Período que podem ser
considerado como a Constituinte Municipal. Será a
primeira vez, na hist6ria política do Brasil, que
todos os municípios exercerão, pelas soas Câmaras
de Vereadores, a verdadeira soberania política
pronmlgando sua própria Lei Orgânica, adaptada às
peculiaridades de sua realidade. Esse acontecimento
terá ampla repercussão na vicia social e política do
nosso país, inaugurando om novo período de
relacionamento dos cidadãos com seus
governantes".
E completa, "para que esse relacionamento passe a
ser uma democracia efetivamente participativa,
po:rém, é necessário inserir nas respectivas Leis
Orgânicas normas que instituam adequados
instrumentos de ação popular. Serão estes meios
que garantirão as iniciativas dos cidadãos para a
criação de nomiás legislativas em beneficio das
populações mais carentes, e a vigilância para coibir

irregularidades e oomipções no exercício da
administração pública".



A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

Competência das 
Constituintes 
Municipais 
l ndagam-se sistematicamente quais as 

matérias que devem constar da Lei 
Orgânica Municipal e o que não deve 

ser objeto da ação nonnativa da Constituinte 
local. Qual deve ser, portanto, o raio de ação 
do vereador. 

A nova Constituição federal é bastante 
precisa ao reservar para o âmbito federal um 
�l de competências (artigo 21) e a prerroga
tiva de legislar privativamente sobre uma sé
rie de questões (artigo 22). Cabe à União, 
por exemplo, emitir moeda e legislar sobre 
d�ropriação. O texto constitucional pre
ceitua também uma série de matérias cuja re
gulamentação deve ficar a cargo dos Estados 
e do Distrito Federal. competindo à União o 
estabelecimento de normas gerais; trata-se 
da competência concorrente (artigo 24), que 
envolve, por exemplo, a normatização de 
educação, cultura, ensino e d�porto. 

O<> 

Os Estados possuem a chamada com
petência residual, ou seja, são reservadas a 
eles as competências que não lhes sejam ve
dadas pela Constituição, com exceção de 
matéria de ordem tnbutária, cuja competên
cia residual é da União. 

O que sobra para o municfpio? Os as
suntos cuja competência lhe seja especifica
mente atnbuída e aqueles de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. A lei orgânica de
verá tratar, portanto, das matérias previstas 
para serem normatizadas em âmbito munici
pal. exclusivamente ou em comum com ou
tras esferas, além de reproduzir os preceitos 
de acatamento obrigatório previstos na 
Constituição federal e atender os princípios 
estabelecidos nos textos constitucionais fe
deral e estaduais .. 

Compete especificamente aos municí
pios (artigo 30): 1) legislar sobre assuntos de 
interesse local; 2) suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber; 3) insti-
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� e arrecadar os tnbutos de sua competên
�a bem como aplicar suas rer,idas, sem pre
JUÍZO da obrigatoriedade de prestar contas e 
publicar balancetes nos prazos fixados em 
lei; 4) criar, organizar e suprimir distritos, 
observando a legislação estadual; 5) organi
zar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessaô ou pemússão, os serviços públicos 
de interesse local, incluindo o transporte co
letivo, que tem caráter essencial; 6) manter, 
com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação 
pré-escolar e de ensino fundamental; 7) 
prestar com a cooperação técnica e financei
ra da União e do Estado, serviços de atendi
mento à saíide da população; 8) promover, 
no que couber, adequado ordenamento terri
torial, mediante planjeamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano (cada município com mais de vinte 
mil habitantes deverá ter um plano diretor 
votado pelo Legislativo); 9) promover a pro
teção do patrimônio histórico-cultural local 
observando a legislação e a ação fiscalizado� 
ra federal e estadual. 

É da competência comum da União, dos 
Es�dos, do Distrito Federal e dos municípios 
(artigo 23): 1) relar pela guarda da Consti
tuição, das leis e das instituições democráti
cas e conservar o patrimônio público; 2) cui
dar de saúde e assistência páblica, de pro
teção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; 3) proteger os dOCUI))entos, as 
obras e outros bens de valor histórico, artJs
tico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 4) 
impedir a evasão, a destruição e a descarac
terização de obras de arte e de outros bens 
de valor historico, artístico ou cultural; 5) 
proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência; 6) proteger o meio am
biente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 7) preservar as florestas, a fau
na e a flora; 8) fomentar a produção agrope
cuária e organizar o abastecimento alimentar; 
9) promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habita
cionais e de saneamento básico; 10) combater
as causas da pobreza e os fatores de margi
nalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos; 11) registrar,
acompanhar e fiscalizar as concessões de di
reitos de pesqui,sa e exploração de recursos
hfdricos e minerais em seus territórios; 12)
estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito.

A Lei Orgânica do município terá 
também de reproduzir preceitos de acata
mento obrigatório previstos ao texto consti
tucio�al feder� (artigo 29): l) eleição do 
prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, 

� man�ato de quatro ano, mediante pleito
direit� : sunultâneo_ realizado em todo O país;
2) ele1çao do prefeito e do vice-prefeito até 
noventa clias antes do término do mandato 
dos q�e devam suceder, aplicadas as regras 
do artigo 77 (eleição em dois turnos, a partir 
da e�eição municipal de 1992), no caso de 
mUD1cfpios com mais de duzentos mil eleito
res; 3) posse do prefeito e do vice-prefeito 
no dia 12 de janeiro do ano subseqüente ao 
� eleição; 4) ndmero de vereadores propor
CJonal à população do município - observan
do os seguintes limites: a) mínimo de nove e 
máximo de 21 nos municípios de até um mi
lhão de habitantes; b) mínimo de 33 e máxi� 
mo de 41 nos municípios de mais de um mi
lhão e menos de cinco milhões de babit.antes; 
c) mínimo de 42 e máximo de 55 nos municí
pios de mais de cinco milhões de habit.antes;
5) remuneração do prefeito, do vice-prefeito
e dos vereadores fixada pela Câmara Muni
cipal em cada legislatura para a subseqüente,
observando o que dispõe os artigos 37, XI;
150, II; 153, II; e 153, § 22, I (normas de li
mitação da remuneração); 6) inviolabilidade
dos vereadores por suas opiniões, palavras e
votos no exercício do mandato e na circuns
crição do município; 7) proibições e incom
patibilidades no exercício da vereança, 'SWÚ

lares. no que couber, ao disposto na Consti
tuição para os membros do Congresso Na
cional e na Constituição do respectivo Esta
do, para os membros da Assembléia Legisla
tiva; 8) julgamento do prefeito perante o
Tribunal de Justiça; 9) organização das
funções legislativas e fiscalizadoras da Câ
mara Municipal; 10) cooperação das asso
ciações representativas no planejamento mu
nicipal; 11) iniciativa popular de projetos de
lei de interesse especffico do município, da
cidade ou de bairros, através de manífestação
de, pelo menos, 5% do eleitorado; 12) perda
do mandato do prefeito, nos termos do artigo
28, parágrafo ónico (assunção de outro cargo
ou função na administração pl1blica direta ou
indireta).

Finalmente, a Constituinte municipal, na 
elaboração da lei orgânica, deverá atender os 
princípios estabelecidos na Constituição fe
deral e na Carta estadual (artigo 29). O pro
blema deste dispositivo é que, ao contrário 
da Constituição federal anterior, a nova não 
enumera um rol de princípios, deixando em 
aberto, para interpretação futura, a própria 
caracterização do que é exatamente um 
princípio constitucional. Supõe-se .que o sis
tema de governo (parlamentarismo e presi
dencialismo) seja um princípio constitucional 
fundamental, sendo a adoção do sistema pre
sidencialista efetuada no texto constitucional 
federal de observância obrigatória pelos mu
nicípios; todavia, até que ponto a inclusão 
eventual numa lei orgânica de dispositivos 
que, ao possibilitar à Câmara Municipal 
maior interferência na gestão do poder ptí
blico local, possam denotar a adoção de me
canismos de cunho parlamentarista caracteri
zará uma incompatfüilidade com o sistema 
vigente para a União? Certamente, as 
questões referentes aos princJpios constitu
cionais serão muito polêmicas, e não resta 
chívida de que ao Judiciário caberá, em tílti
ma instância. demarcar os limites da autono
mia municipal. 

(ln: Revista Teoria e Debate, nº 7 - julholagos
to/setembro/1989 - págs 64 e 65) 

• • 
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS CONSTITUINTES MUNICIPAIS 

Leis Orgânicas Municipais 
e Participação Popular r, 

1. - INTRODUÇÃO:

1 . O Prof. João Gilberto Lucas
Coelho, em trabalho sobre "Redemo
cratização e Mobilização Popular" (Pu
blicação do INESC - Instituto de Estu
dos S6cio-Econômicos, Brasília. abril
de 1989), ao comentar as três fonnas de 
democracia: direta, representativa e 
participativa, acentua a conquista desta 
forma participativa como um grande 
avanço dos movimentos sociais nas úl
timas décadas. 

' A democracia representativa, fruto 
do ideário liberal afumado a partir da 
Revolução Francesa, se mostrou insufi
ciente para superar as crises do autori
tarismo e as manipulações da vontade 
geral pelo controle político-econômico. 

A democracia participativa, além 
de compatibilizar a representação· com 
o exercício direto do poder político pe
lo cidadão, multiplica os canais de  re
presentação, atribuindo papel relevante 
sobre a vontade estatal aos atores típi
cos da sociedade civil como asso
ciações, sindicatos e outras formas or
ganizativas de origem não institucional. 

O Prof. João Gilberto, após apre
sentar um balanço crítico do papel e 
atuação dos movimentos sociais com 
suas düerentes propostas, conclui apon
tando para algumas importantes tarefas 
na consolidação de uma real democra
cia-participativa, principalmente, no 
amplo trabalho de educação política e 
na atuação crescente da sociedade so
bre o Estado. 

2. A intensa mobilização de seg
mentos representativos da sociedade e 
do movimento popular na Assembléia 
Nacional Constituinte assegmou avan
ços significativos na Constituição feck>
ral, justificando a continuidade deste 
trabalho na fase da elaboração das 
constituições estaduais. 

Entretanto, o momento mais im
portante, mais próprio à partici
pação popular vai se dar quando dos 
debates das leis orgânicas munici
pais. 

Em mais de 4.000 municípios as 
comunidades estarão atentas ao traba
lho de seus legisladores municipais; os 
interesses em jogo estarão próximos, 
não existindo, a não ser nas grandes ci
dades, distanciamento entre vereadores 
e o povo. 

O Município pode se transformar 
em importante escola de formação de 
novos quadros políticos; o discurso teó
rico cede lugar à prática e trabalho 
concreto em prol da coletividade. 

A Lei Orgânica Municipal poderá 
mexer com o bairro, com a rua, com o 
tipo de construção da casa de cada wn 
dos moradores de detenninado municí
pio; o sub-prefeito poderá ser o líder da 

comunidade, já integrado junto ao povo 
de seu distrito. 

A receita do munic.Cpio toca mais 
diretamente no bolso de cada um, prin
cipalmente, através do imposto da pro
priedade territorial wbana e o da pro
priedade tenitorial rural (do qual o mu
nicípio tem participação em 50% da ar
recadação); o imposto sobre serviços de 
qualquer natureza. as taxas para os al
varás de licença atingem a grande 
indlistria e o pequeno negócio; tocam 
no grande escritório como na pequena 
oficina de fundo de quintal, 

A despesa do município é mais 
transparente; a população poderá ques
tionar o Prefeito por ter adquirido um 
automóvel de luxo para seu uso e não 
uma nova ambulância para atender a 
população; os funcionários ptfulicos, no 
geral são conhecidos; boa parcela da 
população já conhece as repartições 
públicas municipais e sabe como fun
cionam. 

Então, a elaboração da Carta Muni
cipal interessa a todos; a motivação pa
ra participar é muito maior, dependendo 
do grau de atuação dos movimentos so
ciais e de sua capacidade em mobilizar 
o povo e entidades.

li. - MUNICÍPIO:

1. Um breve histórico

Em 1532 Martin Afonso de Souza
fundou o primeiro município brasileiro: 
São Vicente, no litoral de São Paulo, 
demarcando o terreno e levantando um 
forte, a casa da Câmara, a cadeia, a 
alfândega e a ígreja e marcando data 
para a eleição dos primeiros vereado
res. 

O que vem a ser o Município? 
Jurídica e politicamente, Município 

é uma circunscrição adnúnistrativa do 
estado/província, criado por lei, com 
autonomia e governo próprios e com 
poderes suficientes para atender seus 
interesses e necessidades. 

Sociologicamente, "é uma insti
tuição que agrega grupos de familias e 
dada a sua intensa capacidade agrega
dora, força o Estado a criar rede de 
serviços públicos locais e dar-lhe admi,
nistração condizente à caracterização 
de célula do próprio Estado" (Dante 
Martorano, Direito Municipal, Ed. Fo
rense). 

Historicamente, o município apare
ce com estrutura própria em Roma, co
mo título concedido a certas cidades 
conquistadas. 

Os romanos consideravam como 
município toda a cidade, governada por 
leis próprias que gozava do direito de 
soberania romana e que era obrigada a 
pagar certos tributos a Roma, além de 

emprestar-lhe homens para servir no 
exército. 

No município romano distinguiam
se os seguintes elementos: 

- Assembléia Geral do povo;
- A atria - espécie de senado,

composto de 100membros, esco
lhidos por um período de cinco
anos;

- O Poder Executivo.

A lei "Lex Julia Municipalis (90
A.C.) deu ao município romano a
feição mantida durante todo o Império. 

Com o regime feudal, após a queda 
do Império Romano, desaparece o mu
nicípio em sua estrutura e autonomia. 

Volta, entretanto, no chamado re
gime comunal, retomando os princípios 
do direito romano, acrescido de novas 
normas sobre as corporações de artes e 
ofícios. 

2. Município Europeu

Conhecido pelo nome de comuna, 
constituía-se em centro administrativo 
com direitos próprios. 

A comuna passa a ser uma asso
ciação de habitantes de um lugar com a 
finalidade de auto-administrar-se, de
fender-se e prover a satisfação das ne
cessidades materiais e morais; é a pri
meira forma que se apresenta de agru
pamento quando os homens se civili
zam. 

As comunas tiveram grande im
portância e poder, como por exemplo a 
comuna de Paris, tanto que o Estado se 
institui como Federação de Comunas. 
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3. Município Lusitano

Portugal foi dos países que mante
ve o município mais assemelhado com 
o município romano; as ordenações
Afonsinas (1446), Manoelinas (1521) e
Filipinas (1603) regulamentaram o re
gime municipal português.

O município era qualquer núcleo 
populacional com os respectivos órgãos 
autárquicos. Constituíam-se em órgãos 
da administração: 

- o Conselho Municipal;
- as Câmaras de Vereadores;
- as Juntas e Comissões Munici-

pais. 

4. Município Brasileiro

Com a descoberta, o sistema portu
guês foi transplantado para o Brasil, 
criando-se os municípios brasileiros; as 
primeiras eleições no Brasil ocorreram 
para as Câmaras Municipais (São Vi
cente, 1532; Olinda, 1537; Santos, 
1545; Salvador, 1549;- Santo André,
1543; São Paulo, 1566); DO fim do sé
culo XVI, o Brasil contava com 14 vi
las. 

O Poder Municipal se centrava na 
Câmara, exercendo seu Presidente po
deres de administração. 

O peloorinho erguido na praça, em 
frente à Câmara, simbolizava o poder 
municipal. 

Nas atas das Câmaras Municipais 
há muito da história política do Brasil; 
quase todos os movimentos cívicos se 
originaram nas Câmaras Municipais; 
eram elas a c$a de ressonância de 
todos os fatos municipais, o despositó
rio da opinião popular. 
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tro-Oeste pelo gabinete que lhe cabe no Senado da República. Por 

força legal terá que, em breve, decidir onde fica. Se na SUDECO, te 

rá que se licenciar do Senado. 

RAUL BELM - Deputado por Minas Gerais. Foi Deputado Esta 

dual e líder do MDB até ser cassado em 1969. Afastado da vida públ� 

ca, dedicou-se a iniciativa privada como empresário do setor rural a 

cujos interesses 2stá vinculado. 

PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 

LOCIA BRAGA - Deputada pela Paraíba. Casada com o ex-Gover 

nadar Wilson Braga. Semp:te a_çompanhou a.s_ posições do marido ao tempo 

em que este foi Deputado Federal e Gove.rnador. Apoiou a candidatura 

de Paulo Maluf. Na -Constituinte está aparecendo com a firme dispos� 

ção de defender os interesses dos assalariados,e nesse sentido sug� 

riu normas em benefício da mulher trabatlhadora, inclusive uma que as 

segura à mulher do setor rural os mesmos benefícios já concedidos às 

da área urbana; além de outras dá estabilidade no empr� 

go, com salário integral, para a mulher entre um mês antes e doze 

após o parto. Apóia, também, que tanto os homens quanto as mulheres 

tenham direito à aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Na 

Subcomissão sugeriu norma que estabelece condições para a livre mani 

festação de pensamento, convicção política e filosófica. Tais posições, 

porem, não q_ transformam de conservadorél em progressista, mas há cer 

tamente uma postura mais avançada (só nas questões sociais), do que 

aquela assistencialista, sua marca registrada quando 

da Paraíba. 

·Primeira-Dama 
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CLEOHÃRCIO FONSECA - Deputado por Sergipe. Pela ARENA e p� 

lo PDS, foi Vereador, Prefeito e Deputado Estadual. Conservador, tem 

compromissos na área rural onde é girande pecuarista. No meio urbano 

é proprietário de cartórios. Sua atuação tem sido inexpressiva, mas 

nas votações estará, certamente, com a ala mais conservadora da Cons 

tituinte. 

JOÃO JPiUENEZES - Senador pelo Pará. � o caso mais incrível 

de como é possível ser Constituinte no Brasil. Este político origin� 

rio do PSD foi Deputado Estadual po:r duas legislaturas e Federal por 

seis. Ajudou a fundar o MDB, andou pelo PP e pelo PDS. Para figurar 

entre os redatores da nova Carta precisou perder duas eleições! A 

primeira em 1982, quando foi derrotado por Hélio tueiros na disputa 

de uma vaga no Senaão. Em 19_86, novamente para Hélio Gueiros, perdeu 

a eleição para Governador, mas já sabendo que desta vez,qualquer que 

fosse o resultado das urnas, teiia um mandato ã sua espera. Se Hélio 

Gueiros perdesse seria o Governador. Se ganhasse o que aconteceu, s� 

ria Senador, já que, embora no PFL à época em que concorreu e perdeu 

para Hélio era do PMDB e,portanto,o seu Suplente.Segue a liderança 

do ex-Governador Alacid Nunes e e conservador. Na Constituinte está 

defendendo normas que assegurem a igualdade entre as pensões e pr� 

ventos da aposentadoria e a remuneração do cargo em que ocorreu a pa� 

sagem para a inatividade. 

JOSit JMEll!DDORÇA BEZERRA - Deputado por Pernambuco. Político 

com bastante experiência, foi Deputado Estadual e está no terceiro man 

dato federal. Originário da ARENA, passou pelo PDS e chegou ao PFL com 

o mesmo discurso conservador e voltado para os compromissos assumidos 

com o setor rural do seu Estado onde, aliás, é fazendeiro e pecuarista. 
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VICTOR TROVÃO Deputado pelo Maranhão. Começou na ARENA , 

foi Prefeito de Coroatá e chegou ao Congresso Nacional em 1979, onde 

tem atuação bastante discreta e voltada para os interesses regionais. 

Conservador, votou contra as diretas e é contra a reforma agrária 

pretendida pelos setores populares. Defende a iniciativa privada em 

todos os setores,por considerar que a máquina administrativa do setor 

público ,além de lenta é mui to mais fácil de ser atingida pela corrupção. 

COSTA FERREIRA - Deputado pelo Maranhão. Após dois manda 

tos de Vereador em São Luis, chega à Constituinte trazendo o cornpr� 

misso de defender os valores preconizados pelo cultos evangélicos em 

função dos quais iniciou-se na vida política,já que é pastor prote� 

tante. Na Subcomissão, apresentou ?ugestões no sentido de: não perrn� 

tir a pena de morte, a prisão perpétua, o banimento e o confisco;que 

ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e não 

em virtude da lei; que não se exclua da apreciação do judiciário qua� 

quer lesão de direito; que ninguém seja prejudicado ou privilegiado 

em razão de nascimento, raça, cor, sexo, idade, trabalho, religião, 

convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental. 

Na Constituinte está defendendo a reserva de mercado à indústria bra 

sileira de produtos para laboratórios e a indústria de insumos bási 

cos da indústria farmacêutica. 

PDS - PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL 

DARCY POZZA - Deputado pelo Rio Grande do Sul. Começou na 

ARENA e, com a reforma partidária, foi para o PDS. Vereador e Prefei 

to de Bento Gonçalves, está no seu terceiro mandato corno Deputado F� 

deral. Na Subcomissão, na condição de Relator, é favorável à apose� 

tadoria integral e corrigida a partir do último salário recebido na 

atividade� da igualdade dos direitos entre homens e mulheres: do res 
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peito às minorias e do mais amplo respeito à cidadania. Apresentou 

sugestões de normas para que a futura Carta contenha dispositivos 

que contemplem amplas reformas sociais, melhor atendimento 

do Estado às áreas da educação, habitação e saúde, além de completa 

autonomia do Poder Legislativo diante do Executivo. Define-se 

um liberal-democrata, mas votará com o bloco conservador. 

como 

NARCISO MmDES - Deputado pelo Acre. Começou no PDS e é dos 

poucos que mantiveram a coerência. Conservador,apoiou Paulo Maluf e 

foi eleito para a Constituinte após uma campanha cara, na qual rece 

beu apoio dos empresários de vários setores. Na Constituinte e na 

Subcomissão está defendendo a perda de bens dos que enriqueceram ili 

citamente; o fim de qualquer_tipo de_cen��ra a ímprensai a inviolabi 

lidade ãa casa; o direito da mulher de decidir o número de filhos 

que desejar e o fim de qualquer tipo de censura ou penas cruéis, de 

sumanas e degradantes, cuja violação deve se constituir em crime ina 

fiançável. 

UBIRATAB SPnmLLI - Deputado por Mato Grosso. Outro- que 

mantém a coerência. Começou na ARENA;elegeu-se Deputado Estadual em 

1978 e depois passou para o PDS,reelegendo-se em 1982. Apoiou Paulo 

Maluf e disputou a eleição para a Constituinte com claro apoio das 

forças mais conservadoras do Estado. � industrial da borracha. Mani 

festa-se contra toda iniciativa que objetive limitar ou diminuir a 

participação do capital privado nos setores de produção. Na Subcomis 

são está defendendo a obrigatoriedade do estudo relativo à declara 

ção universal dos direitos humanos, em especial para forças armadas 

e polícias civis e militares. Dos mais conservadores, é também con 

tra a reforma agrária. 
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PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 

Josg FERIIAJNIDES - Deputado pelo Amazonas. Começou na ARENA, 

passou pelo PDS e chegou ao PDT com o claro objetivo de consolidar 

sua liderança política. Está pela terceira vez na Câmara dos Deput! 

.dos,depois de ter sido Prefeito nomeado de Manaus.Na condição de ex

Prefeito, tem se manifestado a favor de uma imediata reforma tributá 

ria que dê mais poderes aos Municípios e aos Estados. Tem defendido 

as teses mais progressistas. 

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

DIRCE QUADROS - Deputada p9r São Paulo. Filha do ex-Presi 

dente Jânio Quadros, elegeu-se pela legenda do PSC e depois ingre� 

sou no PTB. Enfrenta problemas de ordem pessoal e não tem particip! 

do ativamente dos trabalhos da Constituinte. � conservadora e , nas 

poucas vezes que se manifestou rdefendeu sempre as teses da direita. 

PL - PARTIDO LIBERAL 

JOS:8 CARLOS COOTDmO - Deputa.do pelo Rio de Janeiro. t o 

seu primeiro mandato eletivo. Empresário do setor de cerâmica no nor 

te fluminense, vinculou-se ao Deputado Alvaro Vale e chega à Constitu 

inte com um discurso centrista. Na Subcomissão apresentou sugestões 

que estabelecem normas a respeito dos direi tos à vida e à identidade; 

sobre a igualdade de direitos e oportunidades; que disciplina a pr� 

curadoria popular; a identificação criminal, que pune atos de discri 

minação racial; que assegura o direito de representação e petição; 

que veda o uso da informática para tratamento de dados referentes i 
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vida privada; que estabelece a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres e que possibilita a obtenção da carteira de habilitação a 

partir dos dezesseis anos de idade. 

Obid, O p//.e4en;le i:AabaJJw /.oi.. elabo11.ado pelo :JNéSC - :JMi:J..;tu;to de D.Jtu..do-1 Sócio-éc� 
nonu..co-1, a (Xl./l,tiA de i..n./.ol'llnaç.õe,,1 já ex.i.../.J:ten;te,,1 e da expell.i..ên.cia de -1ua coMu.l 
:to/1.i..a e a,1,1e,,1-10//.i.._a pa;uamen;ta11.e,,1 exe11.cidM dull.an.;te 'an.0-1 no Con�e,,1,10 Naci.aw,l -
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SUBCOKISSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS 

PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

RELATOR: 

DEPUTADO MAURÍLIO FERREIRA LIMA 

DEPUTADO ORLANDO PACHECO 

DEPUTADO ULDORICO PINTO 

DEPUTADO LYSÂNES MACIEL 

PMDB - PARTIDO DO N>VIKENTO DEl40CRÁTICO BRASILEIRO 

DA MARIA RAffES - Deputada pelo Rio de Janeiro. Advogada,c� 

sada com o ex-Deputado Federal e atual Prefeito de Petrópolis , Paulo 

Rattes, tem na Constituinte a sua primeira experiência parlamentar. E� 

tá prop��do norma que garante o direito dos trabalhadores de particip� 

rern na gestão das empresas púGlicas e_priYadas, além de lhes assegurar 

participação nos lucros . Na Subcomissão, sugeriu norma que garante a 

integridade física e moral dos brasileiros e defende dispositivo que 

puna com rigor a discriminação baseada em sexo, raça, trabalho,língua, 

credo religioso, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situ� 

ção econômica ou condição social. Também pretende incluir na futura 

Carta, um artigo que assegure às entidades representativas da socieda 

de o direito de pedir pr:estação de contas sobre a administração da coi

sa públic�. Nessa linha de ação vai atuar na Comissão Temática, ou se 

ja, sempre em busca da ampliação dos direitos políticos ou coletivos do 

c�dadão brasileiro. 

FÃBEO LUCEINIA - Senador pelo Amazonas . Jornalista combativo e 

corajoso, foi Vereador em Manaus de 1973 até 1983,quando se elegeu Sen� 

dor, sempre pela o.posição repr.esentada nas siglas MDB/PMDB. Apesar de 

ter mandato para mais quatro anos, disputou nova eleição, em 1986,sai� 

do consagrado das urhas. Embora aliado de G ilberto Mestrinho é rebel 
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de, personalista e tem corno guia a sua própria cabeça. t ideologicarne� 

te confuso,rnas no jornalismo, no Senado e agora na Constituinte, tem 

tido linha de conduta que o credencia corno um progressista sempre em 

defesa das teses dernocráticas,e assim será a sua atuação na 

Temática. 

Comissão 

MAUR1LIO FERREIRA LIMA - Deputado por Pernambuco. Começou na 

política como Chefe de Gabinete de Miguel Arraes no seu primeiro Gove� 

no. Em 1968 teve cassado o seu primeiro mandato de Deputado Federal. 

Voltou em 1983 e chega à Constituinte como coordenador da bancada es 

tadual. Ativo nos debates políticos, tem sido um defensor incansável 

da soberania da Assembléia e não concorda com a pretensão de Sarney de 

ficar no Governo durante cinco anos. Não se preocupou com o volume de 

propostas,por considerar que o mais importante é a defesa daquelas que 

estejam em acordo com o seu idear. Nesse sentido, coerente com sua pr� 

ria história, quer a ampliação dos direitos da cidadania e a criação 

de meios efetivos para a manifestação da vontade popular, seja através 

da influência direta �a elaboração das leis, seja na segurança e pr� 

servação dos seus direitos com o defensor popular e nos mecanismos de 

consulta e fiscalização que estão sendo discutidos. Embora tenha sido 

criticado pela esquerda por ocasião da votação do Regimento Interno da 

ANC, quando concordou com a proposta governamental sobre a soberania 

da Constituinte, manteve sua postura progressista corno Presidente da 

Subcomissão. 

GONZAGA PATR;]:OO'A - Deputado por Pernambuco. Após um mandato 

de Deputado Estadual, chegou à Constituinte com bastante disposição se 

gundo demonstra o volume de trabalho por ele apresentado-até agora. En 

tie outras, está defendendo as seguintes proposições: criação de audi 

torias populares fiscalizadoras dos serviços públicos e atividades es 
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senciais; vigência de emendas constitucionais apenas após referendo p� 

pular; concurso público para conselheiros e ministros; limites para 

as despesas com pessoal pelos governos nos níveis federal , estadual e 

municipal; e a vinculação da atividade doméstica no sistema de segur� 

dade. Na Subcomissão defendeu a ampliação da anistia , a participação 

de todos os cidadãos nas decisões do Estado, a liberdade de 

ção e associação e plena igualdade de direitos, com o fim de 

tipo de discriminação. 

organiz� 

qualquer 

HmmERTO LOCDA - Senador pela Paraíba. Político com larga 

esperiência, foi Deputado Estadual em duas legislaturas, Deputado Fed� 

ral em três, .e está no segundo mandato de Senador. � Presidente do Se 

nado Federal e já foi líder do MDE/PMDB na Câmara dos Deputados e no 

Senado. Quer a sindicalização dos servidores públicos; a participação 

do trabalhador nos lucros das empresas; a exclusividade de competência 

para o Senado no que se refira a decisão definitiva sobre tratados,con 

venções e atos internacionais; a fixação de um mínimo de sete por cen 

to das receitas tributária_s da União, Estados e Municípios para a área 

de saúqe; a destinação de· parte dos recursos da União para o Nordeste. 

aposentadoria ao trabalhador rural aos sessenta e cinco anos,para os 

homens,e sessenta para as mulheres;e que a exibição, em circuito comer 

cial nas emissoras de televisão, dos filmes nacionais e estrangeiros, 

seja feita após classifi9ação por faixas etárias e por um conselho co 

munitário nacional. 

ULOORICO PJDtft"O - Deputado pela Bahia. Médico, este é o seu 

primeiro mandato, para o qual chega trazendo propostas, como as segui� 

tes: criação do labo�atório nacional, a ser mantido pela União e pelos 

Estados, para a produção de medicamentos básicos à saúde pública e g� 

rantia JlQ monopólio na i_!!!Portação de drogas; vedação de penhora para a 
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quer atentado ou dano ao meio ambiente; proibição de propaganda 
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qua! 

dos 

·produtos do fumo, das bebidas alcoólicas e quaisquer outros produtos 

nocivos à saúde; obrigação, para as empresas com mais de cem pessoas , 

de manutenção, em seus estabelecimentos, dependências ou circunvizinhas, 

de creches , escolas básicas e ensino profissionalizante; classifica 

ção da tortura como crime inafiançável; e um dispositivo que torne to 

do cidadão doador de seu corpo, salvo declaração contrária própria 

ou dos seus familiares,e que proíba o comércio de quaisquer dos 

órgãos. Fiel aos compromissos assumidos durante a campanha, 

seus 

atuará 

na Comisaão Temática e no Plenário em sintonia com a esquerda do seu 

partido e, quase sempre, fechado com as propostas do PC do B,com cujos 

membros já teve estre�tas-ligações.

JOÃO AGRIPiliO - Deputado pela Paraíba. Filho de político, es 

te é o seu primeiro mandato eletivo. Advogado com pós-graduação em ad 

ministração,na Inglaterra e economia, na França. Nos trabalhos das sub 

comissões, sugeriu a criação õe um plano destinado à liquidação dos 9� 

bitos das prefeituras para com a Previdência Social; o direito de ap� 

sentadoria para as mulheres aos cinquenta e cinco anos; a proibição de 

acumulação de proventos de aposentadorias e pensões, aposentadoria aos 

trabalhadores rurais a partir de, pelo menos, um salário mínimo e ado 

ção de princípios a respeito· da tributação. Na Comissão Temática, vai 

atuar na defesa das propostas que assegurem a ampliação dos direitos 

da cidadania e de critérios básicos com vistas ao aperfeiçoamento do 

sistema federativo. 

JOÃO REZEK - Deputado por São Paulo. Pecuarista, advogado, � 

gricultor e agroindustrial, é membro do Conselho da Associação dos For 

necedores de Cana da Alta Noroeste, fundador e Presidente da Usina 
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Alcoazul. Crítico da participação do Estado na atividade 

combate as pesadas máquinas administrativas do setor público 
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produtiva, 

e quer 

que a futura Carta estabeleça limites de comprometimento dos orçame� 

tos municipal e estadual para gastos com os funcionários. Quer, tam 

bém, a proibição de monopólios pa exploração dos serviços rodoviários 

intermunicipais e interestaduais. Na Comissão Temática vai ptuar em 

sintonia com o grupo mais moderado do partido. 

PAULO ALlm\DA - Deputado por Minas Gerais. Ficou na terceira

suplência, mas acabou sendo convocado,porque o Governador Newton Cardoso 

convidou vários parlamentares para formar o seu secretariado. Ao assu 

mir um lugar na Constituinte procurou logo assegurar o

seu lugar apresentando sugeitões de norma sobre várias questões como 

as seguintes: igualdade perante a lei,com punição para todo e qualquer 

ato discriminatório; assistência e proteção do Estado aos portadores 

de deficiência física; confisco patrimonial para as empresas industriais 

que causarem dano ecológico e poluição ambiental; limitação para os 

gastos dos candidatos a cargos eletivos; e iniciativa de conjunto de 

cidadãos ou partidos políticos em matéria constitucional. Na Comissão 

Temática vai defender a ampliação dos direitos da cidadania e dos di 

reitos políticos,com base na estruturação de instituições democráticas 

sólidas. 

S.MUR ACBÔA - Deputado por São Paulo. Advogado, radialista , 

um mandato de Vereador e, agora, o terceiro· a nível federal onde forma 

ao lado dos moderados. Não concorda com o voto dos cabos e soldados, 

quer plebiscito para decidir sobre a pena de morte, sugere que a popul� 

ção,com renda inferior a três salários mínimos,.tenha uma cesta básica 

subsidiada pelo Governo; pretende ampliar os direitos da concubina; o 

ferece norma regulamentando a retirada de órgãos humanos apos a morte 



,. 
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para uso em operações de transplante. Na Comissão Temática e nos deba 

tes da Constituinte vai defender dispositivo que fixe prazos para a con 

clusão e prática de todo ato e procedimento judicial; a inclusão das 

donas de casa no sistema previdenciário;e que os índices de reajust� 

menta dos proventos de aposentadoria se�j am os mesmos adotados na forrou 

lação da política salarial. Considera-se de centro e procura demons 

trar independência com relação à cúpula do partido, mas, na prática, es 

tá quase sempre alinhado com os conservadores. 

ZIZA VALADARES - Deputado por Minas Gerais. Ex-atleta profi� 

sional, administrador e político no exe�rcício de mandatos de Vereador, 

Deputado,-Estadual e Federal desde 1971 .. Preocupado com as ofensas aos 

direitos do cidadão, está defendendo d:i.spositivos s-obre as regras e 

princípios de proteção do preso� organização do sistema penal, sobre 

os direitos do delinqüente de menor idade e respeito aos portadores de 

deficiência física. Ligado à corrente moderada do partido , pretende ver 

assegurado o direito de preferência do proprietário na exploração do 

subsolo e a manutenção do direit:o de propriedade a partir de novos 

princípios. Na Comissão �emática formará no grupo que defende a inclu 

são,na nova Carta,de dispositivos que assegurem maiores direitos aos 

consumidores e a instituição definitiva do Defensor do Povo. 

PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 

ALBERICO CORDEIRO - Deputado por Alagoas. Jornalista,iniciou 

na política já corro Deputado Federal em 1979. Na Subcomissão foi desta 

cado defensor de dispositivo constitucional que assegure a todas as 

pessoas o direito de tomar conheciment(J do que constar de registro, fi 

chários e arquivos mantidos pelo poder público a seu respeito, bem co 
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mo do fim a que se destinam tais informações,podendo exigir atualiza 

ção ou retificação de dados. Com atuação diversificada, procura aten 

der as reclamações que sabe existir entre os setores populares. Dessa 

forme, quer que a futura Constituição institua o ParlamentarismoJ ass� 

gure a instalação de usinas nucleares,apenas depois de disposição cole 

tiva atfavés de plebiscito;e que seja criado um tribunal regional do 

trabalho em cada unidade da Federação,com vistas a promover a agiliz� 

ção da Justiça do Trabalho na segunda instância. Apresentou uma propo� 

ta que é, no mínimo, polêmica,pois, com ela, pretende que todos os bra 

sileiros sejam obrigados ao serviço militar e ao serviço rural, inclu 

sive as mulheres. Sempre teve atuação controvertida. 

BONERO SAlftOS - Deputado por Minas Gerais·. Mineiro de Uber 

lândia, começou no PSD, em 1954, çomo Vereador, foi Deputado Estadual 

em dois mandatos e está no quinto Federal, tendo passado pela ARENA e 

PDS. to primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputados,e sempre pa� 

tou sua atuação pelo estilo moderado e conciliador. Quer estabelecer 

limites �ínimo e máximo para a aposentaodria entre 62 e 65 anos, res 

pectivamente. Surpreendeu.ao apresentar sugestão de norma extinguindo 

os processos instaurados contra sindicalistas baseados na Lei de Greve 

e assegurando o monopólio da União para a pesquisa, lavra, refino, pr� 

cessamento, transporte marítimo e em dutes do petróleo e do gas natu 

ral. Com relação a reforma agrária,defende a tese pela qual a União,ao 

desapropriar, deve pagar em moeda corrente, inclusive as benfeitorias 

existentes no imóvel desapropriado. Na Co.missão Temática, vai postular 

por normas que garantam aos condenados penas privativas de liberdade 

exercendo atividaàes produtivas; que haja equiparação plena entre as pr� 

vidências sociais urbana e rural;e que o Estado garanta a assistência 

à maternidade, à infancia, à adolescência, aos idosos e aos deficien 

tes, além de esp�cial proteção estatal aos menores abandonados. A sua 
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postura reflete o que será mais ou menos a nossa Constituição: avanç� 

da nos direitos sociais, liberal nas questões gerais e atrasada nas 

questões econômicas. 

JAJ:RO AZI - Deputado pela Bahia. Médico, foi Secretário Muni 

eipal de Saúde em Alagoinhas, Vereador, Deputado Estadual por quatro 

mandatos e está no segundo federal, depois de passar pela ARENA e PDS. 

De atuação bastante discreta, forma na linha de frente do grupo conser 

vador na Constituinte, e tem dificuldade para assimilar qualquer pr� 

posta mais avançada. A nível de iniciativa pessoal a sua preocupação 

básica tem sido regionalista e, por isso, está propondo a destinação 

anual, d�rante dez anos, de parcela_da receita orçamentária da União 

para a execução de planos ·e pFogramas�de desenvolvimento do Nordeste. 

PDS - PARTIDO DEftOCRÁTICO 

ADM.TO PEREIRA - Deputaáo pela Paraíba. Agropecuarista e in 

dustrial, começou na política �m 1983, quando se elegeu pela primeira 

vez para a Câmara dos Deputados. Tem compromisso com a classe empres� 

rial e e um dos dirigentes da empresa algodoeira Horácio Nobrega S.A. 

Não se preocupou com a apresentação de sugestões ou emendas nas fases 

iniciais da Constituinte, tendo urna atuação voltada muito mais para o 

acompanhamento dos debates e sempre votando com o bloco mais conserva 

dor na defesa do sistema capitalista. Assim, com certeza, vai se con 

duzir na Comissão Temática e, principalmente, no Plenário. 

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

JA� PM.::n:.MUJN! - Deputado por São Paulo. Lavrador, alf ai.ate, 

pecuarista, advogado e ministro evangélico! Após dois mandatos de Ve 

· 1 NESC Instituto de Estudos Sócio-Económicos· CGC00580159/0001·22 · SCS, O. 8, 81. B, n9 50, 4<? and., Salas435/7/9/41



.. . 

• 9.

reador em Bauru, ficou alguns anos forat da política e voltou agora co 

mo Constituinte. Atuação das mais disct·etas, sem preocupação de mos 

trar trabalho com a apresentação de propostas, limita-se a seguir a 

orientação da liderança do partido,reforçando o bloco conservador. 

PDT - PARTIDO DEMOCRÃTICO TRABALHISTA 

LYSA!n:AS MACIEL - Deputado polo Rio de Janeiro. Mineiro, ses

senta anos, pós-graduado em legislação do trabalho, está no terceiro 

mandato federal, sendo que no segundo jEoi cassado,após duras críticas 

ao Governo Geisel. Um dos fundadores do grupo autêntico do MDB, esteve 

no PT,e ã hoje um crítico de Brizola dentro do PDT. Parlamentar atuan 

te, teve destacada atuação na primeira. fase dos trabalhos na condição 

de Relator. Aplaudido,por un�,e muito 1:riticado,por outros,por seu re 

latór io, que já foi chamado de "carta d1:: sonhos", propondo que a cidada 

nia seja exercida a partir da participação popular de forma 

nas decisões oficiais pela consulta plebiscitária, 

efetiva 

pelo su 

frágio universal, pela iniciativa na elaboração das leis e pela part� 

cipação direta na designação dos membros da Defensoria do Povo e do 

Tribunal Constitucional. Defende o voto como um direito,mas entra em 

contradição ao torná-lo obrigatório! Uma das vozes mais respeitadas 

do grupo progressista e o principal líder da esquerda no seu partido . 

Incluiu no Relatório o voto destituinte,onde o parlamentar que 

os compromissos assumidos em público perderá o mandato. 

PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES 

trair 

JOÃO PAULO - Deputado por Minas Gerais. Topógrafo por profi� 

s�o, foi como Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monleva 
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de que.ganhou notoriedade. É um dos dirigentes da CUT e voz autorizaóa 

dentro do PT. Na linha da esquerda petista, não quer que os militares 

sejam eleglveis, embora os admita na condição de eleitores! Está defen 

dendo que todos os serviços essenciais sejam prestados pelo poder p�

blico e a criação -de defensoria popular coin escolha direta do seu titu 

lar. É contra a delegação da função legislativa ao Executivo e a favor 

da propriedade privada subordinada efetivamente a uma função social. 

Apresentou sugestão de norma estabelecendo critérios e condições sobre 

a garantia dos direitos coletivos e individuais, além de outra em que 

propõe o reconhecimento do direito de todo cidadão e entidades como 

parte legitima para propor ação popular. Na Comissão Temática e, nos 

trabalhos de Plenário, será um defensor incansável dos direitos dos 

trabalhadores, bem corno da priorização das verbas públicas para a pr� 

servação da cultura e da criação de condições para o respeito ao direi 

reito à saúde, educação e transporte. 

01,'4, O plleAenÁ:.e tA.abo.J.Jw f.o:i.. el.abollad.o pel.o JNéSC - JMi:.,U:J.d.o de é4i:ud.04 SÓci..o-écvnô
rrúco4, a pCJ/1.Í:ÁA. de i..n.f.ol/Jnaçõe-1 já exi.AtenÁ:.e4 e da ex.pw..ênci..a de 4Ua coMu.l..;to 
/l)_a e <M-3eA40/Ua (Xl/ÚatnenÁ:.a/leA ex.Mci..d<M duAanteA art04 no Con�eA-10 Naci..on<J/4, 
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PERFIL oos,{��STITUINTES NEIPIBROS DA CO"ISSÃO DA SOBERANIA E DOS

DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER 

1. SUBCOMISSÃO DA NACIONALIDADE, DA SOBERANtA E

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

2, SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS 

VIDUAIS 

INDIVI 

3, SUBCOMISSÃG DOS DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREI 

TOS COLETIVOS E GARANTIAS 

O PRESENTE TRABALHO FOI ELABORADO PELO INESC - INS 

TITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS, A PARTIR OE INFORMAÇÕES JÁ 

EXISTENTES E DA EXPERIÊNCIA DE SUA CONSULTORIA E ASSESSORIA PAR 

LAMENTARES EXERCIDAS DURANTE ANOS NO CONGRESSO NACIONAL 

Brasília, iunho de 1987 
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PR E S. I D ENTE 

VICE-PRESIDENTE 

VICE-PRESIDENTE 

RELATOR 

DEPUTADO ROBERTO D
1

AVILA 

SENADOR ALUIZIO BEZERRA 

DEPUTADO ANTONIO FERREIRA 

DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO 

PNDB - PARTIDO 00 Dil!OVDfflR'TO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

AÉCIO CmmA - Deputado por Minas Gerais. Economista,vinte 

e sete anos e neto de Tancredo Neve s. Ganhou notoriedade ao asses 
. 

sorar o avo durante a campanha presidencial e foi aproveitado por 

Sarney, primeiro, como Secretárío para Assuntos Espeeiais e, depois, 

como Diretor de Loterias da Caixa Econômica Federal. Apesar de ter 

sido eleito com expressiva votação, está com atuação bastante dis 

ereta e muito longe do que se esperava. Ainda não foi capaz de to 

mar qualquer iniciativa que o credencie como futura estrela do Par 

tido. De perfil moderado (apostava-se numa postura mais progressi� 

ta desse jovem constituinte ),procura não se indispor com os ve lhos 

caciques nos debates ideolÓgicos,pois pensa em ser candidato a pr� 

feito de Belo Horizonte. Concorda com a politica externa do gover 
-

no e nao apresentou nenhuma proposta de destaque. 

ALUIZIO BElERRA - Senador pelo Acre. Após dois mandatos 

como Deputado Federal, este Doutor em Direito Internacional pela 

Soborne chega à Constituinte como uma das melhores promessas da 
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nova safra de políticos progressistas. Na Constituinte, está defen 

dendo novos limites para a remessa de lucros e dividendos para o 

exterior; que as Forças Armadas se limitem à defesa externa, à se 
; 

gurança das fronteiras, do mar e do espaço aereo; que o Congresso 

Nacional realize auditoria sobre a divida externa brasileira; a 

criação de um Conselho de Defesa e Desenvolvimento da AmazÔnia;que 

os funcionários públicos possam optar por aposentadoria proporei� 

nal após vinte anos de serviço, e que seja competência privativa 

do Congresso Nacional a fixação de limites para o endividamento 

externo. Na Subcomissão, manifestou-se contrário a que o Brasil 

mantenha relações diplomáticas com paises que exerçam domínio colo 

nial pela força das armas ou que tenha a discriminação racial corno 

polÍtiç� de Estado. Ainda na SubcoIDissã9�- p�opôs que Q Governo br� 

sileiro promova a nacionalização prog-res·s·iva das empresas de cap2:_ 

tal estrangeiro e quer a criação de um mercado comum na América La 

tina. 

GERALDO BULHÕES - Deputado por Alagoas. Também é Doutor 

em Direito. Na política, começou na ARENA por cuja legenda se ele 

geu Deputado Federal em duas oportunidades. Passou para o PDS e 

obteve mais dois mandatos. Chega à Constituinte pelo PMDB para re 

forçar o grupo dos moderados. Na Constituinte, está entre os que 

querem aposentadoria aos vinte e cinco anos de serviço para as rnu 

lheres e aos trinta anos para os home'.ns. Sugeriu norma regulame!!_ 

tando o plebiscito para que todo cidadão possa intervir nos 

cios públicos. Quer, através de proposta apresentada, que os 

dos sejam obrigados a criar urna comarc.a em cada município. É 

mentarista e pretende fixar em quinheintos o número mlnimo de 

tados federais. Na Comissão Temática votará com a cúpula do 

; 

neg� 

Esta 

parl� 

dep� 

Parti 
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do para não correr o risco de se indispor com a política 

no que se refere ao posicionamento externo. 

• 03.

oficial 

JOÃO BERRNABR mL".ffl - Deputado por São Paulo. Aos quarenta 

e um anos, trazendo no currículo a experiência de ex-Prefeito de 

Piracicaba e já no segut;ldO mandato federal, esse agrônomo paulista 

tem surpreendido pela capacidade de articulação e pela firmeza na 

defesa das suas teses. Foi figura de destaque nos trabalhos que cu! 

minaram com o reatamento diplomático com Cuba. Na condição de Rela 

tor da Subcomissão, procurou acatar propostas ampliadoras da sobe 

rania nacional. Na Comissão Temática vai defender a inclusão de 

dispositivos que assegurem ao Brasil uma posição de liderança en 

tre os -países do Terceiro Mundo e,· particu1·armente, ná América La 

tina. Pragmático, tem sofrido criti;as por achar que não deve ser 

incluído na futura Carta nenhum,dispositivo que impeça o relaciona 

menta diplomático com a África do Sul. Também não concorda com a 

proibição de exportação de armas e equipamentos bélicos, por ente� 

der que a afirmação da nossa soberania tem a ver com o desenvolvi 

mento tecnológico. Com relação ao capital estrangeiro, acha possl 

vel e necessária a sua participação na economia nacional e,por isso, 

não concorda com as restrições pretendidas pelos setores progre� 

sistas. Essas posições têm lhe custado um razoável desgaste poll 

tico junto à esquerda, principalmente do PMDB. 

JOSÉ CARLOS GRECO - Deputado por são Paulo. Em seu prime� 

ro mandato eletivo, após ter sido Secretário de Obras do Município 

de Santo André, elegeu-se com expressiva votação em urna campanha 

das mais caras,graças às suas ligações com o empresariado local 

principalmente os empreiteiros e donos de imobiliárias. Na Consti 
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tuinte apresentou sugestões que: . impedem a aprovaçao de pr� 

jetos de lei por decurso de prazo;coneedern aposentadoria para as 

donas de casa; admitem a participação dos empregados em dez por 

cento dos lucros das empresas privadas e públicas; estabelecem joE 

nada de trabalho de quarenta horas; impedem a tributação sobre sa 

lários e garantem a estabilidade aos cinco anos de serviço. A nl 

vel da. Comissão Temática vai defender a aprovação de dispositivos 

que impeçam o endividamente externo si�m a participação do Congre� 

so Nacional e permitam ao Brasil adotar urna politica externa que 

lhe assegure a liderariça entre os paises do Terceiro Mundo. 

LUIZ VIANA NE"1"0 - Deputado }Pela Bahia. Começou na ARENA, 

passou-·pelo PDS e está no ·PMDB seg1:lindo as· pegadas do pai, o Sena 

dor Luiz Viana Filho, de ·quem é sup1einte-. Politico· experiente, com 

dois mandatos anteriores de Deputado :Federal e um de Vice- Governa 

dor, reforça o grupo dos moderados do Partido. Na linha de coeren 

eia dos representantes nordestinos, quer incluir na futura Carta , 

um dispositivo que garanta a aplicação de um por cento da renda 

tributária nacional na região ao Vale do são Francisco. Como mero 

bro da Comissão Temática, não concorda com nenhuma disposição de 

lei que coloque em risco o relacionamento comercial do Brasil com 

outros paises. Nas votações polêmicas, com certeza, votará com a 

cúpula partidária ou seguirá a orientação do Planalto • 

.NARDEL VIANA - Deputado pelo Ceará. Médico e empresário, 
� 
e dono de uma rede de hospitais, recebeu apoio de todos os interessa 

dos na participação da inicia�i va privada no setor ,da saúde e está 

no segundo mandato federal. Na Constituinte atua discretamente, l_!. 

mitando-se a votar e sem participação efetiva nos debates, o que, 
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sem dúvida, facilita o seu objetivo de não desagradar a cúpula PªE

tidária. Nacionalista e regionalista, na Comissão Temática rnanifes 

tará sua aprovaçao para os dispositivos que assegurem ao Brasil 

urna posição de destaque no cenário internacional e que garantam,aos 

Estados do Nordeste, um tratamento privilegiado em relação aos do 

Centro-Sul. Situa-se no centro peeme�debista e será um aliado dos 

progre·ssistas nas questões de cunho nacionalista. 

NAURICIO RASSER - Deputado pelo Paraná. Empresário de su 

cesso chega à Constituinte, apÓs uma campanha das mais caras no seu 

Estado , sem nenhuma experiência política. Entre as suas sugestões 
-

de dispositivos para a futura Carta podemos citar: a que preve re 

eleição-para os cargos do poder exécutivo e a que asse�ura a esta 

bilidade do trabalhador no emprego, proibindo a dÍspensa imotiva 

da. Na Comissão Temática vai atuar segundo as instruções da dire 

ção partidária. É um empresário modeirno e nas questões ligadas 

Ordem Social será um provável aliado das posições progressistas. 

MIL'l'OR BARBOSA - Deputado pela Bahia. Presbítero e Presi 

dente da Sociedade Beneficiente Assembléia de Deus, chega à Cons 

tituinte sem nenhuma experiência politica. Sua Única proposta de 

dispositivo constitucional proibe �t União, aos Estados e aos Muni 

cÍpios instituir tributos sobre templos de qualquer confissão reli 

giosa. Outro que atuará na comissão Temática dentro dos limites es 

tabelecidos pela direção partidária .. Sua votação foi colhida em 

grande parte dos municipios baianos. Embora com alguma preocupação 

nas questões sociais, terá sua atuação voltada para os postulados 

evangélicos, em geral conservadores. 
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MILTON LIMA - Deputado por Minas Gerais. Pol.Ítico munici 

pal do Triingulo Mineiro, começou como Vice-Prefeito, foi Prefeito 

em Araguari, Deputado Estadual por duas legislaturas,e agora Cons 

tituinte. Foi Secretário da Ciência e Tecnologia no Governo Hélio 

Garcia e é membro do Conselho de Apoiio a Pequena e Média Empresas. 

Na Comissão Temática forma no grupo moderado, sob a orientação da 

cúpula partidária, e não acatará proposiç�es que criem dificulda 

des para a polltica externa, ora posta em prática, e nem �quelas 

que aumentam os direitos do homem e da mulher em preju.Ízo da empr� 

sa de pequeno e médio portes. 

PAULO MACARDU - Deputado por Santa Catarina. Pol.Í tico ex 

perien-te, foi Vereador e Deputado Fedi:ral- até 19 69, quando o regime 

militar cassou-lhe o mandato. Retor·nou ã· atividade- pÚblica na con 

<lição de Presidente do IAPAS. Cqnsideira-se liberal-reformista e 

não esconde a sua condição de adepto do trabalhismo da escola de 

Pasqualini. Na Constituinte apresentou propostas: proibindo a pr� 

paganda de remédios, fumo e bebidas alco6licas; incentivando a pr� 

teção ao meio-ambiente através de um programa de plantio anual de, 

pelo ·menos, cem árvores por pessoa; suspensão dos direitos pol.Ítl 

cos, de cinco a dez anos, para os condenados em atos de corrupção, 

tornando imprescritíveis os ilicitos que causem prejuizo ao erário 

público; e atribuindo competência exclusiva ao Congresso Nacional 

para a concessão de anistia. Na Comissão Temática vai engrossar o 

bloco progressista. 

PFL - PART:JtOO DA F.R.ENTE LIBERAL 
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AR"l'ONIO FERREIRA - Deputado por Alagoas. Com.eçou na ARENA 

onde ficou durante vários anos elege�ndo-se Deputado Estadual e Fe 
-. 

deral. Empresário, tem atuação parlamentar das mais discretas. É 

daqueles que raramente fazem uso da palavra e os seus votos estão 

sempre de acordo com a orientação da bancada. Segue a orientação 

da dupla Marco Maciel e Carlos Chiarelli,e engrossará as fileiras 

daqueles que não discordam das decisões das cúpulas , simplesmente 

seguem-nas. 

JOIIIVAL LUCAS - Deputado p1�la Bahia. Após um mandato esta 

dual, pelo PDS, entrou para o PFL e elegeu-se para Constituinte.Na 

Comissão Temática e em Plenário não apoiará nenhuma proposta em de 

sacordo- com a direção do seu parti ão. É conservador e ·1iderado do 

Ministro Antonio Carlos Magalhães. 

ODACIR SOARES - Senador por Rondônia. Após ocupar a Pre 

feitura de Porto Velho em duas oportunidades, elegeu-se Deputado 

Federal em 1978 e, em 1982, Senador da República. Quer ser Governa 

dor já em 1990. É oriundo da ARENA e passou pelo PDS antes de 

gar ao PFL. Quer limitar a incidência tributária nos salários 

che 

aliquota de 30%; defende a criação de mecanismos que asseguremrrail:r 

proteçao ao consumidor; propõe norma obrigando os filhos maiores 

a darem amparo aos pais; pretende rito sumário para os crimes de 

peculato e de enriquecimento ilicit.o e está sugerindo que a futura 

Constituição seja referendada por dois terços das Assembléias Le 

gislativas dos Estados. Apesar do grande número de propostas apr! 

sentadas para análise da Constituinte, ,sua participação na Subco 

missão foi de observador e analista das tsugestões aí apresentadas. 

Na Comissão Temática defenderá proposições que aumentem o poder 
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politico do Brasil no exterior,dentro de uma linha nacionalista que 

nem sempre se limita ao programa do seu partido. Acha que a divi 

da externa precisa ser bem explicada e quer maior participação do 

Congresso na formulação da polltica de endividamento. É um polit� 

co de postura controvertida e distanciado das questões de interes 

se popular. 

SARNEY FILHO - Deputado pelo Maranhão. O filho do Presi 

dente está no segundo mandato e só pensa em ser Governador.Aprese� 

tou proposta no sentÍdo de ampliar a participação das regiões nor 

te e nordeste nas transferências tributárias federaisr quer a pro� 

bição da fabricação de artefatos bélicos nucleares; sugeriu a cria 

ção da _justiça agrária e, no âmbito da Sub.e.omissão, ap.resentou su 

gestão de norma em que defen�e a neutraridade do Brasil nos confli 

tos internacionais. Na Comissão Temáticà não votará nenhuma prop� 

sição capaz de contrariar a politica externa do Governo. Embora 

com trânsito nos vários segmentos ideológicos e simpático a alg� 

mas propostas avançadas, certamente jamais dará um voto que desa 

grade o Planalto. 

PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 

ROBER.ro D'AVILA - Deputado pelo Rio de Janeiro.Jornalista

com especialização na França, notabilizou-se como apresentador de 

televisão e se elegeu reforçando o time de Brizola dentro de uma li 

nha social-democrata. Apresentou sugestões de norma redefinindo as 

competências do Executivo e do Legislativo,no que se refere à poli 

tica externa,e quer que o Brasil adote um posicionamente interna 
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cional mais de acordo com o momento histórico. Nesse sentido, vota 
.. 

ra sempre a favor de medidas afirmativas e que assegurem ,ao nosso 

�ais,uma posição de liderança entre os do Terceiro Mundo. Na condi 

ção de Presidente da Subcomissão, abriu espaço para Brizola, o que 

desagradou alguns membros mas, em Última análise, demonstra bem a 

sua afinação com o ex-governador. 

Ob,1 . : 0 p!l.Mertf.e i:Aaba)Jw /.oi.. eJ.abo11.ado peJ.o JNéSC - JMi:J..;tu.i:.O de é,�tudo,1 s;c.i..0-
écortÔrni..co,1 , a fXVl,Ü.A de mf_o/llTlaç;jM i,á exiAi:.ertf.M e da ex.pell.i..en.cJ..a de ,1,ua 
coMu-ltoll.i..a e <14,1,M-1011.i..a pa11.lamen.í:.a11.M ex.e11.ci..dM d.wz.a.n;te . ano,1 no Cortg,11.M-10 
N ac.i..onaJ.. 
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SUBCOIJUSSÃO 100S DIREITOS E GAIRAfUIAS INDIVIDUAIS 

PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

RELATOR: 

DEPUTADO ANTONIO MARIZ 

DEPUTADA LUCIA BRAGA 

DEPUTADO ANTONIO CÂMARA 

DEPUTADO DARC Y POZZA 

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

�IO JI4!MUZ - Deputado pela Paraíba. Foi Deputado Fede 

ral pela ARENA em três legislaturas consecutivas, embora conservando 

sempre alguma independência. Chegou ao PMDB,via PP,em razão de lig� 

ção com Tancredo Neves. Marcou sua passagem pela Câmara dos Deput� 

dos com uma atuação dinâmica. � de uma família tradicional e tem com 

promissos no setor agrário.embora não forme entre os que fazem coro 

contra a reforma agrária. Na Subcomissão posicionou-se contra a pena 

de morte, de banimento e de confisco e está propondo que a lei puna 

como crime,qualquer discriminação atentatória aos direitos humanos, 

além de sugerir normas que protegem a privacidade das pessoas e imp� 

dem o registro.de dados falsos e incorretos. � um liberal com tendên 

eia reformista . 

.Mft"ÔHIO CMAJRA - Deputado pelo Rio Grande do Norte. Filho 

de família tradicional, tem como base a cidade de João Cârnara,que r� 

cebeu esta denominação em homenagem ao seu pai. Foi Deputado Esta 

dual por cinco legislaturas e está no segundo mandato federal, sem 

pre pelo MDB/PMDB. Posicionamento bastante moderado e que reflete os 

compromissos assumidos ao longo de muitos anos com o setor agrário 

do seu Estado. Forma entre os centristas do partido e vota seguindo 

as suas orientações. 
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ABGAII, FEITOSA - Deputada pela Bahia. Médica e lider femi 

nista com vinculaçeos bem claras com a ala prestista do PCB. Recebeu 

apoio do Ministro da Saúde, Roberto Santos, e tem boa penetração no 

eleitorado interiorano do Estado. Define-se como socialista e afirma 

ter compromisso de defender uma reforma agrária radical, o ensino Pi 

blico gratuito e de boa qualidade, a saúde como obrigação do Estado 

e o direito de todos, à estabilidade no emprego, o direito de greve, 

a aposentadoria aos 55 anos para as mulheres e aos 60 anos para os 

homens. Seu nome não constou de nenhuma lista dos prováveis elei 

tos. Sua eleição foi uma surpresa, principalmente para aqueles que 

desconheciam ou não acreditavam no seu trabalho junto às bases. 

DJEllAL GONÇALVES - Deputado por Sergipe. Começou no PDS, 

por cujê legenda perdeu as eleiç6es para a Prefeitura de Aracaju, em 

1985. Foi Reitor da Universidade Federal de Sergipe,onde também e 

professor da Faculdade de Medicina. Esta é a sua primeira experiê� 

eia parlamentar e chega a Constituinte com vinculação clara com a fa 

mília Franco. � um defensor da iniciativa privada,inclusive no setor 

de saúde,e considera-se um liberal-nacionalista. 

JOAQUIM BAICKEL - Deputado pelo Maranhão. Aos vinte e sete 

anos chegai Constituinte ap6s trocar de posição com o pai,gue na 

legislatura passada era Deputado Federal,enquanto ele era Estadual 

De família muito rica, trocou a ARENA pelo PDS e este pelo PMDB, no 

mesmo processo seguido pelo Presidente José Sarney. Na Subcomissão 

está sugerindo: a criação de normas mantedoras dos direitos e gara� 

tias individuais da pessoa humana em todos os seus aspectos; a cria 

ção de normas responsabilizadoras do Estado pelo não cumprimento dos 
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dispositivos constitucionais relativos aos direitos humanos; e o "de 

fensor do povo" incumbido de zelar pelo efetivo respeito aos 

tos do cidadão. Como escritor é contra a censura. Um liberal 

direi 

JOS:8 �ÇA DE J!!iUORAIS - Deputado por Minas Gerais. Foi 

Prefeito de São Gonçalo do Abaeté e está no segundo mandato de Dep� 

tado Federal. � empresário rural e tem firmes vinculações com o se 

tor sendo, inclusive, membro do Conselho Nacional da Soja. 2 defen 

sor da iniciativa privada em todos os s•entidos da produção e, na Sub 

comissão, apresentou uma proposta dispondo, sobre a livre manifesta 

ção de pensamento, evidentemente a partir de urna ótica conservadora 

e moralista. Ferrenho opositor à l.iberaqã-0 do aborto. Na Subcomissão 

qu� cuida da questão agrár ia-foj suplente e, como t·i tu·lar, por ocasião 

é.a votação do relatório da Subcomissão, fechou com a UDR e os conserva 

dores. 

JOS:8 VIANA - Deputado por Rondônia. Pastor protestante,co� 

servador, com discurso bastante ao gosto dos fiéis dos cultos evang� 

lic.os, defende a propriedade privada e tem urna liderança consolida 

da no interior do Estado. Na Constituinte, está defendendo o voto 

aos militares de todas as patentes e apresentou sugestão em que pro� 

be a intervenção das Forças Armadas na vida política do Pais. Sug� 

riu, também, a transformação da !lha de Marajó em Território e, no 

âmbito da Subcomissão, sugere dispositivo em que estabelece 

casos para os quais a prisão deveria ser perpétua,e outro em 

alguns 

que 

proibe a divulgação do nome da vitima antes do encerramento da inves 

tigação policial nos crimes contra a vida. 
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LOCIA VÃISIIA - Deputada por Goiás. Casada com o ex-Governa 

dor e agora Senador Irapuã Costa Júnior. Jornalista, diz-se de pos� 

cionarnento independente do marido e tenta abrir o próprio caminho 

com a defesa de reforma sociais. Na Subcomissão apresentou urna pr� 

posta pela qual sugere dispositivos relativos aos direitos e gara� 

tias individuais. Embora fale em reformas sociais não apresentou su 

gestão âe peso nesse sentido. Dificilmente terá a independência que 

apregoa, visto que seu marido, a quem deve o mandato, é um conserva 

dor e aliado da UDR . 

.MAGUI"I'O VILfil.A - Deputado por Goiás.Vereador em Jataí, De 

putado Estadual por uma legislatura e, agora, Constituinte com um 

discurso bastante afirmativo na defesa de reformas sociais. Esta pr� 

ponde normas para a regionalização dos concursos públicos e aposent! 

daria proporcional aos vinte e cinco anos de trabalho efetivo. Na 

Subcomissão tem se posicionado sempr� a favor da ampliação dos direi 

tos relativos à cidadania. Tem muita afinidade com o Ministro Iris 

Resende. Embora não possa ser considerado um moderado, também não e 

o Constituinte progressista que se esperava.

ME!tIDES CARALE - Senador pelo Mato Grosso do Sul. Origin� 

riodo PSD, passou para a ARENA e, via PP, chegou ao PMDB.Foi Deputado 

Estadual e Federal, duas vezes Prefeito de Campo Grande, Senador em 

1974, e chega à Constituinte depois de ter perdido a eleição de 1982 

para Marcelo Miranda, que agora assume o G·overno do Estado.Sempre. t� 

ve um posicionamento liberal, por vezes defendendo teses re�ormistas , 

mas parece pouco interessado na Constituinte_, tanto que a sua vaga 

está aberta há mais de dois meses, e ainda não se decidiu a trocar a 

Superintendência da SUDECO - Superintendência de Desenvolvi.rrento do Cen 

INESC Instituto de -Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001-22 - SCS, Q. 8, 81. 8, n9 50. 49 and., Salas 435/? /9/41 
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.�33 - Brasílía - DF - Tel.: 226-8093 



• 

• 

.151. 

Direito Comercial e Constitucion al. T itular da Comissão de Consti 

tuição e Justi ç a, PDT, 1983; é Lider do PDT na câmara dos Deput� 

dos e ANC, 1987 . 

81 . JOSÉ MAURÍCIO (JOSÉ MAURÍCIO LINHARES BARRETO) 

DEPUTADO - PDT - RIO DE JANEIRO 

-HASCDIEWI'O: 22 de setembro de 1935, Campos, RJ

-FILIAÇÃO: João Borges Barreto e Francisca Li nhares Barreto

-CÔNJUGE: Maria Helena Rocha Linhares Barreto

-FILHOS: José Maurlcio, Igor Mauricio, João Borges

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito pela UEG, RJ, 1964;

com Mestrado em Direito pela UEG, RJ, 1965; e. Ad· 

min istração de Empresas, FGV, RJ. 

-MANDA'l'OS ELE'TIVOS: Deputado Federal, 1975-1979, MDB-RJ; Dep�

tado Federal, 1979-1983, MDB-RJ; Deputado 

Federal, 1983-1987, PDT-RJ; Deputado Fed� 

ral(Constituinte), 1987-1991, PDT-RJ, com 

46.748 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor da Bi blioteca PÚblica, RJ, 1958

Gerente da Caixa Econômica Federal, 1958 , 

Campos-RJ; Secretário  de Minas e Energ ia 

1983-1986, RJ. 

-OBRAS PUBLICADAS: Origem e Evolução do Contrato, Suas Característi

cas e Ramificações no Direito(Tese); A Família-

Sua Origem e Evolução na Sociedade; Divórcio e 

suas Influências no Direito Internacional Privado 

no Brasil; Medidas de Seguran ça no Código Penal 

Italiano e no Código Penal Brasileiro; Pena e Medi 

da de Segurança; Contratos no Direito do Trabalho

suas Origens, EvoJ uções e Pec, u.iaridades 
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-NISSÕ&S NO EXTERIOR: Participante do Congresso da Anistia 

Internacional, Roma, 1979; visita a 

Angola e Moçambique a convite dos res 

pectivos governos, 1980; visita à Bulg� 

ria, 1980, e à Índia, 1981, como obser 

vador parlamentar; visita à Finlândia , 

como Secretário de Minas·e Energia do 

Governo do Rio de Janeiro, 1983; . inte 

grante do grupo de deputados brasilei 

ros no Encontro dos Trabalhalhist9s,Lisboa, 

1979; Visita aos Parlamentos 

gal, França e Itália 

de Portu 

-CONDECORAÇÕES: Medalha Tiradentes do Governo do Rio de Janei

ro, por relevantes serviços prestados à Poli 

eia Militar, 1958; Titules de Cidadania: Ita 

peruna, Lage de Muriaé, Volta Redonda, Itagual, 

Duque de Caxias, Niterói, Mangaratiba, Santó 

Antônio de Pádua, Cordeiro, Cantagalo € são 

Fidélis; câmara dos respectivos municípios 

-ATOAçÃO lllllA COISISTifflD.n'E: Lembrando que 11 0 Brasil é a oitava

economia do mundo mas, ao mesmo tempo, está entre as Últimas nações 

subdesenvolvidas do planeta no aspecto social", está defendendo 

que "os imóveis mais de área continua ou descontinua superior a 50 

módulos regionais inexplorados, cujo titular exerça outra ativida 

de econômica, devem ser desapropriados para fins de reforma agr� 

ria". Nacionalista, quer que a Constitui.nte proiba "por dez anos , 

a remessa de lucros para o exterior e o repatriamento de capitais, 

bem como o pagamento de royalties, ressalvados os casos de coopera 
.,.... 

ção técnica de real interesse para o desenvolvimento tecnológico 
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do Pais'', Da mesma forma, em razão da usituação falimentar que se 

encontra o País" e porque "a moratória técnica não resolveu nada", 

quer que fiquem suspensos "pelo prazo de dez anos, os pagamentos , 

a qualquer título, da divida externa, contraída sob a forma de em 

préstimo perante instituições pri vadas". Parlamentar atuante, faz 

parte da corrente progressista dentro do PDT. 

-OOTRAS INFORMAÇÕES: Consultor Jurídico da Cruz Vermelha Bra

si leira, 1969-1973; Consultor Jurídico do I Congresso de Vereadores 

da Região Sudeste Brasileira, RJ, 1973; Procurador e Delegado do 

MDB junto ao TRE do RJ, 1969-1974; Relator do Simpósio sobre a Ba 

eia do Rio são Francisco, MDB, 1976; Titular da Comissão do Traba 

lho e Legislação Social, MDB ; Titular da Comissão de Constituição 

e Justiça, MDB; Vice -Presidente da Comissão de Serviço Público, 

MDB, 1979; Titular da Comissão de Finanças, PDT; Titular da Comis 

são de Relaç�es Exteriores, PDT, 1981; Titular da CPI sobre S�ste 

ma F inanceiro da Habitação, MDB, 1976. Titular da CPI sobre Siste 

ma Penitenciário Brasileiro, MDB, 1977; Titular da CPI sobre Cor 

rupção nos Órgãos da Administração Direta ou Indireta da 

PDT, 1981; Titular da CPI sobre "Quatro Rodas u . 

82 . LYSÂNEA.S MACIEL (LYSÂNEAS DIAS MACIEL) 

DEPUTADO - PDT - RIO DE JANEIRO 

-NASCI.MlmTO: 23 de dezembro de 1926, Patos de Minas, MG

-FILIAÇÃO: Antonio Dias Maciel e Ordália Pinto Maciel

-CÔBJOGE: Regina de Moura CarijÓ Maciel

-FILHOS: Andrea, Antonio Carlos e Armando

União, 

-PROFISSÃO: Advogado e Jornalista. Formaoo em Comunicação pela Faculda
de Filosofia, RJ; Pós-Graduação em Legisla,.;ão do l'rabalho 
pela Universidade de Maryland, EUA, 1956; DÓs-Graduaçào T8!:_ 
ceiro Mundo, Universidade de Genebra, suíça, 1978 
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-MAltiDA'IOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1970-1975, MDB-RJ; Dep�

tado Federal, 1975-1976, MDB-RJ; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PDT-RJ, 

com 36.913 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Assistente Juridico do Ministério do Traba

lho, RJ, 1953 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Viagem oficial à Genebra, como Presiden

te da Comissão de Justiça e a serviço 

do Conselho Mundial de Igrejas, CMI 

1977-1978 

-ATUAÇÃO NA CONSTifflllffE: Quer que o Congresso Nacional, a 

cada quatro anos, promova a revisão das concessões de emissoras de 

rádio, AM, FM, de televisão ou estações retransmissoras de qual:_ 

quer tipo, pois, diz, ''o domínio da comunicação condu z a inevitá 

vel poder de convencimento da opinião pública, o que tem sido apr� 

veitado para a formação de deturpação da consciência politica". D� 

fende que apenas o Congresso Nacional possa aprovar lei que conce 

da anistia. Apresentou proposta na qual limita em cinco por cento 

do orçamento da União as despesas diretas e indiretas das Forças 

Armadas. Votará pela extinção do Instituto da Censura. Foi um dos 

fundadores do grupo autêntico do MDB, esteve no PT, e é hoje um cri 

tico dé Brizola dentro do PDT. Foi relator da Subcomissão dos Direitos 

Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Seu relatório foi 

chamado pelo bloco conservador de "carta de sonhos". Propôs que a 

cidadania seja exercida a partir da participação popular de forma 

efetiva nas decisões oficiais pela consulta plebiscitária, pelo s� 

frágio universal, pela iniciativa na elaboração das leis e pela 

participação direta na designação dos membros da Defensoria do 

Povo e do Tribunal Constitucional. Inclusive, criou no anteprojeto 
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a figura do voto destituinte, pelo qual o parlamentar que trair os

compromissos assumidos em público perderá o mandato. Afirma que o 

voto é um 11 direito 11 mas sugere que seja obrigatório. Uma das vozes 

mais respeitadas do grupo progressista é o principal lider da es 

querda no seu partido. 

-00".l"RAS INFORMAÇÕES: Membro da Comissão de Direitos Humanos

ONU, 1977; como parlamentar, foi cassado pelo ex-Presidente Getse+ 
.. r ;1o • 

na sua segunda legislatura; foi Vice-Lider do MDB, 1973 ;.Presiden:té: ·-.:

da Comissão de Minas e Energia, MDB, 1975; Titular da ComissÃo .d�.
· ,  . .

Trabalho e Legislação Social; Titular da Comissão de Constituição

e Justiça, MDB, 1970-1974.

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

83 . FRANCISCO ROSSI (FRANCISCO ROSSI DE ALMEIDA) 

DEPUTADO - PTB - SÃO PAULO 

-NASCDmR'l'O: 10 de julho de 1947, Caçapava, SP

-FILIAÇÃO: Altino de Almeida e Mercedes Rossi de Almeida

-CÔNJUGE: Ana Maria de Almeida

-FILHOS: Ana Paula, Francisco e Ana Lúcia

-PROF�SSÃO: Advogado, formado em Direito pela Faculdade de 

Direito de Osasco, 1972 

-MMIDATOS ELETIVOS: Prefeito, 1973-1977, ARENA-Os.asco; Deput�

do Federal, 1979-1983, ARENA-SP; Deputado 

Federal(Consti�uinte), 1987-1991,: PTB-SP, 

com 141.863 votos

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Educação e Turismo, SP, 1980-

1981 
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-ATUAÇÃO D COHSTITOílllJTE: É proprietário de emissoras de rádio 

e não concorda com a criação do Conselho Nacional de Comunicação·.·· 

E favorável ao voto facultativo a partir dos dezesseis anos e quer 

que o mandato do atual Presidente tenha apenas quatro anos de dura 

ção. Foi relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos 

Políticos e incluiu no seu anteprojeto dispositivos que asseguram: 

eleições para deputados estaduais e federais pelo sistema distri 

tal misto; maioria absoluta de votos nas eleições presidenciais ; 

Mandatos presidenciais de quatro anos permitida uma reeleição; ma� 

dates de senadores reduzidos para quatro anos; permissão de regi� 

tro de candidatos para um cargo no Legislativo e outro no Executivo; 

e liberdade de organização partidária. Pode aceitar reformas nos 

planos Institucional e Social,mas ficará com os conservadores qua� 

do a questão for no campo econômico. 

-OOTRAS ll!FORNAÇÕES: Foi Vice-Presidente da Comissão de Cons

tituição e Justiça, ARENA, 1979-1980; Oriundo da ARENA, procurou 

abrigo no PTB ao sentir a debilidade eleitoral do então Partido da 

Governo. 

84 . GASTOJSIE RIGHI (GASTONE RIGHI CUOGHI) 

DEPUTADO - PTB - SÃO PAULO 

-aASCnmitn"O: 06 de janeiro de 1936, Santos, SP

-FILIAÇÃO: Cuoghi Giuseppe e Valentina Zo·fole Cuoghi

-CÔNJUGE: Lucyenne Pietro Cuoghi

-FILHOS: Selene, Flá vio Henrique,S�rgio Henrique e Cybelle

-PROFISSÃO: Advogado e Jrofessor. Formado pela Faculdade de 

Direito de Santos, 1959; Pós-Graduação em Direito 

Econômico e Financeiro, USP, 1970; Mestrado em Oi 

reito Comercial, USP, 1972 
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-NMU>A"l'OS ELETIVOS: Deputado Federal ,1967-1971,MDB-SP ; Deputado

Federal, 19B3-1987, PTB-SP; Deputado Fed� 

ral(Constituinte), 1987-1991, PTB-SP, com 

40.010 votos 

-CONDECORAÇÕES: Medalha dos Andrada, Instituto Histórico· e

Geográfico de Santos, 1967; M·edalha do MéritQ 

do _Congresso Internacional do Trabalho, 1968 

-ATUAÇÃO HA COJNJSTITUilfl'E: Defende a participação da iniciati

va privada na área do ensino,mas sem o repasse de verbas públicas. 

Diz ele que: "os Estados e a Federaç;;o são ficções que s.omente de·s 

servem à eficácia da administração p�blica. Não passam de traços 

no mapa brasileiro e de enunciados constitucionais que não tim res. 

paldo histórico e muito menos funcionalidade''. Por isso, está pr� 

pondo que os Estados sejam "substituiàos �or regiões geoeconômicas 

e metropolitanas, que com maior racionalidade poderiam equacionar, 

planejar e administrar os problemas e necessidades comuns, perrn
.:::..

tindo o seu desenvolvirnento".Na Leforma agrária defendeu as pr� 

postas dos conservadores e da UDR. No plano econômico tem, com o 

seu Partido, criticado eventualmente o Governo, mas, o PTB, e con 

siderado corno um futuro aliado do Planalto,caso a maioria que hoje 

o apoia venha a ser abalada. Insistindo com o discurso trabalhista

histórico, atira farpas à esquerda e à direita, mas, na realidade 

o seu compromisso, bem corno a quase totalidade da sua bancada,está

mesmo com o bloco conservador, salvo reformas no plano institucio

nal e algumas no social.

-OOTRAS IJNJFORHAÇÕES: Foi cassado em 1969 pelo entao AI-5; Ti

tular da Comissão de Constituição e Justiça, PTB, 1983; É lÍder do 

PTB na câmara dos Deputados e na Assembléia Nacional Constituinte, 

1987; 
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85 . JOAQUIM BEVILÁCQUA (JOAQUIM VICENTE FERREIRA BEVILÁCQUA) 

DEPUTADO - PTB - SÃO PAULO 

-NASCIMENTO: 27 de março de 1944, são José dos Campos,SP

.158·. 

- FILIAÇÃO: Hélio Walter Bevilácqua e Le:ny Euzébia Ferreira Bevil�cqua

-CÔ!SIJOGE: Celiz a Anderaos Medeiros Bevilácqua

-FILHOS: Luiz Vicente, Paulo Vítor, Vera e Isabela

-PROFISSÃO: Industrial, Comerciant,e e Advogado. Formado pela

Faculdade de Direito do Vale do Paraiba, 1968 

-1!4!MIDATOS KLETIVOS: Vereador, são ,José dos Campos, 1973-1975,

MDB-SP; Deputado Federal, 1975-1978, MDB-

SP; Prefeito, são José dos Campos, 1978-

1982, SP; Deputado Federal(Constituinte), 

1987-1991, PTB-SP, com 43.400 votos 

-MISSÕES W EXTERIOR: Visita ao Japão e Paquistão, como mem 

bro da União Interparlamentar, 1976;pa� 

ticipante do Seminário Latino-Americano 

do IDEP, Santiago e Quito, 1977 

-CONDECORAÇÕES: Medalha Santos Dumont, Governo de Minas Gerais ;

Medalha Santos Dumont, Ministério da Aeronáu 

tica; Medalha Oscar Freire, Faculdade de Di 

reito do Vale do Paralba, 1968; Medalha de 

Ouro, I Centenário de Emancipação Politica de 

Lorena, SP, 1986; Medalha da PM, SP; Medalha 

Cassiano Ricardo, câmara Municipal de são Jo 

sé dos Campos; Medalha do L yons Internacional; 

Titulo de Bombeiro Honorário do Estado de são 

Paulo; Cidadão Honorário de Monteiro Lobato ,· 

SP, Guidoval e Cataguases, MG 
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-ATOAçÃO HA CONSTITOIHE: Pretende que a União, os Estados

o Distrito Federal e os Municípios apliquern,pelo menos ,trinta por

cento das respectivas receitas tributárias na promoção humana dos

seus habitantes carentes. É favorável à participação dos traba1ha

dores nos lucros das empresas e afirma que as empresas que conce

dem tal participação,geralmente, "não sofrem paralizaçÕes promovidas

por greves e registram o menor n�rnero de acidentes e as mais altas
' . 

taxas de produtividade". Considera o sistema parlamentar de Gover
·... 

no "mais democrático e representativo''. Foi escolhido pelo•rel�tot

Bernardo Cabral corno um dos seus auxiliares na el.aboração do ptoj_�

to de Constituição. f um político sensível aos problemas �ociais e

tem um perfil liberal-progressista que, certamente, o 

a favor de dispositivos de cunho nacionalista no plano 

e reformista no institucional e no social.

coloc-êl,rá
. . .  : 

.

-
' .  economico

-OUTRAS DWOMAÇÕES: Quando Prefeito de são Jose dos Campos ,

criou o Centro de Orientação sócio-Educacional do Menor Trabalha

dor, que foi reconhecido como modelo pela UNICEF, para a América 

Latina. Ainda como Prefeito, aceitou um convite de Paulo Maluf · e 

foi para o PDS, causando um susto. Mesmo assim, foi reconhecido 

como deputado preparado, atuante e democrata. Foi, tarnbérn, Preside� 

te da Bancada Paulista do MDB; Líder do MDB; Presidente da Cornis 

são de Justiça e Titular da Comissão de Redação na câmara Munici 

pal de· são José dos Campos; fundador da Associação dos Advogados 

de são José dos Campos. Corno Deputado Federal foi Titular da Cornis 

são de Constituição e Justiça, MDB, 1975; Titular da Comissão Esp� 

cial de Política Demográfica e Reélivisão Territorial, MDB; Titular 

da CPI das Multinacionais, MDB; Pr·esidente da CPI sobre Especul� 

ção Imobiliária, MDB; e Vice-Líder do MDB. 
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PT - PARTIOO DOS TRABALBAOORES 

86 . LOIS INÁCIO LULA DA Sll.VA (LUIS IN.Á,CIO LULA DA SILVA) 

DEPUTADO - PT - SÃO PAULO 

-JMASCllllEINJTO: 06 de outubro de 1945, Garanhus, PE

.160. 

-Fn.IAÇÃO: Aristides Inácio da Silva e Ellridice Ferreira de _Melo

-CÔNJUGE: Marisa Letícia da Silva

-FILHOS: Marcos Cláudio, Fábio Luís, Sandro Luis, L,ú z Clá�dio

e Lurian 

-PROFISSÃO: Metalúrgico

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte),1987-1991,

PT-SP, com 651�763 votos 

-ATUAÇÃO NA COINISTirolliTE: É o líder do Partido na Constituinte.

Diz que o Estado deve assegurar e proteqer a propriedade privada; 

sendo a de uso pessoal insuscetível de desapropriação e a de bens 

de produção desapropriável "por necessidade pública ou interesse 

social". É favorável à criação do Conselho Nacional de Canunicação, 

às eleições diretas para Presidente em 1988, à reforma agrária co� 

limitação do tamanho da propriedade, ao voto facultativo, à liber 

dade de organização sindical e de greve, a toda forma de particip� 

ção popular nas decis;es governamentais, e à estatização _do siste 

ma financeiro. Sem nenhum favor, é, hoje, a maior liderança pop� 

lar no Pais e atua na Constituinte na condição de mais importante nome do blocb. . � .. 
progressista. Nos Últimos meses tem se mostrado aberto ao diálogo 

com todos os segmentos da vida pública nacional, o que pode colo 

cá-lo na condição de peça fundamental nas negociações que., fatal 

mente, acontecerão nos momentos decisivos da Constituinte. Afinal, 

dirige um partido que, embora pequeno, é o mais atuante na Consti 

tuinte e tem o privilégio de ser o único que vota em bloco, coerente com seu 

programa, seus Órgãos e as decisões de sua bancada. 
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-OUTRAS INFORMAÇÕES: Revelou-se para o cenário pol itico nacio

nal como lider sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de são Ber 

nardo do Campo. Dirigiu os principais movimentos grevistas a pa� 

tir de 1978, fundou o PT e a CUT e chega a Constituinte com a 

maior votação individual de Deputado Federal em são Paulo e no 

Pais. Muito assediado onde quer que vá, na 

atual Campanha das Diretas, como na de 1984, o mais aplaudido. t 

lider do PT na cimara dos Deputados e na ANC, 1987. 

87 . PLÍNIO DE ARRm>A S.MWA.IO (PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO) 

DEPUTADO - PT - SÃO PAULO 

-NASCD!IKNro: 26 de julho de 1930, são Paulo, SP

-FILIAÇÃO: João Batista de An�uda Sampaio e

Soa:çes de Arruda S�:i.mpaio 

-CÔNJUGE: Marieta Azevedo de Arruda Sampaio

Maria Aparecida 

-FILHOS: Mário, Fernando, VicE:rnte, Francisco, Plinio e Eduardo 

-PROFISSÃO: Advogado e Profes:;or. Formado em Direi to pela USP,

com estudos em Qesenvolvimento Econb�ico, Cornell 

University, EUA 

-MlNIDA"lOS KLE"Ji'.'IVOS: Deputado Federal, 1963�1964, PDC-SP; Dep�

tado Federal, 1985-1986, PT-SP; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PT-SP , 

com 63.899 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Promotor de Justiça, SP; Subchefe da Casa

Civil, SP; Coordenador do Plano de Ação do 

Governo, SP; Secretário dos Negócios 

dicos, SP 

-OBRAS p10JBLICM}.i\S: Capital Estrangeiro na Agricultura

Juri 

Brasi 

leira ,Ed. Vozes; Construindo o Poder Popu-lar, 

Ed.Paulinas 
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-ATUAÇÃO M CONSTITOIJNITE: Na condição de relator da Subcomis

são do Poder Judiciário e do Ministério Público, elaborou um ante 

projeto no qual procurou dotar o Judiciário de uma estrutura moder • 

na, ágil e eficiente. Quer que aos beneficiados pela distribuição 

de terras em lotes individuais ou em frações ideais de cooperati 

vas de produção,sejam conferidos titulos de dominio gravados com 

cláusula de preferência para o Órgão executor da reforma agrária , 

em caso de alienação da propriedade. Quer uma mudança radical na 

atual estrutura fundiária. É dirigente da ABRA e luta, a aé·cadas, 

pela implantação de uma reforma agrária capaz de resolver os pr� 

blemas dos agricultores sem terra. Parlamentar respeitado por suas 

posições sérias e conseqüentes, tem bom trânsito em todas as cor 

rentes ideológicas, sendo considerado um dos principais articulad� 

res da Constituinte. Com ligações jun o a Igreja Católica, um 

dos lideres da esquerda cristã e, como tal, membro ativo do bloco 

progressista. 

-OUTRAS IliFORNAÇÕES: Foi relator da Comissão Especial da Re

forma Agrária, PDC, 1963-1964; Titular da Comissão de Economia , 

PDC, 1963- 1964; Titular da Comissão de Politica Agrlcola,PDC, 1964. 

Cassado pelo regime militar em 1964. Em 1982 ficou na primeira su 

plência, em virtude de licenças pedidas por Eduardo Suplicy, que 

se candidatou à Prefeitura e ao Governo de são Paulo pelo PT, teve 

uma importante atuação no Congresso, principalmente como articula 

dor polltico. Chegou na Constituinte com a segunda maior votaçao 

do PT. 
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PL - PARTIDO LIBERAL 

88 . ADOLFO DE OLIVEIRA (ADOLFO BARBOSA NETO DE OLIVEIRA) 

DEPUTADO - PL - RIO DE JANEIRO 

-HASCIMENi'O: 26 de novembro de 1924, Petrópolis, RJ

-FILIAÇÃO: Álvaro de Oliveira e Francisca Maria C. Barbosa de Oliveira 

-CÔNJUGE: Cláudia Aguiar de Oliveira

-FILHOS: Ângela M,aria, Luiz Alexandre,

Tereza e Cláudia Beatriz 

Carlos Ney , Maria 

-PROFISSÃO: Médico e Serventuário de Justiça. Formado em Medi

cina pela Universidade do Brasil, RJ, 1948 

-MABDA"IOS ELETIVOS: Vereador, Petrópolis, 1947-1950, UDN-RJ

Deputado Estadual, 1951-1955, UDN-RJ; De 

putado Estadual, 1955-1959, UDN-RJ; Dep� 

tado Estadual, 1959-1963, UDN-RJ;Deputado 

Federal, 1963-1967, UDN-RJ; Deputado Fed� 

ral, 1967-1971, MDB-RJ; Deputado Federal, 

1971-1975, MDB-RJ; Deputado Federal (Cons 

tituinte),1987-1991, PL-RJ 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Administração Geral, Rio de

Janeiro, 1959-1960; Secretário Municipal de 

Governo, Petrópolis, RJ, 1983-1984 

-Com>i!CORAÇÕES: Ordem do Mérito Naval, Grau de Comendador, Mi

nisterio da Marinha, RJ, 1963; Ordem da Estre 

la Vermelha, Iugoslávia, 1964; Legião de Honra 

do Senegal 

-KJ:SSÕES NO EXTERIOR: Visita aos EUA, a convite do Governo 

Americano; Visita à Iugoslávia; Visita 

a Portugal, a convite do Governo Portu 

guês; Visita à Alemanha 
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-ATUAÇÃO M CONSTITUINTE: É um dos principais colaboradores

do relator Bernardo Cabral. Considera necessário alterar o nome 

do Supremo Tribunal Federal para Supremo Tribunal Nacional e quer_ • 

a criação dos tribunais superiores federal e de justiça, ficando o 

Supremo Tribunal como uma Corte Constitucional. Político da. velha 

escola udenista, tenta, ao lado de Álvaro Vale, fazer renascer o 

liberalismo das elites,disfarçando o conservadorismo com um discur 

so de forte apelo popular e de propostas reformistas no institucio 
, , 

nal e no social. Na economia, porem, m.antem a postura privatista e· 

nacionalista. Um quadro competente dos conservadores, 

influincia no trabalho de elaboração do texto final. 

com forte 

-OUTRAS IHF<lRMAÇÕES: Presidente do Instituto de Registro Imo

biliário do Brasil, SP; LÍder do PL na câmara dos Deputado� e na 

ANC, 1987. 

,PDC - PARTIDO DEIMIOCRATA CRISTÃO 

89 . SIQUEIRA CAMPOS (JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS) 

DEPUTADO - PDC - GOIÁS 

-NASCDlffi'TO: 01 de agosto de 192EI, Crato, CE

-FILIAÇÃO: Pacifico Siqueira Campos e Regina Siqueira Campos

-CÔJMJUGE: Aureny Siqueira Campos

-!FILHOS: Regina Maria, Stela, Thelma, 

Eduardo e Ulemá 

José Wilson, Jose 

-PROFISSÃO: Agricultor e Industr:ia.l

-lP<!lMIDA'l'OS ELETIVOS: Vereador, Colinas de Goiás,

ARENA-GO; Deputado Federal, 

ARENA-GO; Deputado Federal, 

1966-1967 

1971-1975 , 

1975-1979 , 
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ARENA-GO; Deputado Federal, 1979-1983 

PDS-GO; Deputado Federal, 1983-1987, PDS

GO; Deputado Federal(Constituinte), 1987-

1991, PDC-GO , com 43.483 votos 

-OBRAS PUBLICADAS: Libelo Contra um Mau Goveno e

Econômica Injusta, 1978 

Uma Ordem 

-MISSÕES "li<> EXTERIOR: Visita ao Reino Unido como membro da 

delegação brasileira, a convite do Par 

lamento Britânico, 1977; viagem de estu 

dos e observação à Formosa, China, Hong 

Kong e Japão, 1980; Observador na 

XXXVII Assembléia Geral da ONU,EUA,1982; 

membro da delegação brasileira à reuni�o 

mundiaL da UPI, Londres, 1977, e Lagos, 

1982 

-com>ECORAÇÕES: Honoriis Causa do Merito Indigenista; Medalha

de Ouro do Ministério do Interio-r, por indic� 

ção do Conselho Indigenista, 1973; Medalha 

Marechal Rondon, Governo de Rondônia, 1973 ; 

Medalha Santos Dumont, Ministério da Aeronáu 

tica, 1981; Medalha do Merito Militar, 1984 ; 

Medalha do Pacificador, 1985; Grã-Cruz da Or 

dem do Mérito de Brasilia; Comenda da Ordem 

do Ipiranga, Grau de Grande oficial, Governo 

de são Paulo, 1981; Grã-Cruz da Ordem da Es 

trela do Acre, 1982; Cidadão Honorario de va 

rias cidades do E�tado de Goi�s; Grã-cruz do 

Mérito Militar, 1984 
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-A".11'.UAÇÃO NA CO�STITUIIll.ft'R: Considera necessario que a futura

Constituição "preserve o regime de liberdade de mercado com prep� 

derância da iniciativa privada e apenas intervenção suplementar do 

Estado". Quer que o cooperativismo seja inserido no texto constitu 

cional "como princípio para a realização do desenvolvimento econo 

mico( ... ) no sentido de desconcentrar a economia, simultaneamente 

com o desencadeamento de um processo redistribuitivo de renda" . 

Preocupado com a situação do menor abandonado, está pr�pondo o aba 

timento de cinquenta por cento da renda bruta na declaração do im 

posto de renda da pessoa física adotante de menor carente. Quer 

que a educação _de nível médio assegure a formação de mão-de-obra 

profissional. É ferrenho adversário da reforma agrária e um dos m.aio 

res defensores da criação do Estado do Tocantins, do qual pretende 

ser Governador. Quadro de destaque da direita e importante membro 

do bloco conservador. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Desde o tempo da ARENA é muito ligado 

aos militares conservadores, tendo sido um dos articuladores da 

candidatura do Gal. Sílvio Frota . Nunca escondeu 
- � 

sua aversao as 

propostas de esquerda e sempre defendeu posições claramente de di 

reita e anticomunistas. Ingressou no PDC quando percebeu que o 

PDS perdera espaço político no Estado. Foi Presidente da câmara Mu 

nicipal de Colinas de Goiás, GO, 1966-1967; Delegado do PDS junto 

ao TSE, 1981-1983; Diretor do IPEAC(Instituto de Pesquisas e Estu 

dos do Congresso), 1973. Como parlamentar, foi Titular da Comissão 

do Trabalho e Legislação Social, ARENA, 1975; Titular da Comissão 

de Minas e Energia, ARENA, 1971-1975; Presidente da Comissão Esp� 

cial sobre Redivisão Territorial e Política Demográfica, ARENA , 

1975-1978; Relator substituto da CPI sobre Invasão 

Indígenas; Vice-Presidente da Comissão de Trabalho 

de Reservas 

e Legislação 
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Social, ARENA, 1976; Titular da Comissão de Defesa do Consumidor , 

PDS, 1982; Vice-Lider do PDS, 1981-1983; Tifular·�a Comissão de 
.,, 

Comunicação, PDS, 1983-1987; Presidente do Simpósio Nacional da 

Amazônia, ARENA, 1974; Titular da Comissão de Segurança Nacional , 

ARENA, 1971-1975; Vice-Líder do PDC, 1986; Líder do PDC na câmara 

dos Deputados e na ANC, 1987. 

PC DO B - PARTIDO COIIl]JIJBISTA 00 BRASIL 

,. 

90 . HAROLDO LDIA (HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA) 

DEPUTADO - PC do B - BAHIA 

-NASCIMEOO"l'O: 07 de outubro de 1939, Caetité, BA 

' -
. ,. 

-FILIAÇÃO: Benjamim Teixeira Rodrigues Lima e Adelaide Borges

Rodrigues Lima 

-CÔlliJUGE: Solange Silvany Rodrigues Lima

-FILHOS: Julieta, Valéria e Jorgilene 1 j 

-PROFISSÃO: Engenheiro. Formado em Engenharia pela UFBA, 

Salvador 

-�ATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PMDB-BA; De
., 

putado Federal(Constituinte), 1987-1991, 

PC do B-BA, com 40.484 votos 

-OBRAS PUBLICADAS: Contribuição ao Estudo Científico da Socie

dade Brasileira, SP, 1972; Itinerário 

Bahia, CBA, 1979; Questões Sobre a Consti 

tuinte, Ed. Maria Quitéria, BA, 1980; Iti 

nerário de Luta� do PC do B, Ed. Maria Qui 

téria, 1980 

. ( 
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-MISSÕES lN!O EXTERIOR: Representação Especial do Brasil no XXX

Aniversário de Fundação da República P� 

pular Socialista da Albânia, 1974; Mem 

bro da Delegação Especial em visita 

República Popular da China, 1975 

-ATIIIIAÇÃO NA COlN!STITUnr.rE: Diz que, no Brasil, "a habitação 

transformou-se em lucrativo negócio privativo. As construções vi 

sam unicamente a obtenção de lucros e de rendas elevadas. Já nao 

se constroem habitações para o povo". Defensor intransigente de 

uma anistia ampla, geral e irrestrita. Entende que o voto distri 

tal é "uma arma para acabar com os progressistas, inclusive os pr� 

gressistas dos grandes partidos". Para ele, até aqui,os setores da 

direita estão ganhando nos trabalhos de elaboração da futura Cons 

tituição e por isso defende melhor articulação entre os diversos 

segmentos da esquerda. Afirma que "na medida em que se busca a ela 

boração de uma Constituição, busca-se um pacto com a sociedade". 

Nesse sentido, diz, "concordo que a Constituição é um acordo, pe:2_ 

so que certos métodos de acordo levam a resultados desastrosos" . 

Defende, ainda, uma clara definição de empresa nacional, a proibl 

ção de exploração mineral por empresas estrangeiras, a limitação 

do papel das Forças Armadas à defesa externa, a estatização do sis 

tema financeiro e a ampliação da participação do Estado na econo 

mia; e, com relação à reforma agrária, a limitação da propriedade 

da terra e a imissão imediata na posse. Atuante e polêmico, será , 

sem dúvida, um dos mais intransigentes defensores das 

gressistas. 

teses pr� 

-00".l'RAS INFORMÇÕES: Durante o regime militar, foi preso poli

tico por três anos e anistiado em 1979. Foi Engenheiro-Chefe
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da Divisão de Operações e Manutenç�io da COELBA. Como Deputado, foi 

·vice.:_L'ider do PMDB, 1983; Titular da Comissão de E'cónomia� · IndÚs

tria e Comércio, PMDB, 1983; É o l=Lder do PC do B na câmara dos

Deputados e na ANC.

' ' 

PCB - PARTIOO-Cc»il:JMISTA BRASILEIRO 

91 . k.OBER.TO FRElM (ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE) 

DEPUTADO - PCB - PERNAMBUCO 
, 

-NASCDIENTO: 20 de abril de 1942, Recife, PE

-FILIAÇÃO: João de Figueirédo Freire e Maria

Pereira Freire 

-CtDJOGE: Leticia Baltar Frei:re

-FILHOS: Marta, Cláudia, LucLana, Mariana e João

de Lourdes 

-PROFISSÃO: Advogado. Formado' ·em Direito pela UFPE, Recife

1966 

-nmm>ÃroS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1975-1979, MDB-PE; De

putado Federal, 1979-19.83, MD'B-PE; Deput� 

do Federal, 1983-1987, PMDB-PE; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PCB-PE, 

com 75.42� votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Procurador Autárquico do INCRA,

1970 

Recife 

-OBRAS PUBLICADAS: Anistia, 2 volumes, Gráfica do Senado

-KISSOES NO EXTERIOR: MÍssão Parlamentar a Havana, Cubà,1980;

MÍssão Parla�entar·a Moscou,URSS� 1981; 
(' 

Missão P'arlamentar ·a Angola, 1986; Mis 

são Parlamentar a Serli�, RDA, 19Bl;Mis 

são Parlamentar ao México e Havana,1983 
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-ATUAÇÃO NA CONST:I".lruil!.ft'E: Apresentou, em nome ·da bancada do 

partido, uma proposta que, conforme ele próprio disse, c0nsubstan 

eia um projeto global, organizado e amplamente discutido pelo Par 

tido Comunista Brasileiro. Por esta proposta, defenderá a "subordi 

nação do poder econômico ao poder politico democrático; a particl 

pação do poder público nos setores da economia e de serviços.de in 

teresse geral da população, garantindo o monop,Ólio estatal nos ra 

mos de transporte coletivo, telefonia, energia elétrica, gás, com� 

nicaç�es; realização de uma polltica de reforma agrária que propi 

cie a fixação do homem no campo com pleno incentivo à sua produção , 

eliminando-se o regime de latifúndio, considerado contrário ao in 

teresse social. Estimulo financeiro e fiscal ao cooperativismo; es 

tatização do setor financeiro; e liberdade de iniciativa partic� 

lar com garantia da propriedade privada subordinada aos planos e 

controle do poder público para que a atividade econ�mica seja dirl 

gida aos fins sociais. Constitui-se num dos principais e incansáveis 

defensores das teses progressistas em todas as fases êa Constituinte, 

principalmente na Comissão da Ordem Econômica, onde até o Último 

momento tentou reverter a maioria conservadora que ali se instalou. 

-OU'l'RAS IllPORMAÇÕES: Dentro de uma linha muito própria do PCB

e como Lider, é um destacado e importante membro da esquerda, nota 

bilizando-se pela habilidade na articulação politica e com bom 

trinsito junto a todas as correntes ideológica&. Foi Titular da 

Comissão de Justiça na Assembléia Legislativa de Pernambuco, 1975-

1977, e Líder do MDB na mesma. Como Deputado Federal, foi Titular 

da comissão do Interior, MDB, 1979-1983; Vice-Lider do PMDB, 1983; 

to LÍder do PCB na cimara dos Deputadps e na ANC. 
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PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 

92 . J.AHIL BADDAD:> (JAMIL HADDAD) 

SENADOR - PSB - RIO DE JANEIRO 

-RASCDl!ENTO: 02 de abril de 19:26, Rio de Janeiro, RJ

-FILIAçÃO: Shicralla Haddad e Salma Haddad

-CÔHJUGE: Aida Gomes Haddad

.171. 

-PROFISSÃO: Médico. Formado em Medicina pela Universidade do

Brasil, Rio de Janeiro, RJ; Especialização err, 

Traurnato-Ortopedia pela Universidade do Brasil, 

Rio de Janeiro, RJ 

-MANDATOS ELE'.rIVOS: Deputado Estadual, 1963-1967, PSB-GB; De

putado Estadual, 1967-1971, MpB-GB; Pre 

feito, R'o de Janeiro, PDT, 1983; Senador 

(Constituinte), 1986-1991, PSB-RJ 

-lt4ISSÕES 000 EXTERIOR: Viagem à URSS, a convite do Soviete Su

preme, 1986 

-ATUAÇÃO NA COMS".rifflD:ff'E: Dizendo que 11 é necessário apagar de. 

nossa história os atos que tanto infelicitaram a Na�ão", quer que 

"os Atos Institucionais, Complementa.res e outros da mesma natureza, 

sejam declarados arbitrários e ilegítimos, considerados, em decor 

rênc,i.a, nulos os seus efeitos". Diz que "a liberdade e a autonomia 

sindical devem estar asseguradas no texto constituciona·1 1
' e que

a greve "deve ser permitida a todas: as categorias de trabalhadores, 

não existindo razão para excluir O C:' 
-· funcionários pÜblicos". i favo 

rável à liberdade de organização partidária sem interferência de

lei ordinária e a participação dos trabalhadores na gestão da em

presa. -É autor de propqsta pe�a gu�ll "vinte por� cento de toda E:! 

qualquer propriedade rural deve ser ocupado para a produção de 
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alimentos de primeira necessidade". Em todos os momentos. de d_iscu.2, · 

são, articulação ou votação esteve firme com o bloco progressista 

e na linha preconizada pelo PSB, do qua l  é llder. Continuará n�sta 

posição que ê,everá ser fortalecidê. com o ingiresso ó.e Saturnino Braga e seus 

seguidores, e, ainda, com parlamentares que deúxarão o PMDB. 

-00"1'.RAS INFORMAÇÕES: Fundador do Serviço de Acidentados do 

Trabalho, em convênio com o INPS, 1969-·1977; Membro Titular da So 

ciedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; Membro Titular da 

Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia. Como Deputado Esta 

dual, foi Presidente das Comissões de E:conomia e de Saúde; Tercei 

ro-Secretário da Mesa; Vice-Líder da Oposição ao Governo Carlos La 

cerda; Membro da CPI sobre Introdução e Uso de Anticoncepcionais 

no País; Membro da CPI sobre Tráfico de� Entorpecentes, em Estabel� 

cimentos de Ensino Estadual; Fundador do PDT, permanecendo neste 

partido até se desentender com Brizolap Presidente da Comissio Di 

retora Provisória do Partido SocialistH Brasileiro, Rio de Janeiro, 

1985-1986. Como Senador, é Titular da Comissão de saúde, PSB; Titu 

lar da Comissão de Finanças, PSB; Llder do PSB no Senado e na ANC. 

PNB - PARTIDO �XCXPALISTA BRASILEI.RO 

93 • ARTÔll:tO FARJ:AS .(ANTÔNIO ARRUDA DE FA�IAS') 

SENADOR - PMB - PERNAMBUCO 

-IIIASCIHBIIITO: 28 de novembro de 19:32, Surubim, PE
. i 

-FILIAÇÃO: Severino Barbosa de Farias e Estefania Arruda de Farias

-·cÕRJUGE: Ma:r iá. Geral da Herác leo idç Rego Farias

-FILHOS: Marcelle Maria, Eduardo 1José e Maria Carmen

-PROFISSÃO: Economista e Industrifl• Formado em Economia pela

UCPE, Recife 
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-MANDA'IOS ELETIVOS: Vereador,, Surubim, 1955-1959, PE; Deput�

do Estadual, 1963-1967, PE; Deputado Est� 

dual, 1967-1971, PE; Prefeito, Recife 

1975-1979, PE; Deputado Federal,1983-1987 , 

PDS-PE;Senador(Constituinte), 1987-1995 , 

PMDB-PE, com 1.204.802 votos 

-A'MAÇÃO 1NIA CONSTI"nll:Illff'E: É :favorável a qualquer dispositivo

que fortaleça os municlpios e os i:stados, propiciando a descentra 

lizaçio do poder, pois entende que fora disso a Federação não exi! 

te e a administração pública será sempre incapaz de corresponder 

aos anseios populares. De atuação bastante discreta, tudo indica 

que atuari bem entrosado com o bloco conservador, embora se consi 

dere um político de centro. Acontece que, na Constituinte e, pri� 

cipalrnente, nas votações polêmicas, quem "é de centro", com raras 

exceções, é porque é contra as teses da esquerda e sempre se alia 

à direita. 

-OUTRAS DlfOJRMÇÔES: Usineiro, tem fortes ligações com o

meio empresarial do Nordeste e é representante e defensor dos inte 

resses do capital nacional. Foi Presidente da Comissão de Finanças 

na Assembléia Legislativa de Pernambuco, 1967-1970; Titular da Co 

missão de Economia, Indústria e Comércio na Câmara dos Deputados , 

1983-1987; Diretor Presidente da Usina Pedrosa S/A, da Destilaria 

Outeiro S/A e Bala Formosa, Pernambuco. Éo Lider do PMB na 

1987. 

ANC, 
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-OOYRAS INFORMÇÕJBS: Titular da Comissão de Transportes ARENA; 

Titular da Comissão de Comunicação - ARENA; Vice-Presidente da Ju 

ventude Universitária Católica do Rio Grande do Sul; Vice-Presidente 

da Federação ãos Estudantes da UFRS; Presidente da União Estadual dos 

Estudantes do Rio Grande do Sul; Presidente Fundador do Centro Acadê 

mico da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos, são Leopoldo, RS; Professor Titular da Cadeira de To 

pografia da Escola de Engenharia da PUC - RS, Porto Alegre; Curso 

de Especialização em Pavimentação, SP, 1957. Um dos expoentes do 

grupo conservador, não é esquecido pelos setores progressistas por 

sua atuação no Ministério do Trabalho quando comandou forte repre� 

sao à atividade sindical com a restrição do direito de greve aos cha 

mados "setores essenciais", além de instituir o atestado ideológico 

para candidatos a cargos nos sindicatos. Por outro lado, foi 

ciaôo,à época,por usufruir de desbragadas "mordomias". 

denun 

55 . CARLOS CHIAREI.LI (CARLOS ALBERTO GOMES CHIARELLI) 

SENADOR - PFL - RIO GRAND E DO SUL 

-TSIASCDUmffO: 03 de maio de 1940, Pelotas, RS

-FILIAÇÃ@: Matteo Salvador Chiarelli e t1ari·a Gomes Chiarelli

-CÔRJOGE: Arabela Rota Chiarelli

-Fn.BOS: Matteo e Stefania

-PROFISSÃO: Advogado e Professor. Formado em D ireito pela UFRS,

Porto Alegre,1962; Pós-Graduação, Universidade de 

Madri, 1964; 

Roma, 1965 ; 

Pós-Graduação, 

PÓs-Graduç.ção, 

Universidade ,:"te 

Pniversidade de 

Colônia, Alemanha, 1969; Doutoracb em Direito do Trabalho , 

UFRS, Porto Alegre, 1969 
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-�ros ELETIVOS: Deputado Federal, 1979-1983, AREN�-RS; ,Sena

dor, 1983-1991, PDS-RS, com 906.791 votos 

-CARGOS Púm..ICOS: Secretário de Trabalho e Ação Social , RS ; 

Assessor do Prefeito Municipal, Pelotas ,, RS; 

Oficial de Gabinete da Secretaria de Justiça, 

RS 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Conselheiro Técnico dos Trabalhadores,nas

Conferências Internacionais do Trabalho 

em Genebra, Suiça, 1970-1971, 1972,1974 ; 

Delegado governamental à Conferência ln 

ternacional do Trabalho, Genebra, Suiça , 

1975; Representante brasileiro na Firmatu 

ra dos Acordos �nternacionais Bilaterais 

(Brasil-ParagQa i) sobre Itaipu, AssunçãQ, 

1976; Delegado brasileiro à Confer-ência 

Continental de Emprego, Colombia, 1976 

Professor do Curso Superior de Formação 

Internacional de Técnicos em Previdência 

Social, Madrid, Espanha, 1975; Professor 

contratado pela Universidade de Colônia, 

(Instituto de Direito da Economia e do 

Trabalho, RFA, 1969); participação em ati 

vidades universitárias nos seguintes pa! 

ses: Israel, Egito, Itália, Alemanha, Es 

panha, Colômbia, M.éxico, Peru e Argentina ; 

Membro da Comitiva Oficial do Presidente 

José Sarney na abertura da XL Sessão da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, EUA , 

1985; Viagem à China, 

no daquele pais, 1985 

a convite do gove� 
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-OBRAS PUBLICADAS: Vianual Prático do Direito clo Trabalho, Rio ,

Ed. José Konfino, 1965; Sindicato e Contrato 

Coletivo de Trabalho, Pelotas, Ed. Gráfica 

Diário Popular, 1966; Teoria e Prática da 

Nova Lei de Estabilidade, Porto Alegre, Ed . 

Sulina, 1968; Teoria e Prática da Legislação 

Rural, Porto Alegre, Ec.Sulina, 1970; Teoria 

e Prática do Prorural, são Paulo, Ed. LTR 

1972; Teoria e Prática do Sindicalismo Brasi 

leiro, são Paulo, E'd, LTR, 1974; Direito d,o 

Trabalho Rural Consolidado, são Paulo, Ed. 

LTR, 1975; A Ousadia do Equilibrio,Brasilia, 

1985 

-ATOAÇMJ) l!lllA COltiSTifflnnE: Pretende "que se dê aos trabalhadores

e empregadores, sem distinção, o direito de constituir organizações 

que os representem, nos limites da lei, e da forma que melhor lhes 

convier''."i parlamentarista e votará a favor de dispositivos que as 

segurem o direito de greve, o voto facultativo, o sistema de repre 

sentação distrital misto e o fortalecimento do cooperativismo''. Borr. 

orador, é um parlamentar que cresce nos momentos de crise e, no cas� 

de confronto ideológico quando da votação das matérias polêmicas p� 

derá ter uma atuação decisiva· com- relação ao· PFL, pÓis o 1-:ider c"ia Cons 

tituinte é o Deputado José Lourenço, de habilidade duvidosa,de linha 

conservadora e âa qual é' possivel ·que Chiarelli se contraponha em 

razão do seu perfil mais aberto. Como defensor da Aliança Demo�ráti 

ca e Lider do PFL, tem recuado na defesa das questões sociais e Lra 

balhâ..stas que tanto déstaque lhe deu nas 'le.gis·iat�ra,s· passadas. 
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-OO'TRli\S mroRMAÇÕES: Titular da Comissão de Assuntos Regionais;

Titular da Comissão de Legislação Social; Titular da Comissão de 

Constituição e Justiça, 1983-1984; Vice-Llder do PDS; Líder do PFL, 

1985-1987; Vice-Reitor da Universidade Católica, Pelotas, RS; �ire 

tor do Colégio Municipal, Pelotas, RS; Consultor Jurídico do Sindi 

cato dos Trabalhadores Rurais, Pelotas, RS; Consultor Jurldico da 

Federação dos Trabaihadores na Agricultura, RS; Membro da Comissão. 

de Atualização da CLT, 1975; Membro do Conselho Diretor âo Fun,nlt"a,i, · 

1976; Professor de Direito Social da Universidade Católica de Pelo · 

tas, RS; Titular da Comissão de Trabalho e Legislação Social, ·1979·; 

Suplente das Comiss�es de Saúde, 1979 e de Constituição e Justiça,. 

1980-1981, câmara dos Deputados; Membro do Conselho de Administra 

ção da Organização Internacional do Trabalho, 1975-1980. 

56 • CIIRISTOVAM CHIARADIA (CHRISTOVAM CHIARADIA} 

DEPUTADO - PFL - MINAS GERAIS 

-mu;c:INEHTO: 04 de setembro de 1931, córrego do Bom Jesus, MG

-FILIAÇÃO: Miguel Chiaradia e Icol.ina do N.Chiaradia

-CÔNJUGE: Antonia Pereira de Araújo

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito na UFMG, Belo Horizon

te, 1961 

-MARDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1967-1979, ARENA-MG ; 

Deputado Federal, 1979-1983, ARENA-MG; De 

putado Federal, 1983-1987, PDS-MG; Deput! 

do Federal(Constituinte}, 1987-1991,PFL-M:;, 

com 37.937 votos 

-MISSÕES RO EXTERIOR: Representante da câmara dos Deputados no

Congresso de Turismo, Roma, 1981 
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-CONDECORAÇÕES: Medalha de Honnt da Inconfidência e Medalha 

Santos Dumont, Governo de Minas Gerais;Medalha 

da Ordem do Ipiranga, Governo de são Paulo; M! 

dalha de Honra ao Mérito Legislativo, Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais 

-ATUAÇÃO ll!ilA CONSTITUiftE: É parJLamentar de atuação bastante

discreta, que forma no bloco conservador da Constituinte, estando 

à direita do próprio programa do seu Partido. Deve seguir a orien 

tação do seu Llder José Lourenço e do Ministro Aureliano Chaves. 

-OOT.RAS DIFORIMAÇÕES: Titular da Comissão de Finanças, ARENA ,

1979-1981; Titular da Comissão de Finanças - PDS, 1983; Vice-Pres1 

dente da Comissão de Finanças - PDS,, 1982; Suplente do Comissão 

do Interior - Arena, 1979-1983; Primeiro-Secretário da Mesa; Mem 

bro das Comiss5es de saúde, Educação, serviço P�blico, Finanças 

Assuntos Municipais e Assuntos Regionais; Presidente das Comissões 

de saúde, Finanças e Assuntos Regionais, Assemblé ia Legislativa de 

Minas Gerais. Foi Presic;lente Estadual do PDS, votou contra as elei 

çÕes diretas e ''tancredou" quahdo percebeu a inevitável vit6ria de 

seu conterraneo. 

57 • .ED11K TAVARES (EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE) 

DEPUTADO - PFL - PARAÍBA 

-RASCIMEN'IO: 06 de fevereiro de 1937, Cajazeiras, PB

· -FILIAÇÃO: Antonio Aquino de Albuquerque e Honorina Tavares de Albuquerque

-CÔBJOGE: Maria Clotilde e.Tavares de Albuquerque

-FILHOS: flellen Regina, Edda Maria, Edrre, Helga Maria e Hertha Maria

-PROFISSÃO: Advogado. Formado ern Direito na Faculdade E-rasilei

ra, Rio de Janeiro 

INESC ristituto de Estu�, •. �o·Econ�lcos • CGC
,. . 0058015,ll/Q9.01-22, • ses, �- 8, 81. a. n� .50, ;49 and., Salas 435/7.19/41

SupercenterVenânclo 2000-TELEX: 614837 IESE • BR-C:EP 70.333-Bresma - OF-TeL: 226--8093 



.106. 

-li4MIDA'TOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1971-1983, ARENA-PB

Deputado Federal, 1983-1987, PDS-PB; Dep� 

tado Federal(Constituinte), 

PFL-PB, com 37.048 votos 

1987-1991 

-CARGOS PÚBLICOS: Subchefe da Casa Civil, PB, 1966-1968; Chefe

da Casa Civil, PB, 1968-1970; Secretário de 

Trabalho e Serviços Sociais, PB, 19�9-1980 

-CONDECORAÇÕES: Amigo da Marinha, III Distrito Naval, Recife ,

PE; Títulos de Cidadania: Santa Helena,Triunfo, 

Bom Jesus, Viraúna e João Pessoa, PB; Titulo 

de Benemerência, Arquidiocese da Paraiba,1968; 

Diploma da Semana da Asa, MAER, 1979; Medalha 

Corleolano de Medeiros, Escola Técnica,PB,1984; 

Medalha do Mérito Judiciário do Trabalho, no 

Grau de Grande Oficial, TST, 1985; Honra ao 

Mérito, Associação Universitária de Cajazeiras, 

1971; sócio Benemérito da Associação Interame 

ricana de Direito Romano, 1972; �Ócio Honorario 

da Associação Beneficente_ Souza Rangel, João 

Pessoa, PB, 1972; Honra ao Mérito, XV Regime!!_ 

to de Infantaria, João Pessoa, PB, 1970 

-ATUAÇÃO NA COHSTITUDITE: Considera necessário restaurar o ins

tituto da estabilidade no emprego após dez anos de serviço na mesma 

empresa. Quer que o aborto seja punido como homicídio e diz que 

"não há diferença entre matar um homem na vida extra-uterina e ma 

tar um nascituro". Por outro lado, pretende que o Poder Público 

considere prioritários os financiamentos a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico para a produção de matérias-primas e me 

dicamentos essenciais, é favorável ao "reconhecimento dos direitos 
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territoriais dos povos ind.igenas como primeiros habitantes do 

Brasil", a demarcação de todas as suas terras ao usufruto 

exclusivo das riquezas naturais exisitentes no solo e subsolo dos 

seus territÓrios,ao reconhebime�to e' respeito �s suas organizações 

sociais e culturais e a plena cidadania e participação na vida do 

Pais. Parlamentar experiente e dinimico, sabe adaptar-se �s circuns 

tincias do momento polltico: cultivou amizade com o General 

Figueiredo e com o Ministro Andreazza, mas ho je adota posiçies de 

liberal, por vezes progressista, e deve acompanhar a lideran�a do 

Senador Chiarelli. 

-OUTRAS DWORMÇÕES: Titular da Comissão de Trabalho e Legisl�

çao Social - PDS, 1983-1987; Suplente da Comissão de Agricultura e 

Política Rural - PDS, 1983-1987; ice-Presidente da Comissão de 

Trabalho e Legislação Social PDS, 1983-1985; Suplente da Corru.ssào 

de Transportes PDS, 1983; Vice-Lider do PFL, 1985-1987; Titular 

da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas P9S; 

Titular da Comissão de Re�ação - PDS; Presidente do Diretório Muni 

cipal, Seção Caja&eiras, 1975 e Membro da Comissão· Executiva do Di 

retÓrio Regional, 1972-1975 da Arena, Paraíba; Delegado junto ao Co 

légio Eleitoral para a eleição do Presidente da República, General 

Ernesto Geisel, 1974; Coordenador do Projeto Experimental de Habit� 

ção da SUDENE, 1969; Presidente do Centro Paraibano de Relações PÜ 

blicas, 1969-1973; Presidente do Diretório Municipal do PDS, CaJ� 

zeiras, PB, 1982; Presidente e 'sócio Fundador do Centro Cajazeirense 

àe João Pessoa, 1969-1970; Membro das Comissões de Redação de Leis; 
, .

Constituição, Legislação· e Justiça; Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas, 1971-1975; Lider do qoverno, 1971-1975; Terceiro-Secretário , 
1 ,. 

1973-1975, e Primeiro-Secretário da Mesa, 19,77-1978, Assembléi·a Le 
-. 

l ,,., 

gislativa da Paraíba; Membro do Diretório Regional e Suplente da 
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Comissão Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal, PB; Mem 

bro ão Diretório Nacional do Partido da Frente Liberal; Primeiro Se 

cretário da Comissão Executiva Regional do Partido da Frente Libe 

ral, PB; Vice-Presidente, 1961, Presidente, 1963 e Secretário-Geral, 

1970, do Diretório Acad�mico Filadelfo de Azevedo; Rio de J aneiro. 

58 . ERALOO TINOCO (ERALDO TINOCO MELO) 

DEPUTADO - PFL - BAHIA 

-RASCDIRNTO: 20 de novembro de 1943, IpiaÚ, BA

-FILIAÇÃO: Josias de Almeida Melo e L.Í.dia Tinoco Melo

-CÔNJUGE: Clélia Silveira Andrade

-FILHOS: Rita de cássia e Eraldo

-PROFISSÃO: Técnico de Administração e Professor·. Formado em 

Administração, UFBA, Salvador, 1965-1968 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PDS-BA; Dep�

tado Federal(Constituinte), 1987-1991 

PFL-BA, com 32.164 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Assessor da Universidade Federal, BA, 1970-

1971; Assessor-Chefe da Secretaria da Educa 

• 

-

çao e Cultura, BA, 1971-1974; Diretor do De • 

partamento de Pessoal do MEC, Brasilia, DF , 

1974-1977; Secretário de Apoio do MEC, Brasi • 

lia, DF, 1977-1979; Secretário de Educação e 

Cultura, B�, 1979�1982 

-CORDECORAÇÕES: Ordem do Rio Branco, no Grau de Ofici·al, Minis

tério das Relaç�es Exteriores, 19�7; Medalha 

Ni lo Peçanha, Ministério da Educação e cultura, 

1979; Medalha Mérito Santos Dumont, Ministério 

da Aeronáutica, 1980; Ordem do Mérito da Bahia, 

no Grau de Oficial, 1981 
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-A'l'UAçÃO NA COOSTITUINTE: É contra a criação do Conselho Nacio

nal de Comunicação 1
1 para evitar a instituição de um novo poder" e 

concorda que as concessões de serviços de radiodifusão sonora ou de 

sons e imagens sejam referendadas pelo Congresso Nacional após deci 

são do Executivq. Também não concorda com a redução da jornada sema 

nal de trabalho para quarenta horas, considerando "incompreensível 
. , 

que se queira inscrever no �e xto constitucional urna meõida que vira 

encarecer a nossa produção, sendo, por isso, lntolerável nesta qu� 

dra em que o Brasil luta por maiores espaços no mercado internacional 11
• 

Para ele, "a proibição de locação e sublocação de mão-de-obra e de 

co�tratação de trabalhadores avulsos ou temporários, para a execução 

de trabalho de natureza permanente, e mormente de natureza sazonal, 

não pode prosperar, porque tal vedação ignora por completo a reali 

dade do mercado de trabalho e as próprias implicações e peculiarid� 

des de ordem econômica e social, que fazem do trabalho temporario 

uma impetuosa (sic) necessidade''. Foi o Relator da Subcomissão da 

Família, do Menor e do Idoso. Com relação à questão do aborto, afir 

ma qu� deve ser urna decisão das pessoas envolvidas, cabendo ao Es 

tado contribuir para melhor conscien�ização de cada um, mas nunca 

imgor uma decisão, pois, diz, assim "concordo inteiramente numa po� 

sibilidade de planejamento familiar, como uma decisão livre, cons 

ciente dos casais ou dos indivlduos. Entretanfo, em se tratando de 

métodos, sou frontalmente contrário ao aborto como forma de evitar 

o nascimento'', De perfil conservador, atua muito mais �m função do

pr9prio posicionamento ideológico do que do programa partidário.

-OOTRAS INFORJlillA.ÇÕES: Titular da Comissão de Educação e Cultura

PbS, 
.

l983 · ; Titular da Comissão çie Relações Exteriores;· Titular

da Comissao do Índio; Professor do Departamento de Disciplinas Básj 

cas da Escola de Administração da ÚFBA. 

.. ' 
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59 . FRANCISCO DORRELLES ( FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLE,S) 

DEPUTADO - PFL - RIO DE JANEIRO 

-RASC!DIENro: 07 de janeiro de 1935, Belo Horizonte, MG

-Fn.IAÇÃO: Mozart Dornelles e Mariana Neves Dornelles

-CÔSJOGE: Cecilia Andrade Dornelles

-FILHOS: Luciana e Mariana

-PROFISSÃO:.Professor- e Advogado. Formado 

, .. ., 'l 

.110. 

em 

Direito, UFRJ , 1954-1960; Técnico em Contabili 

dade, Escola Técnica de Comércio cânclido Mendes , 
• '  

RJ, 196 9-1970; Mestrado em Direito Público, UFRJ , 

1974-1975; Doutorado em Direito PÚblico, 

1976-1977 

UFRJ 

-IIDDATOS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte), 1987-199�,

PFL-RJ, com 71.592 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Procurador-Geral àa Fazenda Nacional, 1975-

1979; Secretário <la Receita Federal, 1979-

1985; Subprocurador-Geral da Fazenda Nacio 

nal, 1984; Ministro da Fazenda, 1985;. Presi 

dente do Conselho Monetário Nacional, 1985 

.-MISSÕES NO EXTERIOR: Representante do Brasil em vários eventos 

internacionais 

-OBRAS PUBLICADAS: É autor de várias obras sobre a questão tri

butária 

-CatmBCORAÇÕES: .Medalha do Mérito, FGV, 1974; Ordem do Nérito

da Aeronáutica, Grau de Oficial, 1975; Ordem 

do Mérito Militar,Grau de Comendad0r,1976;0rdem 

da Inconfidência,Grau de Comendador,1976; Ordem 

do Rio Branco, Grau de Comendador, 1977; Ordem 

do Mérito da RepÚbl�ca Federal da Alemanha; Or 

dem Nacional d� Legião de Honr� do G_overno 
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Francês, Grau de Cavalei+o, 1978; Medalha do 

Pacificador, Ministério �o Exército, 1980; Me 

dalha do Mérito Legislativo, Assembléia Legi� 

lativa de Minas Gerais, 1984; Medalha do Méri 

to do Rio Grande do Norte, Grau Grande Oficial, 

1986, entre outras 

-ATUAÇÃO NA CONSTIT'ODrl'E: Foi Presidente da Comissão do S�ste

ma Tributário, Orçamento e Finanças. É defensor "do primado da livre 

iniciativa, pois as interferências do Estado na vida econômica do 

País devem ter conotação puramente excepcional". Por isso, pretenàe 

"resguardar a iniciativa privada na área assistencial, onde as exp� 

riências já se revelam vitoriosas". Da mesma forma, quer que o en 

sino seja livre à iniciativa privada, não admítindo que o Estado fa 

ça a supervisão de qualidades que, segundo ele, implica em "ingerê� 

eia na organização didático-administrativa, devendo competir à pr�

pr ia comunidade e ao usuário". Entende não ser matéria constitucional 

a definição de empresa nacional e diz, a respeito, que ''a �nica de 

f inição aceitável é aquela adotada na lei das sociedades anônirr,as 

sufragada pela doutrina internacional, ou seja, a que considera so 

ciedades brasileiras as organizadas em conformidade com a lei do 

Brasil e que tem no País a sede de sua administração". É favorável 

a permanência das contratações da mão-úe-oora por intermediários ou 

locação, pois, diz, "exigências de mercado, constantemente levam 

contratação do trabalho temporário e, na área rural, a sazonalidade 

da produção, independentemente da vontade do empresário, torna in 

dispensável a contratação não permanente de mão-de-obra necessária, 

ora à colheita, ora ao plantio e preparo da terra''. Propôs re�irar 

do projeto de Constituição a expressão "rejeitar toda tentativa de 

interferência estrangeira na determinação e ... ", por cons iderá-la 
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"fraseado desnecessariamente agressivo em relação à comunidade in 

ternacional''. Manifesta-se favorável à liberdade de organização sin 

dical, "exceto nos serviços p�blicos e nas atividades definidas em 

lei e cercada das garantias necessarias para se evitar que a 'anar 

quia trabalhista'inviabilize o sistema de livre emprego e de econo • 

mia de mercado". Nessa linha, é um dos mais importantes nomes do 

bloco conservador. 

-OOTRAS INFORMAÇÕES: Professor Universitário de Direito Tributá

rio; Presidente da Comissão de Planejamento e Coordenação de Catibate 

ao Contrabando - COPLANC, 1979-1985; Membro da Comissão de Estudos 

Tributários Internacionais - CETI, Ministério da Fazenda,1981-1985; 

Representante do Brasil, na qualidade de Governador, na Junta de 

Governadores do FMI, 1985, BIRD, 1985; Coordenador das negociações 

do Plano Financeiro Brasileiro junto ao Comikê Assessor de Bancos , 

1985; Coordenador das negociações dos débitos oficiais junto a g� 

vernos ou agências oficiais de paises credores, no âmbito do Clube 

de Paris, 1985; Coordenador dos entendimentos mantidos com o FMI , 

1985; Membro do Conselho de Administração da FGV, 1986. 

60 . FRANCISCO BENJAKIH (FRANCISCO BENJAMIM FONSECA DE CARVALHO) 

DEPUTADO - PFL � BAHIA 

-KASCDmll"IO: 11 de abril de 1938, Aracaju, SE

-FILIAÇÃO: Benjamim Alves de Carvalho e Hortência R.da R::n:B:a re Carvalho 

-CÔNJUGE: Márcia Franco de Carvalho

-FILHOS: Benjamim, Ricardo, Alexandre e Francisco

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito, UEG, RJ, 1961
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-NARDATOS ELE"l'IVOS: Deputado Estadual, 1963-1967, UDN-BA; Dep� 

tado Estadu'al, .1967-1971, ARENA-BA; Deput� 

do Federal, 1979-198'3, ARENA-BA; Deputado 

Federal, 1983-1987, PDS-BA; Deputado Fede 

ral(Constituinte), 1987-1991, PFL-BA, com 

30.416 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Promotor Público Substituto, R. do Dantas

SE, 1957; Procurador ào Estado, BA, 1960 

Revisor Fiscal, BA, 1963; Promotor Adjunto 

da Capital, Salvador, BA, 1962; 

dos Transportes, BA, 1967-1971 

-HISSÕES NO EXTEiUOR: Membro da Delegação Brasileira

Conferência Interparlamentar, 

Secretário 

a LXVII 

Berlim 

Oriental, 1980; Membro da Delegação Bra 

sileira à Conferência Internacional de 

Turismo, Nova Delhi, 1983; Visita Oficial 

à República Popular da China, como repr� 

sentan�e do PDS, 1983; Membro da Corniti 

va Presidencial à Abertura da Assembléia 

Geral da ONU, 1985; Presidente da Deleg� 

ção Brasileir� na visita às Repúblicas 

do Leste Europeu, 1985 
1 

-CONDECORAÇÕES: Ordérn do Ipiranga, 1981; Medalha· do Merito

Santos bu�ont, 1980; Medalha d� M�rito Tamanda 
-

re, 1982; Ordem do Congresso Nacional, ·1984 

-Aro.AÇÃO NA CORSTlTCJ.IBTE·:oiz que "a. experiência revéla que 2. 

intervenção do Executivo no processo de concessão de anistia difi 

culta a medida pacificadora e, por isso, a competência dela deve 

ser exclusiva do Congresso Nacional''. É favorável ao "direito àe 
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associação profissional ou sindical, cujas condições de registro, de funcionamen 

to- e representação a lei estabelecerá'' .Afirma ser preciso eliminar do fu 

turo texto constitucional "estereótipos de urna particular visão do 

mundo, desfazendo o equlvoco de que o Estado possa ter por tarefa 

democratizar a livre iniciativa, ela sim, fonte essencial 'de 

cracia, precisamente por ser livre e independente do Estado". 

demo 

-OOT.RAS DIPORMAÇÕES: Presidente da CPI - Petrobrás, PDS,1980;

Presidente da Comissão de Constituição e Ju�tiça , PDS, 1982;Titular 

da Comissão de Relações Exteriores, PDS, 19�3; Oficial de Gabinete 

do Governo Juracy Magalhães, 1958; Presidente da Comissão Especial 

de Reforma do Judiciário do Código do Ministério Público, 1963; Pre 

sidente da Comissão de Constituição e Justiça, 1964, A�sernbléia Le 

gislativa da Bahia; Relator do Projeto de Divisão Territorial da 

Bahia, 1964. É tido corno um politico independente das lideranças 

baianas, vincula-se discretamente ao Senador Marco M�ciel, é atuan 

te e pode assumir posições independentes. Considera-se "liberal-pr� 

gressista 11, mas corro tal, não tem atuaà:>. 

61 • DIOCÊl!ICIO DE OLIVEIRA (INOCÊNCIO GOMES DE OLIVEIRA) 

DEPUTADO - PFL -· PERNAMBUCO 

-RASCDIBlll"lO: 21 de outubro de 1938, Serra Talhada, PE

-FILIAÇÃO: Vicente Inácio de Oliveira e Maria do Socorro Andrada

-CÔIIIJOGE: Ana .Elisa Nog_ueira Oliveira

-FILHOS: Shely, Sneldon, ShiFley e Sheila

-PROFISSÃO: Agropecuarista e Médico� Formado em Medicina pela

UFPE, Recife, 19,63 
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-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1975-1979, ARENA-PE; De

putado Federal, 1979-1983, ARENA-PE; Dep� 

tado Federal, 1983-1987, PDS-PE; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PFL-PE , 

com 59.134 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Coordenador de Acidentes de Trabalho do INPS,

Serra Talhada, PE 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Membro da Delegação Brasileira na LXXI

Conferência Interparlamentar, Sofia, Bu� 

gária, 1977; Membro da Delegação Brasi 

leira à XXXV Assembléia Geral da ONU ,  

Nova Yorque, EUA, como observador parl� 

mentar, 1980; Membro da Delegação Brasi 

leira Interparlamentar de Montevidéu, on 

de se discutiu a divida dos países da 

América Latina, 1986 

-COBDBCORAÇÕES: Medalha Pernambucana de Mérito, Classe Ouro

1978; Medalha Ipiranga, Grau de Grande Oficial, 

Estado de são Paulo, 1980; Cidadão Honorário 

de Terra Nova e CabrobÓ, Governo de Pernambuco, 

1980; Ordem do Rio Branco, Grau de Grande Ofi 

cial, Governo Federal, 1981; Medalha do Mérito 

dos Guararapes, Grau de Grande Oficial, Gover 

no de Pernambuco 

-.A.TIJAÇÃO NA CONSTITO:arI'E: ,Quer que os municipios fiquem com a 

responsabilidade do ensino de primeiro grau nas áreas rurais, f1can 

do o 12 e 22 graus nas áreas· urbanas para os estados e para a União. 

Defensor intransigente de repasse-s financeiros especiais para a re 

gião nordestina, diz 
-

, "o trato diferenciado que se propoe ju� 

INESC 1ns111u1o c1e EWdos Sdcio-Econõmlcos - ·cqc oosao15910001-22 - 'ses. a. a, ·s1. e, n9 so, 49 anc1.. Salas 435/7/9/41 
SUpefuente, VenÁnelo 2000- TELEX: 614837 IESE • BF\ - CEP 70'.333- Btasffla -' OF - Tel.: 226-8093 



.116. 

tifica-se pela situação de notória desigualdade da região, relati 

vamente ao restante do Pais". Quer a regionalização do orçamento da 

União, "de modo a facultar que peculiaridades e necessidades regi� 

nais recebam tratamento adequado e mais eficaz combate 
' 

a desigua_!. 

dade existente entre as várias regiões do Pais". Está propondo que 

a administração federal direta e indireta pague quinzenalmente a

seus servidores. É favorável à permissão ao médico para "desligame.!:: 

to dos aparelhos médicos de um paciente em coma terminal ou na emis 

são de uma medicação que iria prolongar inutilmente uma vida veget� 

tiva,sem possibilidade de recuperar condições de vida sofrivel, em 

comum acordo com os familiares". Concorda com dispositivo que asse 

gure a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. E 

parlamentarista, dinâmico, tem demonstrado preocupações com 

questões sociais e é defensor do capital nacional. No PFL é 

derado progressista. 

as 

consi 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão Polígono das Secas

ARENA, 1975-1979; Presidente da Comissão Polígono das Secas, ARENA , 

1977; Vice-Presidente da Comissão de Saúde, ARENA, 1976; Presidente 

da CPI da Indústria Farmacêutica, ARENA, 1976; Titular das CPis dos 

.. 

.. 

Hospitais, Menor Abandonado e Sudene, ARENA, 1979; Titular da Cernis • 

são de Saúde , ARENA, 1975-1979; Presidente da Comissão do Inte 

rior, PDS, 1980-1983; Titular da Comissão do Interior, ARENA, 1979- • 

1982; Vice-Líder do PFL na câmara dos Deputados, 1985-1987;Diretor

Presidente da Casa de Saúde e Maternidade são Vicente, 1974; Cirur 

gião Chefe do Hospital Agamenon Magalhães, 19 7 4; Pres·idente da So 

ciedade de Medicina de Pernambuco, Seccional de Serra Talhada,1975 ; 

Coordenador da Bancada �ederal do PDS de Pernarnouco, 1980-198l;Coo� 

denador da Bancada Federal da ARENA de Pernambuco, 1979-1980. 
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62 , JOSÉ JORGE (JOSÉ J ORGE DE VASCONCELOS LIMA) 

DEPUTADO - PFL - PERNAMBUCO 

-RASCDIENTO: 18 de novembro de 1944, Recife, PE

-Fn.IAÇÃO: Jorge Pedro de Lima e Maria José de ·vasconcelos Lima

-CÔNJUGE: Maria do Socorro Pereira Guimarães

-FILHOS: Adriana e Isabel

-PROFISSÃO: Engenheiro Mecânico e Professor. Formado em Eng�

nharia Mecânica, UFPE, Recife, 1967; Economia 

UCPE, Mestrado em Ciências, com Especialização em 

Pesquisa Operacional, UFRJ , Rio de Janeiro 

-NNIDA"J'OS ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PDS-PE; Dep�

tado Federal(Constituinte), 1987-1991 

PFL-PE, com 44.384 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Educação e Cultura,Pernambuco,

1975-1979; Secretário de Ha bitação, Pernambu 

co, 1979-1982 

�cOHDRCORAÇÕES: Medalha Pernambucana do Mérito; Medalha do 

Mérito Guararapes; Cidadão Honorário dos Muni 

cÍpios Pernambucanos: Afogados da Ingazeira 

Águas Belas, Arcoverde, Brejo da Madre de Deus, 

CabrobÓ, Capoeiras, Carpina Correntes 

Limoeiro, Maraial, Parnamirim, Ribeirão, Rio 

Formoso, Sanharó, são Vicente Férrer, Tabira , 

Tracunhaém e Venturosa 

-ATUAÇÃO HA COll!ISTITUmTE: Foi Relator da Subcomissão do Poder

Legislativo onde afirmou que "a obsolescência e a inadequação de 

quq+quer poder constituldo estão int:rÍnsicarnente ligadas ao seu 

gtrau ele centralismo". Por isso procurou, em seu anteprojeto, dotar 

o çongresso Nacional, através d�s sutas duas Casas e Comissões, de 
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novas atribuiç�es, começando pela Bdoção do parlamentarismo misto 

e, claro, fazendo retornar as prerrogativas do Legislativo, ·cornb , 

por exemplo, a capacidade de fiscalizar e controlar os gastos do 

Executivo. Para ele, 11 é essencial assegurar a liberdade para a pe� 

quisa cientifica, evitando a tutela estatal num setor tão vital p� 

ra o futuro do país". Segue a liderança de Marco Maciel, é privati� 

ta e acha que a nossa lei de informática deve ser adequada às exi 

gências da conjuntura e do mercado internacional. 

-OUTRAS DU!ORNAÇÕES: Titular de Economia, Indústria e Comér

cio, PDS, 1983; professor da UCPE e de diversos cursos patrocinados 

pela administração municipal, Recife, 1967; Membro dos grupos de 

trabalho üe Reestruturação do �istema Estadual de Elaboração Estatí� 

tiça, 1968; de Implantação do Sistema de 6ontrole do ICM, 1969; de 

estudos da viabilidade da implantação de um CPD na admini.stração es 

tadual, 1969, Pernambuco. Participação no desenvolvimento de mode 

los para empresas de saneamento - ACQUA-PLAN, Recife, 1972-1973 

Técnico da CETEPE e do CONDEPE. Coordenador da equipe de e'laboração 

do Programa de Ação Coordenada do Governo de Pernambuco, Recife 

1971. 

63 . JOSÉ LDIS (JOSÉ LINS ALBUQUERQUE) 

DEPUTADO - PFL - CEARÁ 

-NASCDIENTO: 06 de agosto de 1920, Crateús, CE

-FILIAÇÃO: Edgard Albuquerque e Francisca Cavalcante de Albuquerque.

-CÔRJUGE: Mar ia Nise S. Lins :A,lbuquerq_ue

-FILHOS: Silvana, Hermano, Carlos André e Luciana

-PROFISSÃO: Engenheiro. Formado em Engenharia pela Escola Na

ci�nal de Minas e Metalurgia, Ouro Preto,MG,1948 
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-MAHDATOS ELETIVOS: Senador, 1979-1983, ARENA-CE; De�utado Fe

deral(Constituinte), 1987-1991, PFL-CE 

com 39.784 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Engenheiro da Companhia de Força e Luz de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1948-1950; 

Diretor da Escola de Engenharia da UFCE, 

Fortaleza, CE, 1958-1962; Diretor da Divisão 

àe Engenharia, Estudos e Projetos do DAER I 

Fortaleza, CE, 1959; Secretário de Planej_�_ 

menta, CE, 1965-1968; Secretário de Viação e

Obras, Minas e Energia, Fortaleza, CE, 1963-

1965; Superintendente da SUDEMA, são Luiz , 

MA, 1968-1969; Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS , 

1968-1974; Presidente do Conselho de Adminis 

tração do Plano de Urbanização de Fortaleza, 

CE, 1974; Superintendente da SUDENE, 

1978 

1974-

-MISSÕES RO EXTERIOR: Mexico, como participante do Congre·sso

sobre Zonas Áridas; Representante do 

Congresso Brasileiro na ONU, como �bser 

vador parlamentar, 1982; Representante 

do Congresso Nacional junto ao 

Japonês, Tóquio, 1983 

Senado 

-OBRAS PUBLICADAS: Método para Determinação das Diretrizes das

Estradas - Estabelecimentos de Planos de

Viação; Elementos de Álgebra dos ConJuntos; 

Sobre Irrigação em Regiões Subdesenvolvidas ; 

A Irrigação e o Nordeste; Nordeste-Um Carrpo

de Esperança Produtiva; Por um No.:-desi:e 
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Progressista; Para Onde Vai o Nordeste; Nor 

deste - Desenvolvimento e Segurança 

-CONDECORAÇÕES: Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,

197 5; Medalha da Ordem do Rio Branco, Grau de Co 

mendador, 1975; Medalha da Ordem do Mérito da 

Bahia ,Grau de Comendador, 1977; Medalha do Paci 

ficador, Ministério do Exército, 1977; Medalha 

câmara Cascudo, Governo Rio Grande do Norte , ' 

1977; Medalha Euclides da Cunha, Clube dos

Estados, são Paulo, 1978; Medalha da Ordem do 

Mérito Militar, Grau de Comendador, 1979; Meda 

lha da Ordem do Mérito Aeronáutico, Grau de 

Grande Oficial, 1980; Medalha Mérito Tamandaré, 

Minist�rio da Marinha, 1980; Medalha da Ordem 

do Ipiranga, no Grau de Grande Oficial, são 

Paulo, 1981; Medalha Alcides Carneiro, Camp� 

nha Nacional das Escolas da Comunidade, 1982 ; 

Grande Oficial da Ordem do Mérito de Bras 1li�,. 

Governo do Distrito Federal, 1982 

-A"fflAÇÂO NA CONSTITUIRTE: Foi Presidente da Comissão da Ordem

Econômica,onde não conseguiu assegurar a normalidade dos trabalhos

a ponto de permitir que o grupo conservador saísse vitorioso em ma 

nobras para não permitir a aprovação do anteprojeto do relator, Se 

nador Severo Gomes. Acatou todas as ordens da direita e teve que su 

portar todos os protestos da esquerda, que lhe acusou de pusilânime 

e a serviço da UD�. tum polltico experiente e dinâmico, com um pe� 

fil ideológico à pirei�a do progratma do seu partido e,assim, deverá 

se conduzir durante os trabalhos da Comissão de Sistematização. 
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64 . JOSÉ SAlffANA ( JOSÉ SANTANA DE VJ\SCONCELOS MOREIRA) 

DEPUTADO - PFL -1MINAS GERAIS

-HASCDIENTO: 10 ãe abril de 1939, DivinÓpolis, MG

.121. 

-FILIAÇÃO: Edmundo Vasconcelos Moreira � Haidée Vasconcelos Moreira 

-CÔNJUGE: Lourdes Rocha de Vasconcelos Moreira

-FILHOS: Bernardo, Ana Cristina e Gustavo

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito pela UFMG, Belo Hori

zonte, 1964-1968 

-HAJ!IDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1975-1979, ARENA-MG; De

putado Estadual, 1979-1983, ARENA-MG; Dep� 

tado Estadual, 1983-1987, PDS-MG; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PFL-MG , 

com 37.716 votos 

-CORDECORAÇÕES: Medalha da Ord,em do Mérito de Brasília; Grande

Medalha da Inconfid�ncia, no Grau Ouro;Medalha 

do Estado de Minas Gerais; Medalha do Alferes 

Tiradentes; Medalha Santos Dumont,no Grau Ouro 

e Prata; Medalha da Ordem do Ipiranga, no Grau 

de Grande Oficial; Grande Medalha da Ordem do 

Mérito Legislativo, no Grau Ouro 

-ATUAÇÃO NA COHSTITOllffE: É adversário ferrenho da "desapr� 

priação das terras produtivas, pois nossos produtores vivernem clima 

de insegurança''. Concorda com a participação dos trabalhadores nos 

lucros das empresas mas não aceita o mesmo quando obtido na forma 

de ações, pois estas "constituem principio do direito de propried� 

de". Não aceita o principio da soberania popular, porque, 

"uma vez instituido, o Estado é a �nica expressão de soberania pop� 

lar. O conceito de Estado monopoliza a soberania. Soberania a 

qualidade q�e cerca o poder. A relação do Estado com seus cidaaãos 
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'é de subordinação. Não pode haver duas soberanias, a do Estado e a 

do seu povo". 

-OUTRAS IHFORMÇÕES: Assessor do Ex-Governador Israel Pinhei,ro;

Presidente do Conselho das Medalhas da Inconfidência e Santos 

Dumont; Presidente da Assemb léia Legislativa de Minas Gerais, 1981-

1982. De linha conservadora, é um parlamentar atento às iniciativas 

da esquerda, que considera, sempre, "perigosas". Comporta-se 

um anticomunista à antiga. 

65 . JOSÉ TH<m.AZ NONÔ (JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO} 

DEPUTADO - PFL - ALAGOAS 

-NASCIMENTO: 17 de agosto de 1947, Maceió, AL

- FILIAÇÃO: Aloysio Ubaldo da Silva Nonô e Eunice Auto da Silva Nonô

-CÔJ!il.JUGE: LÚcia de Fátima da Silva Nonô

-FILHOS: Manuella e José Thomaz

como 

-PROFISSÃO: Advogado, Agricultor e Promotor. Formado em Direi

to, UFAL, Maceió 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PDS-ÂL; Dep�

tado Federal(Constituinte), 

PFL-AL, com 95.543 votos 

1987-1991 ,. 

-CARGOS PÚBLICOS: Promotor de Justiça, Batalha, AL; Promotor 

de Justiça, Viçosa, AL; Promotor de Justiça, 

Maceió, AL; Procurador da Justiça, AL; Secre 

tário da Fazenda, AL 

-ATUAÇÃO NA CO�STIT1DIIJNITE: Foi Presidente da Comissão da Organ�

zação do Estado onde, na abertura dos trabalhos, afirmou: 11 tenho 

pouco apreço pelo radicalismo partidário e acho que uma Constituinte 
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nao é de Partid o algum, mas de t od o o povo brasileir o". Quer a cria 

çao de um Tribunal d o Trabalh o na Capital de cada Estado, Distrito 

Federal e Territóri os. 

-OUTRAS IHFORMAÇÕES: Titular da C omissão de Economia,I ndÚstria

e Comércio, PDS, 1983-1984; Titular da Comissão do Interior; Vice

LÍder do PFL. Parlamentar atuante, com vocaçã o de articulador, sonha 

em ser candidato ao g overn o d o seu Estad o e atua na lin�a de frenie 

da ala progressista do PFL. Com certeza, em questões in stituci onais

e social, deve reforçar o bl oc o pr ogressista da �onstituinte; i vi! 

to como o lider da "esquerda do PFL", se é que o PFL tem esquerda. O

se� perfil óe político l"í'Oêerno1 atuante e êe {efensor c:e �repostas progressistas 

o torna un'\él voz di.scorêtante co conservaeior PFL.

66 , LOIS EDUARDO (LUIS EDUARDO MARIN DE MAGALHÃES) 

DEPUTADO - PFL - BAHIA 

-RASCDIENTO: 16 de març o de 1955, Salvad or, BA

-FILIAÇÃO: Antôni o Carlos Peixot o de Magalhães e Arlette Marin

de Magalhães 

-CÔNJUGE: Michelle Marie Pimentel Magalhães

-FILHOS: Paula , Carolina e Luis Eduardo

-PROFISSÃO: Empresári o e Advogado. F ormado em Direito pela 

UFBA, Salyador, 1975-1981 

-NABDATOS ELETIVOS: Deputad o Estadual, 1979-1983, ARENA-BA; De

putad o Estadual, 1983-1987, PDS-BA; beput� 

d o Federal(C onstituinte), 1987-1991, ·?FL

BA, com 93.873 votos( o mais votado da 

Bahia) 

-CARGOS PÚBLICOS: Oficial de Gabinete d o Governad or do Estado,

Salvador, BA, 1973-1975 
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-c<»U>ECO.RAÇÕKS: Grande Oficial da Ordem do Mérito da Bahia ,

Governo da Bahia, 1983; Mérito Rui Barbosa,Tri 

bunal de Contas do Estado da Bahia, 1984 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Para ele, 11 0 eficiente desempenho da 

atividade produtiva pressupõe, nao negar a livre contratação e

a livre dispensa", mas admite a "estabilidade no emprego, asse·gurada 

indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equ�v! 

lente, com incidência de multa, em uma ou outra hipótese proporei� 

nalmente progressiva em relação ao tempo de serviço". Diz que · 11 não 

se deve confundir a democratização das oportunidades, oferecida p� 

la livre iniciativa, e o estimulo à participação de todos nos seus 

resultados, mediante democratização do capital, corno a mera distri 

buição de riquezas e até dos meios de produção". Jovem, ainda, atua 

na Constituinte segurando a mão direi ta ào pai, 1-linistro das 

ções, Antonio Carlos Magalhães, ô.a ala conservaoora do PFL. 

Comunica 

-<Xn'RAS INFORMAÇÕES: Chefe de Gabinete do Primeiro-Secretário, 

1975-1979; Vice-Lider da Bancada da Maioria, 1981-1982; Presidente 

da Comissão Especial da Seca, 1979; Vice-Presidente da Comissão 

de Redação Final, 1981; Vice-Presidente da Comissão de Agricultura, 

1979-1980; Titular das Comissões de Reforma à Constituição, 1980,de 

Constituição e Justiça, 1980-1982, do Meio Ambiente, 1981-1982, de 

Finanças e Orçamento, 1981-1982; Presidente da Comissão Especial P! 

ra a Criação de Municípios, 1981; Presidente da Mesa, 1983-1985; Ti 

tular das Comissões de Fiscalizações e Controle, 1985 e do Desenvol 

vimento Econômico e Financeiro, 1985, Assembléia Legislativa da 

Bahia; Presidente do Conselho de Administração da Empresa Santa He 

lena S.A., Incorporações e Construções e da Empresa Baiana de Jorn! 

lisrno S.A, Correio da Bahia; Diretor da Gráfica Santa Helena Ltda 
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67 • i!iraCc»DDES GADKLW\ (MARCONDES IRAN BENEVIDES GADELHA) 

SENADOR - PFL - PARAÍBA 

-NASCDiEHTO: 23 de junho de 1943, Souza, PB

-FILIAÇÃO: Jos.é de Paiva Gadelha e Miriam Benevides Gadelha

-CÔNJUGE: Magna LÚcia Guedes de Mello Gadelha

-FILHOS: Leonardo, Mariana e Bertha

-PROFISSÃO: Médico, for,mado pela UFPE, Recife e Relações 

Econômicas Internacionais, pelo Instituto de Estu 

dos Pollticos de Paris- França 

-IIAIIDATOS ELE"l'IVOS: Deputado Federal, 1971-1975, MDB-PB; Oep�

putado Federal, 1975-1979, MDB-PB;Deputado 

Federal, 1979-1983, PMDB-PB; Senador (Con! 

tituinte), 1983-1991, PFL-PB, com 321.917 

votos 

-H.ISSÕES 1N!O EXTERIOR: Secretário da Delegação Brasileira as 

Conferências Interparlamentares de Coloro 

bo e Londres, 1975, e na cidade do 

México, 1976; integrante da delegação do 

grupo parlamentar para Estudos de Popul� 
-

çao e Desenvolvimento, no Mexico, 1983; 

Membro da Comitiva Presidencial na visi 

ta ao Japão e à República Popular 

China, 1984; realizou, ainda,viagem ó.e e! 

tudos aos EUA e Romênia e uma visita ofi 

cial à Tchecoslováquia, em 1986 

-CONDECORAÇÕES: Ordem do Mérito do Congresso Nacional; Ordem 

do Tesouro Sagrado do Japão; Ordem do Mérito 

da República Francesa; Ordem do Merito do Tra 

balho, TST e Ordem do Mérito de Brasília 
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-AT'iJAÇÃO 11A C03STITOIHTE: Foi Presidente da Comissão da Farní 

lia, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 

Comunicação. Outro Presidente que também não conseguiu conter os 

ânimos exaltados durante as votações decisivas. Para ele, o futuro 

texto constitucional não deve ter mais de duzentos artigos, devendo 

se excluir dele "toda matéria que não seja estritamente constituçio 

nal, cuja variedade e mutabilidade gere instabilidade". Em outras 

palavras: é favorável a um texto "enxuto" para a nova Carta e, poE_ 

tanto, de uma redação que não defina, com precisão, as reivindica 

ções básicas da maioria da população brasileira. Apesar de ter sido 

um dos fundadores do grupo autêntico do MDB, em função de brigas p� 

liticas na Paraiba, acabou descambando para partidos de direita, on 

de atua entre os compromissos familiares, a consciência ideológica 

e a preocupação com seu futuro politico: Ministro de Estado ou Go 

vernador. Caso consiga se libertar dessa situação "paroquial", pod� 
, 

ra ser um aliado eventual do bloco progressista. 

-OUTRAS mFC>DllAÇÕES: Titular da Comissão de Constituição e Ju�

tiça, PDS, 1983-1984; Titular das Comissões do Distrito Federal, Le 

gislação Social e saúde, PDS, 1983-1984; Vice-Lider do PDS entre 

1983-1984; Titular da CPI Aumento Populacional, PDS, 1984; Terceiro 

Secretário da Mesa pelo PFL, 1985-1986; Foi também Diretor do Hosp! 

• 

• 

tal Lidia Meira, Souza, PB; Secretário-Geral do Grupo Brasileiro da � 

União Interparlamentar; Secretário do Instituto Pedroso Horta de Es 

tudos Políticos; Vice-Líder do Parlamento Latino-Americano; Presi 

dente dos Simpósios sobre controle orçamentário pelo Poder Legisl� 

tiva 
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68 • MÁRIO ASSAD (MÁRIO ASSAD) 

DEPUTADO - PFL � MINAS GERAIS 

-J(ASCDI.E.'NTO: 20 de janei,ro de 1925, Manhuaçu, MG

-FILIAÇÃO: José Assad e Maria Assad

-CÔNJUGE: Nedy Vieira Assad

-FILHOS: José Adolfo e Mário

.127. 

-PROFISSÃO: Advogado e Professor, formado pela .Faculdade de

Direito do Rio de Janeiro em 1950 

-,.NABDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual em 04 legislaturas, entre 

1967 a 1983, ARENA-MG; Deputado Fede ral , 

PFL, 1983-1987; Deputado Federal (Consti 

tuinte ), 19137-1991, PFL-MG, can 43.432 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário do Trabalho, Assistência Social e

Desportos de Minas Gerais, 1975-i979; Chefe

de Gabinete do �ecretirio do Interior e Jus 

tiça de Minas Gerais, 1959-1961; Delegado R� 

gional do IAA, Minas Gerais 

-OBRAS PUBLICADAS: Problemata, Uma Aspiração Realizada

-MISSÕES NO EXTERIOR: Reunião de Parlamentares em Portugal ,

1985; Congresso Parlame�tar em Damasco 

Si.ria, 1986 

-C<»IDECO.RAÇÕ.KS: Medalha da Inconfidência, 1975: Medalha Santos

Dumont, Governo de Minas Gerais, 1976; Medalha 

Alferes Tirade ntes; Titulo de Cidadão Honorário 

e Benemérito de: várias munic Ípios mine iros, da 

Policia Militar e de Sindicatos de Trabalhado 

res; Medalha do Mérito Legislativo da 

bléia Legislativ a de Minas Gerais, 1981 

Asseri, 
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-ATUAÇÃO NA CüaSTITOilft'E: Como Presidente da Comissão da Sobe

rania e dos Direi tos e Garantias do Home1m e da Mulher, coordenou sa 

tisfatoriamente os trabalhos, votando, quase sempre, com o bloco 

progressista. Está sugerindo aposentadoria integral para a mulher 

aos trinta anos de trabalho, inclusive para empregada doméstica.Tem 

manifestado preocupação com a atual sistemática de remessa de lu 

cros e concorda com a participação dos trabalhadores nos lucros e 

na gestão da empresa. Defende a criação de cooperativas de trabalh� 

dores rurais com o apoio e a assistincia do Estado. t favorável a 

que os sindicatos sejam independentes do Ministério do Trabalho e· 

que não possam ser dissolvidos nem sofrer intervenção pela autorid� 

de pública. Concorda com a reeleição dos Prefeitos e Vice-Prefeitos 

Municipais. Mesmo sendo ligado ao Ministro Aureliano Chaves e, po� 

tanto, considerado conservador, tem fama de bom articulador em ra 

zão do seu desempenho ao acordo mineiro l' que possibilitou a candida 

tura de Tancredo Neves. Pela postura bastante pragmática pode vir 

a apoiar algumas outras teses avançadas. 

-OOTRAS .INFORMAÇÕES: Foi Vice-LÍder do PDS, 1983; Titular da 

Comissão de Constituição e Justiça, PDS, 1983; é Vice-Lider do PFL 

na câmara dos Deputados. Atuou, tambérn,como Presidente do Clube dos 

Advogados da Zona da Mata, sediada em Manhuaçu,MG; Vice-Presidente 

da OAB, Subseção de Manhuaçu, MG; Relator da mensagem governamental 

propondo eleições diretas nas capitais, estâncias hidrominerais·, c! 

àades em área de segurança nacional, e,que instituiu o voto dos 

analfabetos. Exerceu também a função de vice-presidente da Comissão 

mista que deu parecer sobre a mensagem governamental, convocando a 

ANC. Autor de vários projetos, entre eles o projeto de criação do 

Fundo de Exaustão do Minério. Foi Vice-Líder da Arena, 1975-1979 

Vice-Presidente da Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
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1979-1963; É membro do Conselho Supetrior das Autarquias da Prefeitu 

ra de Belo Horizonte; Professor de Sociologia Educacional 

História e Filosofia da Educação . 

69 . OSCAR CORRÊA (OSCAR DIAS CORRÊA JÚNIOR) 

DEPUTADO - PFL - ViINAS GERAIS 

-HASCDIKll"lO: 14 de agosto de 194 9, Belo Horizonte, MG

-FILIAÇÃO: Oscar Dias Corrêa e Diva Gordilho Corrêa

-CÔl!iJUGE: Adriana Maria de Faria Dias Correa

-FILHOS: Renata, Gustavo, Paula, Daniela e André

e . de 

-PROFISSÃO: Advogado, formado pela UFMG, Belo Horizonte,1972 

-HMIDA"l'OS ELETIVOS: Deputado E:stadual, 1979-1983, PDS-MG; Dep�

tado Feder.al, 1983-1987, PDS-MG; Deputado 

Federal(Co:nstituinte), 1987-1991, PFL-MG , 

com 52 .654 votos 

-CONDECORAÇÕES: Medalha da Inconfidência, no Grau de Honra

1982 ; Grande Medalha do Mérito Santos Dumont , 

1981 

-ATUAÇÃO NA COlr.lSTITU.IlffE: Foi Presidente da Comissão de Organl

zação dos Poderes e Sistema de Governo e teve uma atuação serena e 

objetiva na condução dos trabalhos,o que lhe valeu o reconhecimento· 

pÜblico feito pelo relator Egidio Ferreira Lima e de outros Consti 

tuistes. Para ele,''a competência tributária é atribuição exclusiva 

e indelegável do poder legislativo". Discordando de antiga prete� 

são dos nordestinos, apresentou proposta segundo a qual " a União 

não poderá instit�ir tributo que nâto seja uniforme em todo o Terri 

tório Nacional ou implique distinçâío ou preferência em relação a 

qualquer Estado· ou Municipio". Estit defendendo dispositivo que adml 

te o emprestimo compulsório no caso de guerra ou sua iminência, 
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calamidade pública e conjuntura grave, esta, desde que reconhecida 

pelo Congresso Nacional. Parlamentar dinimico, é considerado um dos 

mais capazes da nova safra de politicos mineiros e por suas atitu 

des até aqui, pode reforçar o bloco progressista nas votações pol� 

micas nos planos institucional e social. No econômico é nacionalis 

ta e privatista. 

-OOTRAS I.NFORMÇÕES: Titular da Comissão de Econornia, IndÚstria 

e Comércio, PDS, 1983-1987; Titular da Comissão de Relações Ext�ri� 

res, PDS, 1986; exerceu as funções de O1:icial de Gabinete do Gover 

no Rondon Pacheco, 1972-1974, e Chefe de Gabinete do Presidente da 

USIMINAS, 1976-1978 

70 . OSVALDO COÊLBO (OSVALDO DE SOUZA COÊLHO) 

DEPUTADO - PFL - PERNAMBUCO 

-NASCDmNTO: 24 de agosto de 1931, Juazeiro, BA

-FILIAÇÃO: Clementino de Souza Coelho e Josepha de Souza Coelho

-CÔHJUGE: Anamaria Cruz de Souza Coelho

-FILHOS: Patrícia, Guilherme, Ana Carolina, Ana Josepha,

Maria e Ana Amélia 

-PROFISSÃO: Industrial e Pecuarista, formado em Direito

UFPE, 1955 

Ana 

pela

-MNDA'l'OS ELKTIVOS: Deputado Estadual, 1955-1967, PE; Deputado

Federal, 1967-1971, ARENA-PE; Deputado Fe 

deral, 1979-1��83, ARENA-PE; Deputado Fede 

ral, 1983-1987, PDS-PE; 

(Constituinte), 1987-1991, 

61.378 votos 

Deputado Federal 

PFL-PE, com 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário da Fazenda, PE, 1967-1971
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-RISSÕES HO EXTERIOR: Viajou aos EUA,a convite do Departamento

de Estado, para observação da Economia 

Rural Norte-Americana, 1967; Representa� 

te da câmara dos Deputados no Grupo da 

Amizade Franco-Brasileiro, Paris, 1980 

-CONDECORAÇÕES: Medalha Pernambucana do Mérito, 1978; Medalha

do Mérito da Cidade de Recife, 1971; Medalha 

do Mérito da Pollcia Militar de Pernambuco , 

1978 

-ATUAÇÃO M COlNISTIWIN?'E: Considera necessária a destinação 

de recursos públicos de forma a assequrar prioridade no atendimento 

das necessidades do ensino básico e médio. Está defendendo a trans 

ferência progressiva do ensino universitário para a competência dos 

Estados. Afirmando que a "região do semi-árido nordestino consticu1 

um dos maiores bolsões de miséria do mundo", está defendendo que os 

impostos de competência da União sejam, ali, cobrados com uma �edu 

ção de 50%, pois, compl:eta, "a diferença de r�nda entre os 50% mais 

ricos da área urbana do centro-sul e os 20% mais pobres do semi-á.cido 

nordestino chega a 1600 vezes". Preocupado com a questao educacio 

nal, diz que "um povo não pode ser feliz e o Pals não é capaz de e� 

plorar suas potencialidades se relega a segundo plano a educação , 

pois esta e o instrumental básico seim o qual a pessoa humana não 

capaz de exercer a cidadania e de participar da construção do seu 

próprio destino". É autor de uma polêmica proposta de eleição do 

Presidente da Re?Ública com a "participação ponderada de todos os 

Estados Federais'' , pois, lembra, "o eleitorado de são Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul soma mais da metade do 

eleitorado brasileiro e não se pode dizer que há federação em um 

processo eleitoral em que a vontade dessas quatro unidades pode 
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prevalec�r sobre as outras vinte e duas". Industrial com vocação  na 

cionalista e preocupaç�es sociais, tem independ i ncia e pode repetir 

os rompantes do seu falecido irmão, SenaLdor Nilo Coelho, 

Íavoravelmente a alg umas propostas progressistas. 

e votar 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Líder do PFL; ,foi Presidente da Comissão

de Finan ças e Orçamento na Assembléia Leg islativa de Pernambu co, em 

1957; Titular da Comissão de Ciincia e Tecnologia, ARENA, 1979; Titular da CPI 

são Francisco, PDS, 1980-1981; Titular da CornisBão do Interior, PDS, 1980�1983 

71 • PAULO PIMENTEL( PAULO CRUZ PIMENTEL), 

DEPUTADO - PFL - PARANÁ 

-NASCDIEN'l'O: 0.7 de ag osto de 1928, A varé, SP

-FILIAÇÃO: Publio Pimentel e Maria Izabel Cruz Pimentel

-CÔNJUGE: Yvone Aparecida LunardelJLi Pimentel

-FILHOS: Altair, I zabel, Yvone e VHra Lúcia

-PROFISSÃO: Advogado, pecuarista e empr«=sário. Formado pela Faculdade de

Direito do Largo de são Frai�cisco, SP, 1952 

-M.MIDATOS ELETIVOS: Go vernador, PTN-PR, 1966-1 971; Deputado 

Federal, 1979-1983, ARENA-PR; Deputado Fe 

deral(Constituinte), 1987-1991, PFL-PR,corn 

45.835 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário da Agiricultura, PR, 1961-1965

• 

• 

-CONDECORAÇÕES: Grã-cruz da Ordem de Albatroz, SP, 1978; Grande Oficial • 

Pró-rv1érito da Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, 1966 

Cruz de Distinção da Cruz Venrelha Brasileira, 1967 

Coronel Honorário da Polícia Militar do Paraná, 1967 

Medalha de Ouro da Academia de Letras José de Alencar , 

PR, 1969; Doutor Honorís Causa da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, PR, 1970; Medalha do Pacificador do

Exército Brasileiro, 1971; Cidádão Honorário de Curiti 

ba, 1965, e de são Paulo, 1967 
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-ATUAÇÃO NA CONSTI'fflllffE: Um eixemplo de indiferença para com

a Constituinte. Não se importou com a apresentaçãd de propostas e 

• se fez notar pela constante ausência dos trabalhos. Foi considerado

o "dono" dos votos no Paraná logo após o seu Governo, mas na Última
• 

• 

.. 

eleição, obteve votação abaixo da expectativa, ficando na vigésima quarta

colocação, o que, talvez, explique o seu alheamento aos trabal�os .

Empresário de grande porte na área de comunicação e na agr�lJ:ária

tem fortes ligações nos meios militares e ficará com o grupo conse�.

vador em qualquer circunstância. A menos que se ausente .•.

-OOTRAS ]]MFOJRMAÇÕES: Titular da Comissão de Constituição e. 

Justiça, ARENA, 1979-1983 

72 • RICARDO FIOZA (RICARDO FERREIRA FIUZA) 

DEPUTADO - PFL - PERNAMBUCO 

-NASCI.MEHTO: 06 de setembro de 1939, Fortaleza, CE

-FILIAÇÃO: Fernando Fiuza Pequeno e Maria de Lourdes Fiuza

-CÔNJUGE: Ilze Chaves Fiuza

-FILHOS: Elizabeth, Maria Tereza, Ricardo e Roberto

-PROFISSÃO: Advogado e pecuarista. Formado pela UFPE, 1963 e 

Doutorado em Direito(incompleto) pela UFPE 

-MMIDATOS ELETIVOS: Deputado Pederal, 1971-1975, ARENA-PE; De

putado Federal, 1915-1979, ARENA-PE; Dep� 

tado Federal-, 1979-1983, ARENA-PE;Deputado 

Federal, 1983-1987, PDS-PE; Deputado Fede 

ral(Constituin�e), 1987-1991, PFL-PE, com 

45.226 votos 
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.,-MISSÕES NO EXTERIOR: Membro da Missão Parlarrentar na reunião do Parla 

rrento Europeu-Latino-Arrericano, Colômbia, 1974; In 

tegrante da Comitiva do Ministro da Fazenda em Por 

tugal e França, 1974; Membro da Missão Parlamentar 

ao Paquistão e Japão, 1978; Membro da Comitiva do 

Presidente da República ao Canadá, 1982; Menu::lro da 

Delegação do Ministro da Fazenda aos EUA, 1983. 

-CONDECORAÇOES: Grão-Mestre da Ordem do Ipiranga, São Paulo; Medalha Per

nambucana do Mérito; Grande Oficial da Ordem do Rio Brq11 

co, Ministério das Relações Exteriores; Grande Oficial· 

do Mérito do Trabalhador; Grande Oficial da Ordem L .iber 

tador San Martin, Argentina 

-ATUAÇÃO & COffi!STifflJDNITE: Foi relator da Subcomissão de Defesa do Esta

do, da Sociedade e de sua Segurança e elaborou um projeto bastante conservador,o 

que, aliás, era esperado, pois sempre teve ligações com a direita e fez a últirra 

campanha eleitoral com um discurso bastante anticomunista. Para justificar a sua 

posição contrária à participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, diz 

que "na rredida em que nem todas as entidades empregadoras são empresas e entre 

as empresas nem todas são lucrativas, a rredida irá, constitucionalnente, discri 

minar os trabalhadores, trazendo evidente injustiça social".(!) Não concorda com 

a proibição para empresas estrangeiras atuarem na área dos serviços de saúde do 

Pais, pois entende que tal dispositivo "é xenófobo, discriminatório e ofensivo à 

liberdade de escolha do doente". Parlarrentar atuante, conservador de convicções 

sólidas,será um dos narres mais importantes da direita até o final dos trabalhos •. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Foi Titular da Comissão de Fiscalização Finance.i:ra

e Tomada de Contas, ARENA, 1971; Titular da Comissão da Bacia do São Francisco� 

ARENA, 1971; Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tornada de 

Contas, ARENA , 1972; Titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada 

de Contas, ARENA, 1975; Vice-Líder da ARENA, 1979-1980; Titular da Comissão de 

Economia, Industria e Corrércio, ARENA, 1979-1983; Titular da Comissão de Econo 

mia, Industria e Corréricio, PDS, 1983-1986; Vice-líder do PDS, 1984. 
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73 . SANDRA CAVALCAJWTI (SAND RA MARTINS CAVALCANTI) 

DEPUTADA - PFL - RIO DE JANEIRO 

-RASCDl!JffilTO: 30 de agosto de 19L�5 , Belém, PA

.135. 

-FILIAÇÃO: Djalma Cavalcanti e Conceição Martins Cavalcanti

-PROFISSÃO: Professora. Formada em Letras pela PUC-Rio, com pÓs-gradu�

ção em Língua Portuguesa, Filologia e Lingüística 

-MMIDATOS EI..ETTimS:Vereadora, 1954,-1958, UDN-RJ;Deputada Estadual(Con�

tituinte), 1960-1962, UDN-GB; Deputada Estadual 

(Constituinte),. 197 5-1979, ARENA-RJ; Deputada Fede 

ral (Constituinte), 1987-1991, PFL-RJ, com 137.595 

votos 

-CARGOS POBLICOS: Se cretária de Serviço s Sociais da G uanabara,

1962-1964; Presidenta do BNH, 1964-1965 

-OBRAS PtIBLICAD.AS: Rio - Viver ou Morrer, 1978; A Po lítica Nos

sa de Cada D ia, 198 2 

-mssÕES NO EXTRJRIOR: Delegada do Brasil junto à UNESCO, 1961;

Delegada junto à ONU, 1965 

-Aro.AÇÃO NA COlNISTiffliffE: Já se rrostrou favorável à inclusào, nofuturo

texto constitucional,de dispositivo que proiba o relacionamento diplomático do 

Brasil com países que adotem políticas oficiais de discriminação de cor, "bem co 

• mo a não permissão de atividades de empresas destes países em nosso territón.o".

• 

Privatista, concorda que as escolas particulares recebam recursos financeiros do

Poder Público e justifica afirmando que: "emquanto na área de cultura, do lazer,

do esporte, das atividades de pesquisa e no atendimento aos portadores de àefi

ciências, ocorre o repasse de verbas públicas, não se justifica que a área do en

sino fique bloqueada ao exclusivo domínio do Estado". Parlamentar brilhante, cul

ta e dinâmica, tem uma história política que a evidencia como um dos rrelhores

quadros do PFL e, em certos oorrentos, fern=mha inimiga das causas populares.

-OUTRAS INFOR.GinAÇOES: Professor,:l de Português e Literatura no 

Institu to de Edu cação do Rio de Jan,airo ; Cr iadora  da  Campanha de 

Habitação Popu lar do Br asil; Direto ra  de u m Jornal de TV, na TUPI, 
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Rio de Janeiro; Assessora para projetos especiais da firma LASA S/A, 

do Grupo Cruzeiro do Sul; Membra do Grupo de Metodologia do Projeto 

RADAM; Membra da Firma Carvalho Hosken S/A; Membra do Centro 

D.Vital; é também Vice-Lider na câmara dos Deputados, PFL, 1987. 

PDS - PARTIDO DEROCRÁTICO SOCIAL 

74  • Alft'ÔRIO CARLOS KONDER REIS (ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS) 

DEPUTADO - PDS - SANTA CATARINA 

-RASCDIE5'.i'O: 16 de dezembro de 1924 , ItajaÍ, se

-FILIAçÃO: Oswaldo dos Reis e Elizabeth Konder Reis

-PROFISSÃO: Advogado e Economista. Formado pela PUC-Rio. Estu

dou, também, Conservação de Museus no Rio de Janeiro, 

1945-1947 

-HANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual (Constituinte) , 1947:-1951,

UDN-SC; Deputado Estadual, 1951-1955,UDN

SC; Deputado Federal, 1955-1959, UDN-SC ; 

Deputado Federal, 19 59-1963, UDN-SC; Sen� 

.. 

dor, 1963-197 1, UDN-SC; Senador, 1971-1979,. • 

ARENA-SC; Governador, 197 5-1979,ARENA-SC; 

Deputado Federal (Constituinte) , 1987-1991, 

PDS-SC, com 59.042 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Chefe da Divisão de Estudos de Economia 

Florestal do IBDF; Chefe de Gabinete do Mi 

nistro da Agricultura, 1952-1954 ;Secretário 

dos Negócios da F.azenda, se, 1957 ; Secreta 

rio Especial para a Reconstrução de Santa 

Catarina, 1983 
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-OBRAS PUBLICADAS: Em Defesa da Colonização Alemã, 1948; O Im

posto de Vendas e Consignações,1948; As Res 

tr içÕes do T'imber Control ao Porto de Itajai , 

SC,1949; Em Defesa do Plano de Integração 

Nacional, 1970; Problemas da Pesca, 1971 

A Propósito dos Rumos do Desenvolvimento 

Brasileiro, 197l;Abertura e Desenvolv-imento 

Poli tico, 19'7 2; Encurtando Distâncias·;·197 5-. 

1979 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Visita Oficial à Tchecoslováquia corno 

membro de delegação parlamentar, 1962 

Observador parlamentar junto à ONU,1963-

1968; visita oficial ao P�esidente, 

Strossner, como representante do Senado, 

1966; visitas oficiais à Santiago,Buenos 

Aires, La Paz, Montevidéo, Bogotá, Quito 

e Lima, corno representante do ·Senado , 

1966; missão oficial à Nova Delhi, 1968 

-CONDECORAÇÕES: .Medalha Visconde de Cayru, PUC-Rio; Medalha 

Mérito Tamandaré; Medalha do Pacificador; Co 

rnendador da Ordem dos Amigos do Imperador , 

Irã; Grande Oficial da Ordem Leopoldo II, Bél 

gica; Grande Oficial da Ordem do Mérito do 

Chile;. Grande Oficial da Ordem de Mayo do Me 

rito da Argentina; Grã-cruz da Ordem Boyaca , 

Colômbia; Comendador da Ordem Del Sol Del 

Peru; Grande O:ficial da Ordem Nacional do i"iéri 

to do Equador; Medalha Lauro Müller; Comenda 

dor da Ordem do Mérito Naval; Grande Oficial da 

Ordem do Mérito Aeronáutico; Grande Oficial da

Ordem do Congresso Nacional; Grande Oficial da ·ordem 

do Rio Branco; Ofjcial da Ordem do Mérito Militar 
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-ATUAÇÃO NA COiSISTITUINTE: Concorda com a reforma agrária des

de que realizada a partir de "planejamento do programa à fase de 

levantamento das áreas de terras acessíveis e que sejam desapr� 

pr iadas desde que caracterizada como latifúndio ou área disponível". 

Segundo ele, se aprovado um dispositivo que impeça o repasse 

verbas públicas para as escolas particulares 11 0 Brasil dará 

de 

ao 

mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos públicos pod� 

rão ser repassados a associações culturais, clubes de futebol, em 

presas teatrais, cinematográficas e muitas outras, mas não poderão 

ser repassados à escola !". É parlamentarista e defende que o voto 

seja facultativo. Ligado aos meios empresariais do Estado, um 

político experiente com reconhecida capacidade de articulação. Um 

dos quadros mais respeitáveis no bloco conservador ,rnas com inê.epenõen 
. 

-

eia bas·::.aite para votar em c.uê.lç�er proposta. 

-OO'TRAS IHFORMAÇÕES: Foi Presidente da Comissão de Assuntos

dos Estados; Vice-Lider do Governo,em 1971; Membro das Comissões 

de Legislação, Constituição e Justiça e Relações ?Úblicas; Presi 

dente das Comissões de Redação de Leis e Relações Exteriores; Rel� 

tor da Emenda Constitucional nQ 02 de 1972; Relator do Projeto que 

criou o Programa de Integração Social; Relator Geral da Constitui 

ção da República Federativa do Brasil, 1967; Vice-Presidente da Me 

sa do Senado Federal e, integrante da Academia Catarinense de Le 

tras, 1983; Titular da Comissão de Orçamento, UDN, 1955-1963; Titu 

lar da Comissão de Educação e Cultura, 1960-1963 
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75 • D.ARCY POZZA (DARCY POZZA) .139. 

DEPUTADO - PDS - RIO GRANDE DO SUL 

-RASCDIER'l'O: 09 de julho de 1938, Bento Gonçalves, RS

-FILIAÇÃO: Emilio Pozza e Veneranàa Zoldan Pozza

-cô&luGE: Liette Tesser Pozza

-FILHOS: Giovanna e Juliana

-PROFISSÃO: Economista e contabilista. Formado em Economia p�

la Universidade de Caxias do Sul, RS, 1963 

-MAl!UlATOS ELETIVOS: Vereador, 1969-1973, Bento Gonçalves, RS,

ARENA-RS; Prefeito, 1973-1977, Bento Gon 

çalves, ARENA-RS; Deputado Federal, 1979-

1983, ARENA-RS; Deputado Federal, 1983-

1987, PDS-RS; Deputado Federal(Constitui� 

te), 1987-1991, PDS-RS, com 43.105 votos 

-MISSÕES NO EXTERIOR.: Membro da Comitiva de prefeitos gaúchos

em visita oficial à Itália, 1973; Parti 

cipante do �urso de Administração PÚbli 

ca da fundação alemã para o desenvolvi 

mente internacional, Berlim, 1975; Mem 

bro da comitiva de prefeitos e deput� 

dos gaúchos em visita oficial à Itália, 

França, Áustria e Alemanha, 1985 

-CORDECORAÇÕES: Medalha Oficial do Centenário da Imigração 

Italiana e do Sesquicentenário .da Imigração 

Alemã, 1975; Comendador da Ordem do Cavaleiro 

da República da Itália, 1975; Diploma de Pre 

feito do Ano/RS, UCAPE-SP, 1976; Colaboraãor 

Em�rito da Fundação Educacional da Região Jos 

Vinhedos de Bento Gonçalves, RS 
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-ATUAÇÃO NA COINISTifflI!N!TE: Foi relator da Subcomissão dos Di

reitos e Garantias Individuais e elaborou um anteprojeto em que 

acolheu princlpios como os seguintes: a tortura é crime inafianç� 

vel e insuscetível de anistia; é vedado o registro de convicções 

pessoais, atividades político-partidárias ou acerca da vida priv� 

da; instituição do ''habeas-data"; serviço público classificatÓrio 

e indicativo para os espetáculos públicos e programas de telecornu 

nicaçÕes sem caráter de censura; livre sindicalização e greve na 

forma da lei; propriedade subordinada à função social; e asilo p� 

lítico aos perseguidos em razão de suas atividades e convicções 

Quer que "somente aos Índios seja permitida a cata, a faiscação e· 

a garimpagem em suas terras". É privatista e considera muito acen 

tuada a presença do Estado na economia, mas votará a favor do mono 

pÓlio do petróleo. Atuante e independente, não se considera conse� 

vador, embora seu relatório,ern muitos aspectos,o tenha sido. Even 

tualmente, poderá acompanhar os progressistas em algumas votações 

relativas ao plano institucional. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Secretário do Centro de Indústria e Co

mércio de Bento Gonçalves; Presidente do Clube Esportivo Bento Gon 

çalves, 1967, 1968, 1972; Titular da 

ARENA, 1979-1983 

Comissão de Transportes , 
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76 . GERSOS PERES (GERSON DOS SANTOS PERES) 

DEPUTADO - PDS - PARÁ 

-NASCDIEltffO: 02 de maio de 1931, Cametá, PA

-FILIAÇÃO: Romeu Duarte Peres e Joana dos Santos Peres

-CÔNJUGE: Gracinda Dias Peres

-FILHOS: Rosângela Cristina, Geirson e Roselena Cristina

.141. 

-PROFISSÃO: Advogado, Jornalista e Professor. Formado em Di

reito pela UFPA 

-NMIDA'l'OS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1963-1979, ARENA-PA; 

Vice-Governador, 1979-1982; ARENA-PA; De 

putado Fedeiral, 1983-1987, PDS-PA; Deput� 

do Federal(Constituinte), 1987-1991, PDS

PA, com 28.179 votos 

-ATOAÇÃO NA C�STI'T'UDllTB: É autor de uma proposta que torna

"imprescritivel a pena de morte a que se sujeitarão aqueles que 

atentarem contra a liberdade implantando a didatura no Brasil''. Se 

gundo ele , esta proposição tem o "objetivo de desestimular a ru.e, 

tura da ordem democrática''. É contra a instituição do Conselho de 

Ouvidores por entender que o mesmo conflitará com a câmara Munici 

pal. É favorável à liberdade sindical, mas não concorda com mais de 

um sindicato representativo da mesma categoria prof is,sional ou eco 

nÔmica na mesma base territorial. É contra a remuneração em dobro 

para as férias anuais e afirma: "a :solução do problema não repousa 

nestes artificios e, sim ,ern melhorar os salários reais pelo aumento 

da produtividade". Entende que ante a "flagrante d_esorganizaç�o in 

terna nos vários partidos, até 120 dias da data da promulgação da 

Constituição , os parlamentares federais poderão reunir-se em blQco 

não inferiores a 50 membros e requerer ao TSE o registro de novos 

partidos". É parlamentarista e conservador. 
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-OOTRAS IllUORMÇÕES: Assistente Técnico de Ensino; Diretor. Re

gional do SENAI, PA; Líder do Governo e Presidente da Mesa na As 

sembléia Legislativa do Pará; Presidente da ARENA, PA; Titular 1 da 

Comissio de Constituiçio e Justiça, �DS, 1983; Presidente da CPI 

Política Mineral, PDS, 1985-1986 

77 . JARRAS PASSARiliBO (JARBAS GONÇALVES PASSARINHO) 

SENADOR, PDS, PARÁ 

-IIASCDIElft"O: 11 de janeiro de 1920, Xapuri, AC

-FILIAÇÃO: Ignacio de Loyola Passarinho e Júlia Gonçalves.Passarinho

-CÔHJOGE: Viúvo

-FILHOS: Carlos, Angélica, Jarbas, JÚlia Maria e Eleonora

-PROFISSÃO: Militar. Pormado pela Escola Militar de Realengo;

Rio de Janeiro, 1940-1943; Aperfeiçoamento de Ofi 

ciais pelo ESAO, RJ, 1950;· Comando e 'Estado-Maior 

do Exército, ECEME, RJ, 1953-1955 

-HAHDA"l'OS ELETIVOS: Governador, 1964-1966, ARENA-PA;·Senador,

1967-1974, ARENA-PA; Senador, 1975-1983, 

ARENA-PA; Senador (Constituinte)-, 

1995, PDS-PA, co.m 336.041 votos 

1987-

-CARGOS PÚBLICOS: Superintendente-Adjunto da Petrobrás, 1958;

Superintendente da ·Petr;obrás, 1959-1960; Mi 

nistro do Trabalho e da Previdência Social, 

1967-1969; Ministro da Educaçio e Cultura , 

1969-1974; Ministro da Previdência e Assis 

tência Social, 1983-1985 
� 

-OBRAS PUBLICADAS: Terra Encharcada(Romance), Para, 1959; Ama

zÔnia, Desafio dos Trópicos; Roteiro de 

Viagens aos EUA, 1966; Águias e Papagaios 

(Crônicas), 1982 
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-MISSÕES �O EXTERIOR: Visita oficial à Portugal, 1965, e aos

EUA, 1966; Presidente da delegação bra 

sileira às Conferências Internacionais 

do Trabalho, em Genebra, 1967-1969; Pre 

sidente da delegação brasileira às Con 

ferências Internacionais de Educação da 

UNESCO, Genebra, 1971-1973; Chefe da de 

legação brasileira na Conferência de Mi 

nistros da Educação e Ciência e Teqnolo 

gia em relação ao desenvolvimento da 

América Latina e região do Caribe, 

Caracas, 1971; Conferências da União In 

terparlamentar em Madri, 1976, e Sofia, 

1977 

-COHl>ECORAÇÕES: Doutor Honoris Causa, Universidade de Guadal�

jara e de 17 universidades brasileiras; Coiar 

do Mérito Legislativo do Congresso Nacional ; 

Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco; da Ordem do 

Mérito Educativo; da Ordem do Mérito do Traba 

lho; da Ordem do Mérito Judiciário Militar;da 

Ordem do Mérito Superior do Trabalho; do Mér! 

to da Alemanha; do Mérito Civil da Espanha;da 

Ordem Militar de Cristo de Portugal; do Méri 

to Educativo de Portugal; de Bernardo O'Higgins 

do Chile; Balpoa do Panamá; Condor de Los 

Andes, da Bolívia; do Mérito da Colômbia; e 

Larranaga, da Guatemala; Grande oficial da o�

dem do Mérito Militar; da Ordem do Mérito Na 

val e do Mérito Aeronáutico; Medalhas: de

Guerra; do Pacificador; Santos Dumont; Grande 

Medalha da Inconfidência, Governo de Minas Gt?rais 
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-ATUAÇÃO RA C�STITUnr.r:E: Foi Presidente da Comissão de Org�

nização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, oport� 

nidade em que recebeu rasgados elogios d.a esquerda porque, como 
<( • ex1m10 regimentalista, conduziu os trabalhos com rara maestria e 

acima dos envolvimentos ideológicos. É favorável à liberdade de 

sindicalização, inclusive aos servidores públicos civis. Não con 

corda, todavia, com a organização sindical dos servidores milita 

res, e explica: "se a Nação deseja que suas Forças Armadas estejam 

aptas a defendê-la não poderá permitir que se tornem indisciplin� 

das, ou seja, que as deliberações de um sindicato se sobreponham 

às ordens de seus comandantes". Concorda com a atuação supletiva 

do Estado na atividade econômica, através de empresas estatais 

equiparadas às empresas privadas. É o Líder do Partido no Senado 

e, embora não o seja na Constituinte, é ,certo que dele dependerá, 

em mui to, a posição do PDS nas questões polêrniicas. Tudo indica que 

adotará uma postura liberal-clássica e é um aliado dos progressi� 

tas, mas somente nas questões nacionalistas e ligadas à soberania. 

-OUTRAS Ili!FORHAÇÕES: Apesar de ser um destacado defensor do 

regime militar, é merecedor do respeito dos seus adversários por 

s�as qualidades de homem sério e político sempre pronto para diálo 

go de alto nivel, sempre se destacando por suas qualidades de ora 

dor. Foi Vice-Presidente e t>resid�nte do Diretório Estudantil do Ginásio P�es 

de Carvalho, Belém, PA, 1935 e 1936-1937, respectivamente; Orador 

Oficial e Presidente da Sociedade Acadêmica da Escola Miiitar do 

Rio de Janeiro; Instrutor CPOR/Artilharia em Belém, 1943-194 5; Au 

xiliar de Instrutor da Academia Militar de Agulhas Negras, 1948 

Instrutor Chefe do Curso de Artilharia - CPOR de Belo Horizonte· 

1949; Instrutor e Comandante do Curso de Artilharia da Academia Mi 

litar das Agulhas Negras, 1951-1952; Chefe da Seção do QG do Coman 
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do Militar da Amazônia, 1956-1961; Membro Técnico da Comissão de 

Planejamento da SPVEA, atual SUDAM, 1961; Sócio Perpétuo da Acade 

, mia Paraense de Letras, da qual foi Presidente por duas vezes; SÓ 

cio Perpétuo da Academia Brasiliense de Letras; sócio Perpétuo do 
• 

• 

• 

Instituto Histórico e Geográfico do Pará; sócio do Instituto 

gráfico do Brasil; Assessor da Presidência da CNI, 1985-1987. 

78 . JOSÉ LUIZ HAIA (JOSÉ LUIZ MARTINS MAIA) 

DEPUTADO - PDS - PIAUÍ 

-RASCIMEl!ft'O: 21 de novembro de 1938, Picos, PI

-FILIAÇÃO: Luiz Maia Martins e Arabela Maria Martins

-CÔNJOGE: Alice Mendes Martins Maia

-FILHOS: Giovanna, Larissa e Luciana

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito UFPI, Teresina

Geo 

-NAliDATOS· ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PDS-PI; Dep�

tado Federal(Constituinte), 

PDS-PI, com �1.888 votos 

1987-1991 , 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário da Indústria e Comércio, 1979-

1982, PI; Auditor do Tribunal de Contas,PI 

-MISSÕES NO EX':t'KRIOR: Visitas as cidades de Montreal , 

Mac Donald, Quebec, Otawa, Regina, 

Hamilton e Toronto, a convite do Governo 

do Canadá, 1980; Viagem aos EUA para c� 

nhecer a sede do Banco Mundial, 

Washington, 1980; Viag�m ao México, a 

convite do Governo Mexicano, 1980 

-CONDECORAÇÕES: Medalha do Mérito Industrial Simplicio Dias

Federação das Indústrias do PiauL 1982; Medalha do

Mérito Renascença do PiauL no Grau de Carendador,1983 
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-ATUAÇÃO lN1A CONSTITOI"NTE: É contrário à inclusão no texto 

constitucional de qualquer nova anistia, pois, diz: "A anistia am

pla, geral e irrestrita,por atos administrativos e inconveniente ,

pois abrangeria os punidos por furto, corrupção, homossexualismo ,

peculato, indisciplina grave, os militares submetidos a conselho

de justificação ou de disciplina, etc., sob a alegação de que hou·

ve motivação poll tica" . Foi relator da Subcomissão de Orçam_eptQ e

Fiscalização Financeira quando apresentou um anteprojeto que adota

"a regionalização dos planos e orçamentos, fruto da quase unanimi:

dade das sugestões apresentadas e que

uma medida inovaê.ora".

representa, de fato, 

-OOTRAS DFORNAÇÕES: Foi Presidente da Associação Industrial

de Teresina; Integrante da Comissão Nacional da Indústria e Comér

cio; Integrante da Comissão de Energia do Nordeste - Conselho Deli

bera ti vo da SUDEN E; Membro do Conselho de Desenvolvi.Trento do P iaui

Assessor Especial do Governo do Piauí; como parlamentar foi Presi

dente da Comissão do Interior, PDS, 1985-1986; Titular da Comissão

de Esportes e Turismo, PDS, 1985-1986. Ex-militante da esquerda

nos tempos de estudante, ingressou na política partidária pela di

rei ta e votou contra as Diretas ,apoiando Paulo Maluf no Colégio E lei to

ral. 

79 . VIRGÍLIO TÁVORA (VIRGÍLIO DE MORAES FERNANDES TÁVORA)

SENADOR - PDS - CEARÁ

-NA,SCDl!ENTO: 29 de novembro de 1919, Fortaleza, CE

-FILIAÇÃO: fVianoel do Nasci.Trento F. TáLvora e Carlota Augusta M.F.Távora 

-CÔBJUGE: Luiza Moraes Correia T;ávora

-FILHOS: Carlos Virgi.lio e Terez,a Maria

-PROFISSÃO: Militar. Formação de Oficiais de Engenharia, Esco

la Mili +- .,,--r õn Realengo, RJ. Técnico em Administrac·ão.
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-HMIDATOS ELETIVOS: Deputado Fe:deral, 19 50-19 54 , UDN-CE; Dep�

tado Federal , 19 54-19 58, UDN-CE; Go verna 

dor, 1963�1 966, UDN-CE; Deputado Federal , 

1967-19 71, UDN-CE; Senador, 1971-19 7 9

ARENA-CE; Governador, 19 7 9 -1 9 83, ARENA-CE; 

Senador, 1983-1991, PDS-CE, com 1.120.06 9

votos 

-CARGOS PÚBLICOS: M inistro da viação e Obra s  PÚblicas, 1961-

1962, UDN 

-OBRAS PUBLICADAS: P ontes Tarrow, uma Experiência de A dminis

traçao Planejada; Em Defesa da Petrobr&s ; 

Acordo sobre cooperação no ca mpo dos usos 

pacif icos da energ ia nuclear, assi nado p� 

lo Bra sil e Al emanha, 1976 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Observador parlamentar junto à XII Conferência

Geral da Agência Internacional de Energia At� 

rnica(AIEA), Viena, 1968; Membro da delegação 

brasileira à Conferência Interparlarrentar, 

Roma, 1973; Chefe da delegação brasileira 

LXI Conferência Interparlarrentar, TÓquio, 1974; 

Chefe da delegação brasileira ao CXVIII Con 

gresso Interparlarrentar, México, 1976; Membro 

da Comitiva Oficial do Presidente da RepÚblica 

em visit.a ao Japão, 1976 e à Alemanha, 1978 

-COBDECORAÇÕES: Medalha Duque de Caxias; Prêmio Valor Militar ;

Medalha de Bons Serviços; Medalha Marechal 
/ 

Herm es; Estrela s de Ouro; Medalha Mau�; Meda 

lha do Pacif icador; Medalha da Orde m do Tesou 

ro Sa gra do, Jap ão; Medalha do Mérito Nacional, 
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Alemanha; M eda lha do Mérito Agrícola; Medalha 

de Tamandaré; Medalha do Patriarca; Medalha 

cândido Rondon; M edalha José Bonifácio; Meda 

lha do Sesquicentenário do Senado F ederal; Me 

da lha Nilo Peçanha; M eda lha da Abolição; Med � 

lha da Ordem do Mérito Militar; Grande Oficial , 

Mérito Judiciário do Tra balho; Ca valeiro da 

Ordem do Santo Sepulcro; Doutor Honoris Causa 

pela UFPE; Doutor Honoris Causa pela Faculda 

de de Filosofia do Cea rá; Doutor Honoris Causa 

pela Univ ersidade de Fortal eza; Cidadão Hono 

rário de vários municipios do Ceará 

Paraíba

e da 

-ATUAÇÃO NA CONSTITOJDITE: Concorda que seja assegura do aos p�

vos indígenas o direito à posse, ao usufrut o das terras por eles

ocupadas . Diz qu e  "o ordenamento econômico brasileiro fundamenta-se, 

em essência, nos pcincipios liberais da livre empresa, da liberda 

de de iniciativa, da liberdade de associação e da liberdade de tra 

balho". É fa vorável à reforma agrária desde que realiza da pela 

União, que desapropriará as áreas rurais com mais de cem hectares, 

cuja forma de exploração não corresponda à função social definida 

em lei. Votará a favor da manut enção do monopólio do petróleo. L e� 

brando que "a classe média brasileira enfrenta urna das mais pes� 

da s  cargas tributárias do mundo" quer que os "rend imentos do tra 

balho assalariado sejam tributados exclusivamente na fonte". É con

tra a criação do Conselho Nacional d e  Comunicações , mas concorda 

que "as concessões, permissões ou autorizações de serviços de ra 

diodifusão sonora ou de sons e imagens seja da competência do Exe

cuti vo com refer endo do Congresso Nacional 11 • Par lamentar experiente 

e atuante, é importante quadro do bloco conservador,assumindo , atuallrente, alg� 
mas po§iCQ es dej endidas n eles progressistas. 
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-OUTRAS DJFORMAÇÔES: Secretário Geral da Executiva Nacional 

da UDN, 1953; Vice-Presidente da Executiva Nacional, 1957 e 1959 ; 

• Membro do Conselho Nacional do Serviço Social Rural, 1959; Coorde

nador Geral da Campanha Jânio Quadros para a Presidência da Rep�

• blica, 1960; Membro da Executiva Nacional e Regional da ARENA, 1968; Relator

dos Projetos da TELEBRAS e da Perimetral Norte; Relator do Projeto

PORTOBRÁS, 1975; Vice-Presidente da Executiva Nacional da ARENA ;

observador parlamentar junto à XXI Conferência Geral da Agência In

ternacional de Energia Atômica, RJ, 1976; Curso de Estado-Maior

Curso da Escola Superior de Guerra. No

Congresso foi, também, Presidente da Comissão Mista de Orçamento

do Congresso Nacional, ARENA , 1970; Vice-Presidente da Comissão de

Finanças, ARENA; Titular da Comissão de Relações Exteriores, ARENA ;

Vice-Llder da ARENA, 1973-1978; Vice-Presidente da Comissão de Re

lações Exteriores, ARENA, 1975-1976; Titular da Comissão de Econo

mia, PDS; Titular da Comissão de Ciência e· Tecnologia, PDS; Vice-

Lider do PDS, 1982-1985.

PDT - PARTIDO DENOCRÁ".rICO TRABALHISTA 

80 . BRANDÃO MONTEIRO (JOSÉ CARLOS BRANDÃO MONTEIRO) 

DEPUTADO - PDT - RIO DE JANEIRO 

-NASCDIEltfi'O: 30 de abril de 1938, Rosário, MA

-FILIAÇÃO: Rufino Faustino Monteiro e Esther Brandão e Monteiro

-CÔNJUGE: Glaydes Motta Monteiro

-FILHOS: Carlos Gustavo e José Carlos

-PROFISSÃO: Advogado e bancário. Formado em Direito

Univer�idade do Brasil, RJ. 

pela 
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-W\m>ATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PDT-RJ; Dep�

tado Federal(Constituinte), 1987-1991 

PDT-RJ, com 57.988 votos 

-OBRAS PUBLICADAS: Breves Comentários à Lei 6. 024 (M:>nografia) ,

Revista da OAB, RJ, 1979 

-A'l"OAÇÃO NA CONSTITODrl'E: Foi o autor e primeiro subscr.i tor

do projeto de decisão que parcela as dívidas, até quinhentos mil 

cruzados, das microempresas, pequenos produtores rurais e pessoa� 

tisicas em vinte e quatro meses, com juros de 1% ao mês, sem cor 

reção monetária. Para ele, é "necessário democratizar o controle 

dos meios de produção para assegurar o bem-estar e a qualidade 

de vida do povo". É um dos defensores de anistia ampla, geral e 

irrestrita que tanto mal-estar tem causado entre os militares. Diz 

que "a União deve explorar diretamente alguns serviços públicos e� 

senciais corno telecomunicações e instalação de usina nuclear, .... .nao 

se justificando que esses serviços possam ser delegados a conces 

sionárias". É autor de proposta que veda a participação acionária 

de pessoas juridicas no capital social de empresas jornalísticas 

e de radiodifusão, pois, afirma, se isto for permitido, "os bancos 

acabarão sendo os donos da imprensa no Brasil, o que é uma grande 

ameaça à liberdade e independência da imprensa". É contra a manu 

tençao do Conselho de Segurança Nacional, o parlamentarismo e o 

voto distrital. Parlamentar bastante afinado com o ex-Governador 

Leonel Brizola, tem atuado em perfeita sintonia com o bloco pr� 

gressista dentro de um posicionamento mais para o socialismo demo 

crático do que para o traba lhismo histórico. 

-OOTRAS DFOBMÇÕES: Membro Efetivo do Instituto dos Advog�

dos do Brasil(IAB); funcionário do Banco do Brasil, Professor de 
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Constitucionais, instituída pelo Decreto nQ 91.450, de 18 de julho 

de 1985, que ofereceu o Anteprojeto Constitucional, em 18-09-1986. 

51. ALCENI GUERRA (ALCENI ÂNGELO GUER RA)

DEPUTADO - PFL - PARANÁ

- lriASCIHED.ft'O: 11 de julho de 1945, Soledade - RS

- FILIAÇÃO: ProsdÓCirro Guerra e Adele Fumagalli Guerra

- CÔJNIJUGE: Ângela Jocélia Pacheco dos s. L. Guerra

- FILHOS: Guilherme, Pedro, Maria Pia

- PROFISSÃO: Agricultor e Médico. Formado em Medicina pela UFPR,

Curitiba (1972); Pós-Graduação em Pediatria, UFPR,  

Curitiba (1973-1974). 

- MAllilDATOS ELETIVOS: Deputado Federal 1983-1987, PDS- PR; Deput�

do Federçl (Constituinte) 1987-1991, PFL

PR , com 47.852 votos. 

- CARGOS PÓBLIC<OS: Membro do Conselho Municipal de Pato Branco

- PR (1977-1979); Superintendente Regional

do INAMPS-PR (1979-1982); Presidente da Co

missão de Avaliação da Implantação do Siste

ma de Assistência Médica INAMPS/DATA PREV - -PR

(1980-1982).

- ATUAÇÃO BA CONSTITOJIRTE: Foi R elator da Subcomissão dos Ne 

gros, Populaç�es Indígenas, Pessoas Defic�entes e Minorias. Desemp! 

nhou com brilhantismo a sua função e produziu um relatório progre� 

sista. Para ele "a sit�ação dos negros, praticamente cem anos após 

a abolição da escravatura, se manifesta em problemas sociais de tris 

te e fácil constatação: esquecimento de seu papel na formação da �� 

cionalidade, marginalização social e econ�mica, preconceito racial 
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manifesto, discriminação acentuada, cidadania de segunda classe, 

imagem distorcida e estereotipada nos meios de comunicação". Com re 

lação à questão indigena, diz, "apesar de estarem sob a tutela do 

E�tado desde o principio do século, têm sido, de um lado extermina 

dos e, de outro, 

vente 11 • Estima 

' 

incorporados de forma marginal a sociedade envol 

em 10% da população brasileira o número de pessoas 

portadores de deficiências físicas, censoriais e mentais e defende 

para elas "a especial atenção do Estado que deve fornecer-lhes tra 

tamente especial, em termos de educação, oportunidades de emprego e 

tratamento de saúde especializado" .Um dos norres mais importantes na 

bancada do PFL onde é tido como "progressista", inclusive por óefen 

der a reforma agrária. Deve votar e apoiar algumas propostas da es 

querda mas, no geral, atuará segundo o seu perfil de liberal clássi 

co e empresário com "idéias avançadas", dentro dos parâmetros 

do capitalismo urbano. 

1984 

- OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Saúde, PDS, 1983-

Vice-Líder da Câmara dos Deputados, PFL, 1987 ; Chefe dos m�

dicos residentes do Hospital de Clinicas do Paraná, 1974 ; Presiden 

te da Associação Médica do Paraná , 1976 ; Chefe do Serviço de Medi 

cina Social da Agência da Previdência Social de Pato Branco - PR, 

1976 - 1979 ; Diretor-Secretário da Cooperativa Agropecuária Guarani, 

em Pato Branco - PR, 1977-1978 ; Conselheiro da Fundação de Saúde 

Caetano Munhoz da Rocha, 1979-1982 ; Membro do Grupo de Trabalho p� 

ra Reorganização da Saúde - PR, 1980 . Não concorda com a proibição 

da atividade de intermediação para contratar mão-de-obra, pois óiz, 

"a economia moderna criou a necessidade da existê�cia dos serv1çc� 

de terceiros, tanto na cidade como no campo." 
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52 . .ALOYS][O CHAVES (ALOYSIO DA COSTA CHAVES) 

DEPUTADO - PFL - PARÁ 

- l!IASCIHKlNITO: 25 de novembro de 1920, Viseu - PA

• 9 6 •

- FILIAÇÃO: Abel Algusto de V. Chaves e Anésia da Costa Chaves

- CÔNJUGE: Maria do Faro Lopes Chaves

- FILHOS: Aloisio Augusto, silvia Maria, Antônio Sérgio,. Luis 

Cláudio, Pedro Paulo e Regina Maria. 

- PROFISSÃO: Magistrado, Advogado e Professor. Formado em-Direi

to pela Faculdade de Direito do Pará, Belém (1940-

1944); PÓs Graduação, UFPA, Belém. 

- IIAlillDA".l'OS ELETIVOS: Governador, 1975-1978, ARENA-PA; Senador ,

1979-1987, PDS'- PA; Deputado Federal 

(Constituinte) , 1987-1991, 

22.746 votos. 

PFL-PA, com 

- CARGOS PÚBLICOS: Chefe do Gabinete Civil do Interventor do Pa
, 

ra, 1942; Juiz do Trabalho , Belém-

PA, 1946-1957 ; Vice-Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da VIII Região, Belém

PA (1962-196 6) ; Vice-Presidente do Conselho 

Estadual de Trabalho da VIII Região, PA (1966-

1969); Reitor da Universidade Federal do Pa 

ra, 1967 - 1973; Presidente do Con 

selho Estadual de Cultura, Belém-PA (1969); 

Diretor da Faculdade de Direito da Universi 

dade Federal do Pará, Belém, PA (1958-1964); 

Vice-Presidente da Comissão de Constituição 

e Justiça (1979-1980); Presidente da Comis 

são de Constituição e Justiça (1980-1983); 

Membro Efetivo da Comissão de Relações Exte 
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riores (1979); Membro da Comissão de Educação 

e Cultura (1979-1980); Membro Efetivo da Co 

missão de Legislação Social (1979);Mernbro Efe 

tivo da Comissão de Transportes, Comunicação 

e Obras P�blicas (1981-1983); Vice-Lider no 

Senado (1979-1983); Líder do Governo do PDS 

(1983); Presidente da Comissão Interpartid� 

ria sobre Legislação Eleitoral e Partidária ; 

Membro Efetivo da Comissão de Assuntos Regi� 

nais; Presidente da Comissão de Educação ·e 

Cultura (1986) - Senado Federal; Membro ãa So 

ciété Internacionale de Droit du Travail e de 

la Securité Sociale, Genebra; Membro do Insti 

tuto Latino-Americano de Derecho de Trabajo y 

de la Seguridad Social; Membro da Academia 

Brasileira de Ciências Médico-Sociais; Membro 

do Conselho Estadual de Cultura (1964-1979 ) . 

Participou de 231 Comissões Mistas do Congre� 

so. Chega a Const�tuinte na condição de homem 

de confiança dos setores mais conservadores 

da sociedade brasileira. 

- MISSÕES NO EXTERIOR: Participou de uma série de comissoes e de

legações brasileiras no exterior. 

- CONDECORAÇÕES: Entre outras, Ordem de Mérito Aeronáutico e do

Mérito do Trabalho; Medalha do Mérito Tamanda 

ré, do Mérito da Magistratu�a, do Pacificador e 

da OIT; Ordem do -Mérito Rio Branco,Grau de Gran 

de OficiaJ.; Or.dem do foérito Naval, Grau Comenda 

dador; Ordem do Mérito Militar, Grau tle Con\enda 

dor; Ordem do Mérito de Brasília, Grau de GrJnde 
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Oficial; Medalha de Serviços Relevantes, Gover 

no do Estado do Pará; Professor Honoris Causa, 

Faculdade de Medicina da UFPA; Doutor Honoris 

Causa, UFPA. 

-ATUAÇÃ!O M CORSTifflili'FE: Foi Relator da Subcomissão dos Muni

cipios e Regiões quando elaborou um anteprojeto, no qual reforça a p� 

sição do Municipio, incluindo-o como membro da Federação e fortalece 

os Estados,com o objetivo de tornar possivel a pretendida descentra 

lização do Poder. Na Comissão de Sistematização deve atuar como uma 
, 

especie de bloqueador das iniciativas do bloco progressista. Inteli 

gente e preparado é um quadro respeitável da direita, da qual é um 

dos ideólogos e estrategistas. 

53 . NEHDES THMllE (ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME) 

DEPUTADO - PFL - SÃO PAULO 

-llASCDIDTO: 13 de junho de 1946 , Piracicaba, SP

-FU.IA<;Ã@: José Abdalla Thame e Carolina Mendes Thame

-PROFISSÃ<O>: Advogado, Professor e Engenheiro Agrônomo. Formado

em Agronomia pela USP , Piracicaba, 1965-1969; Dire� 

to, PUC, Campinas, 1967-1971; Mestrado em Economia 

Rural, USP, Piracicaba, 1971-1976 

-MAJllill>�TOS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte), 1987-1991,

PFL-SP, com 45.631 votos 

-OBRAS PUBLICADAS: Administração da Empresa Agr icola (co-autoria),

Ed. Pioneira 
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-ATlJIAÇÀO NA CONSTITUINTE: Tem manifestado preocupaçao com o 

descaso com o qual o Estado trata a infância e a velhice e apo iará 

qualquer medida capaz de reverter a atual situação. No trabalho das 

subcomissões e comissões temáticas, revelou atenção e sertsibilidade 

para as questões e formulou algumas proposições que vão de encontro 

aos anseios populares. Todavia, no pllano econômico é um critico da 

"ineficiência do Estado na prestação de serviços pÚblicos" e por 

isso propôs que o Estado regule a "concessio ou permissão por prazo 

determinado através de concorrência pública". Tem participado de al 

gumas articulações e seu perfil se enquadra na ala mais liberal do PFL. 

-otn'RM IN.FOR1HIAÇÕJES: Professor do Departamento de Economia e 

Sociologia Rural, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

USP; Professor do Curso de PÓs-Gradu,wão da FGV e da Faculdade de 

Serviço Social de Piracicaba; Presidente do Centro Acadêmico Luiz de 

Queiroz; Assessor da Secretaria de Agriçultura e Abastecimento de 

são Paulo; Consultor do Instituto de Pesquisas Tecno lÓgicas,IPT,USP. 

54 . ARDiALDO PRIE'TO (ARNALDO DA COSTA PRIETO) 

DEPUTADO - PFL - RIO GRANDE DO :SUL 

-NASCIMENTO: 13 de fevereiro de 1930, Sáo Francisco de Paula,RS

-FILIAÇÃ.O: Vicente B.Prieto e H,enriqueta Maria Prieto

-CÔl!iJOGE: Irma Emilia Daudt Pri,eto

-Fll..BOS: Paulo césar e Virgínia

-PROFISSMJ>: Engenheiro Civil. Formado pela UFRS, Porto Alegre ,

1954; Pós-Graduação em Teoria e Programação do De 

senvolvimento Econômico, UFRS, Porto Alegre, 1959 
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-�ATOS ELETIVOS: Vereador, 1960-·1963, são Leopoldo, RS; Dep�

tado Federal, 1967-1971, ARENA-RS; Deputado 

Federal, 1971-1975, ARENA-RS; Deputado Fede 

ral(Constituinte), 1987-1991, PFL-RS, com 

33.792 votos 

-CARGOS PÚBIL.ICOS: Secretário do Trélbalho e da Habitação, RS 

1963-1967; Ministro do Trabalho e da Previdin 

eia Social, 1974; Ministro do Trabalho, 1974-

1979; Diretor do BNH; Ministro do Tribunal de 

Contas da União - TCU, 1979-1986 

-MISSÕ:ES NO EXTERIOR: várias viagens em missões do governo bra

sileiro ao exterior 

-COBDECORAÇÕllfS: Grã-cruz da Ordem do Mérito Paraguaio, Governo

do Paraguai, 1974; Grande Oficial da Ordem do 

Mérito Militar, Ministério do Exercito, 1974;Grande 

Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, Minist� 

rio da Aeronáutica, 1974; Grande Oficial da Or 

dern do Mérito NavaJl, Ministério da Marinha 

1974; Medalha do Paci.ficador, Ministério do 

Exército, 1984, entre muitas outras 

-ATOAÇ..NO HA CORSTITUIRTE: Diz que "não são medidas coercitivas

que disciplinam os mercados" e por isso aceita, apenas, "mecanismos 

temporários_ de reserva de determinados Beguimentos do mercado inter 

no para bens e serviços resultantes do desenvolvimento tecnológico 

nacional". É defensor da destinação de verbas públicas para o setor 

privado de ensino, porque "a escola particular presta um servi 

ço de interesse público que, com frequincia, o Estado não pode pre! 

tar". 
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COftISSÃO DE SISTE.PIATIZAÇÃO 

PERFIL DOS PARLAPENTARES CONSTITUINTES 

ftEPIBROS Ef.ETIVOS 

BRASÍLIA, ROVEIIBRO DE 1987 
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Caros Amigos, 

O Instituto de Estudos sócio-Econômicos - INESC, vem 

acompanhando, sistematicamente, todo o trabalho  

Nacional Constituinte, desde o seu inicio. 

da Assembléia 

O conhecimento do Congresso Nacional, fruto de mais de 

oito anos de efetiva atuação junto aos parlamentares,credencia-nos 

a produzir um perfil da Comissão de Sistematização, baseado em pe� 

quisa elaborada por consultores, coordenadores e assessores do 

INESC e, utilizando informações de trabalhos ja existentes. 

Procuramos no presente �rabalho, a diferença dos perfis 

ja existentes, incluir declarações relevantes dos Constituintes e 

as principais �ugestões de norma apresentadas, não só nas Subcomis 

$Oes, mas, também, nas Comissões. 

Com essas observações, pretendemos proporcionar urna visao 

mais ampla da atuação do Constituinte, agregando novas informações . 
. .. Evitamos emitir nosso Juizo qe valor, por se tratar de um trabalho, 

.
-

que dentro dos objetivos do INESC, busca informar, com isençao, 

sociedade civil, o que se passa no âmbito do Congresso Nacional. 

Esta é mais uma etapa concluida. Pretendemos, nas outras 

que virão, continuar informando, com clareza e objetividade, o de 

senrolar dos acontecimentos politicos no interior do 

Nacional. 

Congresso 
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PMDB - PARTIDO 00· MOVIMEIN!ro Dmin<>CRÁir.n:co BRASILEIRO 

1 . ABIGAIL FEITOSA MARIA ABIGAIL FREITAS FEITOSA 

DEPUTADA - PMDB - BAHIA 

-lliASCDIEHTO: 17 de Abril de 1933 - Tauá - CE

-FILIAÇÃO: Francisco de Aragão Frei tas e Mar ia Lei tão Fre.i tas

-CÔNJUGE: José de Ribamar Feitosa

-!FILHOS: José 

-PROFISSÃO: Méd.ica, Ginecologista e Obstetra, formada pela UFBA

-MNDATOS ELETIVOS: Deputada Estadual, 1983-87 pelo PMDB - BA,

Deputada Federal(Constituinte) 1987 -91 pelo 

PMDB-BA, com 34.821 votos 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Admiti� prisão perpétua para os cri.Ires

de estupro ou seqüestro seguidos de morte e e contra o 

da natalidade. Considera a greve "um direito inaliená.vel", 

controle 

qu.er 

livre sindicalização para todas as categorias profissionais e pr! 

tende incluir as domésticas na legislação trabalhista em igualdade 

com os demais trabalhadores. No plano econômico, não concorda com 

o repasse de verbas públicas para criação e manutenção de entidades

privadas de ensino e nem com subsidies ou abatimentos no imposto 

de renda para empresas que atuem na área de saúde. Admite a estati 

zação dos serviços de transportes terrestres, rnaritimos e aereos, 

de pesos leves e de cargas, dentro do território nacional e diz 

que os meios de comunicação televisiva e radiofônica devem ser do 

Estado, pois "o monopqlio da.s informações em mãos de particulares 

criam poderes paralelos". Votará pela reforma agrária radical, que 

efetive o homem do campo na terra e elimine as injustiças. Está 
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sugerindo que as tarifas de transporte coletivo nas regiões metro 

politana3 sejam subsidiadas quando ultrapassarem a 3% do salário 

minimo mensal. Preocupada com a questão ambiental, é favorável 

proibição do diesel em �nibus em todas as capitais, oferecendo co 

mo alternativa de combustlvel a energia elétrica e o gás natural . 

Nacionalista, é a favor de dispositivos que "defendam o Brasil da 

sanha dos monop61ios internacionais, preservado o empresariado na 

cional''. Concorda com o Tribunal Constitucional e com mandato de 

quatro anos para Presidente, Governador e Prefeito. Apresentou pr� 

posta que, se aprovada, reduzirá de oito para quatro anos o manda 

to dos senadores e adota o critério proporcional para as eleições 

de deputados estaduais e federais, sendo, sempre, obrigat6rio o 

voto. Na sua opinião 11 as Forças Armadas destinam-se à defesa exter 

na da Pátria,da soberania nacional e estão subordinadas aos pod� 

res constitucionais e garantindo a Lei, não podendo, em nenhum 

momento, tutelar os poderes do Estado". É parlamentarista e defen 

de o referendo popular à Carta promulgada. Votará com o grupo pr� 

gressista. 

-OUTRAS INFORMAÇOES: Titular da Comissão de Proteção ao Meio

Ambiente e da Comissão de Saúde - 1983-84; Presidente da Comissão 
• 

de Saúde - 1985-86, na Assembléia Legislativa da Bahia; Integrante � 

do grupo que estruturou a Comissão Nacional dos Direitos da Mulher 

em 1985; Vice-Presidente da Associação Baiana de Medicina, 1980-

1982. É membro do MUP-Movimento de Unidlade Progressista, do PMDB , 

um grupo que procura resgatar e assumir os compromissos programátl 

cos que levaram o ex-partido oposicionista a conquistar a confian 

ça da grande maioria do eleitorado brasileiro. Foi Cç,ordenadora 

Geral do-movimento baiano, também, denominado MUP, em 1�85. Tem � 

sição critica ao atual PMDB e, logo, deverá trocá-lo por um partiqp mais à es 

querda. 
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2 . ADEMIR NIDRADE (ADEMIR GALVÃO ANDRADE) 

DEPUTADO - PMDB - PA 

-!SlASCDllEN'l'O: 19 de Julho de 1950 - Milagres - BA 

eL 
. 03. 

-FILIAÇÃO: José dos Santos Andrade e Edna Galvão Andrade

-CÔRJOJGE: Sandra Maria Coelho Andrade

-FILHOS: LÍcio e cássio

-PROFISSÃO: Engenheiro Civil, formado pela UFBA e em Economia

pela Universidade Catblica de Salvador 

-DNDAroS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1979-1983, MDB-PA; Dep�

tado Federal. 1983-1987, PMDB-PA; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-PA, 

com 53.396 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Chefe do Setor de Planejamento do Projeto 

Rondon - Coordenação da Bahia - 1971-1972 

-ATUAÇÃO NA COBSTITUIIliTE: Autor de proposta que torna a tortu

ra ''crime inafiançável, imprescritlvel e inanistiável". t pela li 

herdade de sindicalização, pelo direito de greve e pelo pagamento 

em dobro das horas extras. Está propondo que no prazo de doze rreses 

apbs a promulgação da futura Carta, sejam fixadas ''diretrizes para 

as políticas agrlcola, agrária, tecnolbgica, industrial, urbana 

de transporte, de comércio interno e externo, de conservação da 

natureza e dos recursos naturais". Diz que o direito à propried� 

de privada precisa ser assegurado, mas defende uma reforma agrária 

ampla que mude radicalmente toda a a:rcaica estrutura fundiária bra 

sileira e que "a aquisição de imbvel rural por estrangeiro deve 

ficar restrita às pessoas f lsicas estrangeiras residentes no Brasil 

e às pessoas jurldicas estrangeiras ,:1utorizadas a funcionar no 

País, observadas, em ambas as hipbte:ses, as condições, limitações 

e demais exigências previstas em lei". Defensor da reforma agrária 

que possibilite "aos trabalhadores riurais o acesso a propriedade 
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na forma individual, cooperativa, condominal, comunitária ou mista, 

para o desenvolvimento de suas atividades, mediante distribuição 

planejada das terras públicas ou desapropriação dos imóveis rurais 

que não cumpram sua função social". Para ele, "a intervenção do 

Estado no domínio econômico deve se fazer apenas quando o interes 

se privado não se mani festar e quando relevante interesse coletivo 

exigir". Voto certo dos progressistas. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Reeleito para a câmara dos Deputados com

a maior votação do Pará. Titular da Comissão de Constituição e Jus 

tiça do PMDB, 1983. Nacionalista, tem estreitas ligações com o 

PC do B e integra o bloco progressista. E outro atuante membro do 

MUP-Movimento de Unidade Progressista e exige que o partido retome 

o seu compromisso histórico e programático em defesa da democracia

e da grande massa trabalhadora do campo e ds;1 e idade. Pela confusa po�

tura atual cb Pt-IDB, deverá ser dos pri.meiros a ingressar em outra legenda, mais

a esquerda.

3 . ALKIR GABRIEL ( ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL)

SENADOR - PMDB - PARÁ 

-KASCllllER'f'O: 18 de agosto de 1932,Belém, PA

-FILIAÇÃO: Ignácio Cury Gabriel e Palmyra de Oliveira Gabriel

-CÔ!IJUGE: Maria do Socorxo França Gabriel

-FILHOS: Alrnir José, Haifa, Marcelo e Sarnia

-PROFISSÃO: Médico, formado pela UFPA, Belém. Especialização 

em Cirurgia Toráxica e em Cirurgia Cardiovascular 

-NMID.AfflS ELETIVOS: Prefeito, Belém, 1983-1986, PMDB-PA; Sena

dor(Constituinte)., 1987-1991, PMDB-PA, com 

463.774 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor da Divisão Nacional de Pneumologia

Sanitária do Ministério da Saúde, DF, 1977-

1979; Secretário Interino da Secretaria Na 
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cional de Programas Especiais de Saúde do 

Ministério da saúde, DF, 1978; Secretário 

de saúde Pública, PA, 1979-1983 

-OBRAS PUBLICADAS: Cirurgia do Aortico(co-autoria), 1966

-COBDECORAÇÕES: Entre outras, destacam-se: Diploma e Medalha

da Ordem do Mérito Policial-Militar Coronel 

Fontoura e do Mérito Tiradentes, Polícia- Mili 

tar do Estado do Pará, 1981; Comendador da Or 

dem do Mérito Grão-Pará, 1983; Título Honra 

ao Mérito, Assembléia Legislativa do Estado do 

Pará, 1984; Diploma Ordem do Mérito Cabanagem

Mérito Especial, Assembléia Legislativa do Es 

tado do Pa�á, 1985; Grande Oficial e Grão Mes 

tre da Ordem do Mérito Grão-Pará, 1985; Dipl� 

ma Brasão D'Armas, câmara Municipal de Belém , 

1986; Medalha do Mérito Francisco Caldera de 

Castelo Branco, Prefeitura Municipal de Belém, 

1987 

-ATUAÇÃO NA CONSTiroINTE: Na condição de relator da Comissão

da Ordem Social, elaborou um anteprojeto considerado dos rnaii avan

çados. "Reconhece e assegura os direitos fundamentais de uma exis 

tencia humana digna, a subordinação do interesse individual ou pa� 

ticular ao social ou coletivo e a igualdade essencial de todos, não

obstante as suas diferenças individuais". No anteprojeto, reintr� 

duziu o instituto da estabilidade provocando o inicio de um amplo 

debate nacional a respeito. Contemplou, tambérn, os trabalhadores de 

todas as categorias profissionais e, inclusive, os servidores p� 

blicos com o direito à livre associação sindical. A respeito do an 

teprojeto, explica ele que " no campo da saúde procura-se dar res 

posta adequada à velha aspiração dos profissionais da area . 
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A idéia geral é criar um sistema Único, hierarquizado, sob a 

rança do Poder PÚblico, embora não excludente da presença e 
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lide 

do 

exercício profissional de caráter privado". É favorável à reforma 

agrária e diz que "o direito de propriedade deve estar subordinado 

ao bem estar da sociedade, à conservação dos recursos naturais e

à proteção do meio ambiente". Considera necessária "a fiscalização 

do Congresso Nacional e, supletivarnente, de entidades da sociedade 

civil para as atividades nucleares de qualquer natureza admiti 

das para fins pacíficos e controlados pelo Poder PÚblico". Votará 

a favor de dispositivo que vede o relacionamento diplomático do 

Brasil com países que adotem políticas oficiais 

de cor. Por entender que "a sociedade brasileira 

de discriminação 

pluriétnica" 

sugere sejam "reconhecidas as formas de organização prÓpr ias das 

naçoes indígenas". 

-OOTRAS INFORMAÇÕES: Representante de Missões no exterior lig�

das à questões médicas. Homem sempre envolvido com questões relati 

vas à saúde, participando de várias atividades correlatas ao terna 

no Brasil e no exterior. Considerado de esquerda moderada, em po� 

cos meses desse seu primeiro mandato, já conseguiu respeito e admi 

• 

ração dos constituintes de todos os segmentos ideológicos, graças • 

ao seu trabalho sério e à urna conduta parlamentar de alto nível. 

4 . ALFREDO �OS (ALFREDO JOSÉ DE CAMPOS MELO) 

SENADOR - PMDB - MINAS GERAIS 

-NASCDIKltffO: 20 de Março de 1942 - Abaeté - MG

-FILIAÇÃO: José de Campos Melo e Alda da Cunha de Campos Melo

-CÔRJUGE: Maria Aparecida Pinto de Campos Melo

-FILHOS: Bruno e Flávio

-PROFISSÃO: Advogado, formado em Direito pela UFMG, Belo Horizonte
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-OOMIDATOS JBLETIVOS: Senador, 1983-1987, PMDB-MG; Senador (Cons

tituinte), 1987-1995, PMDB-MG, com 

1.441.576 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor da Fundação de Ensino de Contagem

FUNEC-MG, 1972-1974; Diretor da Fundação 

Mineira de Educação e Cultura-FUMEC-MG,1974-

1975 

-COlNlDECORAÇÕJES: Grande Medalha da Inconfidência; Grande Oficial

da Ordem do Congresso Nacional, 1986 

-ATUAÇÃO liA CONSTifflilNl"ll'.'E: Pretende transformar o atual F .. G.T.S.

em Fundo de Garantia do Patrimônio Individual "gerido sob a adm1 

nistração tripartite e paritária do Poder Público, dos empregad� 

res e dos trabalhadores". Não concorda com a criação da "figura 

juridica da autorização das populações indigenas" para a utiliza 

ção de suas terras, pois entende que a autorização dada pelo Con 

gresso Nacional é bastante. É favorável ao imposto progressivo 1n 

cidindo sobre as glebas rurais improdutivas, enquanto não sejam de 

sapropriadas para fins da reforma agrária. Apresentou proposta que 

"veda a divulgação de noticias, com ou sem ilustração, envolvendo 

• nome ou identificação de pessoa considerada suspeita ou acusada de

delito, salvo após sentença transitada em julgado". Votará a favor
,, de dispositivo que assegure ao trabalhador a participação nos lu

cros da empresa privada onde trabalhe. Apresentou proposta pela

qual "a empresa que, comprovadamente, registrar percentual de re

tenção e permanencia de seus empregados acima de noventa por cento

por ano, terá incentivos e beneficies fiscais" como forma de esti

mular o empregador a garantir o emprego. É parlamentarista, vota a

favor de um mandato presidencial de cinco anos e pela permanência

da obrigatoriedade do voto.
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-OOTRAS fflFOml!AÇÕES: Titular da Comissão de Serviço Público 

Civil, 1963-1984; Titular da Comissão do Distrito Federal, 1983-

1984; Titular da Comissão de Redação, 1983-1984; Titular da Comis 

são de Constituição e Justiça, 198 5-1986 .Líder do PMDB no Senado, 1985 -

1986.Participou de várias missões no exterior cono integrante de delegações do 

Congresso Nacional e Simpósios e Assembléias Interparlarrentares; Presidente da 

Associação dos Servidores do Instituto de Previdincia do Estado de 

Minas Gerais, 1966-1967 e 1981-1982; Presidente da Federação Mine! 

ra dos Servidores PÚblicos, 1968 -1969; Vice-Presidente da Confede 

ração dos Servidores Públicos do Brasil, 1969-197 0. Reeleito, tra 

balha na Constituinte pensando em disputar o governo do Estado ern 

199 0. Bom articulador, transita bem entre os grupos ideol6gicos e 

busca sempre uma posição centrista. No Senado, foi pela sµblegenda 

e candidatura nata. 

5 . M.UÍZIO CAN.POS ( ALUÍZIO AFONSO CAMPOS ) 

DEPUTADO - PMDB - PARAÍBA 

-ffi\SCDl!EWi'O: 08 de Dezembro de 1914 - Campina Grande - PB

-FILIAÇÃO: Af fonso Rodrigues de Souz,a Campos e PorfÍria Monte-

Negro Campos 

-CÔNJUGE: Inalda Lobo Campos

-PROFISSÃO: Adm inistrador de Empresa,s, Advogado e Pecuarista

Formado pela Faculdade de Direito de Recife -PE 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadua.l (Constituinte), 1935-1937,

PPB-PB; Deputado Estadual, 1950-1954, PSB-PB , 

Deputado Federal, 1983-1987, PMDB-PB; Dep� 

tado Federal ( Constituinte ), 1987-1991 , 

PMDB-PB, com 26.911 votos 
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-CARGOS POBLICOS: Diretor-Execu t:L vo do Grupo de Trabalho Desen

volvimento do Nordeste, Rio de Janeiro, RJ ; 

Secret�rio-Executivo da CODENO, RJ 

-OBRAS PUBLICADAS: Direito de Transformação Social, 1935; Rea

lidade e Desenvolvimento do Nordeste, 1980; Aspectos Juridicos dos 

Financiamentos Industriais, 1953; Fuindamentos e Objetivos da Oper! 

çào Nordeste, 1959; Estrutura e Financiamento da SUDENE, 1962;Adm1 

nistração e Controle das Empresas Governamentais, 1978; Respons� 

bilidade dos Administradores em Empresa Pública e Sociedade de Eco 

nomia Mista. O Problema Institucional, 1984; Mandamentos da Nova 

República, 1986 

-MISSÕES 000 EXTERIOR: Membro do Tribunal de Arbitragem, como 

Representante do BID, Washington, 1963; Representante do Congresso 

Nacional, no Foro Legislativo Ocidental, Western Hemisphere Leais 

lative Leaders Forum, sobre Democracia no Continente Americano , 

Washington, 1985 

-COlNIDECORAÇÕES: Grande Oficial d.a Ordem do Congresso Nacional,

1985 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUilffE: É pelat instituição do Tribunal de Ga

rantias dos Direitos Constitucionais. É um dos homens mais ricos 

de seu Estado, mas diz que "a propriedade não é mais um direito a� 

soluto, devendo o seu uso ajustar-se? ao interesse público sob suas 

diversas modalidades" e, ao admitir a desapropriação de imóvel ru 

ral para fins de reforma agr�ria, afirma que ''não se pretende des! 

gregar ou enfraquecer a exploração legitima do patrimônio indivi 

dual, mas simplesmente controlar a sua utilização sem ofensa a di

reitos mais legitimos da coletividade, que não deve suportar os 

efeitos de especulaç�es odiosas''. Aceita a reforma agr�ria em ter 

ras não produtivas. Admite alguns casos de participação estatal 
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no plano econômico. Para ele, a "crise do sistema federativo a 

mais antiga de nossa história" e por isso, pretende que "lei com 

plementar regule a criação e a organização das regiões, constitui 

das por estados limitrofes, cujos territÓrios,no todo ou em parte, 

pertençam ao mesmo complexo geo-econÔmico". Pode surpreender 

que não acreditam na possibilidade de tomar atitudes avançadas. 

àqueles 

-OOT.RAS IJNIFORMAÇÕES: Assessor Juridico da Comissão Mista Brasil/

Estados Unidos; Chefe do Departamento Juridico do Banco do Desen 

volvimento Econômico; Advogado da Consultoria Juridica do Banco 

do Brasil; Titular da Comissão de Constituição e Justiçc;1. do PMDB, 

1983-1984; Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do 

PMDB, 1985-1986;Presidente do Simpósio Sobre Ternas Constitucionaisdb 

PMDB, 1985; Parlamentar experiente, culto e muito respeitado. Est� 

dioso dos problemas nacionais, torna decisões politicas a part1._r de 

urna visão ampla, que contempla interesses da coletividade. 

6 . ARTUR DA TÁVOLA (PAULO ALBERTO ARTUR DA TÁVOLA M.M.DE BARROS) 

DEPUTADO - PMDB - RIO DE JANEIRO 

-JimSCI.MKNTO: 03 de Janeiro de 1936, Rio de Janeiro-RJ

-FILIAÇÃO: Paulo de Deus Moretzsohn M.de Barros e

Koff Monteiro de Barros 

-CÔNJUJGE: Mirian Ripper Nogueira Lobo

-FILHOS: Leonardo, André e Eduardo

Magdalena 

-PROFISSÃO: Advogado, Jornalista, E:scritor e Professor.Formado

em Direito pela PUC-RJ, 1954-1959 
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-HMIDATOS EI..E".rIVOS: Deputado Esta.dual (Constituinte), 1961-1962 ,

PTN-RJ(GB); Deputado Estadual, 1962-1964 , 

PTB-RJ; Deputado Federal ( Constituinte J, 

1987-199 1, PMDB-RJ, com 77.738 votos 

-OBRAS POBLICADAS: Mevitevendo, Ed.Salamandra/N.Fronteira, RJ,

1977; Alguém Que Já Não fui, Ed.Salamandra, RJ, 1979; Cada Um no 

Seu Lugar, Ed.Salamandra, RJ, 1980; Leilão de Mim, N.Fronteira,RJ, 

1981; Ser Jovem, Ed.Salarnandra/N.Fronteira, RJ, 1983; Do Amor, En 

saio de Enigma, N.Fronteira, RJ, 1983; A Liberdade do Ver, N.Fron 

te ira, RJ, 19 84; O Ator, N. Fronteira 1, RJ, 1985; Comunicação é Mito, 

N.Fronteira, RJ, 1985; Calentura, N.Fronteira, RJ, 1986; An\or a 

Sim Mesmo, N.Fronteira, RJ, 1985 

-ATUAÇAO NA CONSTITUiln'E: Foi o relator da Comissão da. Família, 

da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Corou 

nicação. Seu substitutivo, por ter esgotado o prazo regimental e 

não ter havido votação, não foi encaminhado à Comissão de Sistema 

tização. Nele,pode-se destacar alguns dispositivos corno os segui� 

tes: "O Chefe do Poder Executivo competente poderá ser résponsab2:_ 

lizado por omissão, mediante ação civil pública, se não diligenciar 

para que todas as crianças em idade E�scolar, residentes no âmbito 

territorial de sua competência, tenham direito ao ensino fundarnen 

"' tal obrigatório e gratuito."; "O ensino é livre à iniciativa priv� 

da, que o ministrara sem ingerência do Poder PÚblico, salvo, para 

fins de autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos e 

supervisão da qualidade."; "É asseguirada a exclusividade de utili 

zação de verbas públicas para o ensino público''; "O mercado interno 

tntegra patrimônio nacional, devendo ser ordenado do modo a viabi 

lizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem estar da população 

e a realização da autonomia tecnológica e cultural da Nação.h; 
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"É considerada empresa nacional aquela constituida no País, que 

nele tenna a sua sede e cujo controle decisório e de capital este 

ja permanentemente sob a titularidade, direta ou indireta, de pe� 

soas flsicas residentes e domiciliadas no Pais ou de entidades de 

direi to público interno."; "A construçiio de centrais terrronucleares, 

termoelétricas,hidrelétricas e de usinas de processarrento de materiais fér 

teis e fÍsseis bem corro de quaisquer projeto:s de impacto ambiental, depe� 

derá de aprovação do Congresso Nacional."; "Compete ao Poder Éxecu 

tivo, 'ad referendum' de Congresso Nacional, ouvido o Conselho Na 

cional de Comunicação, outorgar concessões, permissões, autoriza 

ção de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens". Será 

dentro dessa linha moderada a sua atua,ção na Comissão de Sistemati 

zação. Formará com o bloco progressista numa visão de centro-esqueE_ 

da. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Colunista do Jornal O GLOBO; Comentarista

da Rádio Globo; Comentarista e produtor de programas culturais na 

FUNTEVÊ; Membro da Comissão Constitucional que elaborou a Consti 

tuição do Estado da Guanabara; Membro da Comissão Executiva do 

PMDB-RJ; Era deputado estadual do antigo PTB quando foi cassado p� 

lo regime militar em 1964. Esteve exilado e retornou em 1976, 

do início à estruturação de um grupo independente da liderança 

então Governador Chagas Freitas. 

dan 

do 
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7 . BERRAROO CABRAL (JOSÉ BERNARDO CABRAL) 

DEPUTADO - PMDB - AMAZONAS 

-JSIASCIMENTO: 27 de Março de 1932 - Manaus - AM

. 13. 

-FILIAÇÃO: Antônio Bernardo Andorinha e Ceei.lia Cabral Bernardo

-CÔNJUGE: Zuleide da Rocha Berna.rdo Cabral

-FILHOS: Antonio JÚlio

-PROFISSÃO: Advogado e Professor, formado pela Faculda·de de 

Direito de Manaus, 1950-1954 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1963-1967, PTB-AM; Dep�

tado Federal, 1967-1969, MDB-AM; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-AM, 

com 4.027 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Delegado de Roubos e Falsificações ,Manaus.-AM,

1955; Promotor Substituto da Comarca de Ita 

coatiara-AM, JL955-1956; Chefe de Policia do 

Estado, AM, 1957; Chefe de Administração do 

Departamento de Assistência e Previdência So 

cial, Manaus-1\M, 19 58; Secretário do Inte 

rior e Justiça, AM, 1958-1959; Chefe da Casa 

Civil do Govexno, AM, 1959-1960; Procurador 

Juridico e Fazendário do Estado, AM, 1961 

-OBRAS PUBLICADAS: A Palavra em Ação, Ed.Graphite, RJ, 1980

-CONDECORAÇÕES: Cidadão Honorário do RJ, 1981 e Belém, 1982 ,

respectivas câmaras Municipais; Benc=mérito do Estado do RJ, Assem 

bléia Legislativa do RJ, 1984; Medalha Craveiro Lopes, Governo de 

Portugal, 1959; Medalha Mérito Tiradentes, Governo Brasileiro 

1961; Medalha Mérito Legislativo, A:ssembléia Legislativa de SP, 

1982; Medalha Ordem dos Advogados Portugueses, Lisboa, 1983; Meda 

lha do VIII Congresso Internacional de Criminologia, Ministério da 

Justiça de Portugal, 1986; Medalha Tel-Aviv University, 1982; Med! 

lha Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,Tribunal de Justiça, 
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1985; Medalha de Montezuma, Instituto dos Advogados Brasileiros 

1985. 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: É o relator da Comissão de Sistema

tização. O seu anteprojeto parece ter desagradado boa parte da so 

ciedade brasileira. Cumpriu razoavelmente o regimento e "sistemat1 

zou" o material que lhe foi enviado pelas comissões temáticas, mas 

desprezou algumas questões de mérito constantes dos relatórios 

das comissões. 

proxima etapa 

Em recente manj.festação, afirmou que "na 

as coisas serão diferentes e a Nação pode ficar 
' 

tran�uila porque o meu trabalho sera serio e a altura das aspir! 

çÕes do povo brasileiro". Se por um lado faz esse tipo de afirroaçãó, 

por outro, vem à público denunciar a eixistência de um complô con 
..,.. 

tra o parlamentarismo, o que o torna, no mínimo, um relator confu 

so. Conciliar será a sua tarefa fundamental nos próximos meses.Pr2:_ 

meiro , para buscar e obter o necessário equilíbrio entre as pos2:_ 

çÕes, muitas vezes extremadas, dos grupos ideológicos e, segundo , 

para elaborar o texto que venha sintetizar, de fato, a média das 

esperanças e anseios contraditórios de uma sociedade marcada por 

profundas diferenças. Até aqui não tem demonstrado firmeza e·, embo 

ra faça declarações progressistas, fez um Anteprojeto bem mais 

atrasado do que as propostas das comissões, resultado dos concha 

vos do chamado grupo do Banco do Brasil, que, praticamente, fez um 

novo Anteprojeto. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça, 1963-1964; Líder do PTB, 1964-1965; Llder do MDB, 1966 -

Assembléia Legislativa do Amazonas; Conselheiro Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, 1974-1979; SE�cretário Geral da Ordem dos 

Advogado.s do Brasil, 1979-1981; Presidente da Ordem dos Advogados 
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do Brasil, 1981-1983; Membro Efetivo do Instituto dos Advogados 

Brasileiros, 1972; Membro Fundador do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Amazonas; Membro Ef1etivo da Academia Amazonense 

de Letras, 1983; Presidente da Associação Municipal dos Advogados 

para as Américas, 1986; etc.; Foi àejputado estadual pelo antigo 

PTB e federal pelo MDB até ser cassado, em 1969, pelo AI-5. Ganhou 

dimensão nacional por sua luta em favor das garantias políticas e 

individuais. Na epoca de formação do Ministério de Tancredo Neves,, 

seu nome foi indicado para o MIRAD, mas a Igreja discordou ãe sua 

indicação, talvez pelas estreitas ligações que tem com Gilberto 

Mestrinho. 

8 . CARLOS MOSCONI (CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI) 

DEPUTADO - PMDB - MINAS GERAIS 

-NASCDIENTO: 24 de Maio de 1944, Andradas, MG

-FILIAÇÃO: Alcides Mosconi e Tha.is Venturelli Mosconi

-CÔNJUGE: Maria LÚcia Ribeiro Mosconi

-FILHOS: Luiz Gilberto, Alcides, Luiz Eduardo e Helena

-PROFISSÃO: Médico, formado pelat UnB, Brasília, 1971

-MMIDATOS ELE"l'IVOS: Deputado Federal, 1983-1987, PMDB-MG, Dep�

tado Federal ( Constituinte ), 

PMDB-MG, com 40.214 votos 

1987-1991, 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Saúde, BrasÍlia-DF, 1985-1986,

indicado por Tancredó Neves 

-COll.mECORAÇÕES: Medalha Centenário Carlos Chagas, Gov�rno de 

Minas Gerais, 1979; Medalha Santos Dumont, Prata, GQverno de Minas 

Gerais, 1984; Ordem do Mérito de Brasilia, Governo do Distrito Fe 

deral, 1985 

INESC Instituto de Estudos Sócio•Econõmícos • CGC, 00580159/0001·22 • SCS, O. , 8, Br. B, n9 • 50, 49 ánd., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Ven�ncio 2000 - TELEX: 61.4837 IESE • BR -· 
_
CEP 70.333 - Brasma • DF - Tal.: 226•8093 



.16. 

-AfflAÇÃO NA CO!liSTITO'Dft'E: Foi o rE!lator da Subcomissão de Saú

de, Seguridade e L·ieio A!!lhiente. Para E!le "não há como recuar no ca 

minho das transformações que, se forem novamente escamoteadas por 

omissão, conivincia ou leviandade, farão incidir sobre n6s o peso 

de termos jogado por terra a Última re!serva de esperança da maio 

ria da sociedade espoliada, discriminada e represada, nos seus an 

seios de cidadania, há séculos''. Afirma que "o texto do Anteproj! 

to marca conquistas hist6ricas para o País: a superaçao da discr1 

minação urbano/rural; a supressao de privilégios pela unificação 

progressiva dos regimes públicos; a de!mocratização administrativa 

nas instituições de seguridade social, pela participação dos ernpr! 

gados, inclusive inativos, e empre gadores, na direção. Entende que 

"a inserção de um capÍ tulo ambiental étvançado, moderno e exemplar 

na Carta Magna, é o elo que faltava para rompermos definitivamente 

com os traços colonizadores de um passado marcado pela opressão e 

pela brutal destruição dos nossos recursos físicos e humanos''. E 

conclui revelando '' .•. ainda que a posição pessoal do relator seja 

pela proibição de usinas e artefatos nucleares, considerou medida 

democrática salutar remeter a questão para a decisão permanente 

da sociedade, através do Congresso Nacional, sem fechar as portas 

� evolução tecnol6gica'' . Podem ser destacados no seu anteprojeto , 

dispositivos como o que proíbe a participação de empresas estran 

geiras nos serviços de saúde no Pais, o que previ a possibilidade 

de desapropriação dos serviços de saúde de natureza privada, pelo 

Poder PÚblico, o que veda a propaganda c:orrercial de medicarrentos, formas de

tratamento, tabaco e bebidas alco6licas e o que torna crime inafl 

ançável as práticas e condutas deletérias ao meio ambiente, à sau 

de dos indi vÍduos e i:. segurança dos trabalhadores. Assim, atraves 

de um posicionamento claro de linha progressista, conquistou o seu 

espaço entre os novos valores da esquerda moderada com uma atuação 

marcada pela ação efetiva e firme em busca de resposta para os an 

seios populares. 
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-OU"l'RAS DIFORMAÇÕES: Vice-Presidente e Pres idente da Comis sãC>

de Sa�de - PMDB, 1983-1984 e 1984-1985, respectivamente; Médico 
U rolog ista da Santa Casa e da Casa de Sa�de Dr.Pedro Sanches,Poços 
ãe Caldas, M3; Secretário ãe Saúde oo DF ( :i.ndicacb por Tancreoo Neves, cem quem 

morou quan cb estudante e tornou-se amigo) ; Presidente oo PMDB de Poços de Cal 

àas, M3; faz parte do MUP-Movirrento de Unidaãe Progressista e defende a punição 

dos conservaoores que traem o programa do lf?MDB. A rrédio prazo, poderá sair oo

PMDB, para um partioo mais à esquerda. 

9 • CARLOS SAHT'MHA (CARLOS CORRÊA DE MENEZES SANT'ANNA) 

DEPUTADO - PMDB - BAHIA 

-NASCDIElft"O: 12 de agosto de 1931, Sal vador , BA

- FILJAÇÃO: Arnaldo dos Reis Sant' Anna e Alayde Corrêa M. Sant 'Anna

-FlLBOS: Alayde, Carlos, Cláudic,, Augusto, Celso Eduardo,André

Luiz, Alba Patrlcia e Cecllia Ant8nia 

-PROFISSÃO: Médico e Professor, formado pela UFBA, Sa,lvador, l95S

-MMIDATOS ELETIVOS: Deputado Es1�a\dual, 1975 .. 1979, ARENA-BA 1

Deputado Fecieral, 1979-1983, ARENA-Bt\; De 

putado Federal, 1983-1987, PMDB•BA1 Deputa 
-

do Federal(C:onstituinte), 1987-1991,PMDB•BA, 

oom 58,649 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Educação e Cultura, �A, 1975•

19781 MinietrQ da Sa�de, or, 1985-1986, iftdi 
-

oado por Tancredo Neves 

-COIII>BCOUÇÕBSs Ordem Internaoic:mal de Mal ta ( Knight of Mal ta) ,

no Grau de Comendador; Ordem do Mirito da Ba 

hia, no Grau de Grande Oficial, e Medalha Mar! 

chal Argolo, Governo da Bahia 
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-ATIJAÇÂO NA CONSTI'l'UINTE: É de sua autoria urna sugestão de nor

ma constitucional que, entre outras coisas, pretende estabelecer 

cornpetênc ia prioritária à União para: "garantir o acesso universal , 

geral e gratuito de todos os brasileiros, independentemente de sua 

condição econômica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa 

e de reabilitação"; "garantir uma racional e eficiente 

médica e hospitalar em todo o Pais"; morientar sua ação 

cobertura 

para a

socialização da medicina''; e "disciplinar e controlar as formas em 

presariais e privadas da medicina, quei deverão se organizar corno 

concessionárias de serviço público essencial". Defende, ta'rnbém, a 

estruturação de "todos os Órgãos pÚbli.cos prestadores de serviços 

de saúde, em sistema Único, sob comando ministerial Único". Somen 

te no campo da saúde tem defendido uma. postura claramente avançada . 

Partindo do princlpio de que os subsldios concedidos pela União a 

vários produtos e serviços têm sido causa de inflação e déficit 

público, sugeriu à Comissão da Ordem Econômica que adotasse disp� 

sitivo pelo qual tais subsídios só poderão ser concedidos se "auto 

rizados por lei complementar específica". Da mesma forma, defende 

a inclusão na Carta de proibição ao Tesouro Nacional de "prestar 

garantias ou assumir obrigação de pagar dívidas, externas ou in 

ternas, das unidades federativas, sem prévia autorização do 

gresso Nacional". 

Con 

-OUTRAS INFORMAÇÕRS: Titular da Comissão de Educação e Cultura

ARENA, 1979-1981; Titular da Comiss.ão de Relações Exteriores 

PMDB, 1981-1982; Titular da Comissão d,e Educação e Cultura - PMDB, 

1983-1984; Titular da CPI sobre Corrupção em Órgãos da Administra 

ção Direta e Indireta da União, PMDB, 1980-1981; Vice-Llder do PP, 

1980-1981; Vice-Llder do PMDB, 1982-1983; Vice-LÍder do PMDB,1983-

1984; LÍder do Governo, PMDB, 1987; Professor Adjunto da Faculdade 

de Medicina da UFBA. Na condição de Lider do Governo é o principal 
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articulador das teses defendidas pelos teóricos do Planalto ao sjs 

tema de governo a ser adotado. Paralelamente à defesa dos interes 

ses do Presidente Sarney, constitui-se num dos mais eminentes mem 

bros do grupo conservador e seu maior articulador . 

10 . CELSO DOURADO (CELSO LOULA DOURADO) 

DEPUTADO - PMDB - BAHIA 

-NASC�: 10 de junho de 1932, Irecê, BA

-Fn.IAÇÃO: Adernar da Silva Loula e Teonllia Dourado Loula

-CÔNJUGE: Neuza Amélia Regis Dourado

- FILHOS: Mabe 1, Ricardo, Mar 11 ia, En e i·da, Neuza, Arrelia e .;Juliana

-PROFISSÃO:Professor e Agricultor - Teologia, Seminário .?res

biteriano do Sul, Campinas, 1953-1957; Filosofiaj 

UFSC, Florianópolis ) 1970-1971; Licenciatura em Fi 

losofia, UCSAL, Salvador, 1971-1972 

-MãNDATOS KLETIVOS: Vereador, 1962-1966, Campo Formoso, PTB-BA;

Deputado Federal(Constituinte),1987-1�91, 

PMDB-BA, com 40.816 votos 

-ATUAÇÃO NA COHSTITUJilff'E: Entende que a isenção do Imposto de 

Renda é o melhor parâmetro para medir se uma família tem ou nao 

condição econômica suficiente para arcar com a anuidade escolar 

sugerindo, por isso, que a "condição de isento do imposto sobre a 

renda exime igualmente o aluno do pagamento da anuidade e torna li 

vre sua matricula". Votará a favor da reforma agrária e da arnpli� 
-

çao dos direitos sociais dos trabalhadores. No plano social e em 

questões econômica, deve reforçar o bloco 

atue de forma independente. 

progressista, embora 
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-OOTRAS INFORMAÇÕES: Pastor da Igreja Presbiteriana Unida do

Brasil, dono de colégio. Considera-se "cristão-progressista" e de 

senvolve intensa atividade em apoio a obras sociais e apoio a p� 

quenos agricultores com os recursos financeiros que recebe das or 

ganizações evangélicas de ramificação internacional . 

11 . cm CARVALHO (CID ROJAS AMÉRICO DE CARVALHO) 

DEPUTADO - PMDB - MARANHÃO 

-li!ASCJJUmn'O: 06 de novembro de 1923, Rio Branco, AC

- FILIAÇÃO: Domingos Américo de Carvalho e Cherubina Rejas de Carvalho

-CÔYJUGE: Cléa Maria C.Rojas de Carvalho

-FILHOS: Sérgio, Nelson e Cláudia

-PROFISSÃO: Advogado e Jornalista, formado pela Faculdade Na

cional de Direito, Rio de Janeiro, 1949 

-Mi\NDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1955-1959, PSD-MA; Dep�

tado Federal, 1959-1963, PSD-MA; Deputado 

Federal, 1963-1967, PSD-MA; Deputado Fed� 

ral, 1967-1971, MDB-MA; Deputado Feceral, 

1983-1987, PMDB-��-i Deputado Feder2�(Con� 

tituinte), 1987-1991, PMDB-MA, com 22.982 

votos 
' 

-mSSÕlr.S BO EXTERIOR: Representante do Brasil a Conferência 

da FAO, Roma, 1958 e 1959 

-AWAÇÃO NA CO�STITUINTE: Na fase das sugestoes de nor�é,apr�

sentou uma propondo que "a tarefa de legi slar seja da exclusiva com 

petência do Poder Legislativo, não se admitindo quaisquer regras 

e normas que tenham outra origem, cabendo ao Supremo Tribunal Fed� 

ral declarar a inconstitucionalidade de decretos, portarias, circ� 

lares e todos e qualquer ato administrativo, sempre com a garantia 
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da atuação do Ministério PÚblico perante o Poder Judic�ário". Vota

, 

ra a favor de dispositivo que torne a tortura crime inafiançável 

e a instituição de novas regras para o disciplinamento dos investi 

mentos de capital estrangeiro. Quer que o alistamento e o voto 

sejam facultativos. Muito amigo do Ministro Renato Archer, da Ciên 

eia e Tecnologia, é um dos mais importantes defensores da intocab1 

lidade da lei da reserva de mercado para a informática . Apesar de 

ser oriundo do antigo PSD, tem adotado um posicionamento bem prox� 

mo do bloco progressista . Aceita algumas teses estatizantes, mas 0

básico da sua atuação tem a marca do nacionalismo e do fortaleci 

mente da empresa privada nacional. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Vice-Lider do PSD, 1955-1964; Vice-Presi

dente da Comissão de Minas e Energia 

dente da Comissão de Minas e Energia 

PSD, 1963-1964; Vice-Pres1 

PMDB, 1983; Oficial de Ga

binete do Ministro da Justiça, RJ, 1949-1950. Ajudou a fundar o 

MDB e foi cassado em 19 69, retornando à poll tica após a ani.stia. 

12 . CRISTDi!A TAVARES ( MARIA CRISTINA DE LIMA TAVARES CORREIA) 

DEPUTADA - PMDB - PERNAMBUCO 

-IIASCI.MENTO: 10 de junho de 1936, Garanhus, PE

-FILIAÇÃO: José A.Tavares Correia e Ma...ia Mercês de L.T.Correia

-PROFISSÃO: Jornalista. Formada pela Faculdade de Filosofia.

L�nguas Neolatinas, Recife 

-IMMIDATOS ELETIVOS: Deputada Federal, 1979-1983, MDB�PE; Oep�

tada Federal, 1983-1987, PMDB-PE;Deputada

Federal(Constituinte), 1987-1991,PMDB-PE, 

com 40.624 votos
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-OBRAS PUBLICADAS: Conversações com Arraes, Ed.Vega, 1979 ;

Informática: A Batalha do século XXI (co-autoria Milton Selligman), 

Rio de Janeiro, Ed.Paz e Terra, 1984; Informática e a Nova RepÚbl! 

ca, são Paulo, Ed.Hucitec, 1985; Onde Está Meu Filho ? ( história 

de um desaparecido político - co-autoria Chico de Assis,Gilvandrio 

Filho, Glória Brandão e Jodeval Duarte), Rio de Janeiro, Ed. Paz e 

Terra, 1985 

-MISSÕES HO EXTERIOR: Membro da deleg�ção brasileira de parl�

rnentares em visita à Cuba, 1980; Membro da delegação brasileira em 

visita às festividades do IV Aniversário da Revolução Sandinista , 

Nicarágua, 1980; Membro da delegação brasileira no Seminário sobre 

Dívida Externa, Havana, Cuba, 1985 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Foi relatora da Subcomissão da Ciên

eia e Tecnologia e da Comunicaçio, tendo produzido um anteprojeto 

que provocou uma das maiores resistências do grupo conservador, o 

qual, inclusive, articulou e quase con,seguiu a sua destruição. Fe 

minista, diz que a ex.pressão "o homem 1e a mulher são iguais em di 

reitos e obrigações'' atende às reinvidicações dos grupos que ple! 

teiam a igualdade entre ambos os sexos. É defensora da instituição 

do Conselho Nacional de Comunicação por entender que'' a luta por 

políticas democráticas de comunicação integra o patrimônio de l uta 

do povo brasileiro". É contra qualquer tipo de censura e a favor 

do monopólio do Estado para a exploraç:io de serviços públicos de 

telecomunicações, comunicação postal, telegráfica e de dados. Vota 

rá favoravelmente a qualquer medida quE� fortaleça os partidos polf 

ticos e por um mandato de quatro anos para o atual Presidente da 

República. Considera que "a propriedadE� da terra e estoque do Esta 

do" e , por isso, sugere que "em caso de morte ou desistência do 

titular do lote, as terras voltarão a �,er patrimônio de organismo 
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encarregado da Reforma Agrária". Partindo do principio pelo qual 

o nacionalismo imp�e-se ao entreguismo ''defende a manutenção jnte

gral do monopólio do petrÓleo".Sem favor, um dos nomes mais 1mpo�

tantes do bloco progressista do qual é urna lider natural .

-OmrRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Comunicação

MDB, 1979-198().; Vice-Presidente da Comissão de Comunicação - PMDB, 

19 81; Ti tu lar da Comissão de Comunicação - PMDB, 19 8 2; Relatora do 

Simpósio Censpra, PMDB: Vice-Lider do PMDB, 1982; Titular da Comi' 

são de Economia, Industria e Comércio PMDB, 1983: Titular da 

CPI dp Rio são Francisco, PMDB; Relatora do Simpósio Informática , 

PMDB; Jornalista do Jornal do Comércio, do Diário de Pernambuco , 

196 7; da Visão Edit.orial, 1973-1975 e de J.Câmara Irmãos, 1975-1976.

Ajudou a fun�ar o MDB e foi cassada em 1969, retornando à polit1ca 

após a anistia. Forma em qualquer relação que conste os nomes dos 

parlamentares mais atuantes. É urna das pioneiras na luta pela pr� 

servação da lei de informática no Congresso �acional. É urna das �� 

guras mai� destacadas do MUP-Movirnento de Unidade Progressista.Tem 
. 1 ' 

tecido severas e duras criticas aos conservadores do PMDB, bem co 
J f � 

mo à sua direção, no seu entender, responsável pel.a crescente des 
• .J 

• confiança popular ao Partido, fruto do afastamento dos seus compr�

misses programáticos. Formará entre os que sairão )ogo do PMDB, p�
• ra um partido mais a esquerda .

1 ; .. 

. , . 
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13 • EGÍDIO FERREIRA LIMA (EGÍDIO FERR8IRA LIMA) 

DEPUTADO - PMDB - PERNAMBUCO 

-RASCDlmffO: 26 de agosto de 1929, TimbaÚba, PE

-FII,IAÇÃO-: -Walfredo Ferreira Lima e-JÚl-ia de-Andr-ade-ie.r:r..eira -Lima

-CÔIIJOGE: Maria do Carmo Urquiza e Silva Ferreira Lima

-FILIIOS: Luciana

.24. 

-PROFISSÃO: Advogado. Formado pela Faculdade de Direito,UFPE,

Recife 

-NARDATOS ELETIVOS: Vereador, 1951-1955, TimbaÚba, PE; Deput�

do Estadual, 1967-1969, MDB-PE; Deputado 

Federal, 1983-1987, PMDB-PE; Deputado Fe 

deral(Constituinte), 1987-1991, PMDB-PE , 

com 35.022 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Juiz de Direito do Tribunal de Justiça, PE,

1955-1963 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Foi o relator da Comissão da Organl

zação dos Poderes e Sistema de Governo, e no seu anteprojeto pode

s€ destacar dispositivos que consagram: o fortalecimento do Poder 

Legislativo com atribuição, entre outras, de conceder anistia, di! 

por sobre matéria financeira e controlar o sistema nacional de ra 

diodifusão, telecomunicação e comunicação de massa; a adoção do 

sistema parlamentarista de governo; o mandato presidencial de cin 

co anos; a instituição do Conselho da República, Órgão superior �e 

consulta do Presidente da República; à instituição da Procuradoria

Geral da União, encarregada de sua defesa judicial e extrajudicial ; 

e a reformulação do Poder Judiciário com a criação do Superior Trl 

bunal de Justiça e dos Tribunais e Juízos Agrários. Considera-se 

socialista-cristão; segue a liderança do Prefeito de Recife,Jarbas 

Vasconcelos; tem vínculos com a esquerda moderada do PMDB; de.fende 
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"formas intermediárias" na organização do sistema econômico do 

País e votara com o bloco progressista, dando prioridade à defini 

ção do sistema de governo, à efetivação da reforma agrária, ao for 

calecimento da pequena empresa nacional, à adoção de medidas reor 

ganizadas dos sistemas de ensino e de saúde, da reformulação 

Poder Judiciário e da reserva de mercado interno para a informática. 

-OUTRAS DWORMAÇÕES: Titular da Comissão de Constituição e 

Justiça PMDB, 1983; Vice-Lider do PMDB, 1983; Professor da Fa 

culdade de Direito da UFPE,1965-1967; Membro do Conselho Seccional 

da OAB - Seção de Pernambuco, 1972-1982. Foi cassado pelo regime 

militar em 1969. No período em que esteve cassado, foi considerado 

o grande ideólogo do MDB de Pernambuco, influenciando nomes corno 

Jarbas Vasconcelos e Fernando Lyra, e, no conjunto, a tendência 

"autêntica" do partido naquele Estado. Esse papel relevante foi 

sensivelmente reduzido a partir de 1979, com o retorno ao Brasil 

do ex-governador Miguel Arraes e com a consolidação de novas lide 

ranças, como Jarbas Vasconcelos e Fernando Lyra. 

14 . FERNANDO BEZERRA COELHO (FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO) 

DEPUTADO - PMDB - PERNAMBUCO 

-DSCIMENTO: 07 de dezembro de 1957, Petrolina, PE

-FILIAÇÃO: Paulo de Souza Coelho e Lizete Muniz Bezerra Coelho

-CÔNJOGE: Adriana de Souza Leão Coelho

-FILHOS: Fernando e Pedro

-PROFISSÃO: Administrador, formado pela Fundação Getúlio Vargas, 

SP, 1975-1979; Industrial 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1983-1987, PDS-PE;Dep�

tado Federal(Constituinte) , 

PMDB-PE, com 58.777 votos 

1987-1991 
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-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Estado para Assuntos da Casa

Civil, Recife, PE, 1985-1986 

-CONDECORAÇÕES::: Medalhas do Mérito Policial Militar,conferida

pelo Governo do Estado de Pernambuco, 1985 ; 

Chanceler da Ordem do Mérito dos Guararapes, 

Governo do Estado de Pernambuco, Recife,1985; 

Prêmio Springer d,e Economia - Leão do Norte -

Recife, 1985 

-AmAÇÃO NA CONSTITUINTE: Foi o r1elator da Subcomissão de Tri

butos, Participação e Distribuição das Receitas .e no seu anteproj� 

to pode-se destacar: a manutenção da figura da lei complementar em 

matéria tributária; a competência da União, Estados . � . e Mun1.c1.p1.os 

para instituirem empréstimos compulsórios em casos de calamidade 

pÚblica; a ampliação da competência tributária cbs Estados para os quais 

transferiu-se os atuais impostos Únicos, além da instituição do 

imposto sobre transmissão causa mortis e doações, de quaisquer bens 

ou direitos e do imposto sobre a propriedade terri torial rural; e, 

ainda, a competência aos municipios pa.ra insti tuirem impostos nas 

vendas a varejo. Segundo projeção realizada por ele e sua equipe , 

adotada a nova sistemática tributária oferecida pelo anteprojeto , 

a participação dos entes politicos da Federação no produto total 

da arrecadação do Pais ficaria assim: a União cairia dos atuais 

44,9% para 36%, os Estados subiriam dlos atuais 37,4% para 40% e 

os Municipios também subiriam de 17, 7%: para 24%. Defende a "indeni 

zação prévia e justa, em dinheiro, da propriedade por necessidade 

de utilidade pública ou por interesse social". Nacionalista e com 

aspirações políticas maiores, tem um discurso moderno e poderá vo 

tar por reformas sociais e até aceitar algumas teses estatizantes. 

Eventualmente, em algumas questões, será aliado do grupo 

sista. 

progre! 
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15 . F.:RRAIID() GASPARIAN (FERNANDO GASPARIAN) 

DEPUTADO - PMDB - SÃO PAULO 

-IIASCDmNTO: 27 de janeiro de 1930, são Paulo, SP

-PU.IAÇÃO: Gaspar Gasparian e Zilia Gasparian

-CÔRJUGE: Dalva Funaro Gasparian

-PILBOS: Helena Maria, Laura Maria, Eduardo Fernando e Marcus

Fernando 

-PROFISSÃO: Industrial, professor, agricultor e pecuarista. 

formado em Engenharia Civil e Elétrica pela Uni 

versidade Mackenzie, SP, 1948-1952 

-IIABDA"l.'OS ELETIVOS: Deputado Federal (Const1tuinte),1987-1991,

PMDB-SP, com 46.576 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Membro do Conselho Nacional de Econom1a,RJ,

1963-1967 

-CORDECORAÇÕES: Comendador da Ordem do Rio Branco, M.R.E., 1986

-OBRAS PUBLICADAS: Em Defesa da Economia Nacional, RJ,Ed.Saga, 

19�5; Capital Estrangeiro e Desenvolvimen 

to Econômico na América Latina, RJ, Ed. Ci 

vilização Brasileira, 1973 

-ATUAÇÃO 11A COBST1TOIRrE: Foi o relator da Subcomissão do 

Sistema Financeiro. Segundo ele próprio, 11 0 anteprojeto procura mo 

dernizar e tornar mais eficiente o Sistema Financeiro Nacional ( ... 

esforçando-se para torná-lo mais democrático". Ao mesmo tempo em 

que propõe "trazer para a competência do Congresso Nacional,respo� 

sabilidades que são suas, como legislar sobre matéria financeira , 

cambial e monetár:ia", o anteprojeto elimina o Conselho Monetário 

Nacional, ·"fruto de 21 anos de arbltrio, perlodo em que se dedicou 

a homologar deciHÕes tomadas em gabinetes, por restrito grupo de 

pessoas, não rar,J influenciado por interesses do setor bancário 

privado". Para ele, 11 0 anteprojeto é um libelo contra a concentra 
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çào e o oligopólio", e, nesse sentido, nao quer que os bancos e ou 

tras instituições financeiras estrangeiras, autorizadas a func�o 

nar no Pais recebam depósitos ou outra forma de captação de recur 

sos. Prop6s, ainda, que, no prazo de um ano, contado da promulg! 
-

çao do texto constitucional, o Poder Executivo faça "realiza:- am 

pla e circunstanciada auditoria das operações financeiras, �elat1 

vas a emprestimos e financiamentos obtidos em instituições es�ra� 

geiras, autorizadas a funcionar no Pais, recebam depósitos ou out:-a 

forma de captação de recursos". PropÔs, ainda, gue, no prazo de: .. .rn 

ano, contado da promulgação do texto constituc1.ona:, J Poder Exec� 

ti vo faça "realizar ampla e circunstanciada aud:. i:Or ta das ope!'acões 

financeiras, relativas a empréstimos e financiamen�os 0Di:Ld�E

instituições estrangeiras, realizadas pela adm1.ni3tração pÚ02...c.Câ

direta ou indireta federal, estadual ou municipal, bem como 

pessoas jurídicas de direito privado sempre que praticadas corr e 

aval, fiança ou qualquer outra garantia do Poder Público". :o�s1. 

dera-se liberal e, nesta linha nacionalista, aceita algumas �e�es 

estatizantes. É mais um empresário que pode aliar-se ao bloco ?�C 

gressista, para desespero dos conservadores. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Professor da.s Un1vers5-dades :•lackenz:ê

são Paulo e Oxford, Nova York; criou o Semanário "Opinião", 

nos anos 70 cumpriu papel relevante como instrwnento ie expres�a 

das forças de resist�ncia ao autoritarismo. tum nac1onal1sca a�� 

victo. Sua funçio principal, todavia, deve ser a ousca de conse�sc 

quando dos confrontos ideolÓg icos, poi.s é um inte 1.eccual r·�-=; é:. ·• � 

do e um poli tico com bom trânsito em d1. versas áreas. '.)� f ens�cr _ ,. 

transigente do capital nacional, principalmente de Banco io b�Ms __ , 

tem bom relacionamento com o ex-minist:ro oi:.son F'1 1ê..C0 E:

Presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans. 
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16 . FER!iAlNIOO HENRIQUE CARDOSO (FERNANDO HENRIQUE CARDOSO) 

SENADOR, PMDB, SÃO PAULO 

-NASCIMElliJTO: 18 de junho de 1931, Rio de Janeiro, RJ

-FILIAÇÃO: LeÔnidas Cardoso e Nayde Silva Cardoso

-CÔNJUGE: Ruth Correa Leite Cardoso

-FILHOS: Paulo Henrique, Luciana e Beatriz

. 29. 

-PROFISSÃO: Professor. Formado em So,ciologia, USP, SP, 1952 ;

Especialização em Sociologia, USP, SP, 1953; Dou 

torado em Ciências, USP, SP, 1961; Pós-Graduação 

em Sociologia, Universidade de Paris, 1962-1963 

-MNDA'l'OS ELETIVOS: Senador, 19133-1987, PMDB-SP; Senador(Cons

tituinte), 1987-1995 PMDB-SP, 

6.225.995 votos, segunda maior 

individual do Pais 

com 

votação 

-OBRAS PUBLICADAS: Autor de mais de 50 livros de publicação

nacional e internacional 

-CONDECORAÇÕES: Palmes Acaderniques, Governo Francês; Medalha

Mérito Tamandar&, Ministério da Marinha do 

Brasil; Medalha Mérito do Trabalho, Superior 

Tribunal do Trabalho; Cavaleiro da Legião de 

Honra do Governo Francês; Grão-Cruz da Ordem 

Azteca, Governo Mexicano 

-ATUAÇÃO HA CONSTITUINTE: Na qwestão do sistema de governo a

ser adotado, sua opção é o parlamentarismo, deixando claro, porém, 
, , 

que tal sistema de governo so tera sucesso com o fortalecimento dos 

partidos e do Congresso Nacional. J.á esteve com cotação mais alta 

no Congresso, mas, ul tirnamente, perd,eu um pouco de trânsito no Pa 

lácio do Planalto, foi derrotado por pequena margem de votos por 

Bernardo Cabral quando pretendeu ser'o relator da Comissão de Sis 

tematização e, de quebra, vê o seu companheiro de bancada e de 
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aspirações, Mário Covas, crescer cada dia mais na condição de lÍ 

der do partido na Constituinte. Indiscutivelmente,é um politico que 

dispensa apresentação quanto à sua capacidade de trabalho e seriedade .ideolÓg� 

ca dentro de um perfil progressista de linha scd.al:-:derrocrata. Deve represe� 

tar papel de grande importância nos momentos de confronto, pois , 

além de transitar com facilidade entre os diversos grupos, é um 

dos constituintes com melhor relacionamento nos meios intelectuais 

e estudantis. Corno anda em baixa desde a derrota para Jânio Quadros 

na disputa pela Prefeitura de são Paulo em 1985, é provável que 

tente recuperar o espaço perdido assumindo um posicionamento de 

destaque, talvez na condição de coordenador dos diferentes blocos 

de esquerda. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da <::omissão de Economia - PMDB;

Titular da Comissão de Educação e Cultura - PMDB; Vice-Líder do 

PMDB, 1985-1986; Lider do Governo no Congresso Nacional e do PMDB, 

1985-1986; Lider do PMDB, 1987. Outras atividades: trabalhou no 

Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica 

(ILPES), organismo das Nações Unidas, Santiago, Chile; 

e Social 

Professor 

das Universidades de Nanterre e da Escola de Altos Estudos da França, 

de Princenton, Stanford e Berkeley, nos Estados Unidos da América, 

e de Cambridge, na Inglaterra. Primeiro sociólogo latino-americano 

Presidente da Associação Internacional de.Sociologia; fundador do 

Centro Brasileiro de Análises e Plane:jamento - CEBRAP. É o lider 

do PMDB no Senado. Tem aspirações presidenciais e no caso de ado 

ção do parlamentarismo,pode tornar-se um dos nomes da preferincia 

dos progressistas para o cargo de primeiro-ministro. 
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17 . FERIIAHDO LYRA ( FERNANDO SOARES LYRA) 

DEPUTADO - PMDB - PERNAMBUCO 

-BASCDmlft"O: 08 de outubro de 1938, Recife, PE

-Fn.IAÇÃO: João Lyra Filho e Guiomar Farias Lyra

-CÔNJUGE: Márcia Maria Teixeira Lyra

-FILHOS: Patrlcia, Renata e Juliana

-PROFISSÃO: Advogado. Formado pela faculdade de

Caruaru-PE 

. 31. 

Direito de 

-NANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1967-1971, MDB-PE; De

putado Federal, 1971-1975, MDB-PE; Deput� 

do Federal, 1975-1979, MDB-PE; Deputado 

Federal, 1979-1983, PMDB-PE; Deputado Fe 

deral, 1983-1987, PMDB-PE; Deputado Fede 

ral (Constituinte), 1987-1991, PMDB-PE 

com 90.771 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Ministro da Justiça, DF, 1985-1986

-CONDECORAÇÕES: Medalha da Ordem de Isabel, La Católica, Con

cedida por Juan Carlos I, Rei da Espanha , 

1985; Medalha da Ordem do Congresso Nacional, 

1984; Medalha do Mérito Legislativo, C. D. ,

1985; Grande Medalha da Inconfidência, 1985 

Medalha da Grão-Cruz da Ordem do Rio Branco , 

1985; Medalha da Ordem do Mérito Judiciário 

do Trabalho, 1985; Diploma de Reconhecimento 

Maçônico Grande Oriente do Brasil, 1985;Dipl� 

ma de Reconhecimento da Escola Superior de 

Guerra, 1985; Medalha da Ordem do Mérito do 

Trabalho, 1985; Medalha Pernambucana do Méri 

to Policial Militar, 1986 
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-A'roAÇÃO D CONSTITOIP.l'E: Tem atuado discretamente e aprese!!

tado pouco volume de trabalho como sugestões e emendas, embora se 

ja um parlamentar atuante no sentido de provocar o debate sobre 

questões fundamentais, mormente, no campo institucional. De 

quer forma, é voto certo a favor das teses progressistas. 

qual:_ 

-OUTRAS IlfFORMAÇÕES: Vice-LÍder do �DB, 1971-1973; Vice-Líder

do HDB, 1975-1977; Vice-LÍder do MDB, 1979; Vice-LÍder do PMDB , 

1980; Titular da Comissão de Constituição e Justiça - PMDB, 1971; 

Titular da Comissão do Polígono das Secas - MDB , 1971; Titular 

da Comissão de Comunicação e Obras Públicas - MDB , 1971; Titular 

da Comissão de Com�nicação PMDB, 1980-1982; Primeiro-Secretário 

da Mesa - PMDB, 1980; Titular da Comissão de Relações Exteriores-

PMDB, 1985 ; Membro das Comissões de Justiça, de Finanças e de 

Adaptação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 

de Pernambuco, 1970. Foi o lançador da campanha de Tancredo Neves. 

Por sinal, é, atualmente, um dos organizadores do movimento pelas 

Diretas-88. É, hoje, um dos mais ferrenhos críticos do Governo 

Sarney e defende o rompimento do PMDB com o mesmo. Após a derrota 

para Ulysses Guimarães na disputa da Presidência da câmara dos De 

putados, afastou-se mais da cúpula do partido e está vinculado ao 

grupo de parlamentares da esquerda independente. É membro do MUP e 

sera dos primeiros a buscar abrigo em outra legenda partidária ou 

criar urna nova. 
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18 , FRMK:ISCO PDn'O (FRANCISCO JOSÉ PINTO DOS SANTOS) 

DEPUTADO - PMDB - BAHIA 

-ltiASCIMKNTO: 16 de abril de 1930, Feira de Santana, BA

-FILIAÇÃO: Jos é Pinto dos Santos e Inácia Pinto dos Santos

-CÔlliJOGE: Thais Cavalcante Alencar

-FILHOS: Thai.s

-PROFISSÃO: Advogado e Jornalista, Formado pela Faculdade de

Direito, UFBA, Salvador, 1950-1954 

-BNDATOS KI..E'FIVOS: Vereador, 1951-1954, Feira de Santana ,

PSD-BA; Prefeito, 1963-1964, Feira 

Santana, PSD-BA; Deputado Federal, 

de 

1971-

1975, MDB-BA; Deputado Federal ,1979-1983, 

PMDB-BA; Deputado Federal, 1983-1987 

PMDB-BA; Deputado Federal (Constituinte), 

1987-1991, PMDB-aA, com 55.065 votos 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Participação na discussão da realidade

do povo palestino, Damasco, Si.ria, Bei 

rute e Li.bia, 1980; e no Congresso de 

Solidariedade ao Povo Líbio Diante da 

�gressão Ianque, Li.bia, 1981 

-ATUAÇÃO NA COHSTITOIHTE: Concorda com o ensino privado "des

de que não utilize repasse de verbas públicas para criação e manu 

tenção de entidades de ensino particular 11

• Para ele, "de nada adia!:!_ 

ta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde , 

se estes recursos são canalizados para os donos da saúde e da edu 

cação no Brasil" ,e explica: "de nada adiantou aumentar o percentual 

para a Educação no orçamento da República de 4% para 13% se estes 

recursos têm servido, apenas, para enriquecer os donos de colégios. 

Mesmo distanciado ultirnarrente do grupo progressista, com ele deverá votar. 
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-OUTRAS IINIFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Constituição e 

Justiça - MDB, 1971-1974; Titular da Comissão Especial do Vale 

do são Francisco, MDB, 1971-1974; Titular da Comissão do Serviço 

PÚ blico - Pt1DB, 1979-1983. Deposto e preso, respondeu a oito pr� 

cessos e IPMs. Julgado pelo Conselho Permanente do Exército e pelo 

STM, defendeu-se em causa própria e foi absolvido por unanimidade. 

Processado, em 28.03.1974, pelo Executivo, por ter proferido dis 

curso na Tribuna da câmara dos Deputados, denunciando violências 

praticadas pelo General Pinochet, do Chile, foi condenado a seis 

meses de prisão pelo STF, em outubro de 1974, e teve seu mandato 

cassado pela mesa da Câmara dos Deputados. Cumpriu pena no primei 

ro BPM-DF. Fundador do MDB-BA, 1966, e do PMDB nacional, 1979. Me!!! 

bro do Diretório Nacional do PMDB e seu Secretário-Geral, 1982-

1984. Apesar da firmeza de posições e da sua coerência, desde o 

inlcio da sua vida política -ainda nos anos 50- Chico Pinto, como 

é conhecido, está distanciado, nos Últi mos meses, da parcela de 

peemedebistas que discute o revigoramento do PMDB histórico,o que, 

?em dúvida, é um grande desfalque para o minoritário time que pr� 

tende resgatar o PMDB das mudanças, comprometido com as causas p� 

pulares. Na década de 70, foi politico 6.e esqueràa àe rraicr respeito e carisma 

na Bahia. Ha rresma época foi um dos fundadores do grupo autêntico écJ 1-'iDB,e pela 

sua postura àesassombrada de criticas à ditadura obteve granàe c":esta�ue no cená 

rio politico nacional. 

19 . ·HAROLOO SABÓD\ (HAROLDO FREITAS PIRES DE SABÓIA) 

DEPUTADO - PMDB - MARANHÃO 

-NASCIHEl.fl:0:16 de junho de 1950, são Luis, MA

-FILIAÇÃO:José.Pires de SabÓia Filho e Iracema Freitas Pires de SabÓia

-CÔlilJOGE: Jos-ef a Batista Lopes

-PROFISSÃO: Jornalista, Servidor PÚblico e Analista de Sistemas. Forma 

do em Economia (graduação e rrestrado), pela Universidaãe 

Paris I Pantheon-Sorbone, Paris, 1971, 1977 
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-!MAllmA'l'OS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1979-1983, MDB-MA; 8e 

putado Estadual, 1983-1987, PMDB-MA; Dep� 

tado Federal (Constituinte), 

PMDB-MA, com 22.930 votos 

1987-1991, 

-KISSÕES NO EXTERIOR: Integrante da Comitiva Parlamentar Bra

sileira que visitou a Nicarágua, por 

ocasião do IV Aniversário da Revolução 

Sandinista, a convite do Governo daquele 

Pais, 1983 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Considera empresa nacional "a pessoa 

juridica constituída por brasileiros ou estrangeiros domiciliados 

por mais de 10 anos no território nacional, e nele sediados, com 
- -

capital nao sujeito ao onus por financiamentos externos, nem a 

remessa de juros, dividendos ou royalties para o exterior". No seu 

entendimento, "para que a reserva de mercado funcione, impõe-se 

cortar o cordão umbelical que, porventura, ligue a empresa com a 

matriz, no exterior". Votará a favor de questões que defendam nor 

mas que assegurem o desenvolvimento cientifico e tecnológico do 

Pais, de dispositivos que assegurem o monopólio do.petróleo e da 

exploração dos serviços públicos de telecomunicações, comunicação 

postal, telegráfica e de dados, pois entende que "urna nação moder 

na e democrática só exercerá plenamente sua soberania se conceder 

ao Estado instrumentos de controle dos serviços básicos indispe� 

sáveis à sociedade". Quer que o salário minimo seja fixado a PªE

tir da consideração das despesas necessárias com alimentação, mora 

dia, vestuário, higiene, transporte, educação, previdência social, 

saúde e lazer para uma familia de cinco pessoas. E contra a trans 

ferência de recursos públicos a estabelecimentos educacionais que 

não integram os sistemas oficiais de ensino. É favorável a uma 
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reforma agraria radical que efetive o homem à terra. É parlament� 

rista e forma entre os moderados do bloco progressista. 

-OUTRAS 1:MFOROOAÇÕES: É membro do MUP-Movimento de Unidade 

Progressista e um critico do atual PMDB e do Governo Sarney A 

médio prazo, poderá mudar de legenda. 

20 . IBSEN Pnm:EIRO (IBSEN VALLS PINHEIRO) 

DEPUTADO - PMDB - RIO GRANDE DO SUL 

-NASCillEWI"O: 05 de julho de 1935, São Borja, RS

-FILIAÇÃO: Ricardo Pinheiro Berrnudes e Lilia Valls Pinheiro

-CÔNJUGE: Laila Marlene Lontra Pinheiro

-FILHOS: Márcio

-PROFISSÃO: Jornalista e Advogado. Formado em Direito

PUC, Porto Alegre, 1963 

pela 

-DlNIDA".IOS ELE"Jr'IVOS: Vereador, 1977-1979, MDB-RS; Deputado Es 

tadual, 1979-1983, MDB-RS; Deputado Pede 

ral, 1983-1987, PMDB-RS; Deputado Federal 

(Constituinte), 1987-1991, PMDB-RS, com 

36.117 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Promotor PÚblico, RS, 1982

-ATUAÇÃO :NA CONSTI".lmINTE: D�fende tese pela qual a tortura, a

qualquer titulo, constitui cr irne inafiançável e insuscetivel de ani� 

tia e prescrição. Apresentou proposta em que altera a 

da câmara dos Deputados, assegurando o minirno de quatro 

composição 

e nao 

oi to por Est,ado. É favoráv,el a uma reformulação ampla do Poder Ju 

diciário e ao fortalecimento do Poder Legislativo. Votará pela 

manutenção integral do monopólio do petróleo, por urna auditoria 

na divida externa do Pais, pelo fortalecimento da Federação com 
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melhor distribuição da arrecadação tributária nacional, pela ins 

tituição do Conselho Nacional de Comunicaç�o, pelo fim da censura, 

pela adoção do parlamentarismo e pelo fortalecimento da empresa 

privada nacional sem prejuízo da estatização em alguns setores 

-OOTRAS IllFO.RMAÇÕES: Titular da Comissão de 

PMDB, 19 83-19 84; Presidente da Comissão de Comu.nicação 

Comunj,.cação

PMDB , 

1985-1986; Vice-Ll der do PMDB, 1986; Jornalista, Prefeitura Munici 

pal de Porto Alegre, 1559-1960 e 1963-1964; Lider do MDB, 1978·..-

1979; Presidente da Comissão de Justiça, 1977-1978, câmara Munici 

pal de Porto Alegre; Vice-Presidente da Mesa, 1979-1981,Assembléia 

Legislativa do RS. Nacionalista, define-se como socialista e forma 

na esquerda moderada e independente ·ao PMDB. Segue Ulysses e como 

vice-lider, talvez por dever do oficio, chegou a defender a prese� 

ça das forças armadas nas Refinarias e a. pre�enç'?- de tanques militares no 

centro de Brasília, o que lhe custou severas criticas. 

21 . JOÃO CALMON (JOÃO DE MEDEIROS CALMON) 

SENADOR - PMDB - ESPÍRITO S�NTO 

-NASCDmNTO: 07 de SE!tembro de 1916, Colatina, ES

-FILIAÇÃO: Augusto Pedrinha ou .Pin caJ.rnon e Virglnia de Medeiros Calrron

-CÔNJUGE: Maria Tere:zinh'a Santiago Calmon

-FILHOS: Fernando, JQã.o Felipe, Virgínia Mai;-ia, Célio,Antônio

Giovani e Augu'sto 

-PROFISSÃO: Jornalista e Advogado. Formado em Direito

Univers;idade .do Brasil, Rio de Janeiro, 1937 

pe,la 

-JKMmATOS ELETIVOS,: _Depu tado Federal, 1963-1967, UDN-ES; Dep�

tado Federal, 1967-1971, ARENA-ES;Senador, 

1971-1979, ARENA-ES; Senador, 1979�1987 , 

PDS-ES; Senador(Constituinte), 1987-1995, 

P�WB-ES, com 241.245 votos 
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-MISSÕES lNTO EXTERIOR: Foi represe:ntante brasileiro em várias

missões no exterior pela câmara dos De 

putados e como Presidente da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Tele 

visão-ABERT 

-COllIDECORAÇÕES: Medalha Olavo Bilac e Medalha da Ordem do

rito, Grau de Comendador, 1969; Medalha 

Me 

do 

Mérito Educacional do Amazonas; Medalha Sílvio 

Romero, Secretaria de Educação e Cultura da 

Guanabara; Medalha do Mérito da Radiodifusão, 

Conselho de Mérito de Radiodifusão da Associa 

ção Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi 

são-ABERT; Medalha da Ordem Mérito Naval,Grau 

de Grande Oficial, 1970; Medalha da Ordem do 

Rio Branco, Grau de Grande Oficial; Medalha 

do Mérito da Cida.de do Recife, Câmara Munici 

pal; Medalha da Ordem do Mérito Educativo 

Grau de Comendador, Presidência da República, 

1972; Medalha Cruz de Mauá, Ministério dos 

Transportes, 1973; Doutor Honoris Causa da 

Universidade Federal do RN, 1973; Diploma 

Honor is Causa, Escola Superior de Guerra, 1977 

-ATUAÇÃO NA COlliSTifflDiTE: Diz que "a participação ativa dos

segmentos da sociedade, comunidade cientifica, universidade e em 

presa, envolvida diretamente com a ciÊincia e tecnologia, em açao 

conjunta com o governo, é condição base para o desenvolvimento na 

cional". t contra a redução da jornada de trabalho e considera que 

"devido às férias e feriados, o Brasil já tem uma média anual de 

horas efetivamente trabalhadas, menor do que em vários pai ses ,neles 
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22 . JOÃO BKRRlMAN' NE'.D."O(JOÃO HERRMAN NETO) 

DEPUTADO - PMDB - SÃO PAULO 

-HASCD1ENTO: 07 de março de 1946, Campinas, SP

-FILIAÇÃO: João Guilherrre Paz Herrman e América Elias Herrman

-CÔlNJJUGE: Maria Claudia Ranzani Herrman

-FIL.BOS: João Guilherme, Alexandra, Gustavo e Matheus

-PROFISSÃO: Engenheiro Agrônomo. Formado em Agronomia

USP, Piracicaba, 1968; Pbs-Graduação em 

.40. 

pela 

Relações 

Internacionais, incompleto, UnB, Brasilia, 1985 

-MANDATOS ELETIVOS: Prefeito, 1977-1982, Piracicaba, MDB-SP

Deputado Federal, 1983-1987, PMDB-SP; De 

putado Federal (Constituinte), 1987-1991, 

PMDB-SP, com 78.998 votos. 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário Municipal de Obras, Piracicaba ,

SP, 1974-1976 

-KISSÕES NO EXTERIOR: Integrante de Comitiva Oficial do Pre

sidente Sarney em missões no exterior. 

Convidado de paises como URSS e Alemanha 

Oriental, corno representante do PMDB. 

-ATUAÇÃO NA CONSTI'fflDITE: Foi peça de destaque nas articula

ções que precederam ao reatamento diplomático com Cuba. Na condi 

ção de relator da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das 

Relações Internacionais� piocurou acatar propostas garantidoras da 

soberania nacional. Pragmático, tem recebido criticas por não con 

cordar com a inclusão na futura Carta de dispositivo que impeça o 

relacionamento diplomático com paises que adotem politicas oficiais 

de discriminação rqcial. Da mesma forma, é contra a proibição de 

exportação de armas e equipamentos bélicos, por entender que a

afirmaçã� da nossa sobeiania tem a ver com o desenvolvimento tecno 

lbgico. Com relação ao capital estrangeiro, acha possível e neces 
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sária a sua participação na economia nacional e, por isso, nao

concorda com as restrições pretendidas pelos setores progressistas.

• Todavia, justiça lhe seja feita, é um político comprometido com a

esquerda independente e esse pragmatismo, no campo econômico e óo

relacionamento externo do País, às vezes exagerado, acreditam al

guns, deve-se muito mais ao seu acentuado desejo de acelerar o de

senvol vimento nacional do que por fragilidade ideolÓg ica .?ré'.grnatisrro

à parte, deverá votar com os progressistas.

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Relações Exterio

res - PMDB, 1983-1984; Vice-LÍder do PMDB, 1983-1984; Suplente 

da Comissão do Índio - PMDB, 1985-1986; Vice-Presidente da Cernis 

são de Relações Exteriores - PMDB, 1985-1986; Presidente do Centro 

Acadêmico Luiz de Queiroz, 1967-1968; articulador da Frente Laerte 

e Mendes de Prefeitos do PMDB do Estado de são Paulo: 

dente da Comissão Interpartidária da Constituinte, 1986; 

Vice-Presi 

Diretor 

do Centro Brasil Democrático-CEBRADE. É do MUP, mas ainda aposta 

no PMDB . 

23 . JOSÉ FOGAÇA (JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS) 

SENADOR - PMDB - RS 

-.NASCDmNTO: 1) de janeiro de 1947, Porto Alegre, RS 

-FILIAÇÃO: João câncio Ferreira de Medeiros e Alba Maria P.F.

de Medeiros 

-FILHOS: Gustavo e Carmela

-PROFISSÃO: Advogado e Professor. Formado em Direito pela 

PUC, Porto Alegre; Letras, PUC, Porto Alegre 

-lYANDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1979-1982, MDB-RS; De

putado Federal, 1983-1987, PMDB-RS; Sena 

dor (Constituinte), 1987-1995, PMDB-RS 

com 1.511.697 votos 
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-OBRAS PUBLICADAS: Uma Geração Am,ordaçada, 1978;Aprendizes da

Esperança, 1985 

-A'fflAÇÃO NA CONSTITUINTE: Foi o r,elator da Subcomissão do 

Poder Executivo e propôs corno sistema de governo o neoparlament� 

rismo em ''subs tituiçio a um presidencialismo de caráter imperial, 

autoritário e centralizador". No seu anteprojeto introduziu ainda: 

o critério da maioria absoluta para a 1�leição do Presidente da Re

pública; o mandato presidencial de cinco anos; a eleição, por mai�

ria absoluta e pela câmara dos Deputados , do prirnei=o-rninistro; e

a instalação do Conselho da República corno Órgão superior de con

sul ta do Presidente da RepÚblica. Com um discurso rroderno de bom n.i.vel, o

que, por sinal, foi fundamental p ara a sua ascençao politica no 

Estado, principalmente junto a juventude . Tem agoia chances de 

consoli�. uma posição entre as novas lideranç:as nacionais. Ligado ao grupo 

progressista, votará favoravelrrente·as questões defendidas pela esquerda, fun 

cionando caro ponto de equil.i.brio·ern alguns oorrentos, quando será chamado a ser 

vir de elo de ligação entre os interesses das correntes ideolÓgiéa_s o:nfl.ita'ltg;.

-OUTRAS IlllFORNAÇÕES: Vice-Líder do PMDB, 1987; Prof essor de 

Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira; compositor, escritor 

radialista; Vice-Lider da Bancada do MC>B, 1979-1980 e PMDB, 1981-

1982; Membro da Comissão de Educação e Cultura, 1979-1980; Vice

Presidente da Comissão de Direitos HumaLnos , 1981-1982, Assembléia 

Legisl.ativa do RS; Titular da CPI da Dl.vida Externa, 1983, e da 

Comissão de Relações Exteriores, 1983-1.986; Vice-Lider da Bancada 

do PMDB, 1985-1986, câmara dos Deputados; Membro do Diretório Re 

gional do PMDB no RS; Membro do Diretório Nacional do PMDB, 1984-

1985. C hegou a "namorar" o MOP, mas não participa dele, embora se 

j a de certa forma um aliado. Faz parte da lista oos sucessores de Pedro Si 

rnorn e não será supresa sucedê-lo. 
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24 • JOSÉ FREIRE (JOSÉ DOS SANTOS FREIRE) 

DEPUTADO - PMDB - GOIÁS 

-lllASCIMEllftO: 18 de maio de 1928, Arraias, GO

-FILIAÇÃO: Diolindo dos Santos Freire e Maria. de Almeida Freire 

-CÔBJOGE: Lourdes de Castro Bahia Freire

-FILHOS: Teresa Cristina, José, Eduardo Henrique, Maria Teresa, 

Tânia Mara e Nádia Maria 

-PROFISSÃO:. Advogado. Formado em Direito pela UFGO, Goiânia

-NAIIDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1955-1959, GO;Deputado

Estadual, 1959-1963, GO; Deputado Federal, 

1963-1967, MDB-GO; Deputado Federal,1967-

1971, MDB-GO; Deputado Federal,1971-1975, 

MDB-GO; Deputado Federal, 1979-1983, MDB

GO; Deputado Federal, 1983-1987, PMDB-GO; 

Deputado Federal(Constituinte), 

1991, PMDB-GO, com 48.167 votos 

1987-

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário da Indústria e Comércio,G0,1961;

Secretário aa Segurança Pública, GO, 1983 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: É contra a instituição do Conselho

de Ouvidores, constituido de representantes da comunidade, como 

Órgão subsidiário do controle da atividade municipal. Entende, a 

propósito desta inovação, que as câmaras Municipais cumprem estas 

atribuições "a contento e com seriedadeº . Não concorda com a neces 

sidade de "referendum" popular para a futura Constituição, PºE. 

que "a consulta ao povo trará despesas imensas aos cofres públicos 

e retardará a sua vigência". É favorável a um mandato presidencial 

de cinco anos. Está propondo a extinção do Instituto do Inquérito 

Policial por considerá-lo urna "anomalia que fere todos os preceit"'5 

universais dos direitos humanos". 
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-OUTRAS IKFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Orçamento, MDB , 

1967-1970; Vice-Líder do MDB, 1970; Presidente da Comissão do Ser 

viço Público - MDB, 1971; Titular da Comissão de Fiscalização Fi 

nanceira e Tomada de Contas - MDB, 1979; Titular da Comissão do 

Interior - PMDB, 1980-1982; Titular da , Comissão do Interior

PMDB, 1983; Presidente da Assembléia Legislativa de Goiás, 1960 ; 

Diretor do Banco de Crédito da Amazônia $.A., 1962. Em longos anos 

de atividade política, ficou conhecido· por sua posição conservado 

ra que ganhou mais consistência durante a Última campanha eleitoral, 

quando pregou a "intransigente defesa da propriedade rural, se pr! 

ciso for, pelas armas". Conservador extremado e sem compromisso com 

as teses avançadas do programa do PMDB. É bastante criticado pelos 

que defendem a reforma agrária por sua postura contra os trabalha 

dores rurais, principalrrente à frente âa Secretaria ãe Segurança no Governo 

Iris Resende. 

25 . JOSÉ GERALDO ( JOSÉ GERALDO RIBEIRO 

DEPUTADO - PMDB- MINAS GERAIS 

-NASCIMENTO: 20 de agosto de 1940, Jequeri, MG

-FILIAÇÃO: Gerald:ino de Assis Ribeiro e Celuta Siqueira Ribeiro 

-CÔHJUGE: Deoni Cavalcante Ribeiro

-FILHOS: Ricardo, Cristina e Guilherme

-PROFISSÃO: Engenheiro e Professor. Formado em Engenharia Qu�

mica pela UFMG,· Belo Horizonte, 1960-1964 

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado. Federal (Constituinte'),

1991, PMDB-MG,. co_m 132.356 votos 

1987-

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário Municipal de· Assuntos Especiais,

Belo Horizonte, MG, 1983-1984;Secretário de· 

Assuntos Especiais, MG, 1984 
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-OBRAS PUBLICADAS: Quirnica Analiti,ca Quantitativa, BH, Ed.Grá

fica da Escola 4e Engenharia da UFMG,1966 

-RISSÕES �o EXTERIOR: Representante do Governo de Minas Gerais 

para ne gociações com o BID e bancos ame 

ricanos da �ede privada, 1984 . 

-CONDECORAÇÕES: Grande Medalha da Inconfidência, MG, 1986

Medalha de Ouro Santos Dumont, MG, 1984. Meda 

lha do Mérito Legislativo, MG, 1984; Medalha 

Tiradentes dê. PMMG, MG, 1985 

-ATUAÇÃO KA CONSTifflllllTE: É contra a pretendida redução da 

jornada de trab.alho por entender que esta deve "estar condicionada 

a situações peculiares, às realidades de épocas e empresas difere� 

tes". Também não concorda com a estabilidade no emprego por ente� 

dê-la "incompatl vel com o regime capi tal"ista e da livre iniciativa". 

Insurgiu-se contra um dispositivo constante do anteprojeto de cons 

tituição pelo qual "por absoluta incapacidade de pagamento, nin 

guém poderá ser privado dos serviços p�blicos de água, esgoto e 

energia elétrica" e, para tanto, argument,a que "é impossível garaE_ 

tir tais serviços a todos os que não tiverem condições de 

por eles, urna vez que hoje não são disponíveis nem para 

pagar 

todos os 

que podem e desejam custeá-los". Quer reduzir de três para dois me 

ses o período de recesso do Congresso Nacional. t favorável à loca 

ção de mão de obra porque, diz, "os trabalhadores avulsos ou tem 

porários muitas vezes são necessários para a execução dos serviços 

que não se interligam com a atividade normal da empresa:•. t contra 

a criação de um duplo pagamento para as férias por entender que 

isso acarretará "Ônus financeiros insuportáveis para as empresas , 

com reflexos na inf la�ão". Nessa linha, esse amigo pessoal oo ex-ministro 

Delfim Netto,vai participar das votações sem considerar o programa 

do PMDB, e inteiramente comprometido com o conservadorismo instàla 

do na Constituinte. 
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-OOTRAS IlirFORNAÇÕES: Engenheiro-Chefe de Divisão do DER, MG ,

1972; Consultor da Engenheiros C9n�ultores-CONSOL; Consultor da 

Engenharia de Solos e Pavimentos-ESPA; Diretor da Comércio e IndÚs 

tria OLEOGAZAS S/A; Diretor da SOTEBRA-Terraplanagem e Obras: Dir! 

tor da MARINA-Empreendimentos Imobiliários S/A: Diretor da Constru 

tora FRATEX S/A; Diretor-Presidente da Engenharia de Solos Ltda -

ENGESOLO. Na condição de secretário esp�cial do ex-governador 

Hélio Garcia, foi o responsável pela realização das concorrência� 

públicas e pela coordenação de obras do governo, o que lhe valeL. 

o apoio das grandes empreiteiras e uma das maiores votações do Úl

timo pleito. 

26 . JOSÉ IGHACIO FERREIRA JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA) 

SENADOR - PMDB - ESPÍRITO SANTO 

-NASCDIKK"l'O: 18 de maio de 1939, Vitória, ES

-FILIAÇÃO: AristÓbulo Inocêncio Ferreira e Jurandy Leite Ferreira 

-CÔN.::mGE: Maria Helena Ruy Ferreira

-FILHOS: José Renato e Letícia Maria

-PROFISSÃO: Ad.vogado e Professor. Formado em Direito, Facul 

dade de Dlreito do ES, Vitória; E�pecialização em 

Direito Penal, Civil e Imobiliário 

-HANDATOS ELETIVOS: Vereador, 1963-1967, Vitória, PSD-ES; De

putado Estadual, 1967-1969, MDB-ES; Sena 

dor(Constituinte), 1987-1995, PMDB-ES,com 

47.047 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Procurad9r da Prefeitura Municipal de Vitória ,

ES; Conselheiro da Comissão de Abastecimen 

to e Preços, ES; Promotor de Justiça 
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-OBRAS PUBLICADAS: Anistia-Caminho e Solução (Estudo sobre 

Hipóteses de Desconstituição dos Atos Puni 
' -

tivos da Revolução de 1964 no Brasil); Em 

Favor da Pequena Empresa, BSB, Senado,1984; 

Perspectivas da Microempresa, BSB, Senado, 

1984; Pais das Emergências, BSB, 

1984 

Senado 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Integrante de delegações brasileiras no

exterior corno convidado e como represe� 

tante do Senado Federal 

-ATUAÇÃO NA CONSTITOIIlff'E: Um dos constituintes que mais suge�

tões de norma apresentou na primeira fase. No entanto, o pretendl 

do titulo de campeão da apresentação de sugestões pode ser contes 

tado quando se observa o mérito de muitas delas. Alguns exemplos ? 

Pois o ilustre Senador não se esqueceu de sugerir a inclusão na 

futura Carta de um artigo que estabeleça "ser Brasília a sede do 

Distrito Federal e a Capital da República" ! Também sugeriu a

"proibição" de qualquer forma de tortura. Não se esqueceu de propor 

"a criação da região metropolitana da Grande Vitória", "a vedação 

da guerra de conquista", que "todo poder emane do povo e em seu 

nome e com a sua participação seja exercido", que "as câmaras muni 

• cipais possam discutir e aprovar a lei orgânica municipal", que ''o

Estado garanta a manutenção da paz e a segurança do cidadão", que 
-

"o Brasil nao renuncie ao direito de participar em igualdade de 

condições com outras nações, da ocupação e exploração cientifica 

da Antártida" e que "sejam simbolos nacionais a bandeira, o hino , 

o selo e as armas da República".

No entanto, não se pode negar algumas proposições que fazerr, 

sentido. Entre essas, pode-se destacar: a que assegura "a todos,na 

forma da lei, o direito� propr�Priade rural condicionada pela sua 
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função social", a que estabelece "tributação progressiva sobre ter 

reno não edificado em área urbana", a que exige "consulta plebi� 

citária , junto às populações afetadas, para a instalação de usina 

nuclear", que seja "proibida a propaganda de medicamentos", que 

"seja concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os pun_!. 

dos com base nos atos de exceção" e que "as atividades econômicas 

sejam exploradas preferencialmente pelas .empresas privadas, e que 

apenas em caráter suplementar o Estado explore este tipo de ativi 

dade". Embora tenha apresentado propostas sobre as liberdades democrá 

ticas, é inegável urna certa confusão ideológica, o que dificulta 

traçar com segurança o seu perfil. Todavia, considerando sua condi 

ção de pretendente ao governo do Espírito Santo e o apoio recebido 

de áreas do partido, deve, na maior parte das votações, acompanhar 

as teses de conciliação. As bases do PMDB no seu Estado defendem 

eleições para presidente em 13�8 e o Senador tem acompanhado a de 

cisão. 

-OOTRAS INFORMAÇÕES: Vice-LÍder do PMDB, 1983;Titular da Comi�

são de Legislação Social, 1983; Titular da Comissão de Constitui 

ção e Justiça, 1983; Titular da Comissão de Assuntos Regionais , 

1983; Vice-Líder do PMDB, 1984; Titular da Comissão de Constituição 

e Justiça - PMDB, 1984; Titular da Comissão de Legislação Social -

PMDB , l984 ; Titular da 
- . � . Comissao de Mun1c1p1os 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

PMDB, 

PMDB, 

1984 ; 

1985-

19 86; Ti tu lar da Comissão de Redaçã9 - PMDB, 19 85-19 86; Pr irneiro 

Vice-Presidente da Mesa, PMDB, 1987-1988; Professor de História 

Economia Política, História Econômica e Administrativa do Brasil , 

Direito Usual e Legislação Aplicada; Conselheiro da OAB, ES, 1973-

1975; Presidente da OAB, ES, 1979-1980 e 1981-1982; Diretor-Respo� 

sável e Redator do Jornal Ordem Jurídica; Vice-Presidente da União
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Internacional dos Advogados, Paris, França, ONU, 1980; Membro àa

Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, ES; Diretor

e Redator do Jornal JUS, Faculdade de Direito, ES; Membro do Lyons

Club Vitória Independência, Vitória, ES. Participou da 

Especial que elaborou a Constituição Estadual do ES, 1967.

Comissão

27 . JOSÉ PAULO BISOL (JOSÉ PAULO BISOL) 

SENADOR � PMDB - RIO GRANDE DO SUL 

-NASCDIEN'.l'O: 22 de outubro de 1928, Porto Alegre, RS

-FILIAÇÃO: Fortunato Bisol e Maria Rossato Bisol

-CÔNJUGE: Iolanda Bisol

-FILHOS: Jairo, Ricardo e Tula

-PROFISSÃO: Jornalista, Advogado, Professor e Magistrado. FoE

mado em Direito, PUC, Porto Alegre,1953; Comunica 
-

çao, UFRS, Porto Alegre, 1982; 

-NAHDA'l'OS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1983-1987, PMDB-RS: Se

nador(Constituinte), 1987-1995, PMDB-RS , 

com 1.167.474 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Pretor, Farropilha, RS, 1956; Juiz de Direi

to, são Francisco de Assis, RS; Juiz àe 

Direito, Torres, RS, 1956-1959; Juiz de 

Direito, Alegrete, RS, 1962; Juiz de Direi 

to, Santana do Livramento, RS; Juiz de Di 

reito, Caxias óo Sul, RS, 1964-1966; Juiz 

de Direito, Porto Alegre, RS, 1966-1975 

Juiz de Alçada, RS, 1975-1978;Desembargador 

do Tribunal de Justiça, RS, 1978-1979 

-OBRAS PUBLICADAS: Sim à Vida, Ed.de Imprensa Universitária ,

1957 
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-A"lUAÇÃO NA CONSTITOiftE: Foi o Relator da Comissão da Sobera

nia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e no seu rela 

tório de apresentação do anteprojeto, fez esta afirmação: "Neste 

momento, estamos transmitindo à Comissão de Sistematização uma res 

ponsabilidade incontornável: ou assume, aperfeiçoando, ou elaQora 

um documento superior, mantendo o esplrito humanista, social, poli 

tico e juridico de nosso substitutivo, s�bstância esta que conside 

ramos intocável". Entre os dispositivos constantes do seu antepr� 

jeto pode-se destacar os seguintes: "Até a erradicação definitiva 

da pobreza absoluta, suas vitimas têm direito ao amparo do Estado 

e da sociedade". "A mais grave ofensa à vida, à existência digna 

e à integridade física e mental é a tortura, crime de lesa-humani 

dade à qualquer titulo, insuscetível de fiança, prescrição e anis 

tia, respondendo por ele os mandantes, os executores, os que, p� 

denào evitá-lo, se omitirem, e os que, tomando conhecimento dele , 

nao o comunicarem na forma da lei". "O homem e a mulher são iguais 

em direitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e fa 

miliar, com a Única exceção dos que têm a sua origem na gestação , 

no parto e no aleitamento''. "Não haverá distinção entre filhos na 

turais, leg!timos ou não, e adotivos''. "As diversões e os espetác� 

los públicos, incluidos os programas de televisão e rádio, ficam 

sujeitos às leis de proteção da sociedade, que não terao carater 

de censura". "É plena a liberdade de organização sindical dos tra 

balhadores, inclusive dos servidores públicos civis". "É livre a 

paralização do trabalho, seja qual for a sua natureza e a sua rela 

ção com a comunidade, excluida a iniciativa de empregadores, nao 

podendo a lei estabelecer outras exceções". Ao adotar, no antepr� 

jeto que elaborou, as principais teses do grupo progressista,Bisol 

atraiu para si a antipatia dos setores mais teacicinários,principa! 

mente na imprensa. Ao propor a instituição da Defensoria do Povo e 

a criação do Tribunal de Garantias dos Direitos Constitucionais, 
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provocou a reação dos conservadores que entendem ser ambos inúteis1 

pois, para eles, o Ministério PÚblico e o Supremo Tribunal Federal 

cumprem, a contento, estas tarefas. Com relação à anistia ampla e 

abrangente, é notória a reação dos militares. Sem se intimidar, o

senador gaúcho, em poucos meses de trabalho, surge como estrela de 

primeira grandeza no bloco progressista. Elaborou, sem favor, o re 

latório de maior conteúdo democrático e de maior beleza da constituin 

te, infelizrrente mutilado pelo relator <ia Comissão de Sistematização. Pela sua 

p:,stura em defesa da igu"-ldade entre horrens e mulheres, foi horrenageaõ.o pela b� 

cao.a feminina. 

-OO'i'RAS IJNíf'O.RI..IAÇÕES: Professor de Direito da Faculdade de Di

reito da Fundação Universidade de Caxias do Sul, 1966-1973; Cronis 

ta Esportivo da TV Educativa, Porto Alegre, 1974-1976; Diretor Adj� 

to da Rádio e TV Gaúcha, 1979-1980; Colunista oo Jornal Zero Hora 1980, 

Apresentador do Programa TV-Mulher, da TV Gaúcha, 1980, Vice-Lider 

de Bancada do PMDB, 1983; Vice-Presidente e Presidente &a Comiss�o 

de Constituição e Justiça; Lider àa Bancada do PMDB, 1986, Assembléia 

Legislativa -RS. É rrernbro oo MUP e faz abertas criticas à postura oo PMDB atual. 

28 • JOSÉ RICBA (JOSÉ RICHA) 

SENADOR - PMDB - PARANÁ 

-RASCDIEN'ro: 11 de novembro de 1934, são Fidélis, RJ

-FILIAÇÃO: Assad Khalil Richa e Joana Miguel Richa

-CÔJSIJUGE: Arlete Vilela Richa

-FILHOS: José, Carlos Alberto e Adriano

-PROFISSÃO: Dentista, Jornalista e Empresário. Formado em Odon

tologia, UFPR, Curitiba, 1955-1959 
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-MHDA'l'OS ELETIVOS: Deputado Federal, 1963-1967, PR; Deputaqo

Federal, 1967-1971, MDB-PR; Prefeito,1973-

1977, Londrina, MDB-PR; Senador,1979-1983, 

MDB-PR; Governador, 1983-1986, PMDB-PR 

Senador(Constituinte), 1987-1995, PMDB-PR, 

com 1.939.191 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Oficial de Gabinete do Governo, PR, 1961 ;

Chefe de Gabinete da Secretaria do Interior. 

e Justiça, PR, 1962 

-OBRAS PUBLICADAS: Análise da Economia Cafeeira do País

-Ku:SSÕES �o EXTERIOR: Participou, como lider político repre 

sentanéb o Senaéb Federal coll"O 1rernbro da Mi s 

são Econômica éb Paraná e, também corro Prefeito, 

em congressos e seminários internacionais 

-Cc»IDF.COJRAÇÕES: Reconhecimento L,laçônico, pela Loja Grande 

Oriente do Brasil; Ordem do Mérito Judiciário 

do Trabalho no grau Grã-Cruz, outorgada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho; Ordem Real Sue 

ca da Estrela Polar, no grau Grã-cruz, conced� 

da pelo Governo da Suécia; Grande Medalha da 

.. 

Inconfidência, outorgada pelo Governo de Minas • 

Gerais 

-ATUAÇÃO NA CONSTIWDn"E: É favorável à implantação do sistema

de votação distrital puro e admite a criação de um Conselho de Ouvi 

dores cujos membros "serão eleitos pela câmara de Vereadores e éxer 

cerão suas atribuições gratuitamente". Quer aumentar a composição 

da câmara dos Deputados para quinhentos deputados e, embora concor 

de com a adoção do sistema parlamentarista, pretende que o mesmo,se 

aprovado, só passe a vigorar a partir de 12 de janeiro de 19951 Foi 

o Relator da Comissão de Organização do Estado, oportunidade· em 

INESC lnstiMo de Estudos Sócio-Econômicos • CGC 00580159/0001-22 • ses, O. 8, 81. 8, n9 50, 49 and., Salas 435/7l9l41 

SupercenterVenàncío 2000- TELEX: 614837 IESE • BR -CEP 70.333- 8ra_sOla • DF - Tel,: 226�8093 



. 53. 

que, usando uma expressao sua, apenas realizou ''um trabalho de sis 

tematização e coordenação do aprovado pelas subcomissões''. Assim , 

admitiu a autonomia política, financeira e administrativa do Distri 

to Federal e admitiu a criação de uma Comissão de Redivisão Territo 

rial do Pais, além de adotar todas as proposições que possam levar 

à "uma democracia descentralizada e particir:,ativa". Tem um perfil 

claramente liberal e tem fortes alianças com setores militares, ten 

do admitido em seu relatório a instalação de bases estrangeiras no 

território brasileiro. É a favor de mineração em terras indígenas 

e é contra anistia que retorne os cassados aos quartéis, inde 

nizando-os. Um dos articuladores do grupo dos 32,de centro, da �ons 

tituinte. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Agricultura - !,iDB,

1979-1980; Titular da Comissão de Municlpios - �DB, 1979-1980; Ti 

tular da Comissão de Relações Exteriores MDB, 1979-1980; Vice

?MD3 Lider do PMDB, 1980; Titular da Comissão de Asricultura 

1981-1982; Presidente da Comissão de Economia PMDB, 1981-1982 

Titular da Comissão de Relações Exteriores - PNDB, 1981-1982;RepÓE 

ter do Diário ão Paraná, 1956-1957; Secretário, 1956-1967 e P�esi 

• dente, 1957-1958, da União Paranaense de Estudantes; Presidente do

Diretório Nacional e Vice-Presidente do Comiti Mundial da Juventude

Democrática Cristã, 1963; Fundador e Integrante da Comissão ProvisÓ

ria que formou o Diretório do MDB do Paraná, 1967; Presidente d�

Comissão de Economia e Relator da Comissão Mista Sobre Economia

Cafeeira, câmara dos Deputados. Bom articulador nas cúpulas, foi um

dos primeiros governadores a acreditar no movimento das "diret.as

já" e teve destacado papel na eleição de Tancredo Neves. Hoje, � um

dos maiores defensores da unidade do PMDB e da preservação da Alian

ça Democrática, e é tão pragmático nessa �uestão que chegou a sug�

rir a paralização temporária dos trabalhos da Constitu�nte "9ara
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çue os pollticos pudessem discutir e encontrar saídas ?ara a crise, 

no que foi severamente c�iticaào. É um parlamentar atuante, proc� 

rando atuar como elo de ligação entre as correntes conservadoras e 
, 

progressistas, papel em que e encarado com reservas por alguns pa� 

lamentares de esquerda. Amigo pessoal dos ministros militares, pri� 

cipalrnente do Ministro LeÔnidas Pires Gonçalves, e de empresários. 

29 . JOSÉ SERRA (JOSÉ SERRA) 

DEPUTADO - PMDB - SÃO PAULO 

-NASCI.MDTO: 19 de março de 1942, são Paulo, SP

-FILIAÇÃO: Francisco Serra e Serafina Chirico Serra

-CÔIMJUGE: Sylvia MÔnica Allende Serra

-FILHOS: Luciano e Verônica

-PROFISSÃO: Economista· e Professor. Formado em Engenharia Ci 

vil, USP, são Paulo, 1960-1964; Doutorado em Econo 

mia, Cornell University, EUA, 1974-1976 

-MAHDA70S ELETIVOS: Deputado Federal (Constituinte) ,

1991, PMDB-SP, com 160.868 votos 

1987-

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Economia e Planejamento, são 

Paulo, SP, 1983-1986 

-OBRAS PUBLICADAS: O Milagre Econômico Brasileiro, Buenos Aires, 

Ed.Perifera, 1972; Políticas Econômicas Se 

toriais, são Paulo, Seplan (co-autoria de 

Mário L.Possas), 1979; A Economia da Unidade 

Popular do Chile: Mudança e Frustração. Am� 

rica Latina; Ensaios de Interpretação Econ� 

mica, Ed. Paz e Terra, 1976; O Brasil sem 

�ilagres, Ed.Klaxon, 1986 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Viagens ao exterior corno Secretário do 

Planejamento do Estado de são Paulo 
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-ATUAÇÃO NA CONSTITODl".lr'E: Foi o Relator da Comissão do Sistema

Tributário, Orçamento e Finanças. Seu trabalho, ai, foi, segundo 

afirmou, elaborar um anteprojeto capaz de "combinar os critérios 

fundamentais de: a) descentralização e fortalecimento da autonomia 

dos Estados e Municípios; b) atenuação dos desequilÍbr ios regionais; 

c)maior justiça social e proteção ao contribuinte; d) simplificação

e adequação da tributação às necessidades de modernização do siste 

ma produtivo; e) garantia de um mínimo de uniformidade nacional do 

sistema, nos seus princlpios básicos, mediante a preservação da fi 

gura da lei complementar em matéria tributária". Na sua opinião, o 

anteprojeto proposto fortalece "o papel do legislativo no processo 

orçamentário, na fase de elaboração e no controle e fiscalização de 

sua execução". A proposta, aliás, provoca decréscimo dos recursos 

disponíveis à União, como resultado das transferências e das altera 

çÕes na competência de impostos e, sobre isso, ele opina manifestan 

do preocupação e acentuando "a necessidade de que: a) seja efetivo 

o processo de descentralização, encargos e funções e, b) venham o

Novo Código Tributário Nacional e a legislaçã� ordinária pertinente 

a complementar, de forma adequada, o perfil do novo sistema tribu 

tário, do ponto de vista do equilíbrio financeiro federativo". Con 

vém ressaltar sobre o seu anteprojeto que, na Comissão, quando da 

votação, foram requeridos 553 destaques dos quais apenas quatro con 

trariam o seu voto, o que bem demonstra o agrado geral quanto ao 

trabalho. Embora bem mais moderado, aceita teses estatizantes, de 

fende a iniciativa privada e votará com os progressistas em algumas 

questões. 

-OUTRAS IlJFORMAÇÕES: Ex-Presidente da UNE, 1964; teve seu re 

gistro cassado, por razões políticas, em 1978, quando tentou ser 

candidatar a deputado federal pelo MDB; professor da ONICAMP e cola 

borador do Jornal Folha de são Paulo, Ajudou a elaborar o Programa 

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econõmlcos • CGC 00580159/0001-22 • ses, a. 8, BI. B, n9 50, 49 Md., Sali¼S 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000 - TELEX: 614837 lESE • BR - CEP 70.333 - Brasília • DF - Tel.: 226•8093 



.. 

. 5 7. 

com os conservadores. É do ramo imobiliário em Minas Gerais e tor 

nou impossível a reforma urbana com seu relatório. Poderá votar com 

os progressistas eventualmente, mas tem se comportado como um mode 

rado-conservador. 

-OOTRAS INFORMAÇÕES: Coordenador da Bancada do PMDB de Minas

Gerais; Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio -

PMDB, 1983 

31 . NAROEL MOREIRA (MANOEL MOREIRA DE ARAUJO FILHO) 

DEPUTADO - PMDB - SÃO PAULO 

-RASCIMENro: 28 de agosto de 1949, Vitorino Freire, MA

-FILIAÇÃO: Manoel Moreira de Araújo e La udelina Alves de Araújo

-CÔHJUGE: Marinalva Soares da Silva Araújo

-FILHOS: Márcia Cristina, Marcelo George e Marinésio

-PROFISSÃO: Militar, economista ei:reteorologista. Formado em 

Economia, PUCC, Campinas, 1974-1978 

-NMIDATOS ELETIVOS: Vereador, 1977-1983, Campinas, MDB-SP; De

putado Estadual, 1983-1987, PMDB-SP; Dep� 

tado Federal(Constituinte), 

PMDB-SP, com 51.028 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor de Finanças da câmara

1987-1991 

Municipal de 

Indaiatuba, SP, 1977-1981; Secretário Munici 

pal da Administração, Campinas, SP, 1981; Se 

cretário Municipal de Finanças, Campinas,SP, 

1981-1982 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Participação no I Congresso Ibero-Ameri

cano Sobre Forças Armada s, Madri, Espanha 

1985 
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-ATUAÇÃO D CONSTITODl'FE: No começo dos trabalhos, sugeriu que

a Assembléia Nacional Constituinte utilizasse o anteprojeto consti 

tucional elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucio 

nais. Apresentou proposta para que conste da futura Carta o limite 

de quarenta por cento das receitas da União, dos Estados, do Ois 

trito Federal e dos Municipios para as despesas de custeio. É PªE.

lamentarista e votará favoravelmente a. dispositivos que fortaleçam 

o sistema federativo e, principalmente., a base municipal. Naciona 

lista, apóia a manutenção do monopólio do petróleo. Concorda com a 

anistia ampla e defende a ampliação dos direitos individuais. Acom 

panharâ o bloco progressista, apesar dei não estar formalmente ligado 

a nenhum grupo de esquerda. 

-OUTRAS INFOD!!AÇÕES: Membro da Igireja Evangélica Assembléia de

Deus, Campinas, SP; Titular da Comissã�o de Administração Pública 

1983-1985; Presidente da Comissão de Economia e Planejamento, 1986; 

Titular da Comissão de Fiscalização e Controle da Administração Di 

reta e Indireta, 1985-1987; Titular dat Comissão de Cultura,Ciências 

e Tecnologia, 1985-1987; Vice-Llder, 1.984-1986 e Lider da Bancada 

do PMDB e do Governo, 1986-1987, Assembléia Legislativa de são 

Paulo. Grande conhecedor das minúcias 
, 

do PMDB paulista, e ouvido 

las cúpulas do partido em são Paulo. Quer ser prefeito de 

e está montando rede de apoio. 

Campinas 
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32 . MÁRIO LDm. (MÁFIO SOARES LIMA) 

DEPUTADO - PMDB - BAHIA 

-DSCDIEN'l'O: 19 de fevereiro de 1935, Glória, BA

-FILIAÇÃO: Manoel de Souza Lima e Emília Soares Lima

-DIVORCIADO

. 59. 

-FILHOS: Telma, Édimo, Idma, Gilvan, Gilvana, Ary, Alessandra,
Gabriel e Mário 

-PROFISSÃO: Técnico em refinação de petróleo. Curso Colegial 

no Colégio Estadual da Bahia, Salvador, 1948-1954 

-HAl!IDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1963-1964, PSB-BA; Dep�

tado Federal, 1985-1987, PMDB-BA; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-BA, 

com 41.847 votos 

-ATUAÇÃO RA COOSTITOilffE: Foi o Relator da Subcomissão dos 

Direitos dos Trabalhadores e Servidores PÚblicos. No seu anteproj� 

to, os direitos de organização, associação e sindicalização, 

como o de participação da sociedade na administração pÚblica 

reconhecidos sem restrições. Também propôs a redução da jornada 

bem 

sao 

de 

trabalho para quarenta horas, a proibição da locação de mão-de-obra 

e da contratação de traba�hadores avulsos ou temporários para a

execução de trabalho de natureza permanente ou sazonal. Para ele, a 

greve 11 não pode sofrer restrições na legislação, sendo vedado ;s au 

toridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de inter 

venção que possa limitar esse direito. Embora admita contrato de ex 

periincia de noventa dias, defende a estabilidade desde a admissão 

no empr�go. Uma proposta que recebeu logo o apoio da opinião pÚbll 

ca e aquela que veda· 11 a qualquer cidadão investido em função pi1bl.!_ 

ca nomear parentes até terceiro grau para cargos em corni�são ou fun 

ções de confiança, salvo se já tratar de servidor admitido mediante 

concurso público de provas ou de provas e t1tulos 11
• Defensor Extre 
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mado do monopólio da União, da pesquisa, lavra, refino, processame� 

to, importação, exportação, transporte mçtr Í timo e de condutos, do 

petróleo e seus derivados e do gás natural. Um dos grandes defenso 

res dos direi1;0s dos trabalhadores e voto certo dos progressistas. 

-OUTRAS DWO.RMAÇÕES: Vice-LÍder do PSB, 1963-1964; Titular da

CPI do Petróleo - PSB, 1963-1964; Titular da Comissão de Saúde 

PSB, 1963-1964; Titular da Comissão do Trabalho PSB, 1963-1964 

Titular da Comissão do Vale do são Francisco, PSB, 1963-1964; Titu 

lar da Comissão de Minas e Energia - PMDB, 1985-1986; Titular da 

Comissão de Trabalho e Legis�ação Social - PMDB, 1985-1986;T;cnico 

de Produção da Petrobrás, desde 1958; fundador, secretário, 1960-

1962 e Presidente, 1962-1964 do Sindicato dos Trabalhadores do Pe 

trÓleo, BA. Cassação do mandato parlamentar pelo golpe militar, sen 

do destituído do mandato sindical e demitido da Petrobrás, 1964 ; 

reintegração aos quadros da Petrobrá�,por decisão do Tribunal Fede 

ral de Recursos, 1979; Presidente reeleito no Sindicato dos Traba 

lhadores Petroleiros, 1984 

33 . MILTON REIS (MILTON REIS) 

DEPUTADO - PMDB - MINAS GERAIS 

-HASCDIBN"fO: 01 de maio de 1929, Pouso Alegre, MG

-FILIAÇÃO: Sebastião Mariano .dos Reis ·e Ismênia Vitta Rei·s

-CÔNJUGE: Marina Guimarães M�scarenhas Reis

-FILHOS: Ana Marj..a e Mil,ton

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direi to pela USP l são �·auio ,

1952 
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-NAIIIDATOS ELETIVOS: Deputado Es.tadual, 1955-1959, PTB-MG; Dep�

tado Federal, 1959-1963, PTB-MG; Deputado 

Federal, 1963-1967, PTB-MG; Deputado Fede 

ral, 1967-1969, MDB-MG; Deputado Federal , 

1983-1987, PMDB-MG; Deputado Federal (Con� 

tituinte), 1987-1991, PMDB-MG, com 57.397 vo 

tos. 

-OBRAS PUBLICADAS: Perfume Ant:Lgo, poesias, Ed. Saraiva; Ritmos

da Primavera, poesias, Ed.Pongetti, 1955 ; 

Vozes da Minha Fonte, poesias, Ed.Pongetti, 

1973 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Membro e delegado parlamentar em visita

a vários palses. Membro da comitiva do 

Presidente Sarney, na visita aos EUA , 

1986; Participante da Conferência do De 

sarmamento, Berlim, 1965 

-CONDECORAÇÕES: Medalha do Mérito Tamandaré, Ministério da Ma

rinha, 1963; Medalha do Mérito Marechal Jose 

Pessoa, Instituto Histório e Geográfico de Bra 

silia, 1967; Medalha do Centenário de Nascime� 

to de Rui Barbosa, 1949; Medalha da Inconfidê� 

eia, Governo do Estado de Minas Gerais, 1983 ; 

Grande Medalha da Inconfidência, Governo 

Estado de Minas Gerais, 1984; Medalha Santos 

Dumont, Governo do Estado de Minas Gerais, 

1983; Mérito L,egislativo, Assembléia Legislatl:_ 

va de Minas Gerais, 1984; Mérito Naval, �ini� 

tério da Marinha, 1986 
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-AroAÇÃO lmA COltiSTifflnn'E: Na condição de dirigente partidário,

manifestou pouco interesse pela apresentaç;o de sugestões e emendas 

mas, por este detalhe, não se deve concluir, que não e-stej a atento e 

preocupado com a Constituinte. Pelo contrário, é um ativo membro da 

cúpula partidária a transitar entre as correntes ideológicas do 

PMDB, principalmente da ala conservadora, e da própria Assembléia , 

na tentativa de evitar confrontos mais acirrados, Empresário, defe� 

sor da iniciativa privada e, particularmente, do capital naci9nal , 

mas, em �oerincia com seu passado de petebista histórico, 9eye

apoiar reformas no plano social e institucional. É de centro,. tÍp!_ 

co político mineiro: nem contra, nem a favor. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Membro e um dos fundadores do Instituto

Histórico e Geográfico de Brasília; Membro da Academia de Letras 

cadeira n2 11, da Faculdade de Direi to da Universidade de são Paulo , 

Vice-Presidente, 1955; Vice-Líder da bancada estadual do PTB, 1956-

1957, Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Primeiro Vice-Pre·si 

dente da União Interparlamentar, 1967; Professor de Direito Civil ; 

Cassado pelo AI-5, 1969; Professor Honoris Causa, Faculdade de Oi 

reito Sul de Minas; Vice-L1der do PTB, 1959-1961; Vice-Líder da maio 

ria, PTB, 1962-1963; Vice-Líder da oposição, PTB, 1964-1966; Segu� 

do Secretário da Mesa, MDB, 1967-1968; Titular da Comissão de Rela 

ções Exteriores - PMDB, 1983; Titular da Comissão de Economia; Ti 

tular da Comissão de Esporte e Turismo� Titular da Comissão de Cons 

tituição e Justiça. Homem de confiança de Tancredo Neves, partic!_ 

pau do movimento que deu origem� Aliança Democrática. Foi o 2 2 no 

me mais votado para a liderança da bancada peemedehista e deêistiu 

do 22 escrutineo. 
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34 . llilELSON CARREIRO (NELSON DE SOUZA CARNEIRO) 

SENADOR - PMDB - RIO DE JANEIRO 

-RA.SCDIE!lftO: 08 de abril de 1910, Salvador, BA

. 63. 

-FILIAÇÃO: Antônio Joaquim de Souza Carneiro e Laura Coelho de

Souza Carneiro 

-CÔHJUGE: Carmem Perin Casagrande de S.Carneiro

-FILHOS: Maria Laura, Luisa Margarita e Jorge Miguel

-PROFISSÃO: Advogado, jornalista e professor. Formado em Oi 

reito, UFBA, Salvador 

-IK!AIIDA".11."0S ELE'.ll"IVOS: (Constituinte), 1946, UDN-BA; Deputado Fe

deral, 1947-1950, UDN-BA; Deputado Federal, 

1951-1955, PL-BA; Deputado Federal, 1959-

1971, PSD-GB; Senador, 1971-1979, MDB-GB ; 

Senador, 1979-1987, MDB-RJ; Senador(Const! 

tuinte), 1987-1995, PMDB-RJ, com 2.468.868 

votos 

-CONDECORAÇÕES: Medalhas da Marinha do Brasil, da Aeronáutica

do Brasil, da Ordem do Sol do Perú, da Ordem 

do Congresso Nacional do Brasil e da Ordem 

José Bonifácio, Senado Federal, Brasil; Prêmio 

Nacional de Oratória, Academia Brasileira 

de Letras; La P lei ade, Oodr:e de la Francophonie; 

Medalha Teixeira de Freitas, Instituto dos 

Advogados Brasileiros 

-OBRAS PUBLICADAS: Notas De Um Observador Parlamentar à XXVI 

Assembléia Geral da ONU, BSB, Serviço Gráfico do Senado Federal , 

1971; A nova ação de alimentos, anotações à Lei 1'12• 5478, de 25 àe 

ju�ho de 1968, que dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras pr� 

vidincias, RJ, Freitas Bastos, 1969; A Revolução e o Problema Educa 

cional, 1968; Ressurreição Amazônica, 1934; Pela Paralba, 1931: 20 

de Agosto: O Movimento Constitucionalista na Bahia, 1960; Aspeccos 
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da Crise de Familia, 1960; A Luta Pelo Divórcio,RJ, Ed. são José , 

1973; Introdução ao Problema da Criança no Brasil, RJ, 1948; Pala 

vras, Leva-as o Vento ... , Brasilia, 1973; A Classe Politica e a

Lei das Inelegibilidades, Brasllia, 1969; Das Ações Populares Civis 

no Direito Brasileiro, RJ, Gráfica Jornal do Brasil, 1951; Divórcio 

e Anulação de Casamento, 1951; Do Reconhecimento dos Filhos Adulte 

rinos, etc. 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUDn'E: É, entre! os atuais parlamentares,ta!

vez o que mais tenha oontribuido para êL aprovaçao de leis trabalhis 

tas. Partindo do principio de que "o pr:imeiro dos direitos do homem 

é o direito à vida, que não deve ser aviltada pela tortura ou por 

penas cruéis e desuman�s 11 • Quer a cr iaç;ão de tribunais estaduais do 

trabalho e não concorda com a limitação de idade para funcionários 

públicos se inscreverem em concurso pÚt1lico. Está defendendo a apll 

cação de percentual minirno dos recursos financeiros da Caixa Econô 

mica Federal para a construção de casas populares, visando resolver 

a crise e problemas urbanos, face ao crescimento populacional. Pro 

pos a destinação de "3% da receita tributária da 

União, Estados, Distrito Federal e Municipios à assistência no lar 

carente e à criação de instituições para internação de idosos, com 

assistência geriátrica e gerantolÓgica". É defensor da impenhorabl 

lidade da propriedade rural de até 10 hect�res, desde que seja tra 

balhada por um mesmo núcleo familiar. Não aceita qualquer tipo de 

discriminação aos filhos nascidos fora do casamento. Votara pela 

preservação plena do monopólio do petr<)leo desde a pesquisa, passa� 

do pela lavra, refino, processamento a1:.é o transporte .e comerciali 

�ação. É favorável à redução da jornada de trabalho para quarenta 

horas semanais, ao parlamentarismo -sendo presidente do grupo parl� 

mentarista do Congresso- e à insti tuiç:io do voto distrital misto p� 

ra as eleições para as câmaras Federa1, Estadual e Municipal. 
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Considera-se um liberal com inclinações reformistas e, na linha de 

coerência de quero já pertenceu ao antigo e ao novo PTB, formará com 

o grupo progressista nas votações relativas aos planos institucio 

nal e social, além de algumas na área econômica. Faz parte do bloco 

pró-Índio . 

-OUTRAS TIWORMAÇÕES: Lider à.o MDB, 1971 - 1974; Vice-Lider do 

MDB, 1974-1975; Titular da Comissão de Constituição e Justiça 

MDB; Titular da Comissão de Relações Exteriores - MDB; Vice-Presi 

dente da Comissão de Relações Exteriores - MDB; Titular da Comis 

são do Distrito Federal - MDB; Presidente da Comissão de Legisl� 

ção Social - MDB, 1975-1977; Titular da Comissão de Constituição 

e Justiça - MDB; Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores 

- MDB; Titular da CPI Mista sobre a Mulher; Titular da Comissão

Mista sobre a Velhice; Presidente da Comissão Especial sobre a Lei de

Segurança Nacional; Líder do PTB; Vice-Presidente da Comissão de

Municípios; Livre Docente de Direito Judiciário Civil da Faculdade

de Direito da Universidade da Bahia; redator de jornais na Bahia e

no Rio de Janeiro; Membro do Conselho Federal da Ordem dos Advog�

dos e do Instituto dos Advogados Brasileiros; Membro Titular (cadei

ra 44) da Academia Brasileira de Letras Jurídicas; Membro 

da Academia Brasiliense de Letras; Membro Honorário da 

Efetivo 

Academia 

Piauiense de Letras; Membro Honorário da Academia Baiana de Letras 

Jurldicas; Presidente e Relator da Comissão Especial de Defesa da 

Natalidade; Presidente das CPis Vale do são Francisco, Petrobrás e 

Índios; Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,1961-1962, 

e da primeira Comissão de Revisão do Código Civil; Vice-Li.der do 
� 

MDB, 1967-1970, câmara dos Deputados; Autor da Emenda Constitucio 

nal que instituiu o divórcio e a lei que o regulamenta, 
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35 . HEI.SOB JOBDI (NELSON AZEVEDO JOBIM) 

DEPUTADO - PMDB - RIO GRANDE DO SUL 

-KASCnomTO: 12 de abril de 1946, :Santa Maria, RS

-FILIAÇÃO: Hélvio Jobim e Namy Azevedo Jobim

-CÔ!MJOOE: Edmea Kruel Jobim

-FILHOS: Alexandre, Hélvio e Roberto

-PROFISSÃO: Advogado e Professor. Formado em Direito,

. 66. 

UFRS 

Porto Alegre, 1964-1968; Mestrado em Filosofia Ana 

li tica e LÓgica Matemática, UFSM, Santa Mar ia - R5 

1982-1984 

-HAlilDATOS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte), 1987-1991,

PMDB-RS, com 28.453 votos 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUINTE: Considera necessár/2.a uma completa 

reformulação do Poder Judiciário e, nes,se sentido, defende a fixa 

çao de percentuais minimos de 3% e 5%, respectivamente, dos or�ame� 

tos da União e dos Estados, para proporcionar-lhe a base financeira 

sem a qual não pode haver a pretendifta independência. É defensor da 

transformação do "Supremo Tribunal Fede�ral em Corte Constitucional 

e a criação de um Superior Tribunal de Justiça,que ficará com a

competência das questões federais, pelo que abarcará a competência 

do hoje Tribunal Federal de Recursos". Votará a favor de disposit! 

vo pelo qual "as Forças Armadas destinam-se a assegurar a indepe� 

dência do país, a integridade de seu tE�rritÓrio e os poderes const! 

tucionalmente investidos" porque, diz, "assim, afasta-se a titulari 

dade das Forças Armadas sobre o 'julzo de comportamento' dos pod� 

res no atendimento da Constituição, pois ,corro .r:eferiu-se Ruy Barbosa, 

o foro deste julzo tem que ser a Tribuna e a Toga e não as armas" .

Muitos o consideram um liberal clássico em razão de sua origem no 

velho pessedismo. Tem dado prioridade aos ternas institucionais e 

foi escolhido pelo Relator Bernardo Cabral para auxiliá-lo. Tem se 
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mantido muito próximo do grupo progressista, com o qual deve votar 

na maior parte das questões polêmicas. Suas colocações e propostas 

são de uma clareza meridiana. Competente, assiduo e cumpridor das 

tarefas que lhe são entregues, tem se revelado numa das principais 

figuras da Constituinte . 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Vice-Presidente da OAB-RS, 1985-1986; Mem

bro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul; professor da 

Escola Superior da Magistratura da AJURIS; professor da Universida 

de Federal de Santa Maria, RS; Presidente da OAB, Subseção de Santa 

Maria, RS, 1977; professor da Escola Superior do Ministério PÚblico 

e da Escola Superior de Advocacia da OAB, Porto Alegre, RS. 

36 . RELTOB FRIEDRICH (NELTON MIGUEL FRIEDRICH) 

DEPUTADO - PMDB - PARANÁ 

-RASCIHEN"l'O: 29 de setembro de 1947, Sobradinho, RS

-FILIAÇÃO: Carlos Friedrich e Helma Hilga Friedrich

-CÔNJUGE: Nara Scheila Friedrich

-FILHOS: Tatyana Scheila, Carlos Ernesto e Nelton Miguel

-PROFISSÃO: Advogado e Agropecuarista. Formado em Direito, Uni

versidade Católica do Paraná, Curitiba 

-mum.A'l'OS ELE'l"IVOS: Deputado Estadual, 1979-1983, MDB-PR; Dep�

tado Federal, 1983-1987, PMDB-PR; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-PR, 

com 73.446 votos 

-CARGOS PÓBLICOS: Secretário de Estado, PR,1983
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-ATUAÇÃO NA CONSTifflilfi'E: Apresentou sugestão de norma que , 

se aprovada, tto Estado assegurará preços aos produtos agrlcolas de 

modo a cobrir os seus custos e remunerar o trabalho do� produtores, 

observando o zoneamento agrlcola fixado por lei or-dinária", pois 

considera "irnprescindlvel assegurar rentabilidade à atividade. agri 

cola, por todos reconhecida de elevado risco, remunerando adequad� 

mente o trabalho e o investirnent o 11

• Enter:ide que "urna politica de de 

fesa do consumidor em s�us mais diferentes aspectos é inadiável e 

não é incornpatlvel com os interesses econômicos do setor público 

ou do setor privado". Para ele, "no conflito capital-trabalh.o, o·

instituto da greve é um instrumento indispensável, legitimo para di 

minuir as perversas distâncias sociais existentes entre nós" e por 

ser "ferramenta de ascenção politica, econômica, social e cultural 

dos trabalhadores, a greve é também meio para se produzir desenvol 

vimento econômico e social". Foi o Relator da Subcomissão de Garan 

tias da Constituição, Reformas e Emendas e no seu anteprojeto . aco 

lheu princípios como: confisco de bens de quem enriqueça · ilícita 

mente à custa dos cofre públicos ou no exercício de cargo ou �unção 

pública; instituição do Tribunal Constitucional e referendo popula� 

para a futura Constituição. Defensor da iniciativa privada e do 

capital nacional, votará pela reforma agrária que efetivamente fixe 

o homem à terra. É um progressista e fará parte da lista dos" que.

votarão nas propostas mais avançadas social, politica e ·económica

mente.

-OUTRAS IliFORNAÇÕES: Lider da bancada do' PMDB; · Presidente da. 

Comissão de EcQlogia e Meio Ambiente e Vice-Pre-sidente .da·s Comis 

sões de eonsti tuição e Justiça, Terras e Colonização. e ·da Agrie:ul t� 

ra, Assembléia Legislativa do Paraná. É do MUP.-Movimen;to de Unidade 

Progressista, sendo, pois, um critico do Governo S�rney.· Quer .o rom 

pimento do PMDB com o Governo, defende "Diretas $8" e dever si sair ào 

BIDB, pelo seu afastamento dos cornp�ssos _programático.e, assumidos. 
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37 . BILSOB GIBSOIM (NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES) 

DEPUTADO - PMDB - PERNAMB UCO 

-DSCDIEHTO: 27 de maio de 1935, Recife, PE

. 69. 

-FILIAÇÃO: Jerônimo Duarte Rodrigues e Maria de Lourdes Gibson

Duarte Rodrigues 

-CÔRJUGE: Neusa Larocerie Duarte Rodrigues

-FILHOS: Jerônimo e José Armando

-PROFISSÃO: Procurador Autárquico e Advogado. Formado em Econo

mia, UFPE, Recife, 1960, Direito, UFPE, Recife 

1966 

-MAHDATOS BLE"l'IVOS: Deputado Federal, 1979-1983, ARENA-PE; De 

putado Federal, 1983-1987, PDS-PE;Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-PE, 

com 32,221 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Procurador Autárquico do INCRA, Recife, PE

Procurador Autárquico do INCRA, Brasi.lia, DF 

-MISSÕES RO EXTERIOR: Delegado Interparlamentar, Berlim, 1980,

e OIT, Genebra, 1981; Delegado Brasilei 

ro junto à Assembléia Geral das Nações 

Unidas, 1983 

-COl.ff>ECORAÇÕES: Medalha Pernambucana do Mérito

-ATUAÇÃO RA COJNJSTITUilffE: Apresentou sugestões de norma em que

sugere participação obrigatória dos trabalhadores nos lucros e na 

gestão da empresa, jornada de trabalho de quarenta horas e aposent� 

doria para o homem e para a mulher aos vinte e cinco anos de ativi 

dade. Também pretende reduzir para dois senaàores a representação 

dos Estados e Distrito Federal, e para 360 o número de deputados fe 

derais. Quer que a idade minima para os candidatos a Presidência da 

República seja quarenta anos e a máxima setenta anos de idade. É fa 

vorável à preservação do monopólio da União para a pesquisa, :.a· ·a 1
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refino, processamento e transporte do petróleo e seus derivados e 

do gás natural, além dos chamados contratos de risco. Diz que "a 

exploração do transporte rodoviário de carga deve caber exclusiva 

mente à iniciativa privada nacional". É contra a greve se praticada 

por servidores públicos ou trabalhadores nos serviços e atividades 

essenciais. Privatista, esta propondo o fim da intervenção estatal 

na agroindústria do álcool e do açúcar. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Professor de Direito constitucional da 

Faculdade de Direito de Olinda, PE; Titular da CPI do PatrimÔnioHis 

tÓrico Artístico Nacional, PDS, 1980-1981; Presidente da Comissão 

de Trabalho e Legislação Social, PDS, 1980; Vice-Presidente da Co 

missão de Trabalho e Legislação Social, ARENA, 1979;Vice-Presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça, PDS, 1982; Titular da Comis 

são de Constituição e Justiça - PDS,1981; Titular da Comissão de 

Constituição e Justiça - PDS, 1983; Vice-Lider do PDS, 1983, A con 

vivência com Arraes e com o PMDB pernambucano talvez tenha mexido 

um i_)ouco com a sua cabeça. Com exagero, fala-se até que o defensor da dita 

dura de ontem, esta hoje progressista e, considerado voto ce� 

to em questões que foram e são bandeiras da esquerda. Foi ele, qua� 

do eleito pela ARENA, um renitente defensor da chamada ºlinha dura" 

além de ter sido eleitor de Paulo Maluf. Sem q.Úvida, urna incri.vel 

conversao esta que conseguiu o atual Governador de Pernambuco , 

Miguel Arraes, o responsável por seu ingresso no PMDB. Como não se 

faz um progressista de um dia para outro, apresentou emendas contra 

os indios , o que garante sua amizade na área militar, principalrrente 

no CSN. A verãaãe é que melhorou e �everá votar agradando os velhos 

�ompanheiros ãe autoritarismo e o novo companheiro Miguel Arraes. 

"Uma no cravo e outra na ferradura". 
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38. OSliALDO LIMA FILHO (OSWALDO CAVALCANTI DA COSTA LIMA FILHO)

DEPUTADO - PMDB - PERNAMBUCO

-IIASCDmllTO: 26 de abril de 1921, Cabo, PE

-FILIAÇÃO: Oswaléb Cavalcanti da Costa Lima e Judith Jatobá da Costa Lima

-CÔRJUGE: Jacy Ferreira da Costa Lima

-FlLIIOS: Oswaloo, Marcos, Maria Edite, Guilherrre, Gustavo e Maria LÚcia 

-PROFISSÃO: Advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife, 1943

e Pro!T'Otor PÚblico. Bacharel em Ciências Jud�dicas e Sociais, 

Faculdade de Direito oo Recife, 1943 

-NAIIDA"IOS ELETIVOS: Deputado à Assembléia Constituinte de Per

nambuco, 1947, PSD ; Deputado Estadua�,1947-

1955, PSD; Deputado Federal , 1983-1987, PMDB

PE; Deputado Federal (Constituinte), 1987-

1991, PMDB-PE,com 28.900 votos. 

-CARGOS PÚBLICOS: Sec retário do Museu do Estado de Pernambuco,

1940-1943; P romotor PÚblico de Surubim, PE, 

1944; Delegado de Ordem Politica e Soclal da 

Sec retaria de Segurança de Pernambuco, 1945; 

Advogado de Oficio do Est ado de Pernambuco, 

1955-1967; Delegado do Instit uto de Aposent� 

doria dos Comerciários, 1946; Ministro da Agr� 

cultura, 1963-1964 

-OBRAS PUBLICADAS: Fundo Monetário Internacional, DIN,Rio,1959;

Reforma Agrária e Produtividade, SIA, Minis 

tério da Agricul tura, Rio, 1963; A Revolução 

do 12 de Abril, DIN, Brasilia, 1965; A Fon,e 

no Brasil, DIN, Brasília, 1968 

-MISSÕES BO EXTERJ[OR: Delegado brasileiro à reunião da FA0, Ro

ma, 1963; Observador Parlamentar à reunião 

da UNESCO,Paris, 1964 
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-ATIJJAÇÃO NA CONSTITOilllTE: Foi o Relator da Subcomissão da Poli

tica Agrlbola e Fundiária e da Reforma Agrária, oportunidade em que

elaborou um anteprojeto que provocou ira e revolta no bloco conser 

vador, formado por boa parte de Constituintes ligados à UDR, a ponto 

do seu trabalho ser rejeitado. Sem dúvida, o que mais irritou os 

conservadores foi o dispositivo apresentado pelo qual o limite da 

propriedade rural ficava estabelecido em. 100 módulos rurais, fican 

do o excedente sujeito à desapropriação, Considera "o cooperativisrro 

a Única atividades econômica capaz de evitar os males decorrentes 

do capitalismo'' e é favorável a redução da jornada de trabalho para 

quarenta horas. Considera que "a atividade econômica subsidiária e 

supletiva do Estado precisa ser rigorosamente controlada, sem o que 

não se alcançarão os objetivos fundamentais de desenvolvimento e 

fortalecimento da empresa privada e contenção da estatização onero 

sa e improdutiva hoje sustentada pela Nação". É favorável à reserva 

de mercado que "proteja o bem ou serviço produzido no Pais,mas 

impeça a circulação livre de tecnologia e do conhecimento novo 

nao 

nem 

prive a sociedade de desfrutar do progresso cientifico desenvolvido 

fora". Este cristão progressista tem uma história de décadas em def e 

sa da· reforma agrária e se constitui,hoje,num dos inimigos da UDR . 

É um parlamentar experiente e independente que formará com o bloco 

progressista. 

-OUTRAS DIFORDÇÕES: Presidente da Comissao de Orçamento,1948,

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; Presidente, 1963, e 

Membro, 1955, da Comissão de Economia; Membro da Comissão de Consti 

tuição e Justiça, 1955; LÍder do Extinto PTB, 1959-1960; 12 Vice-

�Presidente, 1962, Membro da Comissão de Agricultura e Politica Rural 

e Suplente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 1983, câ 

mara dos Deputados. 
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39 . PAULO RAMOS (PAULO SÉRGIO RAMOS BARBOZA) 

DEPUTADO - PMDB - Ria DE JANEIRO 

-BASCDmltft'O: 18 de outubro de 1944, Rio de Janeiro, RJ

-FILIAÇÃO: Antenor Carneiro Bar:boza e Maria Ramos Barboza

-CÔNJUGE: Sueli Maria de Melo Barboza

-FILHOS: Sérgio Ricardo

. 73. 

-PROFISSÃO: Militar e Advogado, Formação de Oficiais , 

Escola de Formação da Polícia Militar, Rio de Ja 

neiro, 1963-1965; Direito, Faculdade de Ciências 

Jurldicas, RJ, 1967-197li Ciências Administrativas, 

Sociedade Universitária Augusto Mota, RJ, 

1974 

1972-

-MANDATOS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte), 1987-1991,

PMDB-RJ, com 57.482 votos 

-CONDECORAÇÕES: Medalha Duque de Caxias, Governo do Estado da 

Guanabara, 1965 

-ATUAÇÃO 11A CONSTITUililTl&: Denunciando que 11 0 contrabando e o

roubo dos nossos recursos raros e estratérios são frequentes" e 

afirmando que "é preciso preservar o que é nosso e fazer a explor� 

ção em benefício do povo e do Pais",. propoe o monopólio 

União para todas as atividades relativas aos recursos naturais 

renováveis. Votará a favor de uma anistia ampla e abrangente 

da 

nao 

para 

todos quantos tenham sido atingidos pelo arbítrio, inclusive por 

atos meramente administrativos. Dizendo que "no pais da fome, a ex 

portação de gêneros alimentícios de primeira necessidade urna 

afronta e um desafio", apresentou proposta pela qual veda a export� 

ção de gêneros alimentícios de primeira necessidade. Concorda com o 

parlamentarisrno,mas não aceita o princípio da dissolução da câmara 

dos Deputados pelo Presidente da República, sugerindo, em contrapaE_ 

tida, que cumprido, pelo menos um te.rço da legislatura, possa esc.a 
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ser dissolvida se assim se manifestar a Nação em plebiscito. É favo 

rável ao voto dos militares, ao voto proporcional, à reforma agr� 

ria com limitação do tamanho da propriedade rural, ao mandato pr� 

sidencial de quatro anos e à extinção do Conselho de Segurança Na 

cional. Aliás, sobre o Conselho de Segurança, ele afirma que 

"além de interferir em questoes relati va.s a diversos setores de ati 

vidade, tem permitido, sem qualquer rest1;ição, a desnacionalização 

da economia e as formas mais progressistas de entreguismo e cor 

rupção". Entende que as Forças Armadas destinam-�e à defesa da Pá 

tria, a assegurar a integridade do seu territ6rio e, nos casos es 

tritos da lei, por expressa iniciativa dos poderes constitucionais, 

a preservar a ordem democrática porque, diz, "as Forças Armadas de 

vem se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, 

a seu falante, preservá-las". É um dos mais combativos membros do 

grupo progressista. 

-OOTRAS DIFORMAÇÕES: Durante o Governo Leonel Brizola, foi pr�

so nove vezes, porque, na condição de Presidente do Clube de Oficiais 

da Polícia Militar e dos Bombeiros, lidE�rou movimentos exigindo 

equiparação dos soldos aos do Exército. Foi reformado em 1985 por 

Brizola, no posto de Major. Pertence ao MUP-Movimento de Unidade 

Progressista, sendo uma das suas figuras mais ativas e apresentou 

projeto de resoluçio que prolbe a conversão da dlvida externa em 

investimentos. Deverá,a curto prazo, muidar de legenda. 
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40 . PDIK!WrA DA VEIGA (JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO) 

DEPUTADO -PMDB - MINAS GERAIS 

-BASCDIENTO: 02 de julho de 1947, Belo Horizonte, MG

.75. 

-Fll.IAÇÃO: João Pimenta da Veiga e Edith P.Pimenta da Veiga

-CÔN.JUGE: Elizabeth Pederneiras Pimenta da Veiga

-FILHOS: VinÍcio, Juliano e Isadora

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito, UFRJ, 1972, RJ

-NAIIDATOS ELETIVOS: Deputado Federal, 1979-1983; MDB-MG; Dep�

tado Federal, 1983-1987, PMDB-MG; Deputado 

Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB-MG, 

com 147.856 votos, segundo 

ral mais votado do Estado 

Deputado Fede 

-MISSÕES NO EXTERIOR: Visita à França e EUA como membro de um

grupo parlamentar brasileiro ao exterior 

-ATUAÇÃO NA CONSTITUilfTE,. Tencionava ser o relator da Comissão

de Sistematização. Todavia, por não ter apoiado a candidatura de 

Newton Cardoso, não conseguiu unir a bancada mineira em torno da 

sua candidatura e acabou derrotado, em 22 escrutíneo. Ultimamente , 

tem se dedicado a fazer criticas ao Governo e a postura do partido 

com o que, mais uma vez, refl ete o pensamento de esquerda. P�nsa em 

ser candidato. a prefeito de Belo Horizonte e, por isso, realiza um 

silencioso trabalho de aproximação com as bases e, particularmente, com os 

setores jovens. Um dos mentores intelectuais os blocos progressistas 

de legislaturas passadas, tem se destacado pela capacidade de arti 

culação e por saber adotar a moderação ou a veemência segundo -,. 

oportunidade do momento. Sem dúvida, um dos Constituintes que �en 

importante papel a ser jogado nos momentos agudos. Seu voto e .-3eu 

posicionamento revelam mais que uma posição pessoal, pois, mesn,o se'TI 

nenhum cargo de importância, atinge um bom raio de ação no  paLtido. 
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-OOT.RAS nn'ORMAÇÕES: Primeiro Vice-·Presidente do Diretório Re

gional Provisório do PMDB, 1980; Membro do Diretório Regional do 

PMDB de Minas Gerais, 1980-1981; CoordenLador da Bancada do MDB de 

Minas Gerais, 1979; Titular da Comissão de Educação e Cultura 

PMDB, 1979-1980; Presidente da Comissão Mista Prerrogativas do Po

der Legislativo - PMDB, 1980; Vice-Lider do PMDB, 1981-1982; Li der 

do PMDB, 1986; Presidente da Comissão Especial destinada a relatar 

o projeto do código civil.

41 . PRISCO VIANA (LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA) 

DEPUTADO - PMDB - BAHIA 

-NASCI.MEJNITO: 04 de junho de 1932, Caetité, BA

-FILIAÇÃO: Alvino Viana e Zilda Boirba Ptisco Viana

-CÔRJUGE: Silvia Regina Santana Carvalho Prisco Viana

-FILHOS: Augusto cézar, Kátia Mar La E;? líuiz .Fernando
� ·,; 

-PROFISSÃO: Jornalista
. . . 

-NAIIDATOS.ELETIVOS: Deputado Feder,al, 1971-1975, ARENA-BA; De

putado Federal, 1975-1979, ARENÀ-BA; Dep� 

tado Federal, 1979-1983, ARENA-BA; Deput� 

do Federal, 1983-1987, PDS-BA; Deputado F� 

deral(Constituinte ), 1987-1991, PMDB-BA , 

com 48.986 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Secretário de Estado para Assuntos de Infor

mação e Divulgação do Governo, BA, 1978-1979 

-COIIDECORAÇÕES: Ordem de Bernardo O'Higgins, Governo do Chile,

1968; Ordem do Mérito Militar, Governo Brasi 

leiro; Ordem do Mérito Naval, Governo Brasilei 

ro; Ordem do Rio Branco, Governo Brasileiro

Ordem do Mérito dei Brasilia, Governo do D.F. 

Ordem do Ipirança, Governo de são Paulo 
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-ATUAÇÃO NA C�STifflllft'E: Diz que 11 0 voto misto, distrital-ma

joritário e proporcional, adaptado à realidade demográfico-econÔml 

ca brasileira, é a solução para o problema da representatividade no 

Parlamento e dela depende a estabilidade das instituições de gove:5. 

no e a efetividade das reivindicações da sociedade". Defende o Par 

lamentarismo, a eleição presidencial por maioria absoluta, a suje� 

çâo cb Presidente da RepÚblica ao principio da colegialidade,o fortalec.i.rrento do 

poder legislativo e a instituição do Conselho da RepÚblica. Foi relator da Comi� 

são da ôrganização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. Em seu an 

teprojeto, acbtou a instituição cb "Estacb de Defesa" que poderá ser decre 

tado, ouvido o Conselho Constitucional, "quando for necessário pr� 

servar, ou prontamente restabelecer, em locais determinados e res 

tritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e imi 

nente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades natu 

rais de grandes proporções". Para ele, "as Forças Armadas destina.:n

se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da 

lei e da ordem". Votou ser1\ore com as p,ropostas conservaóoras e com aquelas 

que não õ.esagraê:e o Planalto e os militares. 

-OUTRAS IliFORMAÇÕES: Titular da Comissã9 de Minas e Energia -

ARENA, 1971-1979; Titular da Comissão de Minas e Energia PDS 

1980-1982; Titular da CPI Politica Mineral do Pals, ARENA, 1977; Vi 

ce-Presidente da CPI Enchentes do são Francisco, PDS, 1981; Titular 

da Comissão de Minas e Energia PDS, 1983; Vice-Lider do Governo, 

ARENA, 1974-1975; Secretário Geral da ARENA, 1978-1979; Secr etário 

da Comissão Diretora Nacional Provisória do PDS; Diretor da Impre� 

sa Oficial de Ilhéus, BA, 1956-1958; Sub-Chefe do Gabinete do Minis 

tro das Minas e Energia, 1964-1967. Viagens a paises da Europa pela 

�ssociaçio Brasileira das Ind�strias de Cacau-ABIC. Um dos coorden! 

dores da Campanha do ex-governador paulista Paulo Maluf. Embora no 

PMDB, mantém prudente distância dos elementos do partidos e nao es 

conde que o seu verdadeiro compromisso é com seu amigo José Sarnéy, 
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além de reforçar as iniciativas do líder governista, Carlos Sant 'Anna • 

É um dos nomes mais eminentes do conservadorismo, desde os primÓ� 

dios da falecida ARENA. Àquela época já desfrutava da amizade do 

seu ex-presidente, Filinto MÜller. Sem:_::>re teve bom trânsito na área mili 

ta:;�. 

42 . RAIMmmO BEZERRA (RAIMUNDO COELHO B�ZERRA DE FARIAS) 

DEPUTADO - PMDB - CEARÁ 

-RASCDIENYO: 26 de outubro de 1936, Crateús, CE

-FILIAÇÃO: Joaquim Bezerra de Farias e Josefa Coelho Lima de

Farias 

-CÔNJUGE: Maria Sileni Aguiar Bezerra de Farias

-FILHOS: Paula Isabela, Kátia Daniella, Raimundo, Lorna Manuella 

e Giovana Louela 

-PROFISSÃO: Médico. Formado pela UFBA, Salvador, 1955-1960 ; 

PÓs-Gradução, USP, SP, 1951-l962;Médico-Assistente 

estrangeiro, Universidade à.e Dusseldor"f,. RFA 

-IIARDATOS ELETIVOS: Deputado Estadual, 1983-1987, PDS-CE; Dep�

tado Federal(Constituinte), 

PMDB-CE, com 37.803 votos 

1987-1991 

-KISSÕES RO EXTERIOR: Viagem à República Popular da Hungria,c�

mo representante do DNOCS 

-ATUAÇÃO NA CORSTITtllll.ff'E: Apresentou proposta de norma consti

tucional na qual sugere que o Brasil priorize a medicina preventiva 

e destaca o combate à desnutrição corno indispensável, "pois sabe-se 

que urna alimentação adequada é pré-requisito para urna boa saúde" e 

�ai mais além, afirmando que "o Bras.il é a oitava economia do mundo, 

porem, com urna das mais baixas rendas 'per capita' e apesar de estar 

incluído entre os três maiores exportadores de alimentos, tem um 
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dos mais elevados Índices de desnutrição da terra", Não deu muita 

importância à apresentação de propostas, mas mantém-se atento aos 

debates e às votações com urna postura liberal clássica. Hos mo 

mentes de votações polêmicas, poderá formar,em algumas questões,corn 

o bloco progressista.

-OOTBAS IHFOUAÇÕES: Coordenador da·bancada do PDS, 1984-1986;

Primeiro-Secretário da Executiva do PMDB, 1986; Médico do INPS e do 

INAMPS, em Crato, CE, 19 60; Vice-LÍd.er do PDS, 19 83; Presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, 1984; Primeiro-Secretário da Me 

sa, 1985-1986, Assembléia LegislatiV'a do Ceará. 

43 • RERATO VIARBA(RENATO DE MELLO VlANNA) 

DEPUTADO - PMDB - SANTA CATARINA 

-DSCnm:NTO: .18 de julho de 194,4, Blumenau, se

-FILIAÇÃO: Abelardo Vianna e El.y Pereira de M.Vianna

-CÔRJOGE: Carmem LÚcia Rosa Vianna

-FILHOS: Carolina, Fernanda e Daniela

-PROFISSÃO: Advogado. Formado pela UFSC, Florianópolis;Letras,

UFSC, Florianópolis 

-MAIIDATOS ELETIVOS: Prefeito, 1977-1982, Blumenau, MDB-SC; De

putado Federal, 1983-1987, PMDB-SC; Deput� 

do Federal(Constituinte), 1987-1991, PMDB

SC, com 47�595 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Chefe da Asseissoria Juridica Munic.ipal, Blu

menau, se, 1971-1976 
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-HISSÕES HO EXTERIOR.: Viagem à República Democrática Alemã .e

à República Federal da Alemanha a convi 

te dos dois paises(l979). Viagens a va 

rios paises da Europa e ao EUA, integra� 

do Comissão Parlamentar, para tratar do 

desenvolvimento da política tentoelétrica 

do sul do Pais,1984 

-cc»mECORAÇÕES: Medalha Marechal Caetano de Farias; Troféus: 

Presença, Blumenau, 1978; Radar,FlorianÓpolis, 

1979; RBS-Jornalista Celso Pamplona, Florianó 

polis, 1980; Barriga Verde, CamboriÚ, 1981 ; 

Titulo de Amigo do Município de Luiz Alves, cã

mara Municipal de Luiz Alves, 1985 

-ATO.AÇÃO NA COHSTimDl!TE: Considera empresa nacional aquela 

"constituída por brasileiros ou estrangeiros domiciliados por mais 

de 10 anos no Território Nacional, e nele sediados, com capital não 

sujeito a Ônus por financiamentos externos, nem a remessa de juros, 

dividendos ou royalties para o exterior". "É contra a jornada de 

trabalho de quarenta horas semanais ".1 
porque o ;Pais ainda não· compl� 

tou o seu processo de desenvolvimenfo,"mas prop&e que ela seja rnan 

tida em quarenta e oito horas e seja reduzida anualmente, de acor 

do com o crescimento da renda 'per cápita' do Pais". Tem vínculos 

com o micro e médio empresariado de Santa Catarina e, por. isso, ado 

ta postura privatista, muito embora concorde com a· manutenção do 

monopólio do petróleo. Todavia, no que se refere à área das comuni 

caç&es, é contrário à idéia. de criação do Conselho Nacional de Corou 
� 

-· 

nicaçao, preferindo que as concess&es sejam feitas pelo Executivo 

com referenQo dq Congresso. Sua postura contrária à proibição de 

mineração em terras indígenas o torna · um dos aliados das mineradoras. 

Tera tice posições nítidar�nte conservadoras na Constituinte. 
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-OUTRAS INFORBÇÕES: Titular da Comissão de Serviço PÚblico do

PMDB, 1983-1984; Presidente da Comissão de Serviço PÚblico - PMDB, 

1984-1985; Titular da Comissão de Constituição e Justiça PMDB , 

1985-1987; Vice-Reitor da Fundação Educacional da Região de Blmrenau-

• FURB, 1974-1976; Membro do Conselho Curador da FURB; Secretário da

Subseção da OAB, Blumenau; Membro do Conselho Curador da Fundação

Hospitalar de Blumenau; Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de

Direito Municipal, 1981-1983; Destaque Revelação Administrativa(pe�

quisa de opinião pública), SENAP, Blumenau; Membro da Comissão Muni

cipal da Defesa Civil de Blumenau , 1977-1982; Coordenador da Banca

da do PMDB de Santa Catarina, 1983-1984; no PMDB é daqueles que tem

um perfil bem identificado com o "liberalismo" do PFL, embora seja

muito ligado ao lÍder da bancada do PMDB na câmara, Deputado Luiz

• 

• 

Henrique.

44 . RODRIGUES PALMA (MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA) 

DEPUTADO - PMDB - MATO GROSSO 

-RASCDmR"'l'O: 21 de agosto de 1943, Cuiabá, MT

-Fn.IAÇÃO: Manoel Rodrigues Palma Júnior e Constança Figueiredo Palma

-CÔNJOGE: Maria Alice Garcia Palma

-FILHOS: Antônio Augusto, Maria Cecília, Manoel Antonio

Antônio José 

e 

-PROFISSÃO: Advogado e professor. Formador em Qireito, UFMT ,

Cuiabá, 1966-1969; Complementação Peda gógica e 

Ciências Sociais, UFMT, Cuiabá, 1974 

-JIANDATOS ELETIVOS: Prefeito, 1975-1979, Cuiabá� ARENA-MT; De

putado Estadual, 1983-1987, PMDB-MT; Dep� 

tado Federal(Constituinte, 1987-1991,PMDB

MT, .com 27.145 votos 
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-CONDECOJRAÇÕES: Comenda do Mérito Legislativo Filinto MÜller ,

Assembléia Legislativa de Mato Grosso, 1983 

-ATUAÇÃO HA COHSTITlll'mTE: Defensor da iniciativa privad�, 

concorda com a proibição de propaganda comercial de medicamentos 

nao 

formas de tratamento de sa;de, tabaco, bebidas alcÓolicas e agr� 

tóxicos. É defensor da tese segundo a q1Jal o ensino profissionali 

zante "deve ser obrigatório e cµsteado )?elo Governo". Apresent�u 

várias emendas onde suprime dispositivo1s que contemplam propostap 

de cunho progressista, sob a alegação d,e se tratar de matéria para 

lei ordinária. Todavi�, na fase das sug,estões, apresentou uma em 

que pretende, via Constituição, criar a Zona Franca_de.Cáceres. 

-OUTRAS DiFORNAÇÕES: Delegado à co:nvenção Nacional do PMDB

Professor da Escola Técnica -Federal de Mato Grosso, 1966-1980; Advo 

gado da BEMAT S.A., Cuiabá, MT, 1964-1986; Titular, 1984-1985, e 

Vice-Presidente, 1983-1984, da Comissão de Constituiçãç e Justiça; 

Presidente da Comissão de Redação Final, 1983-1984; Vice-Llder 

1983-1984 e Llder, 1984-1985, do PMDB; 1/ice-Presidente da Comissão 

de Assuntos Gerais, 1986-1987, Assembléia Legislativa do Mato Grosso. 

• 

Entrou na política pela mão do sogro, o ex-governador Garcia Neto , • 

e, como ele, ·tem vincules com o empresariado local. É outro que não 

apresenta disposição de acatar o prog�ama do PMDB, 

melhor no perfil "liberal" do PFL. 

enquadrando-se 
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45 . SEVERO G<»IES (SEVERO FAGUNDES G OMES) 

SENADOR - P�IDB - SÃO PAULO 

-HASC.IMEN'ro: 10 de agosto de 1924, são Pa ulo, SP

-FILIAÇÃO: Olivio Gomes e Maria. Aug usta Fagundes Gomes

-CÔBJOGE: Anna Maria Henriqueta. Marsiej G omes

-FILHOS: Maria Augusta e Elisa

.83. 

-PROFISSÃO: Administrador de Empresas e Pecuarista. Formado· em

Direi to, USP, são Pa.ulo; Ciências Sociais, USP, são 

Paulo, 1943-1944; S:uperior de G uerra, ESG, 1986 

-NAm>A'l'.OS ELETIVOS: Senador(Constit ui nte), 1983-1991, PMDB-SP,

com 2.280.435 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor do Batnco do Brasil; Ministro da Agr!

cultura, 1966-1967; Ministro da Indústria e 

Comérc io, 197'4-1977; Presidente do Mobral 

são Paulo, SP 

-:MISSÕES NO EXTEIUOR: Chefiou e repres·entou o governo brasile! 

ro em várias rniss�es no exterior 

-OBRAS PUBLICADAS: Tempo de Mudar, Editora Globo; Entre o Pas

sado e o Futuro, Edi tora 2 Cidades 

-CONDECORAÇÕES: Ordem do Rio Branco, Grau de Grã-Cruz; Ordem do Mérito

Militar, Grau de Grande Oficial; Ordem do Mérito Nava], 

Grau de Grande Oficial; Medalha Amurante Tamandaré; °E_

dern do Mérito Aeronáutico, Grau de Grande Oficial; Meda 
- -

lha do Mérito Santos Durront, Ministério da Aeronáuti 
' . 

éa; Conçecoração cb Mérito Mauá; Mérito Industrial do 

Espirito Santo, Comissão de Mérito Industrial 

da Federação das Indústrias do Esplrito Santo; 

Medalha do Instituto Joaquim Nabuco de Pesqu� 

sas Sociais e Medalha do Mérito Canavieiro 

Classe O uro, Instituto Joaquim Nabuco de Pes 

quisas Sociais e Cooperativas de Crédito dos 
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Plantadores de Cana de Pernambuco; Medalha da 

Inconfidincia Ouro Preto, Governo de Minas 

Gerais; Ordem Nacional do Mérito da França; OE_ 

dem da Águia Azteca do México; Ordem Tudor 

Vladimiresco da Romênia (Ordinul Tudor Vladimi 

rescu) - CLI; Ordem do Sol Nascente, Primeira 

Classe, Japão, 1967; Ordem do Tesouro Sagrado, 

Primeira Classe, Japão, 1976 

-ATUAÇÃO NA C�STITOilffE: Foi o relator da Comissão da Ordem

Econômica,mas o seu substitutivo nao foi votado por contrariar int� 

resses do grupo conservador. Com um posicionamento bastante avanç� 

do, e defensor de ''um projeto nacional que promova, de 

fato, o equilibrio não só entre as diferm1tes regiões do Pais e. en 

tre as economias do campo e ãa cidade, mas entre as camadas popul� 

cionais dentro de um mesmo contexto urbano''. Considera grave a 

questão urbana e não acredita em medidas isoladas, dai propor uma 

politica planificada "pois a problemática urbana é de abordagem ina 

diável". No seu substitutivo,inovou ao propor "uma pO'litica de . al� 

guéis justos", porque, para ele, "o acesso à habitação não pressupõe 

necessariamente a propriedade imobiliária, devendo o Estado formu 

lar programas populares de aluguel". Concorda com a presença do Es 

tado na economia "quando for do interesse nacional", mas preconiza 
., 

mesmo e o fortalecimento da empresa privada de capital brasileiro 

Deve ser consideraçio "liberal-progressis:ta" e com essa caracteristi 

ca . continuará assumindo posição de destaque na Comissão de 

Sistematização. E, sem dÚvida,deverá ser um elos referenc::iais 

tas nos debates relativos ao plano econbrnico. 

progressi� 
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-OO'mAS INFORMAÇÕES: Vice-Presidente da Comissão de Economia

PMDB, 1983-1984; Titular da Comissão de Finanças PMDB, 1983-

1984; Titular da Comissão de Relações Exteriores - PMDB,1983-1984; 
.. 

Titular da Comissão de Ciência e Tecnologia - PMDB, 1985-1986; Ti 

tular da Comissão de Educação e Cultura - PMDB, 1985-1986; Titular 

da Comissão de Relações Exteriores - PMDB, 1985-1986; Vice - Lider 

do PMDB, 1986; Diretor-Presidente da Tecelpgem Parahyba e Diretor 

da Mantiqueira Agropecuária. Diretor do Museu de Arte Moderna, são 

Paulo; Conselheiro do Museu de Arte de são Paulo. Foi dos primeiros 

a perceber a proximidade do fim da ditadura. Converteu-se, então , 

num democrata dos mais autênticos e, corno tal, passou a ocupar pos� 
-

çao de destaque no PMDB, elegendo-se Senador em 1982. 

46 . SIGMARINGA SEIXAS (LUIS CARLOS SIGMARINGA SEIXAS) 

DEPUTADO - PMDB - DF 

-RASCIHENTO: 07 de novembro de 1944, Niterói, RJ

-FILIAÇÃO: Antônio Carlos Sigmaringa Seixas

Rosendo Seixas 

-CÔHJOGE: Marina Luce de Carvalho

-FILHOS: Guilherme

-PROFISSÃO: Advogado

e Hermengarda 

-IPIARD.M.'OS ELETIVOS: Deputado Federal(Constituinte),1987-1991

PMDB-DF, com 11.470 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Diretor Geral do Departamento Federal de Jus

tiça, Ministério da Justiça, Brasilia - D2 , 

1985-1986 
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-ATUAÇÃO NA CON'STiffll]ITE: Tem firmeza ióeolÓgica. Votar.a� os p�

gressistas por uma reforma agr�ia_ que garanta de�apropriação por interesse sb 

cial e defende qu� o·pagan-ento deve ser ·"em titulo da divida agrária para 

a terra nua, e, em dinheiro, para as benfeitorias Úteis ·e
; 

necessa 

rias". Foi o Relator da Subcomissão da União, Distrito Federal e 

Territórios e incluiu no seu anteprojeto a garantia às populações 

indigenas de participação no resulta�o da exploração econômica dos 

recursos minerais do subsolo das te�ras por elas ocupadas; inclu�, 

também, um dispositivo pelo qual "a Uni�to e os Estados observarão 

o resultado de consulta às populações diretamente interessadas, por

sistema plebiscitário, para a construção de aeroportos, hidrelétri 

cas, pólos petroquimicos, usinas nucleares, depósitos de material 

e lixo atômico, ou quaisquer empreendimentos que prejudiquem a qu� 

lidade de vida das comunidades ou ofereç�am riscos à vida humana e 

ao equilibrio ecológico". É defensor da autonomia do Distrito Fede 

ral e quer eleições diretas para o próximo ano,tanto para a escolha 

do fut uro Presidente da RepÚblica,quanto do próximo Governador de 

Br as 11 ia • Voto certo dos progressista. 

- OOTRAS DIPORMAÇÕES: Conselheiro da Ordem dos Advogados do 

.. 

Brasil, Seção do DF, 1976-1984; Membro da Associação de Advogados • 

Latino-,Arner icanos pela Defesa dos Direi tos Humanos - AALA; Membro da 

Associação Brasileira de Juristas Democratas; Membro do Conselho Oi • 

retor do Secretariado Internacional de �Juristas pela Anistia e Demo 

cracia no Paraguai - SIJADEP; Consultor .da Comissão Brasileira de 

Justiça e Paz; Ex- Diretor da Fundação Pedroso Ho!ta, do PMDB; Fund� 

dor e Vice-Presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, púcleo do 

DF. Com larga vivência e militância junto à esquerda, é um dos PªE. 

lamentares novos que, se ousar mais na at.uaçâto política, firrnar-se-á na pr i

meira linha da . politic"a brasileira. em defesa ã.as causas 
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populares. Durante o perlodo autoritário, esteve sempre na resistên 

eia democrática, de�tacando-se, principalmente, como. advogado de e� 

tidades populares e presos polI ticos. É co I'1t.J?, um critico ão Governador 

José Aparecião e da atual maioria peerredebista r,'Oêeraõ.a e ccnservaàora. É outro 

que,a rredi.o prazo,poderá trocar de legenda. 

47 • THEODORO ME!SIDES (JOSÉ THEODORO MENDES) 

DEPUTADO - PMDB - SÃO PAULO 

-RASCDmllft'O: 17 de julho de 1941, Sorocaba, SP

-FILIAÇÃO: José Mendes e Ossis Salvestrini Mendes

-CÔ11JOGE: Margarida Maria Quercetti Mendes

-FILHOS: José Teodoro e Ana M árcia

-PROFISSÃO: Advogado, professor, radialista e bancário. T' 
-.:orrr.aao 

em Direito, Faculdade de Direito, Sorocaba; Letras 

Neolatinas, Faculdade de Filosofia, Itapetininga 

-MMDATOS ELETIVOS: Vereador, 1973-1975, Sorocaba, MDB-SP; De

putado Federal, 1975-1977, MDB-SP; Prefei 

to, 1977-1982, Sorocaba, MDB-SP; Deputado 

Federal r 1983-1987, PMDB-SP; Deputado Fed� 

ral(Constituinte), 1987-1991, PMDB-SP, com 

114.141 votos 

-CARGOS PÚBLICOS: Promotor PÚblico, Lins, SP, 1982;

Público, são Roque, SP 

-.MISSÕES NO EXTERIOR: Representante do Parlamento 

Promotor 

Brasi lei!".::>

junto a XL Assembléia Geral da ONU, Nova 

York, 1985 

-OBRAS PUBLICADAS: Diretas e Outros Temas .. Por um Brasil Me

lhor . Presidencialismo, Parlamentarismo e 

Outros Temas 

-CONDECORAÇÕES: Ordem do Congressso Nacional, no Grau de Grande

Oficial, 1986; Medalha do Mérito Tamdndaré 

Ministério da Marinha, 1986 
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-ATUAÇÃO RA CONSTITUDir.lr'E: Quer que seja assegurada a "irreduti

bilidade do poder aquisitivo dos beneficies de aposentadoria e pe!! 

são'', e "garantia de reajuste integral aos beneflcios sempre que 

forem majorados, a qualquer titulo, os salários dos trabalh?dores 

em atividade, aplicando-se,em ambos os casos,o mesmo percentual" . 

Tem manifestado preocupação com a oferta de emprego pará ,pessoas 

com mais de quarenta e cinco anos. Com pqsiçÕes nacionalistas e pr� 

vatistas, defende formas intermediárias na organização da economia.. ; . 

Pode ser considerado liberal, aliando-se:, às vezes, ao bloco pr� 

gressista nos debates relativos aos planos institucional e social. 

No plano econômico p�de aceitar algumas propostas estatizantes. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Finanças - MDB ,

1975-1976; Titular da Comissão de Trabalho e Legis 1ação Social 

MDB, 1975-1976; Vice-Presidente da C PI sobre Sistema Eenitenciário 

Brasileiro, MDB, 1975-1976; Titular da Comissão de Constituição e 

Justiça - PMDB, 1983-1986; Titular da Comissão de Relações Exteri� 

res - PMDB, 1983-1986; Vice-Lider do PMDB, 1985-1986 ;Presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça PMDB, 1985-1986; trabalhador 

da indÜstria de curtimento de couros; professor universitário e do 

segundo grau. 

48 . VIRGILDÁSIO DE SENHA (VIRGILDÁSIO DE SENNA) 

DE PUTADO - PM.DB - BAHIA 

-HASCIMEN"l'O: 03 de novembro de 1923, Santo Amaro, BA

- FILIAÇÃO: Virgi.lio Diniz de Senna e Adalgisa Almeida de Senna

-FILHOS: Valter, Suzana e Sérgio

-PROFISSÃO: Engenheiro. Formado pe}a �FBA, Salvador

-MANDA'l'OS ELE'J'IVOS: Prefeito, 1962·-1963,Salvador,BA; Deputado

Federal, 1983-198 7 ,  PMDB-BA; Deputado Federal 

(Const�tuinte),1987-199l�PMDB-BA, cem 45.�40 votos
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-CARGOS PÚBLICOS: Superintendente de Urbanização da Capital, 

Salvador, BA, 1959; Secretário de Viação e 

Obras Públicas, Salvador, BA, 1959-1961. 

-OBRAS PUBLICADAS: Alagados - Um Drama e Sua Solução, C.C.B. -

Estudos da utilização da fibra de sisal c0 

mo matéria-prima para indústria de celulose 

- .ATO.AÇÃO NA CORSTITOD.ffE: Foi o Relator da Subcomissão de 

Principies Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade .do 

Subsolo e da Atividade Econômica. No seu anteprojeto, assegurou a 

ordem eccnômica "fundada na livre iniciativa" com a II propriedade 

privada dos meios de produção". Para ele, '' a intervenção do Estado 

no domlnio econômico e o monopólio só serão permitidos quando neces 

sários para organizar setor de interesse coletivo relevante que, 

comprovadamente, não possa ser desenvolvido com eficácia no regime 

de livre concorrência e de liberdade de iniciativa". Em relação 

ao monopólio do petróleo, o seu anteprojeto contempla apenas a pe� 

quisa e a lavra, deixando de fora o refino, o transporte e a comer 

cialização. Quer que a União promova, prioritariamente, o aproveit� 

mente econômico de bens de seu domínio localizados nas regiões me 

nos desenvolvidas. Embora busque sempre o consenso, é integrante da 

corrente progressista do Partido e na Comissão da Ordem Econômica es 

teve firme na defesa das propostas mais avançadas. 

-OUTRAS INFORMAÇÕES: Titular da Comissão de Defesa do Consumi

dor PMDB, 1983; Engenheiro de Obras da Secretaria de Educaç;(

l:948-1951. Foi deposto, quando Prefeito de Salvador , 1964, pele re

girne militar.
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49 . �1..LSOl!!i MARTINS (WILSON BARBOSA MARTINS) 

SENADOR - PMDB - MATO GROSSO DO SUL 

-�:-21 _de gunho de 1917, Campo Grande, MT

-FILIAÇÃO: Henrique Martins e Adelaide Barbosa Martins

-CÔRJUGE: Nelly Martins

-FILHOS: Thais, Celina e Nelson

• 9 O.

-PROFISSÃO: Advogado. Formado em Direito, USP, são Paulo(l940)

�NABDATOS ELETIVOS: Prefeito, 1959-1962, Campo Grande, UDN-MT;

Deputado Federal, 1963-1967, UDN-MT; Dep� 

tado Federal, 1967-1971,MDB-MT;Governador, 

1982-1986,PMDB-MS; Senador (Constituinte), 

1987-1995, PMDB-MS, com 240.468 votos 

-MISSÕES JNIO EXTHiHOO: Viagem ao Japão e à China Nacionalista

-Aro.AÇÃO NA CO!NISTI".11'.0INTE: É um dos auxiliares escolhidos pelo

Relator Bernardo Cabral. Impressionado com a devastação do Pantanal, 

quer que o meio ambiente seja considerado patrimônio coletivo e, 

corno tal, preservado. Para ele a futura Constituição ''deve ser a 

firmativa, sobretudo na área social"- 9orque "não se pode mais so 

negar ao trabalhador o direito de viver corno pessoa humana", vota 

rá a favor da liberdade de organização sindical, inclusive para os 

funcionários públicos, direito de greve, limitação da jornada de 

trabalho em quarenta horas semanais, estabilidade no emprego e pa� 

ticipação na gestão e nos lucros das empresas. Quer que o ensino 

primário seja ministrado às comunidades indígenas também na li.ngua 

nativa. Diz que a educação não deve ser encarada corno "dever do Es 

tado:, mas sim, "dever de todos" e por isso não dispensa a partic3: 

pação da iniciativa privada no ensino, inclusive com amparo finan 

ceiro do Poder Público. Nacionalista e privatista pode aceitar 

defender algumas soluções estatizantes. A nivel estadual tem 

e

sido 
., 
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a,poiado por todos os setores da es:querda, com exceção do PT. Não 

costuma endossar posições radicais,, mas em muitas questões, princ� 

palmente as soc iais, formará com Cts progressis.tas, embora tenha,hoje, 

um perfil de centro • 

-OUTRAS Dff'ORHAÇÕES: Fundador da União Oem::x::rática Nacional - UDN

1945. Titular da Comissão de Constituição e Justiça - câmara dos 

Deputados. Primeiro Presidente da Seccional da OAB,ViS.Cassado pelo 

Al�S,com perda dos direitos políticos, 1969. Chega a Constituinte 

como o Senador mais votado no Estado. 

PFI.. - PARTJ:00 DA FRDr.rE LIBERAL 

50 • AFONSO ARDiOS (AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO) 

SENADOR - PFL - RIO DE JANEIRO 

-.!fASCIJIEl!l'f(); 27 de novembro de 1905, Belo Hor izonte-MG 

-FILIAÇÃO; Afrânio de Melo Franco e Sílvia Alvim de

Franco 

-CÕRJiJGB. Anah Guil hermina Petreira de Mel o Franco

""FILHOS: Afonso e Francisco

Melo 

-PROFISSÃO: Advogado, Prof ess,or, Jornalista e Escrii tor. Forma 

do em Direi to, Uri� versidade do Brasil, 1927-4 RJ; Ape!:_ 

feiçoarnento em Letras e Humanidades, Europa, 1930 

-19321 PÓs-Gradua.ção em Direito, Faculdade de Ge

nebra, Suiça

,.MBDATOS ELETIVOS: (ConstituLinte), 1946, UDN-MG; Deputado Fe

deral, 1947-1958, UDN-MG; Senador, 1959-

1967, UDN-GB: ·Senador (Constituinte), 1987

-1995, PFL-RJ, com 1.041.799 votos,graças
' 

a soma das sublegendas.

INESQ lnsl1Yt9 <11} �dQS ��lcoe • CGC 00580159/0001·1!2 • SCS, O. 8, BI. S. nv 1)0, 49 and., Selas 435''7/9/41 

$ugerce,nt@!'V.el\�2000-TELEX:tUMJ371ESE • BR ·-CEP 70.333-Braa!lle • OF-Tel.: 22$·8093 



-CARGOS PÚBLICOS: Promotor PÚblic:o, BH-MG, 1928-1929; Minis

tro das Relações Exteriores, 1961; Chance 

ler, 1962. 

-MISSÕES 50 EXTERIOR: Secretário, Chefe da Delegação

leira em várias conferências no 

rior. 

Brasi 

exte 

- OBRAS Pmn..ICJIDAS: Autor de deze:nas de livros sobre Direito
.. 

Constitucional e sobre História do Bra 

sil. 

- COffl>ECORAÇÕES: Grã-cruz da Ordem do Mérito 

Grã-cruz da Ordem do Rio Branco; 

Teixeira de Freitas, IAB. 

Militar 

Medalha 

- A7'0AÇÃO NA C05STITOINTE: Presidente da Comissão de Sis

tematização da ANC. Segundo ele, "não há possibilidade

de qualquer avanço revolucionário rnarxi.:sta", D_iante da Comissão a

firmou que:"os nossos deveres implicam na elaboração daquela Lei

Fundamental que vem abrigar, no seu seio, todas as divergências

no sentido de conseguir a estruturação de um Estado que possa

realmente, enfrentar os problemas dolor,osos do povo brasileiro". E

mais adiante: " é nesse sentido que um velho parlamentar, que

atravessou as fases mais dificeis da história moderna brasileira,

luta para aqui nao naufragar num banco de lodo, num banco de 

areia,. num banco de piadas, num banco de pilhérias, num 

banco de discussões inteiramente inúteis, e que poss� 

mos levantar o coração no sentioo de um esforço comum,visando a en 

e arar de frente os problemas com que s,e defronta o povo, em quem 

Vossas Excelências falam com tanta frequência e tão frequenteme� 

te se esquecem do que estão falando;estão aqui pertubando as solu 

çÕes Úteis para o povo, estão aqui delongando as decisões necessá 

rias para o povo, estão aqui fingindo que estão trabalh.ando e,. de 
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fato, criam dificuldades enormes ao funcionamento da Comissão mais 

importante da Assembléia Nacional Constituinte. É com melancolia , 

é com decepção, é com tristeza que assim fala um velho presidente 

que não se receia de lutas, um velho presidente que tem enfrentado 

lutas muito mais sérias ão que qualquer urna que se desenrole, ho 

je, neste plenário, que seria apenas uma luta ridícula, uma luta 

grotesca, urna luta que será recebida pelo País às gargalhadas, que 

será objeto, não de dramas, mas de caricaturas". Parlamentarista e 

nacionalista, não deverá influir diretamente nos confrontos 1deolÓ 

gicos,mas tem autoridade moral e intelectual para dar ao .Eu-curo 
f ' - ... 

texto caracter1.st1.cas que se enquadrarao a sua personalidade de libe 

ral clássico. Tem consciência do que será uma Constituição que re 

pr�sente a média nacional e por ela lutará. 

-Ot:M.'RAS DiJFORm\ÇÕES: Presidente da Comissão de �elaçÕes Ext�

riores, UDN, 1959; Titular da Comissão de Redaçio üDN; Ti tula.r 

da Comissão ãe Constituição e Justiça, UDN; Diretor dos 

"Estado de Minas" e "Diário da Tarde", 1933; Fundador do 

"Folha de Minas", 1934; Advogado do Banco do Brasil, 1935; 

Jornais 

Jornal 

LÍde.:.-

da UDN na Câmara dos D eputados, 1953-1956; Eleito para a Academia 

Brasileira de Letras, 1958; Membro do Conselho da União Parlamen 

tar, 1959; Membro do Conselho Federal de Cultura, 1967 e da Aca�9 

mia Mineira de Letras, 1977; Professor Em�rito da Universidade Fe 

deral do Rio de Janeiro, 1976; Diretor do Instituto de Direito Público e Ciên 

eia Politica da Fundação Getúlio Vargas, 1980; Membro do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro: do �nstituto do Patrimbnio H�s 

1;.Órico e Artístico Nacional - IPHAN; Membro do Instituto dos AdvcJ 

gados do Brasil; Membro da Academia Nacional de Educação; Membrv 

da Academia de Ci�ncias J�ridicas e da Academia Nacional de Hi� 

tÓria; Presidente da Comissão Provisória de Est: .1 o: 
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POSIÇÃO DOS co;SlilT�I�TES SOBRE A 

OílESTÃO DA PE�A DE �ORTE 

NOMRS 

PARÁ Sil!'i INIÃO ru.lST. 

Ademir Andrade - PSB X 

/\loysio Chaves - PFL X 

/\mi lcé'lr Moreira - PMDB X 

Arnaldo Moraes - PMDB X 

Asdrubal Bentes - PMDB X 

Benedito Monteiro - PMDB

Carlos Vinagre - PMDB X 

Dionísio Hage - PFL X 

Domingos Juvenil - PMDB X 

Eliel Rodrigues - PMDB X 

Fausto Fernandes - PMDB X 

Fernando Velasco - PMDB X 

Gabriel Guerreiro - PMDB X 

Gerson Peres - PDS X 

Jorge Arbage - PDS X 

Manoel Ribeiro - PMDB X 

Paulo Roberto - PMDB X 

João Menezes - PFL X 

Almir Gabriel - PMDB 

Jarbas Passarinho - PDS X 

PARAÍBA 

X 
Adalto Pereira - PDS

Almeida 
X 

Agassiz - PMDB

Aluizio Campos - PMDB
X 

X 
Antonio Mariz - PMDB

cássio 
X 

Cunha Lima - PMDB

E:divaldo Motta - PMOB
X 

Edme Tavares - PFL
X 

X 
Evaldo Gonçalves - PFL

OPINIÃO 

Contra 

Não tem 
-

opiniao 



• 

POSIÇÃO ��s c��SlilT�I�T[S SOBR[ � 

QUESTÃO DA PENA DE AORTE 

NOMES 

PARAfBA 

João Agripino - PMDB

Jo5o da Mata - PFL

Jo�é> Maranhão - PMDB

Lúcia Braga - PFL

Mar condes Gadelha - PFL

Humberto Lucena - PMDB

Raimundo Lira - PMDB

PARANÁ 

Aírton Cordeiro - PFL

Alarico Abib - PMDB 

Alceni Guerra - PFL 

Antônio Ueno - PFL 

Basílio Vilani - PMDB

Darcy Deitos - PMDB 

Dionísio Dal Prá - PFL

Ervin Bonkoski - PMDB

Euclides Scalco - PMDB

llélio Duque - PMDB 

Jacy Scanagatta - PFL

José Carlos Martinez - PMDB

José Tavares - PMDB 

Jovani Masini - PMDB 

Matheus Iensen - PMDB

Mattos Leão - PMDB

Maurício Fruet - PMDB

Maurício Nasser - PMDB

Max Rosemann - PMDB

Nelton Friedrich - PMDB

Nilso Sgurezi
·-

··- --

- PMDB

SJH NÃO ABS'I' � 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

·x

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 



POSilÇÃO DOS (ijijSTil�I�TES SOBRE A 

QUESlÃ� �� PE�A DE "ORTE 

INIOMES 

PARANÁ 

Osvaldo Macedo - PMDB 

Oswaldo Trevisan - PMDB 

Paulo Pimentel - PFL 

Renato Bernardi - PMDB 

Renato Johnsson - PMDB 

Santinho Furtado - PMDB 

Sérgio Spada - PMDB 

Tadeu França - PMDB 

Waldyr Pugliesi - PMDB 

Leite Chaves - PMDB 

Affonso Camargo - PMDB 

Jose Richa - PMDB 

PERNAMBUCO 

Cristina Tavares - PMDB 

Egídio Ferreira Lima - PMDB 

Fernando Bezerra Coelho - PMDB 

e Fernando Lyra - PMDB 

Geraldo Melo - �MDB 

Gilson Machado - PFL 

Gonzaga Patriota - PMDB 

Harlan Gadelha - PMDB 

Inocêncio Oliveira - PFL 

Joaquim Francisco - PFL 

José Carlos Vasconcelos - PMDB 

José Jorge - PFL 

José Mendonça Bezerra - PFL 

José Moura - PFL 

José Tinoco - PFL 

Luiz Freire - PMDB 

Maurilio Ferreira Lima - PMDB 
--- ----·--

Sil!l1 IN!ÂO ABST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 



POSIÇ�O DOS CO�SlilTUI�TES SOBRE A 

QUESTÃO DA PENA DE RORTE 

PERNAMBUCO 

Nilson Gibson - PMDB 

o�vüldo Coelho - PfL

Oswaldo Lima Filho - PMDB 

Paulo Marques - PfL 

Ricardo Fiuza - PFL 

Roberto Freire - PCB 

Salatiel Carvalho - PFL 

Wilson Campos - PMDB 

Marco Maciel - PFL 

Antonio Farias - PMB 

Mansueto de Lavor - PMDB 

PIAUÍ 

Átila Lira - PFL 

Felipe Mendes - PDS 

Heráclito Fortes - PMDB 

Jesualdo Cavalcctnti - PFL 

Jesus Tajra - PFL 

José Luiz Maia - PDS 

Mussa Demes - PFL 

Myriam Portella - PDS 

PüCS Landim - PFL 

Paulo Silva - PMDB 

João Lobo - PFL 

Chagas Rodrigues - PMDB 

Álvaro Pacheco - PFL 

RIO DE JANEIRO 

Adolfo Oliveira - PL 

Aloysio Teixeira - PMDB 

SIH NÃO ABST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 



POSIÇÃO IDlOS CO�SlilliH!fijIS Sll]JB�E A 

QUESTÃO DA PENA DE MORTE 

NOMES 

RIO DE JANEIRO 

Álvaro Valle - PL 

Amaral Netto - PDS 

Anna Maria Rattes - PMDB 

Arolde de Oliveira - PFL 

Artur da Távola - PMDB 

Benedita da Silva - PT 

Gocayuva Cunha - PDT 

Brandão Monteiro - PDT 

Car1os Alberto Caó - PDT 

César Maia - PDT 

Daso Coimbra - PMDB 

Dcnisar Arneiro - PMDB 

Edésio Frias - PDT 

Edmilson Valentim - PC do B 

Fábio Raunheiti - PTB 

Feres Nader - PTB 

Flávio Palmier da Veiga - PMDB 

Francisco Dornelles - PFL 

Gustavo de Faria - PMDB 

Jorge Leite - PMDB 

José Carlos Coutinho - PL 

José Luiz de Sá - PL 

José Maurício - PDT 

Juarez Antunes - PDT 

Luiz Salomão - PDT 

Lysâneas Maciel - PDT 

Márcio Braga - PMDB 

Messias Soares - PTR 

Miro Teixeira - PMDB 

S:Dt t-OÃO ABST. 

X 

:X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 



POSI ÇÃIO IDlOS COINlSTllUI�IT[S SOllUU: /A 

OllDIESTÃO DA PE�A ll))IE MORTE 

INIOMES 

RIO DE JANEIRO 

Nelson Sabrá - PFL 

Noel de Carvalho - PDT 

Osmar Leitão - PFL 

Oswaldo Almeida - PL 

Paulo Ramos - PMDB 

�oberto Augusto - PTB 

Roberto D'Avila - PDT 

Roberto Jefferson - PTB 

Ronaldo Cezar Coelho - PMDB 

Rubem Medina - PFL 

Sandra Cavalcanti - PFL 

Simão Sessim - PFL 

Sotero Cunha - PDC 

Vivaldo Barbosa - PDT 

Vladimir Palmeira - PT 

Jamil Haddad - PSB 

Afonso Arinos - PFL 

Nelson Carneiro - PMDB 

RIO GRANDE DO NORTE 

Antônio Câmara - PMDB 

Flávio Rocha - PL 

llcnrique Eduardo Alves - PMDB 

Tberê Ferreira - PFL 

Ismael Wanderley - PMDB 

Jessé Freire - PFL 

Vingt Rosado - PMDB 

Wilma Maia - PDS 

S:IM NÃO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

� 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ABST. 

' 

OPINIÃO 

Não tem opinião 



POSIÇÃO DOS [O�STilUINTES SOB�[� 

OUESlÃO DA PEM DE HORTE 

NOMES 

RIO GRANDE DO NORTE 

Carlos Alberto - PTB 

José Agripino - PFL 

Lavoisier Maia - PDS 

RIO GRANDE DO SUL 

Adroaldo Streck - PDT 

Adylson Motta - PDS 

Amaury Müller - PDT 

Antônio Britto - PMDB 

Arnaldo Prieto - PFL 

Carlos Cardinal - PDT 

Darcy Pozza - PDS 

Erico Pegoraro - PFL 

Floriceno Paixão - PDT 

Hermes Zaneti - PMDB 

Hilário Braun - PMDB 

Ibsem Pinheiro - PMDB 

Irajá Rodrigues - PMDB 

Ivo Lech - PMDB 

Ivo Mainardi - PMDB 

João de Deus Antunes - PTB 

Jorge Uequed - PMDB 

Júlio Costarnilan - PMDB 

Lélio Souza - PMDB 

Luís Roberto Ponte - PMDB 

Mendes Ribeiro - PMDB 

Nelson Jobim - PMDB 

Olívio Outra - PT 

Osvaldo Bender - PDS 

Paulo Mincarone - PMDB 

SIM NÃO l\BST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 



• 

POSIÇÃO DOS C��STITUIIWTES SOBRE A 

QUESTÃO DA PERA DE AORTE 

• 

NOMES 

RIO GRANDE DO SUL 

Paulo Paim - PT 

Rospide Netto - PMDB 

Ruy Nedel - PMDB 

Telmo Kirst - PDS 

Vicente Bogo - PMDB 

e'ictor Faccioni - PDS 

Carlos Chiarelli - PFL 

José Paulo Bisol - PMDB 

José Fogaça - PMQB 

RONDÔNIA 

Arnaldo Martins - PMDB 

Assis Canuto - PFL 

Chagas Neto - PMDB 

Francisco Sales - PMDB 

José Guedes - PMDB 

José Viana - PMDB 

Raquel Cândido - PFL 

Rila Furtado - PFL 

Odacir Soares - PFL 

Ronaldo Aragão - PMDB 

Olavo Pires - PMDB 

RORAIMA 

Chagas Duarte - PFL 

Marluce Pinto - PTB 

Mozarildo Cavalcanti - PFL 

Ot tornar Pinto - PTB · 

SDI NÃO ADST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 



POSIÇÃO �os CONSTilUINTES Sij�RE A 

��ESliO �A PE�� DE �O�TE 

• 

NOKRS 

SANTA CATARINA 

Alexandre Puzyna - PMDB 

Antônio Carlos Konder Reis - PDS 

Artenir Werner - PDS 

Cláudio Avila - PFL 

Eduardo Moreira - PMDB 

Francisco Kilster - PMDB 

Henrique Córdova - PDS 

lvo Vanderlinde - PMDB 

Geovah Amarante - PMDB 

Orlando Pacheco - PFL 

Paulo Macarini - PMDB 

Renato Vianna - PMDB 

Ruberval Piletto - PDS 

Victor Fontana - PFL 

Vilson Souza - PMDB 

Walmor de Luca - PMDB 

• Jorge Bornhausen - PFL

Dirceu C arneiro - PMDB

Nelson Wedekin - PMDB

SÃO PAULO 

Adhemar de Barros Filho - PDT 

Aflf Domingos - PL 

Agripino de Oliveira Lima - PFL 

Airton Sandoval - PMDB 

l\n tonio Carlos Mendes Theme - PFL 

Antonio Perosa - PMDB 

Antônio Salim Curiati - PDS 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 

Arnold Fioravante - PDS 

Sffl �O A.BST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

A favor 



POSIÇÃO DOS CONSTITUililES SOBRE A 

ijílESTÃíl DA ?fHA DE �ORTE 

NOMES 

SÃO PAULO 

Caio Pompeu - PMDB 

Cardoso Alves - PMDB 

Cunha Bueno - PDS 

Dcl Dosco Amaral PMDD 

Delfin Netto - POS 

Dirceu Tutu Quadros - PTB 

Doreto Campanari - PMDB 

Eduardo Jorge - PT 

Fábio Feldmann - PMDB 

Farabulini Júnior - PTB 

Fausto Rocha - PFL 

Felipe Cheidde - PMDB 

Fernando Gasparian - PMDB 

Florestan Fernandes - PT 

Francisco Amaral - PMDB 

Francisco Rossi - PTB 

Gastone Righi - PTB 

Geraldo Alckmin Filho - PMDB 

Gerson Marcondes - PMDB 

Gumercindo Milhomem - PT 

Hélio Rosas - PMDB 

Irma Passoni - PT 

Jayme Paliarin - PTB 

João Cunha - PMDB 

João Hermann Neto - PMDB 

João Rezek - PMDB 

Joaquim Bevilacqua - PTB 

Jos� Camargo - PFL 

Jose Carlos Grecco - PMDB 

SH4 INJÃO ABST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 



; 

• 

POSIÇÃij ID@S CO�STIT�I�TES S�BRE A 

�U[Sl�O �A PEM DE ílORlE 

OOMRS 

SÃO PAULO SD; W\O ABST. 

,1osé Egreja PTB X 

José Genoino - PT X 

José Maria Eymael - PDC X 

Jose Serra - PMDB X 

Koyu Iha - PMDB X 

Luiz Gushiken - PT 

Luiz Inacio Lula da Silva - PT X 

Maluly Neto - PFL X 

Manoel Moreira - PMDB X 

Mendes Botelho - PTB 

Michel Temer - PMDB X 

Nelson Seixas PDT X 

Paulo Zarzur - PMDB 

P]Ínio Arruda Sampaio - PT X 

Ricardo Izar - PFL X 

Roberto Rollemberg - PMDB X 

Robson Marinho - PMDB X 

Sarnir Achoa - PMDB X 

SÓlon Borges dos Reis - PTB X 

Theodoro Mendes - PMDB X 

Tito Costa - PMDB X 

Ulysses Guimaraes - PMDB X 

Severo Gomes - PMDB 

Fernando Henrique Cardoso - PMDB X 

M,t ,· i o Covas - PMDB X 

SERGIPE 

Acival Gomes - PMDB X 

Antônio Carlos Franco - PMDB

Bosco Franca - PMDB 
-----

OPilNIIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 



• 

.. 
-

' 

Q�ESl�O DA ?[�A DE �OilE 

INlOM.RS 

SERGIPE 

Cleonâncio Fonseca - PFL 

Djenal Gonçalves - PMDB 

João Machado Rollemberg - PFL 

José Queiroz - PFL 

Messias Góis - PFL 

Albano Franco - PMDB 

Francisco Rollemberg - PMDB 

Lourival Baptista - PFL 

Siir-1 INIÃO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ABST. OPINIÃO 

Não tem opinião 



• 

POSIÇÃO DOS CONSTIT�IITIES SOERE· � 

ílUESllO IA PE�A DE �ORTE 

ACRE 

Alércio Dias - PFL 

Francisco Diógenes ,.... . � -
. .... u 

Geraldo Fleming - PMDB 

José Melo - PMDB 

Maria Lúcia - PMDB 

Narciso Mendes - PFL 

Osmir Lima - PMDB 

Rubern Branquinho 

Mário Maia - PDT 

PMDB 

Aluízio Bezerra - PMDB 

Nabor Júnior - PMDB 

ALAGOAS 

i\ 1 bér ico Cordeiro - PFL 

Antonio Ferreira - PFL 

1-:duardo Bonfim - PC do 

Geraldo Bulhões - PMDB 

José Costa - PMDB 

José Thornaz Nonô - PFL 

B 

Renan Calheiros - PMDB 

Roberto Torres - PTB 

Vinícius Cansanção - PFL 

Guilherme Palmeira - PFL 

Divaldo Suruagy -· PFL 

Teotônio Vilela Filho - PMDB 

AMARA 

Annibal Barcellos - PFL 

Rrnldo Trindade - PFL 

Geovani Borges - PFL 

Raqu�l _Capiberibe - PMDB 

SI!M 

X 

X 

IN!ÂO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

K 

ABST_ 

X 

X 

OPHUÃO 

Contra 

Contra 

Contra 



• 

e 

POSl(CÃ� WOS CO�STill�I�lES S�IRE A 

Q�ESTÃO DA PE�A DE MORTE 

oooams 

AMAZONAS 

Bernardo Cabral - PMDB 

Beth Azize - PSB 

Carrel Benevides - PTB 

Eunice Michiles - PFL 

Ézio Ferreira - PFL 

,lt)SQ Outra - PMDB 

José Fernandes - PDT 

Sadie Hauache - PFL 

Leopoldo Pires - PMDB 

Carlos De'Carli - PMDB 

l\ureo Mello - PMDB 

BAHIA 

Abigail Feitosa - PSB 

Ãngelo Magalhães - PFL 

Benito Gama - PFL 

Carlos Sant'Anna - PMDB 

Celso Dourado - PMDB 

Domingos Leonelli 

Eraldo Tinoco - PFL 

rcrnando Gomes - PMDB 

Fernando Santana - PCB 

,,., unça Teixeira - PMDB 

Francisco Benjamim - PFL 

1-'ri.lnc.;isco Pinlo - PMDB 

l,l'ncbaldo Correia - PMDB 

ll<1ro1c1o Lima - PC do B 

Jairo Azi - PFL 

Jairo Carneiro - PFL 

Joaci Góes - PMDB 

srn NÃO All3ST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPI!NIIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

- ---·----------------...l..-----ll----'-----1-------------



_, 

POSIÇÃO DijS CONSTITUlffTES SOB�E A 

QUESTÃij �A PE�A D[ HORTE 

�Oairi-.ES 

BAHIA SIH NÃO ABST_ 

João Alves - PFL 

João Carlos Bacelar - PMDB X 

Jonival Lucas - PFL X 

Jorge Hage - PMDB X 

Jorge Medauar - PMDB X 

Jorge Vianna - PMCB X 

José Lourenço - PFL X 

Lcur Lomanto - PFL X 

Lídice da Mata - PC do B X 

Luís Eduardo - PFL X 

Luiz Viana Neto - PMDB

Manoel Castro - PFL X 

Marcelo Cordeiro - X 

Mário Lima - PMDB X 

Milton Barbosa - PMDB X 

Miraldo Gomes - PMDB X 

Nestor Duarte - PMDB X 

Raul Ferraz - PMDB X 

Sérgio Brito - PFL X 

Ul dorj co Pinto - PMDB X 

Vjrgildásio de Senna - PMDB X 

\\1 ,1 ldeck Ornélas - PFL X 

Luiz Viana - PMDB X 

Jutahy Magalhães - PMDB X 

Rui Bacelar - PMDB X 

CEARÁ 

Aécio Borba - PDS X 

Bezerra de Melo - PMDB X 

Carlos Benevides - PMDB

OPINIÃO 

Não tem opinião 

Contra 

Não tem opinião 



.. 

-

PílSK�íl lílS Cíl�Slll�KllES S�Ríl[ A 

�UESlÃO DA P[�A DE "ORl[ 

�üli>llES 

CEARÁ 

Carlos Virgilio - PDS 

C0sar Cals Neto - PDS 

Etevaldo Nogueira - PFL 

Expedito Machado - PMDB 

Firmo de Castro - PMDB 

Furtado Leite - PFL 

Gidel Dantas - PMOB 

José Lins - PFL 

Lúcio Alcântara - PFL 

Luiz Marques - PFL 

Manuel Viana - PMDB 

Mauro Sampaio - PMDB 

Moema São Thiago - PDT 

Moysés Pimentel - PMDB 

Orlando Bezerra - PFL 

Osmundo Rebouças - PMDB 

Paes de Andrade - PMDB 

Raimundo Bezerra - PMDB 

Ubiratan Aguiar - PMDB 

Virgílio Távora - PDS 

Cid Sabóia de Carvalho - PMDB 

Mauro Benevides - PMDB 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho - PCB 

Francisco Carneiro - PMDB 

Geraldo Campos - PMDB 

Jofran Frejat - PFL 

Márcia Kubitschek - PMDB 

Maria de Lourdes Abadia - PFL 

Sli!i>ll IN!ÃO MST _ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPIINlIÃO 

Contra 

Contra 

A favor 

Contra 

Contra 



e 

POSIÇÃO DOS (O�STITUINlES SOBRE A 

Q�[SlÃO DA PENA DE AOil[ 

�OJM.RS 

DISTRITO FEDERAL snn JllllÃO ABS"r. 

Sigmaringa Seixas - PMDB X 

Valmir Campelo - PFL X 

Pompeu de Souza - PMDB X 

Maurício Correa - PDT X 

Meira Filho - PMDB � 

ESPÍRITO SANTO 

Hélio Manhães - PMDB X 

Lezio Sathler - PMDB X 

Nelson Aguiar - PDT X 

Nyder Barbosa - PMDB X 

Pedro Ceolin - PFL X 

Rita Camata - PMDB X 

Rose de Freitas - PMDB X 

Stélio Dias - PFL X 

Vasco Alves - PMDB X 

Vítor Buaiz - PT X 

José Ignácio Ferreira - PMDB X 

Gerson Camata - PMDB X 

João Calmon - PMDB X 

GOIÁS 

Aldo Arantes - PC do B X 

Antonio de Jesus - PMDB X 

Délio Braz - PMDB X 

Fernando Cunha - PMDB X 

Jalles Fontoura - PFL X 

João Natal - PMDB X 

José Freire - PMDB X 

Lúcia Vânia - PMDB X 

Luiz Soye·r - PMDB X 

OPHUÃO 



-

?OSilÇÃ� DOS CONSTITUENTES SO�R[ A 

��ESlÃO �A PENA �E �ORlE 

NOL1'\ES 

GOIÁS 

Maguito Vilela - PMDB 

Mauro Miranda - PMDB 

Naphtali Alves de Souza - PMDB 

Nion Albernaz - PMDB 

Paulo Roberto Cunha - PDC 

Pedro Canedo - PFL 

Roberto Balestra - PDC 

Siqueira Campos - PDC 

Mauro Borges - PDC 

Iram Saraiva - PMDB 

Irapuan Costa Júnior - PMDB 

MARANHÃO 

Albérico Filho - PMDB 

l\ntonio Gaspar - PMDB 

Cid Carvalho - PMDB 

Costa Ferreira - PFL 

Davi Alves Silva - PDS 

Eliézer Moreira - PFL 

Enoc Vieira - PFL 

F�ancisco Coelho - PFL 

Haroldo Sabóia - PMDB 

Jayme Santana - PFL 

,)0.:1C)U i.m Haickel - PMDB

José Carlos Sabóia - PMDB 

,!l)sé Teixeira - PFL 

Onofre Corrêa - PMDB 

Sarney Filho - PFL 

Victor Trovão - PFL 

Vieira da Silva - PDS 

Sil!'U lNIÃO ABST_ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

OPllNIIÃO 



POSIÇÃO DOS conSTITUINl[S SOBRE A 

�íl[Sl�O �A ?EIA DE UW�l[ 

NlOrl'URS 

MARANHÃO 

Wagner Lago - PMDB 

João Castelo - PDS 

Alexandre Costa - PFL 

Edison Lobão - PFL 

MATO GROSSO 

Antero de Barros - PMDB 

Joaquim Sucena - r�DB 

Jonas Pinheiro - PFL 

JÚlio Campos - PFL 

Osvaldo Sobrinho - PMDB 

Percival Muniz - PMDB 

Rodrigues Palma - PMDB 

Ubiratan Spinelli - PDS 

Roberto Campos - PDS 

Lourernberg Nunes Rocha 

Márcio Lacerda - PMDB 

MATO GROSSO DO SUL 

Gandi Jamil - PFL 

Ivo Cersósirno - PMDB 

José Elias - PTB 

Levy Dias - PFL 

Plínio Martins - PMDB 

Ruben Figueiró - PMDB 

Saulo Queiróz - PFL 

V�lter Pereira - PMDB 

Mendes Canale - PMDB 

Rachid Saldanha Derzi - PMDB 

Wilson Martins - PMDB 

S Ii!lll NÃO l\lllS'l' . 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPHHÃO 

A favor 



-

POSIÇÃO DijS COHSTITUilNlES SOB�[� 

�UESlÃO @A PE�A DE ílO�lE 

�o�ms 

MINAS GERAIS 

A0cio Neves - PMDB 

Aloísio Vasconcelos - PMDB 

Álvaro Antônio - PMDB 

Alysson Paulinelli - PFL 

Bonifácio de Andrada - PDS 

Carlos Cotta - PMDB 

Carlos Mosconi - PMDB 

Célia de Castro - PMDB 

Chico Humberto - PDT 

Christ6varn Chiaradia - PFL 

Dálton Canabrava - PMDB 

E)ias Murad - PTB

Genésio Bernardino - PMOB 

Gil César - PMnB 

Hélio Costa - PMDB 

Homero Santos - PrL 

Humberto Souto - PFL 

João Paulo - PT 

José da Conceição - PMDB 

José Geraldo - PMDB 

José Santana de Vasconcellos - PFL 

José Ulisses de Oliveira - PMDB 

Lael Varella - PFL 

Leopoldo Bessone - PMDB 

Luiz Alberto Rodrigues - PMDB 

Luiz Leal - PMDB

Marcos Lima - PMDB 

Mário Assad - PFL 

Mário Bouchardet - PMDB 

SI� ooKo .NBST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 



POSilÇÃO DOS CONSTITUINTES SOBRE A

QUESTÃO DA PENA DE ftORTE 

NOLl4RS 

MINAS GERAIS 

Mário de Oliveira - PMDB 

Maurício Campos - PFL 

Maurício Pãdua - PMDB 

Mtw 1·0 e ampos - PMDB 

Melo Freire - PMDB 

Mello Reis - Por 

Milton Lima - PMDB 

Milton Reis - PMDB 

Octãvio Elísio - PMDB 

Oscar Corrêa - PFL 

Paulo Delgado - PT 

Pimenta da Veiga - PMDB 

Raimundo Rezende - PMDB 

Raul Belém - PMDB 

Roberto Brant - PMDB 

Roberto Vital PMDB 

Ronaldo Carvalho - PMDB 

Ronaro Corrêa - PFL 

Rosa Prata - PMDB 

Sérgio Werneck - PMDB 

Sílvio Abreu - PMDB 

Virgílio Galassi - PDS 

Virgílio Guimarães - PT 

Ziza Valadares - PMDB 

Itamar Franco -

Alfredo Campos - PMDB 

Ronan Tito - PMDB 

Jos� Elias Murad - PTB 

I 

SIM NÃO ABST. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OPINIÃO 

Contra 

Contra 

Contra 



ENCARTE - PAG. 2 

PROPOSTA DE ANTEPROJETO DO CAPÍTULO DE 
REFORMA URBANA - RJ 

Art. 1? -A poliüca urbana, a ser formulada e e;«:cu
tada pelo Estado, no que couber. e pelos Municípios, tetá 
como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e a garantia do bem-esta.r de sua população. 

Art. 2!' -A eicecução da política urbana cstâ conaicio
nada às f'uo.ções sociais da cidade, compreeendidas como 
diretio <kacesso de todo cidadão à moradia, transporte pú
blico, sancameoto. energia elétrica, gás, abas1ecimemo, ilu
minação púbÍica, romunicação, educação, saúde, lazer e 
segurança, assim como a preservação do patrimônio am
biental e cultural e ao esrado social de necessidade. 

� I .? - O exercício do direito de propriedade atenderá 
a sua função social quando condicionado As funções so
ciais da cidade. 

§ 2.? - Aos Municípios, nas leis orgânicas e nos p!!l-
nos diretores, caberá submeter o direito de consU'Uir aos 
princípios p�emes neste artigo, que carac1erízam a fun
ção social da propriedade. 

Art. 3� -P:iraasscgurar as funções sociais da cidade 
e da propriedade o poder público usará, principalmente, 
os seguintes instrumentos: 
I - Ímposro progressivo sobre imóvel; 
Ir - Desapropriação por interesse social ou utilidade 
pública; 
U I  - Discriminação de cerras públicas, destinadas priori-
1ariamcrue a assentamentos de baixa renda; 
rv - lavcntários, registros, vigilância e tombamento de 
imóveis; 
V - Contribuição de melhoria. 

Arl. 4! -O abuso de direito pelo propriecário urbano 
acarrccará, além d�sanções administrativa.s, as sanções ci
vis e criminais, conforme definido em lei. 

Art. 5? - O  poder público municipal podera �gir, nos 
termos da Constíruição e da lei federal, o adequado aJ?r0-
vcitamento do solo urbano não edificallo, sub-udlizado ou 
não utilizado, sob pena sucessivamente, de: 
l - Parcelamento ou edificação compulsória; 
li - Imposto progressivo no tempo; 
tn- Desapropriação com pagamen10 mediante 11tuto da
divida pública de emissão previamenteaptovada pelo Se
rudo J.:dera!. com prazo de resg;uede até dez anos. em par
celas anuais, iguais e sucessivas, assegurando o valor real 
da indenfzação e os juros legais. 

An. 6? -Oirnposto progressivo. aconlribuiçãodcme
lhorias-c a edificação compulsória não poderão incidir so
bre terreno de até 250 m2• destinado a moradia do proprie
tário que n.ão tenha outro imóvel. 

Arl. 1? - O direito de propriedade territorial urbana 
não prcsupõc o di.reilo de construir, cujo excrc(clo deverá 
ser autorizado pelo poder público, segundo os critérios que 
forem estabelecidos em lei municipal. 

An. 8? - As umas públicas não utilizadas ou sub
utilizadas serio prioritariamente destinactas a assentamen
tos humanos de popujaçào de baixa renda. 

�I? - É obrigação do Estado e dos Municípios man
ter os cadastros de suas terras at'iiali2adOS". 

§2? - Nos assentamentos em terras públicas e ocupa
das por população de baixa renda . ou em terras não utili
zadas ou sub-util�as, o domlnio ou a concessão real de 
uso será concedida ao homem ou à mulher, ou .a ambos, 
indt:pmdenteme,llc do estado civil. 

An. 9?� Nas ações de Usucapião l!spccial obedecer
se-á ao procedimento sumaríssimo. 

Ar1. 10? - No estabelecimcn1ode. dirctTiz.es e normas 
relativas llQ desenvotvimento "Urbano, o Estado eos Muni
cípios assegurarão: 
1-A urbanização, a regularização fundiária e a túulação 
das áreas-faveladas e de baixa renda, sem remoção dos 
moradores; 
ll-A regularização dos lo reamcntos irregulares, inclusi
ve os clandestinos, abandonados ou não titulados; 
llJ -A prcscrvaçãodasãreasdecxploraçãoagrlcola e pe
cuária e o estimulo a essas atividades pómárias; 
IV - A preservação. a proreção e a recuperação do meio 
.ambiente natural e cultural; 
V - A criação de áreas de especial interesse urbanístico, 
social, ambiental, 1urlstico e de -utilização pública; 
V1 - A  participação das entidades comunitárias no estu
do, noeocamiohamenlo e na solução dos problemas, pla
nos. programas e projetos; 

PLEN. O PRÓ PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITII, TE 

Vll -Es_peclatmenteàs pessoas portadoras de deficiência, 
o livre acesso a edifícios públicos e particulares def reqiiên
cia aberta ao público, a logradouros públicos e ao rranspor
te colerivo, mediante a eliminação de barrdras arqui1etõ
rilcas e ambientais e a adaptação dos meios de transporte. 

An. 1 1 ?  - Jncumbe ao E�1ado e ao� Municipios pro
mover e executar programas de cons1ruçãt' de moradias po
pulares e garanur, em nivél compat ívtl com a dignidade da 
pessoa humana, condições habitacionais. saneamenco bá
sico e acesso ao transperte. 

An. 12? - A  lci municipal, de cujo processo de elabo
ração as entidades da cominidade participarão, disporá so
bre o macro-zoneameoco, o parcclarncnto do solo, seu uso 
e sua ocupação, as construções e edificaç&:s, a pro1.eção ao 
meio amb1cn1c, o licendamento� a fiscalização e os parâ
metros urbanísticos básicos, objeto do Plano Diretor. 

§l � - A  lel básica de desenvolvimento urbano de cada 
Municipio zelará pela apreciação dos requisitos e projetos 
de parcelamento, construções e edificações, segundo a le
gislação cm vigor. na dat� de concessão da respectiva 
licença; 

§2? - As Ob1'3S constatnes de projetos de to1eamcmos 
serão executadas no prazo máximo de dois anos, conwdos 
da data de aprovação dos respectivos projetos. 

An. 13� -O alo de reconhe,.imento de logradouro de 
uso da população constitui mera identifica�o doelcment-
10 fálico da cidade, não impertando, por si, em 1ransmis
.são de posse ou propriedade particular para o Município. 
não gerando direito à indenização; não consistindo em acei
tação de obra ou loteamento, nem dispensando os !atea
dores e demais responsáveis das obrigações previstas na 
legislação. 

Parágrafo Único - A prestação de serviços públicos 
à comunidade de baixa renda independerá de reconheci 
menlode seus logradouros e da regularização urba11is1ita 
ou regis1Tária das áreas e de sua edificações. 

Art. 14? - Estão sujeitas às leis de policia municipal 
as 4rea internas deinidades agrícolas, induscriais e conjun
tos habitacionais-unlíamiliarcs e mulrifamiliares. 

Art. 15? - O projeto de Plano Diretor, aprovado pela 
Câmara Municipal, d� ser elaborado exclusivamente por 
órgão técnico municipal, com a participação das entida
des rcpresentivas das comunidades. 

§1!  - A  participação da comunidade poderá se dar 
através de inicativa populac de lei. 

§2� -Os planos Diretores deverão constderar a 1otnli
dadc de seu tenitõrio municipal. 

Art. 16� - Municlpioscom populaçãoinferiora20.000 
habi1an1es deverão elaborar, cm conjunto com as emida
des reprcsen1at,ivas das comunidades, diretrizes gerais de 
ocupação do 1erri1ório que garantam, através de lei, as fun
ções sociais da cidade e da propriedade. 

An. 17? - A  elaboração de relatórios de impacto am
biental e social e a realização de audiências püblicas serão 
obrigatórias, se da obra ou atividade decorrer risco para 
a saúde e o bem-es1ar da população, bem como para o.ue
cursos naturais, competindo à comunidade requerer o ple
biscito, conforme estabelecido em lei. 

Pa.tãgrafo Único-Na concessão ou renovação de ser
viçcis 1>úblicos, bem como na licitação para obras públicas 
aplica-se o disposto neste artigo. 

Art. 18� - O Estado, mediante lei complememar, po
derá criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregi_ões, constituídas por agrupamento de muni
cípios limítrofes. para integrar a organização, o plancja
mcnco e a execução de funçõ,;s públicas de interesse 
comum. 

Alt. 19� - A criação de regiões metropolitanas,,aglo
merações urbanas e rnicrorregiões, far-se-á mediante lei 
complementar estadual e dependerá dê consulta prévia, 
mediante plebiscito junto às populações diretamente 
interessadas. 

Art. 20? - A  lei complemenr.ares1adual que cria região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião deve: 

! - Fixar as fontes de receita para o planejamento e execu
ção das funções públ icas de interesse comttm dos 
munícípios: 
ll - Definir as atribuições_e composição dos Conselhos 
Metropolitano, de Aglomeração Urbana e de 
Microrregiões. 

,, 

Parágrafo Único - A criação metropolitana, aglome
ração urbana e rnic;éorregião deve ser ratificada pelas Câ
maras de Verêadores dos Municípios envotvtdos. 

An. 21? -Na elaboração dosrespeclivosprçamen1os 
e dos planos plurianuais, o Estado e os Municípios deve
rão prever as dotações nccessarias à concretização dos di
reitos estabelecidos nes1ecapitulo. 

Art. 22! -Na elaboração e implantação de planos de 
habitação e iranporte, na gestão dos serviços público5-epo
liticas de desenvolvimento industrial e turístico. bem co-

mo dos orçamcmos, o poder executivo dcvccá �ubmetcr a� 
propostaS ao lcgislacivo e à comunidade, através de suas en
tidades representativas, valendo-se de audiências públicas, 
conselhos estaduais, plebiscitos e referendos populares. 

An. 23? - Ficàassegurada a iniciativa popular de leis, 
no limbi10 estadual, mediante proposta artioulndn e justi
ficada por 0,5% dos cidadãoHleitores·. 

Art. 24� - Fica assegurado o amplo acesso da popu
lação às informações sobre cadastro atuA.llzado das terras 
públicas e planos de desenvolvimentos urbanos e regionai$. 
agrícolas, tocali7:ações jodustriais, projetos de infra
estrutura, transporte e informações referentes à gestão dos 
.serviços públicos. 

An. 25?-O transporte éum serviço públicoCSS(.ncial, 
sendo de responsabilidade do Estado o planejamento e a 
operação dos ónibus intermunicipais, barcas e metrô. 

Arl. 26� - Compete ao Bxeculivo Municipal o plane
jamento e a operação do Sistema toçal. 

§1? - O  Executivo Municipal definirá.segundo o cri
ccrio do Plano Dire tor; percurso. íluxoe tarifa do transpone 
coletivo local. 

§2? -A execução do Sistema serâ feita de forma dirc-
1a, ou por concessão ou permissão, nos termos de lei 
municipal. 

Art. 27? - É um de->er do 6stado fornecer um 1rans
por1ecom tarifaconditeniecom o podei aquisitivo da po
pulação, bem tomo assegurar uma4ualidade ele servi�-o 
digna à população. 

Paragrafo únic:o- Flca assegurado nos municlpios, em 
se tratando das linhas 1nterrnunicipajs, a participação na. 
definição dos iadfas e fiscalização. 

Ar!. 28? - O transporte sob responsabilidade do Es
tado e localizado no meio urbano dC\·eser planejado e ope
rado de acordo com as policicas de transpones para osmu
nicipios e estar de acordo COlD e, Plano Dire1or. 

Are. 29!-Fica assegurnda a panicipaç;i.o da popula
ção organizada no planejamento e operação dos transpor
tes, bem como no acesso às informações sobre o slstem& 
de transportes local e intermunicipal, barcas e me1rõ. 

An. 30? - Compete aos Municip1os o planejamemo 
e administração do trânsito. 

§1? -Para execução destasatribuiçõ.:s deve ser repas
sado aosMnhic(piosoqueo Escado arrecada com multas, 
taxas, tarifas e pedágios. no sistema viário do Município. 

§2? - Nas cransíerências de multas e taxas arrecada
das pelo Estado não se incluem aquelas referentes às con
dições do veiculo. controle de frota, registro de licenciamen
to, e habilitação do condutor. 

An. 31!' -O Municlpio pode delegar estas atribuições 
ao Estado auavés de convênio. Neste caso, o Es1ado deve 
contar com Órgão de trânsiro dotado de orçamento e pro
fissiona is qualificados para o cumprimento desta� 
atribuições. 

An. 32? - A  execução destas atribuições pelo Estado, 
em vias sob a sua responsabilidade no meio urbano, deve 
ser condi:,.ente com as políticas de trânsito municipais e es-
tas, como o Plano Diretor. · 

DlSPOSíÇÕf:S TRANSITÓRIAS 

An. l ?  -O Plano Diretor deverá serelabordo e apro
vado após a promulgaçaõ da Lei Orgãnica. 

Art. 2? - O Estado deverá criar; através de lei, e im
plantar, no prazo de dois anos, contado apart.írda promul
gação desta Cí>nsti1uição, o Instituto de Terras do Rio de 
Janeiro, que deverá manter cadastro atualizado d3$ terras 
de seu t.crritório. 11 disposição de qualquer cidadão. 

Parágrafo Único - Os Municlpio.s p.!rriciparão do le-
9a.ntamcnto de dados relalivamême às terras sob sua juris
dição, e através de órgão, garantirão aos interessados ple
no acesso às informações. 

Arl. 3� - O Estado e o Municlpio do Rio de Janeiro 
devcrão, no prazo de um ano, praticar os atos necessários 
. à transferência dos bens que se rornaram municipais com 
a fusão dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da 
Guanabara. 

Assinam esta proposta: 

F�MEIU, FAFERJ, IAB, SAIU, SENGE, AOB, FASE, 
ANSUR, CEDAC, AJUP, PASTORAL DE FAVELAS, 
CDDHBR, IPPUR/UFRJ, COPPE/Uf'RJ, ASSOCIA
ÇÃO DE MORADORES•D.ê SANTA RITA- CAMPO 
GRANDE, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO 
VITOR -CAMPO GRANDE, ANBAR (ARQUEOLO
GIA), ASSOCIAÇÃO DA CRUZADA SÃO SEBAS
TIÃO, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CENTRO 
DE CAMPO GRANDE, ABM-SÃO JOÃO DE MERI
TI, CO(?RDENAÇÃO ZONAL JACAREPAGUÁ. 
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PROPOSTAS PARA A CONSTITUINTE: OOi\OUAL 
SOBRE SAÚDE, ASSISTÊNCI,\, PREVIDÊNCIA SO

CIAL E SANEAMENTO BÁSICO 

Este teiclo foi elabomdo fundnmcnt11hncnte a purlir de 
contril,u(çõcs da Plcnnrln E$111dunl das Entidades e Mo
vimcnros de &úde do Or. Pedro Dlmflrov, das 1&SSoclações 
ligadas uos recursos Hldricos: ABES, ABRH, ABAS E 
ABU), apreSl'nL1dns uns reuniões de 2 de outubro e 7 de de
zembro de 1988, considcl'lldo o disposto na Constituição 
FtdCl'lll. 

SEÇÃO 1 - OISPOSJÇÕl;S GERAIS 

Estende-se à Coruiti1uição do E.�tado o disposto nos ar
tigos 194 e 195 da Const lmição r-e<1cral, incluindo-se no an. 
195 o 

§ 9? -É vedo da a manutenção CQm rooursos públicos 
de Carteiras Especiais de Previdência Social, para ocupan
tes de cargos eletivos. 

SEÇÃO I J  - SAÚDE 

Art . A saúdeédire.ilode todos e dever do Estado, asse
gurado mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do

.
risco de doença e de outros agravos e ao ac�

so univer$al e igualitário às ações e serviços, para sua pro
moçáo, proteção e recuperação. 

An. As ações e serviços de saúdq são de natureza pú
blica, cabendo ao poder público dispor; nos lermos da lei, 
sobre suas diretrizes, regulamentação, fiscalização e con
trole. devendo sua execução ser reila diretamente ou por in
termé.dio de terceiros. 

Art. As ações e os serviços de sntide integram uma re
de regionalizada e hierarquizada econs1i1uem sistema úni
co, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

T - dcscenrratiiação polí1ico-administ riujva, com di
reção única a cada nível, respeitada a autonomia municipal; 

l i  - integração das ações e serviços de saúde adequa
das às diversas realidades epidemiológicas; 

I li - universalização da assistência de igual qualida
de, com acesso a rodos os u/wis dos serviços de saúde, res
peitadas as pccu tiaridudes e necessidades par1iculnrcs' da 
população, urbana e rural; 

1 V - participação, a nível de decisão, de entidades re
presentativas dos usuários e profissionais de saúde, na for
mulação, gestão e no controle da política e das ações de saú
de, em todos os níveis. 

Parágrafo único -O sistema único de saúde será finan
ciado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União e por, no minimo, treze por cento do Estado e dos 
municípios, atém de outras fome;. destinados exclusiva
!'lente ao setor saúde. 

Arl . As instituições privadas poderão panicípar de for
ma complementar do sistema único de satíde, segundo di
retrizes deste, mediante contraio de direito público ou con
vênio, tendo preferência as e:ncidades lilamrópicas e as sem 
fins lucrativos. 

§ l ?  -São vedados quaisquer incentivos fiscais e ades
tinação de recursos públicos para auxilio ou subvenção a 
instituições _privadas com fins lucrativos. 

§ 2? - E vedada a participação, direta ou indireta, de 
empresas ou capitais eslragciros na assistência à saúde, sal
vo nos casos previstos em lei. 

§ 3? -O poder público poderá intervir ou desapropriar 
os serviços de natureza privada necessários ao alcancedos 
objetivos do sistema. 

Ar1. A lei disporá sobre as condições e requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos; u:cidos e substâncias huma
nas, para fins de transplante, pesquisa ou 1ra1amento, bem 
como a coleta, o processamemo e a transfusão de sangue 
e seus derivados, vedàdo todo t ipo de comercialização. 

Art. Compete ao Sistema único de Saúde, nos termos 
da lei, além de outras atribuições: 

1- gestão, planejamento, coordenação, controle e ava
liação da política estadual de saúde. estabelecida cm con
sonância com os níveis federal e municipal; 

11 -administração do Fundo Estadual de Saúde, obe
decendo ao disposto no inciso IV, do anigo ? ;  

llJ - prestação de  serviços de saúde, de  vigilância sa
nitária e epidemloló11 ica, e outros de responsabilidade do 
sís1ema, em coordenação com os sistemas municipais; 

IV - responsabilidade pelos serviços de abrangência 
e<tadual ou regional, ou por programas, projetos e ativi

dades que não possam, por seu custo, especialização ou 
grau de complexidade, ser executados pelos municípios; 
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V - pnrúcipar de formulação da política e da execu
ção das ações de saneamento básico: 

Vl - ordennra formação e utilização dt recursos hu
manos na área da saúde: 

V 11 - 6scali1.ar e inspecionar alimentos, inclusive con
trolar o seu teor n111ricionat, bem como bebidas àguas pa
ra consumo humano; 

VUI- organizar sistema estadual de produção e dis
tribuição de componentes farmacêuticos básicos, medica
mentos, produtos químicos biotecnológicos, odoo1ológi
cos, imunolõgicos, sangue e hemoderivados e outros insu
mos, estabelecendo relação básica de produtos, com rigo
roso controle de qualidade, visando torná-los acesslveis à 
população: 

IX - estabelecer normas, fiscalizar e controlar es1abe
lecimentos, procedimentos, produtos, substâncias e equi
pamentos utilizados na assis1€ncia à saúde; 

X - elaborar atualizações periódicas do código 
sani1áriq, 

• 

XI -incrementar, em sua área de atuação, o desenvol
vimcmto científico e tecnológico; 

XI 1 -Participar do controle e da fiscalir.ação da pro
duçllo, transporte, guarda e ucitilQÇâo de substâncias e pro
dutos psicoativos, tóxicos e radiativos; 

XIII -colaborar com a proteção do meio ambiente in
clusive o do trabalho; 

X I  V - atuar em relação a processo produtivo 
garamindo: 

a) m�didasquevisem à e.liminação de riscos de aciden
tes, doenças profissionais e do trabalho, que ordenem o pro
cesso produtivo, de modo a garantir a saúde e a vida dos 
trabalhadores; 

b) informações a trabalhadores. a respeito de alivida
des que comportem riscos à saúde, dos métodos de 
con1rotã-tos e dos resultados da$ avaLiações realizadas: 

c) participação dos trabalhadores na gestão dos servi
ços internos eex1ernos aos tocais de trabàlho..ri:taciQnados 
à segurança e medicina do trabalho, acompanhando a ação 
fiscalir.adora do ambiente. 

d) ili rei10 de recusa ao trabalho em ambientes que tive
rem seus controles de riscos à vida e à saúde em desacordo 
com as normas em vigor, com garantia de permanência no 
emprego, sem redução salarial; 

e) livre engresso aos locais de trabalho dos representan
tes sindicais, para ouvir os empregados a respeito das con
dições de trabalho e acompanhamento du ação fiscaliza
dora referente à segurança, higiene e medtcina do trabalho; 
e 

f) esmbilidade àquele que sofrer acidcncc de trabalho 
com perda irreparavel e aos portadores de doenças 
profissionais. 

Parágrafo Único -As pes oas que detêm o poder de 
decisão sobre a organização do processo produtivo serão 
re�ponsabil!7.adas civil e criminalmence pelos acidentes e 
doenças rctadonados às condíções de trabalho, todas as ve
zes que ficar prov-ddoque as normru. de controle do ambien
ce de trabalho estiveJ'l'm sendo desrespeitadas. 

A1O DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS 

Att. A lei a qu., se r<:íerc o arligo 7?? sobre os princí
pios e as diretrii,cs da saúde pública dt'Vl!rà ser edhada no 
prazo máximo de doze meses, o partir-da promulgação des
ta Constituição. 

SEÇAO III - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. Cabe ao Estado a implantação de uma estrutura 
administrativa que viabilite o sistema único de previdên
cia social, at.endendo aos principios prcvistosnaConst i1ui
ção Federal. 

SEÇÃO IV - DÁ ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Arr. Compele ao Estado a responsabilidade pelos ser· 
viços de abrangência estadual ou regional, ou por progra
mas, projetos ou atividades que não possam, por seu cus-
10, especialização ou gliltl de complexidade, ser executados 
pelos munici_pios. 

SEÇÃO V - 00 SANEAMEN10 BÁSICO 

Art. O Estado desenvoh..::rá mecanismos institucionais 
e financeiros, destinados a garantiros benefícios do sane-1-
mento básico à fotalidade da população, cabendo-lhe: 

1 -prestar assistência técnica e financeira aos municl
pios, para o desenvotvlcrum10 dos seus sistemas; e 

li - fomentar a implantação de soluções conjuntas, 
nos municípios sujeitos a escasS<:Z de rccuTSOS hídricos, me
diante planos regionais integrados. 

Art. Fica mantido o Fund� Estadual de Saneamento 
Básico (FESB), que assegurará financiamento prioritário 
para o tra1amcnto das águas reslduárias, imprescindível ao 
controle da poluição das águas. 

Art. O Estado tornará efetivas as diretrizes e os progra
mas cs1abílizados cm Plano Estadual Plurianual de Sanca. 
men10, atendidas as peculiaridades regionais e locais, bem 
como a• caracteríscicas das bacias hidrográficas e dos res
pectivos recursos hídricos. 

§ l ?  - Observados os princípios da participação PQ
pular para sua elaboração, revisão e a1ualiiação. o Plano 

ra A . _ • 
P!°'EN RIO PRO PARTICIPAÇAO POPULAR NA CONSTITUINTE 

Estadual Plurianual de Saneamento deverá integrar o Pla
no Estadual de Desenvolvimento. 

§ 2? -A-� medidas de saneamento serão es1abcleoidas 
de forma integrada com as demais arividadcs da Adminis
tração, com vistas a assegurar: 

1 - a cap1,1ção de recursos financeiros e a reserva or
çamentária suficiente e ade11uada às prioridadesdos inves
timemos previstos no Plano Plurianual de Saneamento; 

lí - à ordenação eSpacial das atividades públicas e pri
vadas, para a utilização racional da água, do solo e do ar, 
de modo <:omparlvel com os objetivos da preservação e me
lhoria da saúde pública e do meio ambiente. 

§. 3? - Deverão ser ins1ítuldas tarifas diferenciadas. pa� 
ra atender à deq,anda dossegmemos menos favorecidos da 
população, bem como para a melhor utilização dos recur
sos bíddcQs e do potencial dos serlliços de saneamento 
básico. 

DA CULTURA 

Est.e texto é uma fusão ifc c.9.nlribuições apresenladas 
por profissionais da área de eullura e �islemalizadas pela 
Dra. Silvra Nasclmenco e de proposta de subcomissão de 
meio ambleole da OAB (anexos) observados os prlnclpios 
da Con$tiluição F�deral. 

An. - Ó Estado deverá guiar-se pela concepção da 
Cultura como a expressão valores e símbolos sociais, os mo
dos de criar, fazer, viver, e se expressar que perpassam to
das as atividades humanas. 

Art. -Ao poder Público estadual cabe a elevação cul
tural da sociedade, garantindo a todos o pleno exercido dos 
direitos cullurais, eo acesso às fontes da cultura nacional, 
especialmcn1c: 

1 - liberdade na criação e expressão cultural: 
l i  - livre.e amplo acesso à educação ar1istica e ao de

senvolvimento cuh ural. a todas as suas formas de expres
são, das populares às eruditas e universais, vi sanda forta
lecer o cidadão enquanco agem e cultural transformador da 
sociedade. 

111 -livreeamploacesso às informações e a memória 
histôrica, anistica e cultural do povo, 

IV - Ptanejamento e gestão democrática do conjun
to das ações culturais do Estado e dos organismos respon
sáveis pelo desenvolvime[!IO dessas ações, garantindo a par
ticipação de representam� da comunidade. 

Arl. - O Estado apoiará e incentivará a vatorfzaçà'o 
e a difusão das diferentes manifestações culturais a1ravés 
de: 

1 - articulação das ações governamentais nos ambitos 
de Educação, CulLura, Esportes, Lazer e Comunicação; 

li - Criação. manutenção e abenura de espaços pú
blicos, devidamente equipados. para formação e difusão 
das várias manifestações culrurais. e ace.�so da população 
a essas expressões. 

111- Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos 
profissionais de cultura; 

I V  - Prioriz.ação dos projetos que atendam a maioria 
da população paulista. 

V - lncen.ti-Yo ao iniercambio cullural enue os 
municípios. 

V 1 - Proteção das manifes tações das culturas popú· 
lares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo cultural do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público manter o 
Conselho Estadual de Cultura composto na forma da lei, 
para planejamemo das ações culturais do Estado. 

Art. -Constituem patrimõniocuhuralestadual, pas
síveis de proteção e IO'mbamento, os bens de natureza ma
terial e imaterial, formados individualmente ou em conjun
to, ponadores de referência à idade, à ação, à memória dos. 
diferemes grupos formadores da sociedade paulista, dos 
segmentos sociais que a compõem, não se incluem: 

1 - as formas de expressão; 
n - os modos de criar, fazer e viver; 
UI -as coodiçê>d cienúficas, artislicas e tecnolõgicas; 
lV - as obras, objetos, documentos, edificações e de-

mais espaços destinados às manifestações artístico
culturais e esporte; 

V -os bens móveis, imóveis, conjuntos urbanos e sf
tios de valor histórico, pai,aglstico. artístico, arqui1e1õní
co, arqueológico, paleontológico, ecológico, social e 
cientifico. 

§1� -O Poder PúblicoEscaduat, com a colaboração 
da comunidade da União e dos Municlpios, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural paulisra. por meio de in
ventários, registros, tombamen1os e desapropriaç� além 
de outras formas de mante.lamen10 e preservação. 

§2? -Cabe ao Poder Público Bs1aduahnan1er o CON
DEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Históri
co Arúslico, Arqueológico e Turlstico) como órgão cole• 
gi;do responsável pelo tombamento, garantida a part ici
pação de represen1an1es das entidades preservacioniscas en
tre seus conselheiros, e a publicidade ampla í:le suas anali
ses, ações t decisões. 

§3? -Cabe ao Poder Público estadual. na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental e .as provi
dências para franquear �ua consulta à colecividade. 

§4? - A lei estabeleccrâ inc.entivos para a produção, 
pre$ervação, conhecimento e diíusão de bens e valorC1> 
culturais. 

§S? - Os danos e ameaças ao patrimônio culwrnl se-
rão punidos na íorma cb lei. 

Art. - O  Planejamento e a gestão adminíMra1iva. 11-
nanceira eculUJral de todos.os organismos públicos de icn
pfensa, radiofusão. televisão, documen1aç;!o e informação, 
produção, ílnanciamento e c!i fusão de acividad,'S énlturai� 
artísticas, esportivas e de lazer, deverão s.:r dcmocrát icos. 
conforme cri térios públicos e 1ransparcn1c$, assegurada a 
participaçãodacormutidadccdeentidades ele empresários, 
trabalhadores· e ,profissiona�. 

Art. -A prod�o e difusão dos obje1os. pro.gramas, 
eventos e ações cultuJais do poc(er pÍ!blico devem ser sub
metidas ao controle social e democrá1ico da comunidade. 
garanQndo-se a rtpresenca1ividade dos diferentes pontos 
de vis1a, respei1adas as �peeificidad,-s regionais e culturais, 

DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO DA COMUNICAÇÃO - SP 

Este texto foi elaborado pela Assessoria do Gabinete do 
Depurado .fosé Oirceu, após debates com representantes do 
"Movimento Nacional pela Demotratiwçàodas Comuni
cações", que congrega ascntiiladese personalidad,-s repre
sentativas da ârea cm questão, analisada a Cons1ltuiçâo 
n!deral. 

PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA A 
CONSTITUlNTE ESTADUAL 

Art. A manifestação do pensamento, a criação. a ex
pressão e a informação, sob quaisquer formas, prcxessos 
ou veículos não sofrerão qualquer restrição, respei tada a 
Cons1i1uição Federal. 

Art. O Es1ado, reconhecendo que a Comunka,;ão é um 
bem cultural e um direito inatíenável de iodo âdad:io, 
inC'!ntiva.rá: · 

1 - o pfuralisttio e,a multiplicidade das fomes do 
il\formaçâo; 

l i  -o acesso dos profissionais de comunicação ás têcn-
1es de informação, sem restrições; 

Ili -o acesso de todo cidadão, ou grupo social. às téc
nicas de 11.rodução e de transmissão de mensagens; 

IV -o acesso de 1odo cidadão ou grupo social às men
sagens que circulam no meio social; 

V -a participação da sociedade, acrav(·, de s\,a.� enti
dades represen1a1ivas, na definição das políticas de 
comunidação; 

VI-a imprensa, a produçào cinemaLO&ráficaea pro
gramação da radiodifusão regionalizadas. que relli1am as 
manifestações culturais, tocais e absorve a mão-de-obra es
pecializada das regiões; 

Vil- o surgimento de emissoras de radiodifusão de 
baixa potência geradas por entidades educacionais, cultu
rais e que rcprei;entem a sociedade civil. 

ART. O Estado desenvolverá uma politicade Comuni
cação.visando operar canais d� radiodifusão educativos ou 
priY!fdosem convênio com municípios, através de Funda
ções ou Empresas Públicas por clesinslituidas, l! dirigidas 
por órgãos colegiados com a participação de entidades re
presentativas da sociedade civil no âmbito geográfico de 
atuação das emissoras, na forma da lei. 

Parãgrafo único: Fica o Poder Legislativo aulÓrizado 
a disciplinar as Fundações instituídas ou subvencionadas 
pelo Estado. 

Art. O Estado fica autorizado, na forma da lei, a criar 
um Fundo para o desenvolvimento da Comunicação So
cial que priorizará: 

1 - perseguir a autonomia tecnológicas e industrial na 
produção de equipamentos e ma1criais nos setores de tele
comunicações, radiodifusão e imprensa; 

ri - desenvolver a pesquisa de novas tecnologias de 
comunicaç.ão; 

I l i  - incemivar a pesquisa de equipamcmos de radio
difusão de maior qualidade a menotsl)Ot�c[a e custo, que 
amplie a possibilidade de acesso dos vários segmentos da 
sociedade ã comunicação por meios �eirõnicos; 

IV - a criação de uma infra-es1r11Wra.adcquarl-a à re
gionalização e à municipalização da produção e veicula
ção radiofônica e cinematográfica; 

Parágrafo único: Este fundo destinará seus recursos a 
programas e projetos aserem emeutad.os por órgãos do Es
tado. convcniadosou não com municípios ou ins1i1uiçõcs 
privadas; após parecer conclusivo do Conselho de Comu
nicação Social. 

Art. Para efeito do ex.posto oestccapi1ulo, .aAssembléia 
l.egista1iva de São Pauto criará o Conselho Estadual de Co
municação Social, garantida a participação da .sociedade 
civiJ na forma da lei. 

PROPOSTA DE "CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A 
CONSTITUINTE ESTADUAL - RJ". 

Elaborada pela Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciêncin (SBPC) e Soojedade Brasileira de Física e So
ciedade Brasileira de Astronomia. 

Art. -O Estado promoverá e incentivará o desenvol
vimento científico e 1ecnológico, a pesquisa científica bá
sica, a autonomia e a capací1ação t«nológicas, e a difu
são dos conhecimentos, 1cndocm vista o bem-estar da po
pulação, a solução dos problemas sociais e o progresso das 
cifnciai.. 

ENCARTE - PAG. 3 

Art. - O Es1ado vinculará no nunomo 29/d da retens 
de seus impos1os pum<.> apoio a pcsq111M1 demilica e te,-· 
nológica, atra\•é;s da l'undaçao d.i Amparo a Pesquisa du 
Rio (je Janeiro. 

§ único-A do lação lixada no . .  qput ••. ,erâ calcula
dí' sobre a rec�íta proM,m para o c,-crd�iv. sera 1ran.�ferí
da em dois décimo,. 

Are. - A  polícicn ci�utili.-a .: 1e,·nol,)J1ictl tornarei co
mo principio o rcspciw ü ,;da e à sncide hun1at1a e o apro. 
�i,amcmo mdorml e não predtttório Ja,, r,...:un,os nacurni;, 
a prcsen•açâo e a 1\.-.:upcm�ào do mdo aml>icmc bem co
mo o re.,peito ;10s vnlurc� culturai� d\l poH,. 

* t '.' - As Ulll\'êr.'1tlittJt!S "dcmai, f11,11tUÍ\'tlCS publi
cas de pesquisa dc--..·m M:r pane imcg1�1111c Jo pro.:,-sso de 
formula�ão da politim ciemifica e 1c.:m1ló�ku e ng.cm& 
primordiais dest<l t10ti1ica nc, E.stm1<1, 

� 2:' - A implama�'iio ou ,-,,pau\lio dc:.sistemu" técno
lógicos de grande impacto so.:ial. c,u11i•mko ou nmbic.'U· 
tal devem ser objcmdc"m,ultail ,odcdndc. ;11r.1ré, itc me-
canismos, que u Ld d"•rínirâ. 

' 
d 

§ 3�' - O Estado F:•mmir,1 a (i°Taç;lo tk �,rgitni!tlllOS 
controlados peln SOl.'Í<d.cdc civil e 111.mti<l,>., f".'1t• podL'r pú
blico para. de modo indc(1Cndcn1c. i;er.u e forn(-ccr dn�o, 
e informu��ssobrc os:.i�lt:ma� tC\.imlü.gkos dê grande im
pacto sodal. �i:ouõrni�u ou tunbicn1at. 

Att. - E \'ed:,da a eon,1 r\cção. ,l arma1cnamcn10 e o 
cransponc de armas 1111clc:cn.-. no Esw\lt1 d11 Kln de Janeiro. 

l>A SEGURIOADE SOCIAL 

DA ORDEM SOCIAL 

DA FAMÍLIA. DA CRIANÇA E DO AOOLESCENTE -SP 

A SUBCOMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
TE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS -OABJSP. 
ratifica através �presente, as proposlas elaboradas. por 
membros do MINISTÉRIO DO ESTADO OE SÃO PAULO 
íntegranles da Coordenação.elas C\Jradorias de Menores, 
com o acréscrmo do artigo 4� e seus parágrafos e alte
rações constantes do 11rtlgo e�. § 41' e 5 ° 

Art. Ede,,crda familiá. da sociedade e do Estado asse
gurar à criança e ao adolescente, com absolurn prioridade, 
o direito à vida. à saúde. il alímen1açâo, â educação, ao la
zer, à prolissionali?:a,;ào, à cultural, à dignidade, a9 respei
to, à liberdade e à convivência familiar ecomunitária, alem 
de colocá-los a salvo de Ioda forma de neglii;ência, discri
minação. exploração. violência, crueldade e npressão (CE 
art. 227, "caput"). 

Art. O Es1ado promoverã programas de a.sislência in
tegral à saúde da criança e do adoll-sL-cntc, admitida a par
ticipação de encidades não governamentais, obedecendo � 
seguintes preceitos (CE art. 227, § t '.'): 

l -aplicação de, pelo menos. 1/2 (me1adc) dos recur
sos públicos dest1nado$ à saúde na as�islênciu materno in
fantil (art. 227, "caput" e/e art. 227, § t !'. inciso l): 

l i  - criação de programa.� de prevenção e :nendimcn-
10 especializado para os portadores de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem c-omo 1k integmçàosul.'ial do ado
lescente ponador de defidênêia. mediunt� o t rcinamento 
para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso 
aos bens e serviços cole1ivos, com a eliminação de precon
ceitos e obs1áculos arqui1e1õnkos (CE ur1. 227. § 1 ?, inci
so 11); 

Ili -criação de programas de pn.-vençã1>1., atendimento 
espccializ;tdo à criança e ao adoles,:c111edepcndimte deen
torpccentes e drogadas 

Art. A lei garantirá o aaes.,;o do tmbtclhador udulcsceme 
à escola, mediante (CF. art, 227, § 3�, Ili): 

1 � oferta de ensino noturno rcgulur, ndequndo às con
dições do educando (CE art. 2&&, VIJ: 

11 - horário especial de trabalho. 
Art. Ã criança ou adolesce.n1e a quem se a1rib11a ato in

flacionai ou em situação irn."llular, ser.\_ assegurada n:pre
sentação legal e técnica por profissional habiUtudo {art. 
227, IV-CF). 

§ 1 ?  -A representação li:gal dos n=sshado.�. sc,r.l •-on
fcrida à Assistência Judiciária do Estado, mravé, de Dc
panamcn1oque terácomo fim específico atkfcsa da crian
ça ou adolesccn1c infrator ou em situação ir�ular (art. S!, 
LXXIV. c/c 134-CF). 

§ 2? - Não ha,-endo assistência judiciária prestad� pelo 
Estado, a deícsa ficará a cargo de advogado nomeado r a
lo Juiz, que lhearbhrará os honorários que serão pagos pe
lo Estado. 

Art. O Estãdo manterá pro11r.imas destinados à assis
iência integral à familia, incluindo (CE an. 226, * 8�): 

1 -assistência social e finanttlra às familias d� baixa 
renda; 

l i -serviços de orientação cdeoferta de re.:ursos cicn
tlficos visando ao adequado planejamento familiar (CF. 
art. 226, § 7?); 

I l i  - criação e tti:mu1enção de serviços de pn venç. :,1 
e oricn1ação, e de recebimento e encaminhameh:, de u, · 
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núncias, rc(ete0tes a viol!ncia no âmbito das relações fa
miliares (CF. an. 226, § 8?); 

IV- criação de casas destinaqas ao acolhimento pro
visório de mulheres, crianças e adolescentes vitimas de vio
lência familiar. 

Art. O Es1ado subsidiará, pelo menos com 1 (um) sa
lãrio ipinimo, a família que se wspuser e acolher. sob for
mn de guarda, criança ou adolescente órlão ou abandona
do e de difícil colocação, nos termos da lei (CF. art. 227. 
§ 3?, [V). 

§ 1? - A lei podera conferir benefícios fiscais à pes
soaj11àdka que se obrigue ao pa_gamcnto do subsidio men
cionado neste artigo (CF. art. 227, § l?, VI) . 

§ � - tl  assegurada assistêm:ia jurídica gramita à fa. 
mília intercssnda (CF. an. 227, § 3?, VI). 

Arr. Os direitos e deveres índividuaisecoletivos, a edu
cação se�ual e o planej&ll\c!nlo familiar constarão como 
matérias obrigatórias dos curriculos escolares de primei
ro e segundo graus (CF. an. 226, § 7?). 

A{l. É ariado o Conselho Estadual de Defesa da Crinn
ça e do Adolescente, órgão consultivo, delíbcrativo e con
trolador da politfoa de atendímcmo à infância e à juven
tude. compos13 dos seguintes membros: 

1 - 1 (um) representante do Poder Judici:irio: 
II - 1 (um) representanie do Minimério Ptlblico; 
1 1 1  - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados 

do Brasi l: 
IV - 1  (um)representanu:decadaórgào públlro esi.a

dual destinado à execução da política ae 111endimento, e 
igual rtúmero de representantes de oiganiiaçôes--popula= 
de defesadosdirritos dacriança edo adolescente (CF. an. 
2Z1. § 7?), legalmeruecon.�tiruidasee-m funciooamentohá 
pelo menos 1 (t,tm) ano. 

� 1? - São funções do Conselho Estadual de Defesa 
da Cri�nça e do Adolescente: 

aJ 3Ugefír ao Governo do Estado !)Crccntual do orça
mento destinado a programas de atcndimemo, assistência, 
auxílios e subvenções; 

b) definir prioridadeJ;. inclusive decidindo sobre a apli
cação de recirrsos püblicO$: 

e) deliberar sobre a concessão de auxilfos e subvenções 
a enridad� particulares; 

d) controlar as.ições de execução. em todQS os níveis. 
§ 2? - O Conselho será presidido pelo Secretário de 

Estado a quem incumbe a cxecuçào da política estadual de 
defesa da criança e do adolcst:eme. encarregado de forne
cer apolo técnico. material e administrativo para o funcio
namento do colegiado. 

§ 3� - As organizações populares interessadas cm par-
ticipar do Conselho, atê o dia 31 de janciro dos anos pa
res, habililar-.se'-ão perante o lribunal de Justiça, compro
vando documentalmentesuas atividades há pelo menos 1 
(um) ano e indicando .seu representante e respecúvo 
suplente. 

§ 4� - Havendo entidades habilitadas ém número su
perior ao dos órgãos públicos estaduais, serão convocadas 
asorganízações populares que há m�stempoa1uem nade-
resa dos direitos da criança e do adol=entc. 

§ S? - O 11-ibunal encaminhará ao Governador dQ Es, 
lado, no prazode30 (tànla)ai3$. relaçãodasentidilde,sque 
preencham os requisilos e o nome dos Cooselheims e su
plentes por elas indicados, devendo a nomeação ser efetua
da no prato de 10 (dez) di'as. sob pena de crime de 
responsabWdade. 

§ 6� - Os <ronsdheiros representantes da população e 
os suplentes, serão nomeados para mandato de 2 (dois) 
anos. período em que não podcrloser enoxerados. admi
tida uma recondução da pessoa física representante da 
entidade. 

§ 7? - Os representantes do Poder Judiciário, do Mi
nistério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. -e 
seus- suplem� serão nomeados pelo Governador do Esta
do, para mandato de 2 (dois) anos, admi1ida uma recon
dução, após indicação pela respectiva in,rituição. obscrva
dós os pratos estabelecidos. 

� &� Os representantes dos órgãos públicos e:s1aduais se
rão nomeados livremente pelo Governador do Estaao, que 
poderá destitui-los a qualquer tempo, recaindo a escolha 
preferencialmente nos ocupantes de cargo de díreç:iio. 

An. O Poder Judiciàrio, considerando a atenção prio
ri1ária â criança e ao adolescente. guando da elaboração 

·de suas normas de ot;lanizaçâo criarã Varas Especializa. 
das e E�lusims para atendimento aos direitos da criança 

·.eê:lo adoJescente, em proporção nunca inferiora uma vara 
pará éada 300.000 Ctrezemos mil) habitantes, devendo, tam
bém. provê-las com equipes de psicólogos e assis1emes 
sociais, 

Par.igraf� Únit<>-::-As Varas a que 51; rclc�Ç"le artígo 
serão ???ladas.no cmu.o málúmo de um ano, contado da 
tT�.l�üO. 

lNCWIR NO TITULO QUE TRATAR DA ORGA:-,(7..A· 
ÇÁO MU ºll.lPAL: 

Art. Os municip,o, criarão Conselhos Municipais de 
Defesa dos Oirei1os da C'rfan,;a e do Adoles(.eflle, 
aplicando-se. no que oouber a� r�ras referentes 110 Con-
sc!Jho Estadoal. 

fNCWIR NO TITULO QUI: TRATA R DAS DISPQSI-
ÇÕES TRANSITÓRIA!>: 

Art. A A$Scmbléia Le�•la1lva . cleniro de UO (cento e 
,inte)diasda promulgação da Co11Srituição, elaborará Có
digo Esiudual de Proteção it lnfáncia e à Juventude (CF. 
art. 24, � 7? e §  I ?). 

'\rt. O Cum<lho E<radual di: Deresa da Criança � do 
Adolescem e scráim,talado 110 anu <J� 1990, observados os 
prazos estabelecidos no�n .. , elJborMo denr o de (i{) (ses
s.,n1a) dias os respect ivo,, estatuw�. 

PLENÀ- PRÓ PARTICIPAÇAO POPULAR NA CONSTITUl_,E

DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
- SP 

t5se texto reúnecontribuiçiio deen1Jdadcsambkntals. 
associações urbanas e recursos hídricos, sindicatos e OAB. 
A proposta foi sistematizada pelo úr. P:mtoGonçah-esSil· 
va Filho e Dr. Cid Tomavlk Pompeu. 

PROPOSTA PARA A CONSTITUINTE ESTADUAL 
Seção 1 

DO MElO Al't1B1ENTE 
Art. 1 ?-Todos tem direito ao meio ambient<' ecologi

camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen
cial à sadia qualidad�e de vicia. impondo-"sc ao poder pú
blico c á  coletividade o dever de defcndíl-lo � preservá-lo. 
para a presente e às futuras gero.çõcy. 
Parágrafo único - O dit:eito ao ambiente saudável se es
tende ao ambjeme de trabalho, ficando o Estado obriga
do a garantir e proteger o trabalhocontra e qualquer con
dição nod,a a sua saúde física e mental. 

An. 2?-Cabeao Es1ndo, através deseusórgãosdead
miaistração direta e indireta: 
l- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e dos ccossistemns: 

1 1  - preservar a diversidade e a integridade do patri
mônio genético no âmbito estadual e fiscalizar as entida
des dedicadas à pesquisa e manipulação genérica; 

l i  l - definir espaços territoriais e seus componentes, 
a serem especial mentes protegidos, sendo a alteração e su
PrclisâO. inclusive.dos já existentes, permitida somente por 
meio de lei , vedada qual(luer utiliza�-ão que comprometa 
a integridade dos a.tributos que justifiquem sua proteç:iio; 

TV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra 
de atividade pou:ncialmentc causadora de sigóificativa de
gradação do meíoambieme, estudo prévio de impaClo am
biental, a que se dará publicidade por meio de audiência 
públi� 

V - controlar a produção, comercfali1.ação e o empre
go de técnicas, métodos e substâncias que ,comportem ris
ro para a vide, a qualidade de vida e ao meio ambiente; 

VI  - promover a educação ambiental em todos os ní
veis de ensino e a conscienrização pública para a preserva
ção do meio ambiente; 

VII - protegera fauna e a nora, vcdadll$, na forma da 
lei, as práticasquecoloqu.em em risco sua função ecológi
ca. provoquem extínçlio das espécies ou submetam os ani· 
mais à crueldade; 

V ru - proteger o meio ambiente e combater a polui
ção em qualquer de �uas formas; 

IX - registrar, acompanhar e fiscalizar as conces.sõils 
de pesquisa e e>.-ploração de recursos Wdricos e mioerais no 
ICrritório; 

X - definir o uso e ocupação do seu solo, sobsolo e 
águas através de planejamento que eni;lobc diagnóstico. 
análise técnica e difini,;ão de diretrizes de gestão dosaspa
ços, com participação popular e socialmente negociadas, 
respeitando a cooservar;ão da qualidade ambiental. 

XI - discriminar. por lei: 
a) as aúvjdades de-sígnifica1iva potencialidade de de

g,adação ambiental; 
b) sistema único de competências en1re o Estado e os 

municípios para aiiscalização e o monitoramento da exe
cuçào das medidas obras previs18Sm oos estudos�nos re
latórios de impacto ambiental: 

c) os mecanismos de publicidade e audiência pública, 
com a efetiva panicipaçào da sociedade, para a discussão 
e avaliação dos estados e relatórios de impacto ambiental; 

d) os ofüériosque nortearão a exigência de recupera
ção ou reabilitação das áreas sujcít . .15 a atividades de 
mineração; 

X l l  -incentivar a pesquisa eo  desenvolvimento da ca
pacitação enológica, p-.i.ra a resolução dos problemas am
bienuús: e 

Xf l l  -exigir o planejamento do aproveitamento dos 
recursos minerais, para a élaboração dos Planos Direiores 
Municipais. 

Art. 3P- Aquele que explorar récursos minerais fica 
obrigado a recuperar meio ambien1e degradado, de acor
do com a solução 1écnlcaeKigida pelo órgão público com
petente, apresentada ames do inicio da atividade, na for
ma da lei; 

Art. 4?- É obrigatória a recuperação da ,,eg�tação na
tiv-.i nas áreas protegidas por lei. Toda propriedade que não 
respeitar restrições ao desrnaiarllento de-;erá recuperá -las. 

Parágrafo único - lei definirá os cri1êrios, e mé1odos 
de recuperação. bem como as penalidades aos infratore�. 
As mulras decorrentes do seu descumprimeluos �erào su
ficientes e destinadas B recuperaçilo não efetuada. 

Art. S?- Lei dílinirá os critérios ele recuperação dá ve
geração em áreas urbanas. 

Art. 6�- É vedada a a1ividade mí11erária nos espaços 
territoriais previsia inciso I li, do artigo 2. 

Art. 7? - A  Mata Allílntica, a Serra do Mar, a Zona 
Costeira. o Complexo Esruário-Lagunar, entre lguapc e Ca· 
oanéia, os vales do Rio Paraíba o do Rio Ticlê �ão pa1ri
mõnio estadual e sua wfüzação �crâ feita na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do mcío 
ambiente, e a ut11ízação dos'mrursos na1urais. 

Art. 8�- São indisponíveis as terras devolutas uu ar
recadadas �lo poder ptiblicó e�tadual, poraçõl!Sdiscrimi
natórias, n�árias il proteção dos e.:ossisten1as na1 l'lrais; 

Art. 9� -.e proibida e ins1alaçào de reatores nuclea
res, com exdt!Ção daqueles destinados unicamente il pesqui
sa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e espe
CJfi�çôes serão definidas e,m lei. sem a qual não poderão 
ser lllstalados. 

An. 10?- 0 estado definirá, no prazo de um ano a 
partir da promulgação desta constituição, ós espaços t�
rltoriais referidos no inciso 111, do artigo L. visando atin, 
gir aos seguimes objetivos: 

·I - ptoteger amos1ras de ioda a diversidadae de 
ecossistemas: 

11 -assegurar o processo evolutivo das espccies; 
lll - proteger os recursos hidri,-os, 1111nizando a ero

são e a sedimentação: e 
A Lei estabelecera: os espaços definidos no Art. 2�. til, � 
serem, implnn1adQs como áreas de preservaçã0-ambienia1. 
§1?- Nas áreas de pr�servação ambien1al serão vedadas 
as atividades econômicas e permi1idas a pésquisa. o 1111.er 
controlado e a educa\,ào ambiental. 

§2?-,Nas ãrcas de conservação nmbient-al serão per
mitidas, com restrições, atividades econômicas i:,definidos 
os prlodpios de seu desenvolvimemo. 

Atl. 1 1  ?- O Poder P\\blico manterá obrigatoriamen
te o Conselho Estadual de Meio Ambicmc:, órgão autôno
mo composto panirlamcnte por representante!$ do Poder 
Público. entidades ambien1olisms, represetantes da Soei<"· 
dade Civil que entre outras atribuiçõc.\ d�finidas em lei 
deverá: 

! -Aprovar qualquer projeto público ou privado que 
implique em impacto ambicnuü; 

I l - deftnir ecoordcnar a implantaçiip dos C!.paças ter
ritori:tis de que trata o an. 2� t i l  

l l l - apreciar os estudos previo� de impacto ambien
tal referidos o an. 2 ? V 

§ 1 ?- para o julgamento do proJetos a que se refere o 
inciso I deste artigo o consema realizarri audiências públi
cas obrigatórias. cm que ouvirá as entidades ,nteresi;ndas, 
esp«:ialmente com representantes da população alingidn. 

§ 2?- as populações atingidas grawmente pelo impaa-
10 ambiental dos projetos, referidos nQ indso 1, �r con.�ul
lados obrigatoriamente ntru•és de plebiscito. 
Art. 12?-Na concessão e rcnO\'llÇilo de serviços públicos, 
deverá ser lavada em consideração a avaliaçào do ,;erviqo 
e o seu impacto ambíental 

SEÇÃO U 
DOS RECURSOS ffÍDRICOS 

Art. 5�-A Administração mantcrâatualizado Plano 
Estadual de Recursos bidricosc instituirá, por lei. sistema 
de gestão desses recursos 11nancciros e mecanismos insti
tucionais necessãrios, pani .garantir: 

1 - a u1 ilização racional da, águas, superfici.ais e 
subterràneas, 

l i - o  aprr-veilamemo múltiplo dos recursos hídricos, 
eo  rat-cio doscuslos das res�-rivasobras, óá formad3 Jci; 

1 1 1  - a proteção das águas contra ações que possam 
comprometar o seu uso. atual ou futuro; 

J v - a defesa contra eventos críticos. que oferecem ris
cos à saúde e segwa.oça públicas, e prejulzos econômicos 
ou sociais; 

Ar1. 6� - A gestão dos recursos hidricos deverá; 
! - -propiciar o uso múltiplo das águas e redurir seus 

efcstos adversos; 
l i -ser dc.\centralizada, participativa, e integrada em

relação aos demais recursos naturais; 
III - adotar a bacia hodrográfica como base e consi

derar o ciclo hidrológico, em todas as suas fases. 
Art. 7?-Asdiretrizes d:;i politicaes1adual de recursos 

hídricos serão estabelecidas por lei. 
An. 8�-O Es1ado celebrara convênios com os muni

cípio, para a gestão, por estes, ds águas de interesse exclu
sivâmen1e local, condicionada às poli1icas e diretrizes es
tabelecidas a nível de planos estaduais de bacia hidrográ
ficas, em cuja elaboração participarão as municipalidades. 

Art. 9?- No aproveitamento das águas, superficiais 
e subterrãneas, será considerado prioritário o abas1ecímen-
10 ás populações. 

An. 10� - As águas subterràneas, reservas estratégi
cas para o desenvolvimento econômico-social e valiosas pa
ra o su-prímento da água às populações, deverão ter pro
grama permanente de conservação e pro1eção com ra po
luição e su_perexploração. 

ArL li ?-Constarão, das Leis Orgânicas Municipais, 
disposições relativas ao uso, à conservação e proteção econ
troledos recursos hídricos, superficiais e subterrâneas, no 
sentido: 

i -1/,e serem obrigatórias a con...en,ação e proteção das 
águas, e a inclusão, nos Planos. Di(l!tores Municipais, de 
áreas de preservação daqueles 11tiU1.áve.is para abastecimen
tos às populações: 

li - do zoneamcn10 de áreas ínuncláveis, com restri
,.;ões à edificação ,:m áreas sujeitas a inundações 
frcquemes; 

t 11  - da manutençãQ da capacidade de infiltração do 
solo. para evitar inundações; 

IV - da impJanu1ção de sistema.� de alerta e défesa 
civil, pnra garantir a segurança e a saúde públicas, quUJl
do de eventos hidrológico indesejávei$; 

V - da implantação de matas ciliares, para proteger 
os corpos de água. 

V 1 - do condicionamento, â aprovação prévia por 
organismo� cs1aduais de controle ambiental e de gcsia
ção de rcctmos hídricos, dos atos de outorgar, pelos mu
nh:fpios, a terceiros, de direitos que possam in íluir na qua
lid,1áe ou quantidade das áuas. superíiciais e 
subttrrãneas; 

V I I  - da implantação de programas permanentes de 
racionaliZllçào do usp das água� para abasitclm-enro pú
blico " indu�1ríal a para irrigação, com a finali<J,ade de 
cv1tat Jeswdício,1:. 
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Art. 12- A uiiliiação dos recursos hidrieos será co
brada segundo as peculiaridndes de cada bada hidrogrâ
rica e de acJrdo com as diretrizes do Plano Estadual de 
�ccursos 1-J[dri<:os, na forma da lei. 

Art. 13 - Na articulação com a Uniiio, quando da 
exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, 
e do apro\'eitamcoto energético dos cursos de àgua cm 
seu territôrio, o Estado levará em coma usos muh{plos, 
o controle das águas. a drenagern e o aproveitamento dns 
várzeas. 

Art. 14 - O produio da nanicipaçào do fütado, no 
resultado da c.�ploraçâo de pj)lenci:ús hidrocnergt!ti,o� cm 
seu território. ou dà com_pemação financeira, nssim oo, 
mo o da cobrança a que •e refere o artigo 12, serão apli
cados cm sérviços e obtas hidráulicas de int�rcssc comum 
previstos no Plano Esradual de Recurso� Hfdricos. 

Atr; 15 - A conservncão da quantJdadc e da quali
dade das águas será obrígatoriamentc lcvndu cm coma 
quando da clttboraçào de oonnns legais relmivas a no., 
Tl!s,�s, caça, pesco.. ísiuna. conservação da n-nu1rcia, de
fesa do solo e demais recursos n;u umb. ao meio arubich
te e ao comrolc da 1,ohrição. 

An. 16 - O úsiado e o,. /\lu11idpios cstabclccetão 
PrQl!mmàs conjuntos, visaudo no 1 1,11amc1110 de dtspo 
jos. urbanos e indu,triais e de rniduos .�ólidos, de pm1c
çào e de uúllzução racionul a., água, nssim como de �om• 
bme às inundn,;õcs e à crnsilo. 

Põ!ràgrafo único - O produto da 1>Qrticipação dos 
municipios. no resultado da e>.plora,;ào dos potendois 
energéticos e111 se•.1 território. ou u comJ)</ns,içiio fín�n
ceint, dcverá ser nplkado nos,progranla� previsto� neste 
nrlil!Q. 

Art. 17 - A irrigação dever,\ ser d�uvolvida cm har
monia com a polílfoa de recursos hídric0_s e com o, pro
grama, de conscrvução do sol :\gtl\l . 

ATO DAS l)ISJ>OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓntAS (Recursos HldricosJ 

An. -O Estado aplicará. , por periodo minimo de dez 
anos, não menos que 5% (cinco por c�nLO) do que inves
tir em obras de aproveitamem, protcçào e controle de rc
cur�or bldricós, no estudo e na ,mplamaçào de medidas 
preventivas de controle da poluição da, águas, de com
bn1c \is lbundaçõcs c à erosão. 

lwçilo m 

00S RECURSOS MlNERAJS 

Art. 18 - O Es1ado definirá, por lei, a polilica csta
dual sobre geologia e recursos minerais, que contcmpla
râ n conservacão, o aproveitamento racional dos recur
sos minerais, o desenvolvimento harmônico do setor com 
os demai� e com o desenvolvimento equilibrado das re
giões do Estado, as�m como lns1ituirá um �istcma �sta
dual de geologia e rt>cursos minerais. 

§ 1? - R�-speilado, os prindpim de participação de
mocrática e popular, o sistema referido no "caput'' dcs-
1e artigo deverá congr.,gar as entidades, os roganismo.s 
e a,, empresas do ·selor, abrangendo a adminis1raçiio es
tadual, a iniciativa ptivada e a sociedade civil. 

§ 2? - A políliea estadual de i;cologia e n.-cursos mi
n<!rai< descnwr-,"·á d" modo inicgrJd0 e ajustado com 
as diretrizes dn poliríca �tudual do meio ambicmc. 

§ 3? - O sistema esmdual de geologia e recursos mi
nerois comporianí trfu. niveís articulados, para atuação 
nas instân<"ias políticas, técnica do meio ambiemc. 

§ 4� - O plano <'>!adual de geologia e recurso\ mine
rais cs1abelecerá programas de trabalho plurlanuas, para 
os diversos subsetores. objc1ivando dotar o falado de 1�
valtlamentos geológicos bii,icos e aplicados. a,�im como 
proporcionar o aprimor.imemo técnico-cientilico nc�cs-
sário ao seu desenvolvimento harmônico; · 

§ S? - Nos plano, a que se refere o §  4?, deste artigo, 
deverão ser ressalvadas as aptidões do meio ílsico e a con
servação ou a otimi7ação do aprovei1amcmo dos recur
sos narnais, objetivando à melhoria da qualidade de vi
da da popu laç,1o. 

Art. 19 - Compete ao sistema estadual de geologia 
e recursos mincrah: 

I - propor a elaboração da legislação estadual sobre 
jazidas, minas e omros recursos. minerais de mc1alurgia. 

li - cm conjunto com a União, municípios, omros 
ol'ganismos estaduais, rcgiMr.tr, acompanhar e' fhcahar 
a� concessões de direito, de pesqui�a e exrloraçào do, re
cursos hídrico, e minerais no E�rado; 

! t i  - opínnr sobre o or�-amemo �,1adual, no que Ji,. 
ser re�pclto à dc\l lna�âr, dt! rc-i.:urso, nL�s..,ó do� ,\ elrtbo'-· 
ração e ào dcsenvplvimcnto de plano, progrnm," e proje
tos de apoio às atividru:lel> relacionad;1, co111 a géOlogio 
e os rccur;os minerais: 

IV - sugerir, acompanhar, �x,-cutn, " avalizar as ati· 
vidade$ relntil'as ao d<"senvo lvímcnro dos plano�. progra
mas e projetos de apoio. de que 1rata o inciso I I I , dc11e 
artigo; 

V - promover a necessária articulação entre o, ór
gãos e as entidade,. estaduais, e demais scgmenrQs ,ociais 
que atuam no setw, objetivando agilizar � o 1in1i,.ar a 
infra-estrutura ilisponívcl nfü váría, unidades da 
admínis1 ração: 

VI - prever os mecanrsino, é irmrumentos par11 a 
consecução dos olljetivos rercridos no inciso V. deste 

V li - colaborar com os õrpãos da, adminrmaçõcs 
federal, municipal e de outros estados, nu formo latão d� 
programas de investimen10 para o dcsenvolvimdnt0 do sc
cor; \! 

Ví l l  - assistir à comwlidndc em I\CF.11, nos proble
mas rcferen(es- à matéria. er;pécinlrnentc.• na imcrMr1o do 
�e,or com meio ambicn1c e nn elaboração dos Planos Di
re1ores Municipais. 
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ta poderão comparecer à Câmara com mars treqüêncla. 
até, que em muitos srstemas parlamentaristas. 

Existe. em prfmelro lugar. no anteprojeto de regímen· 
lo, a convocação mais formal do mlnstro. aprovada pela 
Câmara ou qualquer de suas comissões. Em dia e hora 
d«:termlnados pela Câmara (lU pela comissão Interessa
da. o, ministro disporá de-até trinta minutos para sua ex
posição Inicial. cujas linhas gerais terão sido comuníca· 
das de véi;pera e por escrito. Em seguida os deputados 
Inscritos podem Interpelar o ministro por cinco minutos. 
o míntstro pede responder ém outros cinco e o Interpe
lante treplicar em três minutos. Essa é a prática tradicio
nal- que consome sessões Inteiras e não pode. por is
so. ser multo freqüente ou ao menos habitual (art. 265 a 
268). 

Ao lado dessa convocvação mais formal, o antepro
jeto de regimento - sem de qualquer modo infringir a 
Constituição - permite uma cqnvocação quase Informal . 
Os deputados. paio art. 271. poderão formular requeri· 
mente de convocação aos ministros para respostas su
márias sobre assuntos de Interesse nacional das respec· 
tivas pastas. Esses requerimentos dependem também de 
aprovaçã,o pelo plenário, mas, ao contrário das convoca
ções formais, a Câmara não impõe dia e hora para o com· 
parecimento. O ministro é que escolhe a data. no prazo 
de cinco sessões a partir da convocação. Comparecen· 
do à sessão da Câmara, o ministro terá até cinco minu
tos para responder â Interpelação. O deputado tnterpe· 
lante poderá respender ou pedir esclarecimentos adicio
nais em três minutos. e o ministro disporá de mais dois 
para completar sua resposta. Ao todo serão dez minutos 
e a Câmara destinará preferencialmente meia hora de ca· 
da uma de suas sessões de dêbates para o compareci
mento de m1nistros. Com dez minutos para cada um. na
da menos de três ministros poderão ser ouvidos a cada 
sessão de debate. Com duas sessões de debates por se· 
mana, praticamente todos os ministros comparecerão ou 
poder�o comparecer ã Câmara uma vez por mês. pelo 
menos. 

Por se tratar de matér1a para o regimento comum do 
Congresso Naclonal ,stoé.dassessôêsconJuntas daCã· 
mara e do Senado. o anteprojeto não traia da tramitação 
das medidas provisórias. da delegação legislativa, da 
apreciação do velo e da votaç<io das leis or�mentárias. 

5. o público externo e a participação externa 

Pela primeira vez na histôna da instituição parlamen· 
lar no Brasil , o regimento interno de uma das casas do par
lamento nacional lerá todo um tflulo. desdobrado em qua· 
Iro capitulos e dei artigos, sobre a participação dasocie
délde civll nas atividades e deliberações da Câmara dos 
Deputados. Dos mecanismos de participação popular 
previstos pela nova Constituição. o anteprojeto de regi
mento da Câmara trata apenas daqueles que tenham a ver 
direlament� com a Câmara -os projetos de lei de inicia
tiva popular. as petições e representações e a audiência 
públfoa. Ó anteprojeto não trata de mecanismos. como 
o referendo e o plebiscito, que depenqam de decisão con
;unta do Congresso e não apenas da Câmara. Além dos 
mecanismos de participação expressamente prevístos na 
Cons!ltulção e dependentes diretamente da Cí.,mara, o 
anteprojeto cria ou desenvolve três outros mecanismos. 
não exigidos nem previstos pela Censlltuição. mas ínlei· 
ramente sintonizados com sua lólllca e com seu espíri
to: o credenciamento de entidades, os pareceres 1éct1I· 
cos e a consulloria. 

a) Iniciativa popular(anteprojeto. art. 209). A Assembléia 
Nacional Constlluínle aceltQU emendas de iniciativa po· 
pular. com pouoas formalidades e sem exigências des· 
cabidas. Precisamente por Isso. as forças conservado· 
ras na Consfltuinte empenharam-se em dificultar a trans· 
formação desse mecanismo ad hoc ntJm processo regu· 
lar e habitai de nossa rutura prálica de elaboração legis· 
laliva. Na Impossibilidade de 011ltar que a nova Constitui
ção exi9lsse a pràlica da iniciativa leglslatíva popular. as 
forças conservadoras lutaram para elevar. em escala as· 
tronõmica. o número de assin;;tturas exigidas para a acei
tação de um projeto de Iniciativa-popular. 

A iniciativa popula,r pode ser exercida pela apresen· 
tação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscri· 
to por. no m1nimo. um por cento do eleitorado nacional, 
dlstribuldo pelo menos por cinco Estados. com não me
nos de lrês décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles (nova ConSlltµição, a,rt. 61, § 2n Supondo a exis
tência de 70 milhões de eleitores em todo o pais. seriam 
necessárias 700 mil assinaturas par-$ a apresentação de 
qualquerprojelo de Iniciativa :,opular. SupQndo. em se· 
gulda. que um desses cinco Estados tenha 5 milhões de 
eleitores, só nesse Estado serão necessárias 11;i mil 
asslnatur'as. 

Sendo essa umaexigéncla constltucional, o reglmen· 
to lnlerno da Câmara não poderia contorná-la ou atenuá· 
la. O anteprojeto, porém. procura compensar essa difi· 
culdade A própria Secretaria-Geral da Mesa da Câmara 
verificará se foram cumpridas as exigências para a apre· 
sentaçào do projeto: fica afastada. assim. a hipótese de 
conferência de nomes e.asslna1uras nos cartórios da Jus
tiça Eleitoral. (A assinatura de cada eleitor deve seracom· 
panhada de seu nome completo e legível, endereço e da· 
dosidenliflcadores de seu título eleitoral.)  Todos os pro
jetoit de iniciativa popular terão prtorfdade em sua trami· 
tação e devem ser votados no prazo de 45 dias: o regime 
de discussão e votação será de lurno único. Se lá hou
ver em tramitação qualquer outro projeto sobre malêrl.a 
análoga ou semelllante, esse outro projeto será anexa· 
dQ ,io projeto de íniclallva popular. mesmo que se trate de 
projeto de lnlciallva do Presidente da República; do Se· 
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nado. de Comissão da Câmara ou de qualquernúmero de 
deputados. Essa anexação estabelece preferência ,1Uto· 
mátloa, na vota9ào, para o projeto de Iniciativa popular. 

Os projetos de lhiciatlva popular não sofrerão preju
dicialidade, Isto é, não serão arquivados n� encerramento 
da Legislatora. Na Comissão que Uverde dar parecer so
bre qualquer projeto de lnlclafiva popular. um dos signa· 
tários. fndlcado já no momento de apresentação do pro· 
jeto. poderá usar da palavra por vinte minutos, para 
defendê-lo. Por proposta do Coléglo de Lideres. o plena
rio da Câmara poderá funcionar como Comissão Geral pa
ra ouvir signatários de projetos de inlcJatlva popular (art. 
93. li). 

Independentemente do número de qrtlgos que lenha. 
cada projeto de iniciativa popular dei/e limi\ar·se aum ún1· 
co assunto. Fica vedadá, portanto. a tentativa do profe
tão, um só projeto. com uma só lista de assinaturas. en
globando matéria de várias leis (anteprojeto. art. 209. ín· 
ciso V). 

O anteprojeto não restringe as matérias que podem 
ser objeto.de lniclatrva pepular. Pela Constituição, no 11n
tanto, certas leis são de lníclativa privativa do Presidente 
da Repúbltca: por exemplo, cóação de cargos e aumen· 
to de vencimentos no serviço público 

O Estatuto da Magistratir'a é de lnlclatlva do Supre· 
mo Tribunal Federal. Essas lels de Iniciativa privativa não 
pedem ser objeto de iniciativa popular. (Constituição. art. 
6t, § 1 �: art. 93.) 
b) Petições e representações (art. 210). As Comissões 
da Câmara devem apreciar as petições. reclamações. re
presentações ou queixas de qualquer pessoa. contra ato 
ou missão de autoridades e entidades públicas. desde 
que sobre assur,to de sua competência regimental. As re
presentações. petlÇ'ôes. reclamações e queixas devem 
ser apresenladas por escrito e com a Identificação do au
tor ou autores. Petições anõnrmas não serão considera
das. As petições e representações serão distribuídas a 
um relator. que estudará o caso e apresentará parecer SU· 
gerindo providências a se,em tomadas pela própria Co
missão (p. ex., apresentar um projeto). pela Mesa da Câ· 
mara (p. ex. , proporaçáodlreta de lnconstrtucioniihdade 
ao STFJ ou pelo Ministério Público (p_ ex .. agir em dele· 
sa de direitos do conStJmldor). 

O anteprojeto de regimento não pre11ê que signatá
rios de petições sejam ouvidos na Comissão f)f'ópria. M<!S 
o mecanismo da audiência públloa. que examinaremos a 
seguir. pede perteitamente ser acionado para qUe falem, 
de viva voz , as partes Interessadas no llf1damento de qual· 
quer dessas petições. 

c) Audiência pública (art. 211 a 216) . As Comissões 
devem convocar audiénc_ías públicas. lncluslve cornen
tldades da.sociedade civil. tanto para instruir projetos ou 
outras matérias sobre os quais devam opinar ou delibe
rar. quanlo para tratar de assunto que. a juizo da própria 
Comissão. seja de interesse público relevante. Pelo an
teproieto de regimento, a iniciativa dessas audrênclas �o 
será apenas da própria comTssão. cada comissão ê obri
gado a reservar no min1me uma reunião por mês para ou· 
vir representantes de entidades que manifestarem. ofl
clalmenle. a disposição de apresentar algum depoimen
to.sobre assunto da área de Gompeténcia da Comissão. 

Na discussão de projetos de Jniciativa popular, nas 
comlssões e no próprio plenárro. o signatário que fot de
fender o projelo pode falar livremente. como se fosse 
membro da Câmara. Nasaudlênciaspúbllcas. oanlepro· 
feto exige que os representantes de entidades submetam 
previamente o texto de sua exposição e que se llmltem 
a sua .leitura. Permite. porém. que deputados interpelem 
esses representantes e que estes respondam. Os repre
sentantes não poderão interpelar os membros da 
Comissão. 

d) Credenciamento de entidade (art:217). Entidades 
de classe de empregados e empregadores, órgãos de 
profissionais liberais e outras entldades da .sociedade ci· 
vil podem credenciar oficialmente, junto à Mesa, um re· 
prEl,Sentante que possa prestar esclarecimentos especí
ficos à Câmara, através de seus órgãos técnicos. (Órgãos 
técnicos serão as próprias comissões ou suas assesso
rias? O anteprojeto não esclarece.) 

cada entidade só ppde credenciar um representan· 
te porque esse representarte serà responsável, peran· 
teaCâmara.portodasasinformaçõeseopiniõesque emi· 
lir. Caberá a esses represenlanles oferecer subsídios ao 
relator, aos membros das comissões e a seus órgãos de 
assessoramento. sempre sobre proposição de interesse 
da entidade pela qual tenham sido cred.enciados, Tafs 
subsídios -diz o anteprojeto -serão prestados em ní
veis técnico de carâter exclusivamente documental . ln· 
formativõ e lnstruti\ro. 

O credenciamento de entidade ê a ofic1alízação do 
lobby, na sua melhor e legítima forma: plibllcà e sem a 
pressão do poder econômico. 

e) Pareceres técnicos (art. 218). As Comissões po· 
dem receber pareceres técnicos de entidades cientlfi· 
case culturais e de associações e sindicatos sobre ma· 
térla de sua competência A iniciativa de tais pareceres 
pode ser de entidade ou pessoas interessadas. 

f) Consultoria (art. 71). As comissões permanente" 
devem manter um cadastro de pessoas físicas e Jurídicas 
que possam, eventualmente. co.mo consullores, prestar 
serviços especlflcosà comissão. em carálertemporário. 
medianle contrato aprovado pela própria Comissão e pela 
Mesa da Câmara. Esse trabalho de consulloria não se 
confunde com os mecanismos·anteríores - os parece· 
res técnicos e o credenciamento de entidade. Ê trabalho 
a ser realizado no interesse da comissão e sob seus cri· 
têrios. medianle pagamento 

MOBILIZAÇÃO 
NOS ESTADOS 

Poucas são as i!)foi:mações sobre a mobilização dos movimentos sociais. Tal� 
ye� s�ja um sinal �e p�ecariedade na articulação dos Estados. Talvez seja apenas 
inercia na comurucaçao. De qualquer forma, o esforço de alguns servirá de estí
mul9 aos que, possivelmente, têm pouco poder de fogo para influir no processo 
de elaboração das constituintes estaduais. 

SÃO PAULO
O Regimento Interno da Constituinte de 

São Paulo começou a ser votado em 16 de ja· 
heiro, a partir de três propostas apresentadas 
pelo Grupo de Trabalho Pró-Constituinte 
(GTC), pelo PT e pelo PSOB. Desde a promul· 
gação da Cc:mstituição Federal, o Plenário 
Pró-Participação Popular na Constituinte de 
São Paulo (PPPC·SP) - que se reúne todas 
as 2�s-feiras, às 20h. na sede da OAB, Pra· 
ça de Sé, 385 - tem atuado ativamente nas 
negociações em tomo do RI e da elaboração 
do anteprojeto. Os movimentos sociais e en
tidades de sociedade apresentaram moções 
e abaixo-assinados para pressionar os depu· 
tados e garantirem a participação popular, 
quase inexistente no projeto do GTC. 

No dia 16 de janeiro, quando os constl· 
tuintes paulistas começaram a votar o RI. es· 
tavam presentes todas as entidades e pes
soas que Integram o PPPC-SP. E não se linii· 
taram a Isso. O pessoal de São Paulo ainda es
creveu uma carta para a ABERT (Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) 
para reforçar a necessidade de divulgação da 
Constituinte Estadual. que até o momento ha
via conseguido 20 minguados minutos. à$ 7n
dos sábados. 

Seminários - O anteprojeto de Constl· 
tuição de São Paulo ficou a ca,go do GTC, que 
se dividiu em subgrupos, os subrelató
rios que ficaram prontos em 15 de janei
ro, refletem as tendências ideológicas de 
quem os coordenou: são politicamente 
heterogêneas entre si. 

Por exe.mplo: o texto sobre Poder Legis
lativo é um projeto fechado onde não consta 
sequer a iniciativa popular .de legislação, con
sagrada na Constituição Federal. Já o relató· 
rio do subgrupo de Ordem Econômica e So
cial acolhe as propostas feitas nos vários se
minários temáticos fonnados com entldades. 
Dai não ser um sub-relatório fechado, já que 
os coordenadores entendem que o antepro
jeto deve funcionar não como uma camisa de 
força, mas como uma contribuição a mais pa
ra os constituintes. As várias propos1as, às ve
zes até conflitantes, nascidas das reuniões 
abertas do subgrupo, receberam apenas uma 
ordenação lógica. 

Lei Orgânica -São Paulo está na "pole 
position" na corrida pela elaboração da 
"Constituição Municipal"_ Antes mesmo da 
conclusão dos trabalhos da Constituição Es
tadual, a Câmara dos Vereadores da Cidade 
criou sua comissão Interpartidária, de oito 
membros, representantes do PSDB, PC do B, 
PL, PT, PMDB, PTB, POS, só para cuidar da 
feitura da Lei Orgânica de SãQ Paulo. Além de 
acompanhar de perto os trabalhos da Cons
tituinte Estadual, esta comissão vai ouvir a so
cíedade: todas as terças-feiras acontecem 
reuniões, na própria Câmara, com represen
tantes de entidade e movimentos sociais pa
ra que os vereadores Já tomem conhecimen· 
to das propostas populares. 
ESPÍRITO SANTO

O plenário Pró-Participação Popular na 
Constituinte Estadual do Espírito Santo rea· 
lizou um debate no dia 5 de novembro de 88 
sobre "Os Íimltes e as Possibilidades da Par· 
tlclpação Popularna Constituinte Estadual". 

O principal objetivo desse debate foi o conhe
cimento dos avanços e das brechas exlsten· 
tes na Constituição Federal que garantissem 
também avanços na elaboração da Constl· 
tuinte. Estadual. 

Outra preocupação do Plenário P.P.P. do 
Espírito Santo é a de discutir e elaborar pro· 
postas da socidade civil. Para Isso, foram su
geridas várias comissões temáticas, que ela· 
borarão, cada uma delas, uma proposta inicial, 
sujeira a alterações por parte desses vários 
representantes de entidades da sociedade. 
As comissões temáticas são as s09ulntes: 
Melo Ambiente; Educação; Saúde; Area Me
tropolitana; Cultura e Lazer; Política Fundiá
ria, Agrícola e de Abastecimento; Questão 
Carcerária; Questões Trabalhistas; Participa
ção Popular; Meios de Comunicação; Menor; 
Mulher; Idoso; Reforma e Política Urbana; Po
der Executivo, Legislativo e Judiciário; Polí
tica de DesehVolvimento; Solo Urbano. 

Para garantir a participação popular na 
Constituinte Estadual, Plenário P.P.P. do Es· 
píríto Santo - que começa a se reunir no fi· 
nal de setembro de 88 - fez o seguinte: Um 
estudo comparativo das propostas de Regi
mento Interno existentes, a do PT, e a de Co
missão de Notãveis da Assêmbléia Léglsla
tfva. Além disso, entregou uma oarta aos de
putados no dia da instalação da Assembléia 
Estadual Constituinte - 11 de outubro -
com as propostas de participação popular na 
Constituinte Estadual. Elaborou ainda uma 
petição com propostas neste sentido que foi 
entregue à Comissão de Regimento Interno, 
no dia 20 de dezembro de 88, com mais de 
seis mil assinaturas: 

Constam desta petição as seguintes su
gestões: audiências públicas para ouvir en· 
tidades representativas da sociedade civil e 
pessoas que possam dar contribuição ao de
bate constituinte; emendas populares subs
critas por no mínimo 800 eleitores e três 
constituintes: Acesso do povo às galerias; 
Ampla divulgação dos trabalhos constituin
tes, inclusive da participação popular: lnsti· 
tuição da Trlb1.ma Livre; Plebísclto e Referen
dum Popular. 

Os trabalhos da Assembléia Estadual 
Constituinte estão muito devagar. Ela foi im
i:,lantada no dia 11 de outubro de 88 e as ses· 
sões seguintes serviram para discutir a com
posição da mesa. No dia 1 f de fevereiro foi 

·votada nova mesa para a Assembléia Legis
latiVa e con.sequentemente para a Assembléia 
Constituinte. Uma comissão - fonnada por 
12 deputados - ficou responsável por ela· 
borar o Regimento Interno. Esta comissão se 
reuniu pela primeira vez em 20 de de!embro. 

RIO DE JANEIRO

Presente na elaboração do Regimento ln
temo (R. I), já RO dia 8 de dezembro, o Plenà· 
rio Pró-Participação Popular na Constituinte 
do Rio de Janeiro entregava, em sessão so
lene. na Assembléia Legislativa, documento 
apoiado por mais de 80 entidades, com pro
postas que garantiam o funcionàmento demo
crâtico e participativo da Constituinte 
Estadual. 

De posse, no final do mês de dezembro, 
do anteprojeto de R.I., o Plenário P.P.P.-RJ 
ofereceu-lhe emendas, díscutidas e negocia· 
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das com vários partidos. Na votação em ple
nário, estas propostas acabaram sendo, em 
boa parte. acatadas. Dai em diante as pers· 
pectivas de diálogo só tem aumentado: o Ple
nário P.P.P-RJ ganhou até mesmo uma sala 
dentro da Assembléia Legislativa, com tele· 
fone, máquina de escrever etc. Assim, as en· 
tidades que o integram poderão, com facili· 
dade, coordenar seus trabalhos de acompa· 
nhamento. assessoria e negociação junto aos 
constituintes, e ainda comunicar-se com mais 
eficiência com os setores organizados da so
ciedade civil. Propostas - Chamado para in· 
tegrar, em setembro de 88. uma comissão ex· 
traparlamentar de técnicos - constitulda por 
Iniciativa da mesa da Assembléia Legislativa 
para apresentar um anteprojeto de Constitui· 
ção Estadual o Plenário P P.P-RJ não aceitou 
o convite Isto porque o Plenário preferiu sal· 
vaguardar sua forma de trabalho, caracteriza· 
da pela consulta constante às bases. o que 
seria dificultado pelos prazos e pela metodo
log la de deliberação adotados por esta
comissão

A recusa a este convite. no entanto. não 
representou falta de interesse em participar 
Prova disto to, a Imediata criação de algumas 
comissões temáticas. que reuniram entida· 
des afins par discutir as propostas de contéu
do da Constituinte Estadual. que seriam en
caminhadas mais tarde. Não foi fácil, porém, 
manter a orgahização e a formulação de 
idéias. Os próprios prazos decorrentes do 
R. 1.. que não respeitaram festas de fim de ano, 
nem o clima de férias. funcionaram como im
piedoso aguilhão. Ao realizar dois seminários 
-em dezembro de 88 e em janeiro, na UERJ 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
- o Plenário P P.P·RJ acabou respondendo 
à urgência de um cronograma apertado e, 
além disso, incentivou a organização que es· 
tava faltando. Em dois dias, mais de 60 entl
dades e 150 pessoas apresentaram e rece· 
beram sugestões de um plenário popular a
respeito de Mecanismo de Participação Po· 
pular; Reforma e Política Urbanas; Reforma
Agrária e Polftlca Agrícola, Direitos da Mulher; 
dos Negros: da Criança e do Adolescente,
dos Portadores de Deficiência; Poder Judiciá
rio; Tributação e Orçamento; Ciência e Tec· 
nologia; Educação: e Meio Ambiente. 

No dia 13 de fevereiro, estas e outras pro
postas foram entregues à Comissão Constí· 
tucional. em cerimônia na Assembléia Legis
lativa. Desta forma. o primeiro dos vários me
canismos de participação abertos nas dife· 
rentes etapas do processo da Constituinte 
Estadual do Rio, foi utilizada pelas entidades 
e movimentos sociais. 

RIO GRANDE DO SUL 

O Movimento Gaúcho da Constituinte 
(AS) definiu várias reivindicações com rela· 
ção ao Regimento Interno. 

Apresentação de emendas populares; 
garantia de participação de entidades da so· 
cledade civil nos debates da comissão temá· 
tlca; obrigatoriedade de divulgação de ativi
dades da Assembléia Constituinte em horá· 
rio nobre de rádio e televisão. a exemplo do 
Diário da Constituinte; instalação de uma lti· 
buna Popular; garantia de livre acesso de po· 
pulares às galerias do plenário; utilização do 
sistema da votação nominal e aberta nem to
das as deliberações; cessão de uma sala ao 
movimento gaúcho da Constituinte nas de· 
pendências da Assembléia Legislativa; reu
nião com o presidente da Assembléia Legls· 
1ativa e lideranças dos partidos para a apre
sentação de reivindicações; encaminhamen
to conju.ito de emendas elaboradas pelo mo· 
vimento popular, através de suas entidades; 
realização de um seminário no Início de mar
ço para aprovação final das propostas e lan
Ç&mento da campanha de coleta de assina· 
turas das emendas populares; estudo espe· 
clal, por uma comissão, quanto à estrutura do 
Poder Judiciário do Estado. 

• -

PLENÁRIO PRÓ PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE 
1 

MARÇO DE 1989 

CO N STITU:INTES ASSEG ORAM 
-

P ARTICIP A1ÇAO DA SOCIEDADE 
A Secretaria Nacional dos Plenários Pró-Participação Popular na 

Constituinte enviou cartas a todas as Assembléias Leg Is letivas do país 
e aos fóruns das entidades da sociedade civil solicitando cópias dos 
Regimentos Internos (R 1) das respectivas Conshtulntes Estaduais. e 
também das pr':lpostas elaboradas pelo movimento PG>Pular. para que 
sejam estudadas entre si. 

Até o dta 25 de janeiro - data fixada para o retornI:i das resposta� 
só haviamos recebido cópias dos Recimentas Interneis do Ato de Ja 
neiro Pernàmbuco. Minas Gerais e Santa Catarina Certamente outroi 
estão a caminho ou não chegaram por nao terem side, votados ainda 
A partir desses quatro Regimentos Internos, elaboramos um breve es 
tudo sobre como a sociedade civil poderá atuar nos t�1balhos das res 
pectlvas Assembléias Estaduais Constituintes 

Soberania das Constituintes -Somente o Regimento Interno do Rio 
de Janeiro afirma. claramente o caráter soberano da J\ssembléia 

Preocupados com o desgaste da imagem do Legislativo. os cons 
titu1ntes fluminenses proibiram qualquer ganho adiciona I durante os tra· 
balhos da AEC Minas Gerais ao listar os casos passivP.1s de 'pro1P.to 
dt> decis \o alude indiretamente a soberania da AEC aI:> mencionar ais 
medidas atentatórias' contra sua autonomia. 

Funcionamento da AEC - R,o du Janeiro e Pernambuco partem de 
um antepro1eto que sera consolidado no Anteprojeto elat,orado pela Co 
missão Conshtuclonal O R I do Aio abre espaço à part, clpação popu 
lar desde esta primeira fase. Já que qualquer entidade ciltll - e também 
partidos politicos. deputados. ou órgãos públicos - apresentaram an
teprojetos capítulos e/ou títulos à Comissão constitucional. 

A partir daí que. nas normas regimentais dos dois estados entram 
em cena as comissões que realizarão as· 'audiências públicas aber· 
tas à entidades civis Interessadas. 

Serão concedidos 115 minutos para sua explanação, Aliás. em Per· 
nambuco. o conceito de entidades civis foi definidos de forma restritt· 
va ·aquelas regularmente constituídas na forma da lei, t,á mais de um 
ano publicação do RI·· Os regimentos internos de Pernambuco e de 
Santa Catarina definem no seu próprio texto o número. titulo e abran
gência das subcomissões temáticas. O do Rio de Janeiro féixa a questão 
em aberto para ser definida pela Comissão Constituc,o

f:
ª' 

As audiências públicas ganharam tratamento privlleg� do em Minas 
O processo da elaboração do texto constitucional secar:· cteriza neste 
estado por sua abertura descentrahzação. Um anteproJet , não é o ponto 
de partida Aliás, o primeiro anteprojeto só surge após O dias da pro· 
mulgação doRI, depois que,1ssugestÕl são receb1d t5(nospnmei· 
ros 50 dias) e realizada budlerreta!!I púl)ftc� f!l:t teml!lttoh& e HS regio• 
nals As audiências públicas temát,1.;as ocorrem na próprl a Assembléia 
Legislativa, e deles participam os autores das sugeS1õe11 our<!presen
tantes credenciados com antecedêncta mlnuna de 24horas de sua rea
lização para ddenderem su.is propostas junto�os dep�Itados As au· 
d1ências req1ona,s for.un 1naguradas ein Minas Gerais. o e�tado que pos· 
sui o maior número de municípios. Os trabalhOS da IV Constituinte mineira 
começaram com a colf.'la de sugestões de povo de cadi� região. Para 

concretizar isto, foram realizadas audiências em 17 cidades-pólos que 
por suas localizações e influências potltlcas e econômicas. pudessem 
servir como cenário de síntese da vontade das comunidades vizinhas. 
A experiência das audiências públicas regionais pode trazer frutos in· 
teressantes de mobilização popular descentralizada, desde que asco
munidades estejam razoavelmente organizadas. informàdas e sobretudo 
preparadas para encaminhar suas propostas num tempo exequível. 

Emendas Populares -Elas não vão sair da cena. A exemplo da 
Constituição Federal -pelos Regimentos Internos recebidos e pelas 
notícias de outros. ainda em fase de elaboração-. as Constituintes Es· 
tadua,s vão lutar para garantir a presença da Iniciativa popular de lei atra
vé,s da apresentação das ·emendas populares"'. no processo de ela· 
boração das Constlturções estaduais. 

Há diferenças, no entanto. na maneira com que cada estado vai atua
lizar este mecanismo de participação popular Alguns simplesmente 
transpuseram as mesmas normas do RI da Assembléia Nacional Cons
tttuinte. adaptando o percentual exigido para as subscrições do eleito
res. Minas e Santa Catarina, por exemplo, exigem condições que me
receram justificadas criticas à época da Constituinte. por parte dos mo
vimentos populares ao limitar três emendas para cada eleitor, restrin
gindo. assim. a possibilidade de o cidadão de opinar sobre mais de três 
assuntos. Talvez por terem entendido que não se dava limitar o direito 
à expressão em todas as questões que o próprio cidadão Julgar impor
tante, é que nem o Rio de Janeiro. nem Pernambuco mantiveram tais exi
gências. Além disso. Pernambuco se distancia do modelo da Constituinte 
Federal quando não estipula o número de entidades representativas pa
trocinadores de emenda. permitindo até que um grupo informal de elei
tores a apresente. 

O RI do Rio ainda tem outra novidades. assegura que a.s emendas 
populares sejam apresentadas em qualquer etapa do processo constl· 
tuclonal dando chances aos "retardatários" e, se for o caso, para a re
visão de emendas pelas entidades patrocinadoras, de maneiraa aten· 
der as exigências prescritas. Subscritas eventualmente por deputados, 
as emendas populares fluminenses poderão ser reapresentadas poroles 
permanecendo, no entanto, a autoria inicial, desde que o parlamentar 
não altere o texto da emenda. Isto significa transpar-êncià e compreen· 
sào do papel do parlamentar que. além de legislar ele própno. cumpre 
plenamente sua função quando representa a vontade popular 

Acompanhar o desempenho do parlamentar -Se o trnbalho das sub
comissões é acompanhado pela população, o processo de votação nem 
sempre possibilita a avaliação. pelo eleitorado. do voto indl\llduatizado 
de cada um dos Constituintes. Só o RI do Rio e de Santa Catarina pre
vêem a votação nominal das matérias constitucionais. Em Pernambu
co e Minas Gerais a votação será simbólica, abrindo. excepcronalmen
to, a aplicação do processo nominal de votação se isto for solicitado. 
por requerimento. por 26 deputados. no caso de Minas. ou por qualquer 
deputado, cada vez que uma matéria for votada, em Pernambuco. 

PUBLICAÇOES 
l'ublicaçêk,: pcrlh <la Con,1ituinte 
- i\ prim,·11,1 puhli<:a�ao ,obre análi�e <lo de

�cmpcnho parlame1 Jr parou <lo Diap. De,dc ou
tubro <le 118, o livro· 'Quem e Quem na Cun,,útuin
te", fornL-ce o t.tu::sdro Jc ,01,u;õc� rd:uivo aosdírci
to, ,ociai, (cdnom <:ortez l" Oborc, 665 pág.). 

- No final Llc fevereiro ,er.i-a w.z tio lnesc lan
çar o seu pela l <luora Rcvan. ,\ obrJ, al.:m de fazer 
c1 itcriosa avulia,;110 <k L·adu I1m do, con�t i1 uintes u 
partir de questúé\ pukmica,, 1raz em sua introdu
çào uma anâli,c de Jutoria do profo,sor João Gil
berto Lucas C oclho, do 1cxto con,titücional. O 1l-
1uloé: "As�mbl.:ia Nacional Con,tituinte-Ava
liação do 11.!>.to e pe1 fil do� cons1i1uintes". 

Sobre o Tc'-IO Con�ti1ucionul 

-"'\lo,-,o, Direito, n.t \:ova ( on,tituicào' ·, do 
Jorn11lbw e advogado .losé Auto Riheiro é um livro 
rn forma de jornal rnbló1de. cm linguagem direta 

e simples Com 7� pagina� • .:,ta cs()<'cie de almana
que da nova Comliluii;ão - cor.1110 bati7.a seu au
tor-foi distribuída pelas bancas de jornais de vá
ria.scapitais do pais. pm algum tcmr.o. facmplarcs 
a preçC\ de "lC,S O. 70 cada um poderão ,er adqui
rido,junto à 1.:<litor;i Semente: A,cmda Venezuela, 
n'.' 136, 6?andar. Caixa P°'wl 2267 - Cf:P 20001

- Rio 1c Janeiro. Telefone: (021 l 253-0086. 

- Un a cartilha de 40 páginas sobre a reforma
agrária. com dislribuicão dirigida e gratuita pelo 
INESC, no E<lifieio Venâncio 2000, bl. 30, Brasilia
OF -Tetcifonc: 226-81 S 1, discute o assunto à luz do 
tc.�to conntitucional, cm linguagem acessível. 

-En:1 edição de bolso (de colete) a Comi�sào
Justiça e Paz de São Paulo publica cartilha ilustra
da sobre os direilos humanos na Con�ti1ui,;áo 
federal. 

-A ova Constiluiçào para crianças, publica
ção colori<la e ilustrada por !que, com textos de Luiz 
Orlando Carneiro e Inês Carneiro Cavalcanti, po
de ser encomracln na Gráfica Jornal do Brasil -Av. 
Suburbana, 301 -telefone: 284-0566, ao preço de 
NCzS 2,4f 

EM PRE!�ARAÇt\O 

Ouiro•· textos e,i.10 a caminho: 
-"A I:onstituiç:io nas mãos <lo povo" é um li

vro de cerca de JSO pà1�inas realizado sob a coorde
nação da jSccretaria Nacional dos Plenários Pró
Participaç:ão Popular na Constituinte e o CECIP 
(Centro d Criaç.'lo <le I magcm Popular), Ainda cm 
fase de clali ração, tem seu lançamento pn:visto para 
julho. 

-Já no prelo um estudo dcecr�a dc90 páginas
<lo professor Joiio Batista Hcrkcnhof. da Universí· 
dade Federal do fapirito Santo, ,obre a educação 
na Co1mituintc. Enfoc:a a lemática a partir dos an
seio� das classe, oprimidas. 

- O livro ··Cidadão Comtituinte; a snga das
emenda, populares", ,ob a coordenação <la Secre
taria Nacional Pró-Participação Popular na Cons
tituinte, CEAC-UN 8 e Projc10 Edu�acional Popu
lar na Constituinte. ,crá finalmente publicado pe
la Editom Paz e Temi. Seu lançamento está previs
to para abril próximo. 

-"ramilia Vi1al Brasil" é o nome do áud,o
cassetc sobre a nova Cmmiwição bm�ilcira. Trata 
se de uma his1ória clmmalizada, iniciada ,10 dia da 
promulpaçào da ConMituição, tendo como perso
nagens O\ imcgrantcs da familia Vital Brasil, que re
prçscn1am uma 11pica familiu dt> ctas,e média bai
xa brasileira, Nu história, oscomponcmesda famUia 
V ital Bm,il tra1cm à baila a,suntos pertinentes ao 
dia-a-dia dele, com relação ao nov1> texto constil u
donal. O trabalho<' apresentado pela deputada fe
deral Anna l\lari.1 Rancs (PSDB-R.I), o 1cxto i: de 
autoria cio cscruor Guido Heleno, e a coor<lcnação 
édo lncsc (ln\titulo de Estudos Sócio-Econômicos). 
Está sendo elaborado ainda 11111 Ih ro ,obre o novo 
texto constirncional pela deputada Anna Maria 
Ranes. 



CARO AMIGO LEITOR 

Promulgada a Constituição Federal em 5 de ou
tubro de 1988. uma nova fase de trabalho para os mo
vimentos sociais, partidos e casas legislativas se abriu, 
exigindo de todos vigilante àcompanhamento, e em
penho para que os novos direitos venham a ser respei
tduu::,, além Ja pal ticipa(;ào �Liat.i va ua:, Consrnum
tes Estaduais, leis orgânicas Municípais e na elabo
ração de leis complementares e ordinárlas. 

Este jornal, editado pela Secretaria Nacional dos 
Plenários Pró Participação Popular na Constituinte, 
responde à urgente necessidade de intercomunicação 
dos 'que, em seus Estados, dedicam-se a dar continui
dade à luta que apenas ultrapassou a primeira parte. 
Neste número, informamo;; sobre projetos em anda
mento no Congresso Nacional e sobre as Constituin-

tes Estaduais. Publicamos1, inclusive, propostas regio
nais consolidadas ou semi-lelaboradas pelos movimen
tos populares. Informam ps sobre as últimas publica
ções sobre o texto consti ucionaL Com isso, espera
mos estar contribuindo ara que entidades e movi
muHos nãu t:smoreçam. as aumentem seu nível de 
organização e mobilizaç para interferirem na esfe
ra legislativa. 

A presente edição só foi possível porque profis
sionais e amadores fabricaram tempo, somaram es
forços, gratuitamente. O custos de sua produção grá
fica1 porém, ainda, não ram todos cobertos. A ur
gência de colocá-la na rua suplantou a prudência ad
ministrativa. Contamos ,�om sua colaboração neste 
trabalho coletivo. 

PROPOSTA DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR ACEITA SUGESTÕES 

Este anigo foi solici1ado no deputado fe. 
de1:al Geraldo Alckmin Pilho (PSDB-SP) pe
la Secretaria Nacional dos Plenários Pró
Pa tícipação Popular na Constiluinte. 

Geraldo Alckmin Filho 
O Çongressó Nacional deverá votar em março o Código de 

Defesa do Consumidor. O deputado Geraldo Alckmin apresen
tou uma emenda sübstitutiva a um projeto de sua autoria que 
institui o primeiro Código de Defesa do Consumidor no País, 
para adequar a pro·posta original a inúmeras sugestões de con
sumidores, empresários e de profissionais de diversos segmen
tos que participam do mercado consumidor. 

No caso de infrações às normas de defesa do consumidor, 
o Código prevê sanções administrativas, como multas, apreen
são ou inutilização do produto, renovação da concessão de per
missão de uso, cassação da licença do estabelecimento, inter
dição total ou parcial do estabelecimento, suspensão temporária 
da atividade, imposição de contrapropaganda. As sanções pe
nais previstas no projeto são de reclusão de um a cinco anos, 
além de multas. 
Inovações - A emenda substitutiva prioriza os aspectos pre, 
ventivos e o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consu
midor, em detrimento da imposição de elevadas penas e inefi
cientes sanções penais. O substitutivo estabelece o princípio da 
responsabilidade civil objetiva pura acrescida da solidariedà
de legal. Não se discute de quem foi a culpa: provado dano o� 
defeito, o consumidor será ressarcido. Tal como ocorreu no di
reito ambiental (arl. 14, § l �. da Lei 6.938/81), a introdução des
te sistema para a luLela do consumidor é extremamente conve
niente. O Código rompe de vez co·m a sistemática de responsa-

bitidade baseada em culpa, 1�resumida ou não, permitindo a 
pronta compensação em favi�r do consumidor. 

O tratamento dado à publlicidade visa, fundamentalmen
te, garanlir que O consumidOlí receba informações corretas e ho
nestas; prevista, inclusive, a iJ[!lPOSição de contrapropaganda, 
sempre por procedimento ju�icial, contr:a o fornecedor que in" 
correr na prática da publicid,lde enganosa. As práticas e cláu
sulas abusivas, bem como os contratos de adesão, mereceram 
o tratamento específico no o· digo, com intuito de coibir de ex
cessos encontrados a este resç eito no mercado de consumo. Fi0 

nalmente, na parte proces.su��. o projeto confere aos consumi
dores os instrumentos necessários para o exercício dos seús di
reitos com a possibilidade de; a defesa em juízo ser exercida in
dividualmente ou a título cdletivo.
Debate-Ao se antecipar na apresentação do projeto, o depu
tado quis atender à Constittf ção, que, ao cuidar do� Direitos 
e Garantias Fundamentais, eistàbeleceu que o Estad•) promo
verá a defesa do consumidor, e, principalmente, ao artigo 48 
dos Disposições Transitórias, que fixou em 120 diai., a contar 
da promulgação da nova Carta, o prazo para a elaboração da 
lei. 

A apresentação·do proje o teve como objetivo.incitar o de-
bate. A elaboração de uma bga lei de defesa do consumidor será 
possível com a participação e toda a sociedade. Quanto mais 
críticas e sugestões receber, elhor para o aperfeic;oamento da 
proposta. 

EXPEDIENTE 

Secretaria Nacional dos Plenários 
Pró-Participação Popular · na 
Constituinte 
Rua Pinheiro Machado, n? 31, 
Laranjeiras 
CEP 22231 Telefone (021) 2055941 
Coordenação: Regina Prado 
Edição: Florência Costa 
Diagramação: Alfonso AJcazar 
T iragem: 5 mil exemplares 
Impressão: Gráfica do Jornal do 
Commercio 

AGRADECIMENTOS 

A Secretária Nacional dos 
Plenários Prô-Participaçào Popu
lar na Constituinte agradece aos de 
putados federais Anna Maria Rat
tes (PSDB), Geraldo Alckrnim 
(PSDB), João Paulo (PT), José 
Carlos Saboya (PSB), Luís Alfredo 
Salomão (PD1), Maurício Fruet, 
Nelton Friederich (PSDB), Octávio 
Elíseo (PSDB), Paulo Paim (PT), 
Vicente Bogo (PSDB), Wladimir 
Palmeira (PT), e ainda ao senador 
Dirceu Carneiro (PM DB), que con
tribuíram financeiramente para a 
feitura desLe jornal. 

O jornalista e advogado José Au
gusto Ríbeiro mos1ra, através de cuida
dosa análise. como o ameprojcto de Re
g_imenip lnicrno da Câtn;tra dos Depu
tados .é avançado prim:ipalmente no 
que diz re�peito à participa.;ào popular. 
Este anteprojeto assegura ainda a des
cen I ral iz!l<;âo das decisões, dando 
maior poder à� comissões, e institndo
naliza o Colégio de Lideres, que assu
miria funções exercidas hoje-de for-

· ma arbhraria - pelo presidente e pela
Mesa direrora ela Câmara, (páginas 2 e
3).

Nas pâginas 3 e4 publicamos as no
ticias sobre a mobilização popular nos
es1ados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Rio Grande do Sul. São
Paulo é um dos lugares onde a mobili
zação é mais intensa e já se prepara pa
ra discutir proposias populares para a
lei orgânica do município. O ponto de
partida do pessoal do Espírito Santo foi
a realização de um seminário: "Os Li
mites e as Possibilidades da Participa
ção Popular na Constituinte Estt1dual".
O Plenário do Rio de Janeiro informa
que possui alé mesmo uma sala dentro
da Assembléia Legislativa. O movimen
to Gaúcho da Constiiuin1e listou suas
principais reinvidicaçôcs com relação
ao Regimento Interno.

Um esiudo sobre os regimentos in
ternos das Constituintes de Pernambu
co, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio
de Janeiro aponta a possibilidade de in
tensa participação popular'nos Iniba
lhos constitucionais de um modo geral
(Página 4).

Publicamos ainda uma lista de li
vros que fa�ilitam o entenclimenlo da
nova Const i I uiçào Federal ( Página 4).
No encarte do jornal apresentamos aJ.
gumas propostas de emendas de vários
estados: Sobre Direitos Políticos; Polí
ticas Agraria e Agrícolas; Reforma Ur
bana; Saúde; Cultura; Comunicação;
Ciência e Tecnología; Familia; e Me'io
Ambiente.
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Página 2 PLENÁRIO PRÓ PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE 

ANTEPROJETO DA 

CÂMARA É INOVADOR 
É importante que o movimento soci�l 

tome conhecimento do anteprojeto de Re
gimento J nterno da Câmara dos Deputa
dos para que venha a lrabalhar junto aos 
parlamentares no sentido da sua aprova
ção em plenário. Como a votação em ple
nário deverá acontecer até o dia 15 de 
março, as entidades de todo o País têm 
tempo para enviar'ªs lideranças dos par
tidos abaixo-assinados de forma a incen
tivar a aprovação dos diversos pontos po
sitivos deste anteprojeto. 

José Augusto Ribeiro 
{JornalisIa e advogado) 

Até hoje, em mais de 150 anos de vida parlame11tar 
no Pais. o regimento interno da Câmara dos Deputados 
foi sempre um documento de interesse restrito ao públi· 
co interno. A partir de agora. com os mecanismos de par
ticipação popular adotados pela nova Consttlulçàc os re
glmentos íntemos. da Câmara . do Senado. das sessões 
conIuntas dô Congresso. das Assembléias Legislativas 
dos Estados (neste momento ,nveslidasde poderes cons
tituintes) e das câmaras municipais {q_ue a1nda este a.10 
devem votar a lei orgânica de cada mumcipio). esses re· 
{llmentos todos tornam-se documentos de interesse de 
um amplíssimo público externo. 

O novo regimento íntemo da Câmara dos Deputados 
deve ser votado na primeiras seman� da sessão lems· 
tatlva ordinárlil"deste ano. a par.tir de 15 de fevereiro. Já 
existe uin anteprojeto, aprovado ainda no ano passado por 
uma comissão interpartidária especial e examinado nes· 
te momento pela Mesa da Câmara. que parece inclinada 
aoterecer-llle um substitullvoporvolta dodia 25de deste 
mês Oanelro) 

Os pontos mais Importantes desse anteprojeto são 
os seguintes: 

1 .  Descentralização das decisões: o poder 
das comissões 

A nO\lll Constlh.llção permite (art. 58. §2�, t) que as 
comissões da Câmara, do Senado e do próprio Congres
so discutam e votem projetos de lei. dispensando a vota
ção pelo plenário. salvo se houver recurso de um dêci· 
mo dos membros da Casa. O anteprojeto de regimento 
restnnge esse mecanismo às comissões permanen· 
les,exclulndo a hipótese de comissões ad hoc, tempo
(árias. para a votação das leis ordínárias complementa
doras da nova Constituição (as le1s complementares pro
priamente ditas. sujeitas ao quorum de maioria absoluta 
da Câmara e do Senado, nos casos expressamente! pre
vistos pela Constituiçâo. só podem ser votadas pelo ple
nário: mas há muitas leis ordinárias complementadoras 
algumas delas previstas explicltamente e especlficamen· 
te pela Constltuiçào. que podem servotadas pelas comís• 
sões (art. 31.1). 

Ressalvada essa restrição. o anteprojeto parece le
var a seus limites extremoso mecanlsme de votação de 
leis pelas comissões. O anteprojeto faz desse mecanis· 
moa regra geral Estabelecida a regra geral. ele diz quais 
são as exceções. 

A Constituição. nesse ponto. não astabelece nem re
granem exceção. O regimento da Câmara estaria perfei· 
tamente ajustadoà Conslitui�o se-estabelecesse como 
regra a votação pelo plenário. e como exceção a votação 
pelas conifssões. O anteprdjeto optou. porém. pela so
lução mals avançada. e fez da votação pelas comissões 
a regra. não a exceção· 

• 'Às comissões, no âmbito de suacompeténcla -dlz 
o art. 32 do anteprojeto - cabe discutir e votar antepro· 
jetos de lei..."

Só não podem ser votada conclusivamente pelas co· 
missões - segundo o anteprojeto de regimento (art . 32) 
-as lelscomplementares. os projetos de lei de Inicia· 
tiva popular, os projetos de Jnlclatlva de alguma comls· 
são. os projetos de côdlgos; os projetos de resolução que 
alterem o regimento interno. os projetos oriundos do Se· 
naqo ou emendas do Senado a projetos oriundos da Cã
mai;l. e os projeto em regime de urgéncla. 

Em principio, portanto, qualquer das leis ordinárias 
previstas pela própria Constltuiçãp, para �omplementá· 
la. pode ser votada pelas comissões; p.ex., a lei de detl
nlção da propriedade produtiva, para fins de relormaagrá· 
ria; ou a fel de definição de critérlose grau� de exigêncTa 
q�to ! função social da propriedade (,ms. 185 e 186 

da Constituição). Essas leis e todas as leis regulamenta· 
doras do capítulo dos Direitos Sociais, ans. 6� a 11. ln· 
clus1ve a le1 de greve. São leis ordinárias e podem, pelo 
anteprojeto de regimento da Câmara. ser votadas pelas 
comissões. Salvo se.se tratar de projetos de Iniciativa po
pular, caso em que se exige a votação pelo plenárto. Mes
mo projetos P,topostos pelo Presldente da República po
dem ser votados conclusivamente pelas comíssões. a 
não ser que transmitem em regime de urgência 

Esse poder conferido às comissões convive, porém. 
com outro poder conferido ao plenário. O plenário pode 
avocar. pode chamar a si. para que ele próprio detlbere, 
qualquer projeto que esteja para ser votado pelas oomls
sões. E-$58deciSão será tomada pelo próprio plenário, por 
maioria simples� por proposta de um quinto dos mem
bros da Cámara (.99 deputados, de um total de 495) ou 
de lideres que representem esse mínimo (art. 33 do 
anteprojeto). 

Por ser mul!o grande o poder conferido às comissões 
para votar leis, o anteprojeto de regimento limita asete o 
número de comissões (que hoje devem ser mals de vin
te) e define minuciosamente a competéncIadecada uma 
delas [art. 34 a 41) 

As Comissões prevostas pelo anteprojeto de regímen
to Interno são as de Cons111uição e Justiça: Relações Ex· 
tenores: Defesa Nacional: Finanças e Administração Pú, 
bhca: Economia; Politica Urbana. Rural e Meio Amblen· 
te; e PolítlcaSocial Desaparecem absorvidas por outras, 
comissões que já forc1m ou tentatam ser multo fmportan· 
les, como a de A9.ricultura e a de Minas e Energia O nu
mero de integrantes de cada uma dessas comissões se
rá estabelecido. no rntcio de cada ano. em reunião do Pre· 
sidente da Câmara com o Colégio de Lideres (art . 28, I; 
v.). adiante, explicação sobre o Colégio de líderes) Nos 
casos em que devam dellberarconclus111amentesobreal· 
gum pro/elo de let ou outra ma teria. ai; cem,ssôes podem 
designar um relator ou delegar a tareia desse relator a uma 
subcomissão (art. 32. § 2� ), 

Por decosão do Colégio de Lideres. <IS comissões po
derão, além de votar projelds de lei. deliberar conclusi
vamente sobre outras matérias. entre as quais: tratados 
e acordos lntemac,onais; exploração e aproveitamento de 
recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas míneí
rais em terras indigenas: e alíenação ou concessão de ter
ras públicas (art 32. § 1 n

Além de votar projetos de lei e deliberar conclusiva· 
mente sobre essas outras matérias delegadas pelo Co· 
légtode Líderes. as comissões dei/em também dar pare
cer sobre projetos compreendidos em sua área de com
peténcla, e podem e devem: 

a) realizar audiências públicas com entidades da so
ciedade clvol (v .• adianle. como serão decidídas e reafiza. 
das essas audi.?ncIas)· 

b) convocar ministros de Estado para prestar rnrorma
ções, inerentes à respecUva pasta; 

c) receber petições, reclamações, representações 
ou queixas de qualquer pessoa, contra atos ou omissões 
de autoridades ou entidades públlcas: 

d) solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou 
cidadão; 

e) apreciar programas de obras. planos nacionais. re
gionais e setoriais dedeserivolvimento e exercer o acom
panhamento ea fiscalização orçamentária em artfculação, 
n11m e noutro caso com a Comissão Mista Permanente de 
Orçamento do Congresso Nacional. 

f) propor asustação de atos normativos do Poder Exe· 
cutivo que exorbitem do poder regulamentar; 

g) exercer a fiscalização e controle dos atos do Po· 
der Executivo. lncluidos os daadm1nístraçào indireta; 

h) reanzar dlllgéncias e estudar qualquer assunto: e 
i) apresentar moções (Anteprojeto de Regimento. art. 

31, incisos li a XI) 
As comissões permanentes disporão, cada uma. de 

1/erba destacada 110 orçamento da Cá(Tlara e de estrutu
rae assessoramento técnico próprio. As Comissões per
manentes manterão também um cadastro de pessoas ff· 
stcas ou Jurídicas qlle poderão, eventualmente e como 
consultores. prestar serviços de caráter temporário. (arts. 
70 e 71). 

• P< r proposta do Colégio de Lld.eres, a sessão plená· 
ria da . ;:ãmara pode ser transformada em Comissão Ge· 
ral, permílindo o debate de matérfá relevante, sem obser· 
vância das formalidades regimentais. P, principalmente, 
o uso da palavra por sígnatârios de projetos de lei de 
Iniciativa popular. (art. 93). 

2 Colégio de Lideres, Mesas, Presidência 

Na mesma linha da descentralização. que transfere· 
do plenãrfo para as comissões a decisão final �t�so_bre 
projetos de lei. o anteproJeto de regimento da Câmara Ins· 

111ucIonat1za o Colégio d!) Líderes, que· funcionou Infor
malmente durante os trabalhos da Assembíéia Nacional 
Constituinte (arts, 27 a 29). . 

Se o novo regimento acolher a proposta do antepro
jeto, o Colégio de Líderes assumirá funções hoje são ar
bitrariamente exercidas pelo Presidente ou pela Mesa da 
Câmara. 

Já vimos que cabe ao Colégio de Lideres propor qtle 
o plenário da Câmara-se conver1<1 em Comissão Geral; de· 
legar competência às comissões para dellberar conclu
sivamente sobre outras matérias, elém de.projetos de lei; 
e fixar anualmente. em conjunto com o Presldente da Câ
mara, o numero de  integrantes de cada comissão
permanente. 

3. O plenário, desafogado

Ao contrário da Àssembléia Nacional Constituinte, 
cujo plenãrio vototJ praticamente artlg.o por artTgo todos 
os dispositivos constantes da nova Constituição, o pie, 
nárlo da Câmara. pelo anteprojeto de seu novo regimen
to. 11ca desagofado da enorme quantidade de matéria Ir
relevante que hoje ocupa e entope.sua ordem do dia. 

Ao tratar da Câmara e do Senado. a nova Constitui
ção limitou-se a permitir que 11S comissões, na lorrnados 
respectivos regimentos. ou sefa, ajuizo dos próprios se· 
nadores e deputados, votassem proietos de lei, dispen
sando a apreciação do plenârio. Ao tratar do Poder Judi· 
cláno, a Constituição 101 Imperativa e determinou que o 
Supremo Tribunal Fe.deral ficasse encarrégado apenas 
das questões relevantes do ponto de vista constitucío
nal, como a Corte Suprema dos Estados Unidos. Com a 
próxima Instalação doSuperlorTrlbunal de Justiça e.dos 
TribunaTs Regionais Federais. o Supremo Tribunal Fede
ral tera sua pauta desafogada 

No case da Câmara dos Deputados. o anteprojeto de 
regimento interno faz a mesma coisa com seu plenãrfo. 
Ele fica dispensado de votara maior parte dos projetos 
de lel. que seaio e.xam1nados e votados pelas comissões. 
O plenário decidirá. naturalmente. sobre os recursos cçm· 
tra os projetos. partes de projetos e dispositivos de pro
jetos aprovados pelas comissões. e sobre as propostas 
de avocação. Isto é. os pedidos para que o plenârio cha· 
me a si. à suadellberação direta, propostas que normal
mente seriam decididas pelas comissões. 

Fora Isso. o plenário da Càmara deve votar obrigato
riamente as emendas contitucionais. que dependem de 
maioria de três quintos na Câmara e no Senado: os pro· 
Jetos de lei complementar que dependem de maioria ab
soluta (metadem.úsum do total de deputados e senado· 
res) os projetos de lei de iniciativa popl)lar; os projetos 
em regime deUrgéncla. lnclusllH> os do presidente da Re· 
pública, e outros poucos projetoJ, J\lém disso. todos os 
deputados devem participar das sessões conjuntas do 
Congresso na votaQão óo orçamento. Pode parecer mui
ta corsa. mas é pouco. muito pouco, diante da situação 
atual. da situação que prevaleceu mesmo no período do 
regime militar. quando a ordem do dia da Càmaraconsta
va de até 100. 150 itens - uma piedosa e ingênua men
tira cotidiana que só servia para desacreditar a própria Cã· 
mata, o Congresso e. em geral. a idéia dos processos re
presentativos e democráticos de governo. 

Além de desarogar a pauta do plenário da Cãmara . o 
anteprojeto do novo regimento propõe a adoção do tur
no único de votação para a maior parte das dellberações. 

A regra geral e tradicional de nosso processo legis· 
fativo fem sido a da votação em dois turnos da mworia das 
proposições -como se fez. aliás. na Assembléia Nacio
nal Constituinte. O anteprojeto de regimento propõe co
mo regra geral o turno único e abre exceção para as emen
das à Constituição (para as quais as própria Constituição 
e,dge dois turnos de volação). para os projetos de lei com
plementar (para os quais a Constituição exige apenas a 
aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câma
ra e do Senado) e para os projetos de lei de iniciativa ln?i· 
dlvfdual de algum deputado. Pela proposta do antepro1e
to, os projetos de ler de iniciativa popular. os de ini�íativa 
do presidente da República, das comissões da Câmara 
ou de partidos políticos podem ser votados em um só 
turno. 

outra Inovação quanto às sessõe.s plenárias é que 
elas não sejam S§mpre iguais. comó hoje. sempre com 
uma ordem do rlfa, verdadeira ou fictícia. de votação de 
matérias. Pelo anteprojeto, as sessões ordinárias do ple
r,ário da Câmara poderão ser ou de debate ou de delibe
ração (art. 73). Nas sessões de debate. não haverá ordem 
do dia: em compensação, haverá muito mais tempo para 
os deputados falarem. Nas sessões qe votação. haverá 
apenas uma hora para discursos. comunicações de lide· 
rança e quatro horas de votação. Rompendo c.om a hi
pocrisia dos últimos anos. a Mesa e o Colégio de Líde
res poderão marcar as votações para os dias em que ha· 
ja quorum e melhorar·o rendimento das votações. Como 
se fez. aliás, e com êxito, nos trabalhos da Constituinte. 

4. A parlamentarização do Presidencialismo

O snteproJeto de reglmen�o rntemo acentua a ten
dência parlamentarista que se verificou na Assembléia 
Nacional Constituinte e foi perfllllada pelos grupos res
ponsáveis pela aprovação da emenda presidencialista. 

Pelo anteprojeto de regimento, cabe também ao Co
légio de Líderes: 

a) Organizar, com a Presidência da Câmara. a progra
mação paraaordemdo dla (isto é. decldlrqualserãa pau
ta das votações em plené,rlo); 

b) Requerer ao Presidente óa Câmara a convocação 
de sessões extraordlnãnas oo a convocação de sessões 
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de debates (sessões destinadas apenas à discussão e 
não â votação de projetos - v. adiante), 

O Colégio de Líderes será composto dos lideres dos 
partidos, dos blocos parlamentares, da Malorla, da Mino· 
ria e do Governo. LI der do Governo será o deputado índl· 
cado pelo Presidente da Reptíbllca para exercer a lide
rança do Governo. LI der da Maioria será o llder do bloco 
parlamentar cuja representação constitua II maioria ab
soluta da Câmara, ou. não havendo bloco que agrupe tal 
maioria. o do bto·co que tiver o maior número de represen
tantes. Lider,da Minoria será o l!der do bloco ou partido 
que. em contrapostção à Maioria. tiver o segundo malor 
numerô de representantes. 

O Colégio de Lideres delibera preferencialmente pelo 
consenso. Quando Isso não for posslvel. prevalecerá o 
critêrlo da maloria absoluta e cada li der terá, no colégio, 
tantos Votos quantos os de s.ua bancada em plenário, de 
modo que as decisões do Colêglo reproduzam a decisão 
previsível do plenário. 

Se o Colêg1o de Lideres passa a compartilhar ou ab· 
sorver decisões que atê agora pertencem à Mesa ou ao 
Presidente da Câmara, o Presidente e a Mesa adquirem 
tambem novas responsabilidades e prerrogativas. 

O Presidente da Câmara pode decidir, junto com o do 
Senado, a convocação extraordinMa do Congresso. em 
caso de urgência ou simplesmente de Interesse público 
relevante - Independente de concordância da malorla 
dos senadores e deputa(/os, (O Congresso também po· 
de ser convocado eKtraordlnarlamente pelo Presider,te 
da República ou pela maioria dos se nadares e dos depu
tados. Na convocação extraordinária. o Congresso sõ de
libera sobre a matéria para a qual foi convocado. de mo
do que quem o convoca estabelece também !I pauta da 
convocação. excluindo da ordem do dia qualquer outra 
matéria.) 

A Mesa da Câmara, por sua vez, tem competência, 
pelo anteprofeto de regimento. assim como pela nova 
Constituição. para proppr'a ação de Inconsliluclonalida
de prevista no arl. 103, Ili , da Constituição. e para adotar 
as providências ne.cessária à elaboração. em trinta dias. 
de projeto cuja matéria tenha sido objeto de decisão de
finitiva em mandado de injunção ou em ação de inconsti
tucionalidade por om1ssão (art. 18). 

A ação de inconstitucionalidade. que por extenso se 
chama ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo federal ou estadual (art. 102, 1.a, da no
va Constituição). é proposta diretamente ao Supremo Tri
bunal Federal ,  e só a ele, para discutir a constltucionali
dade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Só po
dem propô-la o Presidente da República, a Mesa do-Se
nado. a Me.sa da Câmara. a Mesa de Assembléia Legisla· 
tiva, o Governador de Estado, o Procurador Geral da Re
pública, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. 
partido político com representação no Congresso e con
federação sindical ou entidade de ctasse de ãmbito na
cional (nova Constltulção, art 103). 

A Mesa da Cãmarapoderá propor essa ação por Ini
ciativa própria ou acolhendo requerimento de algum de
putado ou Comissão (anteprojeto de regimento. art.. 18. 
VIII). As hipóteses mais prováveis para a ação dé lncons· 
1itucionalldade por parte da Mesa d.i Câmara seriam as 
de um ato do Poder Executivo. do Presidente da Repú· 
bllca. Invadindo atribuição prlvatlva do Legislativo, e de 
uma lei estadual que rnvadJsse atriblllção privativa da 
União. Qualquer deputado ou comissão pode pedir. po
de requerer, mas cabe à Mesa, e não ao Pre.sidente ou 
ao plenãrlo, decidir se a ação deve ser proposta. 

No outro caso, do mandado de Injunção ou ação de 
lnco11sutuc1onalldade por omissão. o Legislativo não es
tá sendo invadido. não vai recorrer à Justiça para defen
der suas prerrogativas. Ele está-inadimplente. ele não vo
tou uma lei que a Constituição exigia que fosse votada 
Inexistente a lei, a .Justiça deferiu um mandado de injun· 
ção ou considerou procedente uma ação de lnconstitu· 
clonalidade por omissão. O Congresso não pode hoar 
passivo ou indlf e rente e a Mesa da Câmara tem a prerro· 
gativa de providenciar a elaboração. em trinta dias. de uma 
lei que regule a situação suprfda, para um determinado 
caso individuar. pela sentença da Justiça. 

Mesmo vencedora a corrente presidencialista (na ver
dade. acorrente governisla)a nova Constituição mante
ve traços parlamentares que vinham dos anteproietos de 
suas comissões e especialmente do projeto da Comis· 
são de Sistematização. 

Se dependesse da corrente govemIsta/presidencia· 
lista. a nova Constituição teria mantido o mecanismo par
lamentarista, excluSivamente parlamentarista. da censura 
a Ministro de Estado. Mas os constituintes do grupo par· 
lamentarista - foram mais sensatos e derrubaram esse 
mecanismo. que. num sistema presidencialista. serviria 
apenas para operações de chantagem política. 

De qualquer maneira , a nova Constituição reduziu 
conslqeravelmente os poderes do Presidente da Repu
blica e aumentou radloalmente os poderes do Congres
so. o anteprojeto do regimento Interno da Câmara acen
tua essa virada. O exemplo mais expressivo é o da con· 
vocação qe ministros de Estado. 

Pela nova Constituição, a Câmara. o Senado e qual· 
quer de suas comissões podem convocar ministros de 
Estado para prestar, pessoalmente, lnformações sobre o 
assunto previamente determinado e naturalmente Ugado 
à área de jurisdição do respectivo Ministério (art. 50). Pela 
Constituição anterior, a cor,vocação de Mlnlstro de Es
tado dependia da aprovação do plenário e as comissões 
podiam requisitá-la. mas não determiná-la. A nova Cons
titulução jâ loi um grande �vanço no sentido de que dis
pensou a aprovação do plenário para os atos de corivo
cação Votados pelas comissões. 

O anteprojeto de regimento desdobra com tal ampli· 
tude esse mecanismo da convocação de mlrilstros que 
na prática os ministros de nosso sistema presidencialls-· 
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OBSERVAÇÃO 
As propostas·estào sendo dadas à guisa de ins

piração, sabendo-se que cada estado possui suas pe
culiaridades. Estas foram as que chegaram atê o mo
mento. No próximo número publicaremos sugestões 
sobre outros temas. A Secretaria Nacional dos Ple
nários Pró-Parúcipaçào Popular na Constituinte 
não quer faier com que as propostas sejam adota
das na íntegra por outros estados. Estas sugestões 
devem servir clesuQsídio. As Constituites Estaduais 
não pedem funcionar como papel carbono uma das 
outras. Cada realidade é diferente. 

DOS DIREITOS POLÍTICOS, - RJ 

ELAIIORAOA PELA 
S1-X'llliTARJA NACIONAL 
DOS PLENÂRIOS PRÓ,PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NA CONSTITUINTE 

Art. "A sobérnnia popular será exercida pelo sufrá
gio univef$al e pelo •olu d\relu e secrclo. com v:itor igual 
para 1odos, e mediante o ple.biscitq, o referendo e a ini
ciativa popular de lei." 

Arl. "0 povo flumiaense será previamente consulta
do, aLravés de plebisci to nos casos previstos por csIa Cons
li1uição ou quando o requeiram cinco (5) por ermo do 
elei1orado éstadual, distribuído em pelo menos dez (10) 
municipios <lOm não menos de cinco décimos (0,5) por 
cento em cada um deles." 

An. "Q referendo popular serâ realizado para con
firmar ou anular total ou parcíalmenle ato que lenha va
lor de lei, nos casos previs1os por esta Cons1iIuição ou 
quando o requeiram. no minimo. cinco (5) por cento do 
eleitorado estadual, distribuidos ein pelo menos (10) mu
nicipios com não menos de cí11co d�címos por ccmo (0,5) 
em cada um deles.'· 

Art . "A iniciativa popular será �crcida pela apresen
tação à Asscmblêia Legi.(I31 iva de proieto de lei subscrho 
por, 110 mínimo. dnco dêcimes ppr cer,10 (0,S) d_o eleito
rado estadual distribuídos pelo mmos por cmco (5) 
munidpjos". 

Parágrafo único, O projeto de lei aprcs�ncado na for
ma desie artia.o ccrá prioridade em �ua tramitação, e de
vendo ser observ-<1dos, ainda, 'os scguinics procedim�nros: 

a) não sofrerá prcjudicabilidadc, por cnccrr<1menco do 
Lcgislàcivo:' 

b) qualquer pr0JeI0 que disponha sobré matéria aná
loga ou semelhante ser� a ek anexado, vedada a sua ane
xação 11 qualquer 0111 ro: 

e) pnuo de 1ramiIaçãb de quarcnia•e cincp (4S) dias, 
em regime de prioridade; 

<)) cumo único de discussao e voraçào 

OAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Arr. "Após cinco (S) anos, coo lados da promulgação 
da Constituição Estadual, será realizada a revisão cons
titucional, pelo voto da maioria absolula dos membros 
da Assembléia l--gislativa." . . • 

Art. "A iniciativa popular de emenda à Const11u�ç�o 
Esiadual deverá ser assepurada quando da tcvIsao 
consátucional. 
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PROPOSTAS 

POPULARES 
/ 

POLfTICA AGRÁRIA - RJ 

- PROPOSTA .ELABORADA POR; 
- ,').sscssorla ampliada do Bloco Parlameniar Socialista 
(PT-PV-PSB-PSO) 
-Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do 
Rio de Janeiro 
- Associação de Geógrafos do Brasil.

ART 1? -Compete ao Bstado promover discriminatória 
de 1erras devolutas a1ravé$ de órgão específico a ser criado 
em lei complementar_ 

§ l - O Estado providenciarâ a alocação de recursos 
suficientes para a execução e conclusão de todo Q processo 
de ação discriminatória, 
- § 2.- 0s resulradosda açãodiscriminatõria serão am
plamente divulgados pelo Estado. 

ART 2� - As 1erras publicas e devoluIas discrimi'na
das serão cleslinadas para assentamento de familfas de ori
gem rural ou projetos de proteção ambiental. 

§ 1 - En1endc-se par famílias de origem rural as de pro
prietários de m1nifúndios, parceiros, subparceiros. arren
datários, subarrendatários, posseiros, assalariados perma
nentes ou Iemporários. agregados, demais trnbalha,dores 
rurais, migrante.� de origem rural. 

§ 2 - Caberá ao Estado promover desapropriações ne
cessárias â completa e.xecur;ào dos planos de asscn1amen10. 

§ 3 - A execução dos projetos de assentamentos será 
coordenada atravê$ de órgão específico. 

ART3� - Os órgãos estaduais de administração dire
ta e indima, empresas e autarquias incumbidos da políti
ca agrícola do Estado desIinarào parte de seu orçamento 
para o desenvolvimenco rural dos assenlamentos de que ira
ta o artigo amcrior. 

§ - As dotações orçameniárias previstaS" nes1e artigo 
deverão ser discutida$ e aprovadas pelos trabalhadores ru
rais das áreas de assentamento e por suas emidndes 
representativas. 

ART 4!' -A regulariwção de ocupações, refetente a 
imóvel rural incorporado ao pacrimõnio público estadual, 
far-se-� através de concessão do direito real de uso. 

Atrr 5� - A concessão real do uso de cerras públicas 
far-se-á por meio de com rato, onde constará , obrigacoria
mentc, além de outras que forem estabelecidas pelas par
tes, cláusulas definidoras: 

t -da exploração da terra dire1a, pessoal ou familiar, 
para cultivo ou qualquer outro tipa de exploração que a1eo
dá aos objetivos da política agrâria, sob pena de reversão 
da outorgante; 

2-da residência permanemedos beneficián"os na área 
objeto do contrato; 

3 -da indivisibilidade e int ransferil?ilidade das cerras, 
porparte dos outorgados e seus herdeiros, a qualquer titu
lo, sem autorização expressa e prévia do outorgame; 

4 - da manutenção das reservas noresrais obrigatórias 
e observância das rest rições dr :�o· do imóvel, nos termos 
da lei. 

ART 6� - As ações de apoio à produção dos órgãos 
oficiais atenderão preferencialmente aos beneficiários de 
projetos de assentamento. 

ART 7� -As delii/erações sobre pollúca agrária do Esta
do e sua execução deverão assegurar a plena participação 
dos trabalhadores rurais reunidos cm sindicatos e socieda
des civis de tipo assoéiativo ou cooperativo. 

ART 8! - Caberá ao Esta d.o, em beneficio dosprojc
tos de assemamen10: 

1 - estabelecer programas especiais de crédico, assis
tência técnica e extensão rural; 

2 - executar obras de infra-estrutura física e social; 
3 -estabelecer programas de fornecimen10 de insumos 

básicos e de serviços de mecanização agrícola; 
4 - criar mecanismos de apoio à comereíalização da 

produção; 
5 - estabelecer programas de pesquisa que subsidiem 

o diagnóstico e acompanhamento sócio-econômico dos as
sentamemos, bem como seus levantamentos físicos. 

OlSPOSIÇÕF.S TRANSJTÓRIAS 

ART 9? -O Estado deverá, no prJ7.0 de 6 meses a par
tir da promulgação desta Constituição, iniciar a.ções d�
criminatõrias de cerras devolutas. 

ART 10?-O Estadd dtverá, no prazo de 2A meses da 
promulgação desta Constituição, promover a regulariza
ção dos asscnIamenIos rurais cm curso sob sua 
responsabilidãde. 

ART 1 1 ?  - Serão revistos, pela Assembléia Legislati
va, ai ravés de como são, nos dois anos a contar da da1a da 
promulgaçào da Consliluiçâo, todas as doações, vendas e 
concessões de cerras públicas com ãrca �upcrior a 50 (cin
qüenta) ha. cealimdas a partir de OJ.01 .1950. 

ART 12� - Cabe ao Estado. no prazo.de hum ano a 
partir da data .de pl'Omulgaçào desta Constitui�ão, levan
tar os rumos de suas Ierras quando confinante� com pro
priedades privadas e prop0r as ações clemarc;itôrias neces
sârias á implamaçâo ou avivencação de tab rumos. 

POLfTICA AGRiCOL_A 

AR'T J? - O Estado garantirá a efetiva participação 
dos sei ores de produção, envolvendo as representações de 

produtores-proprietários e trabalhadores rurais-na ela, 
boração e execução de palllica agrfcola. 

ART 2? - As ações de apaio à produção dos órgãos 
oficiais somente atenderão aos cStabelccimentos agrícolas 
que cumpram. a função social da propriedade. 

ÀRT 3? - A paUtica agrícola a ser implementada pe
lo Estado dCVl!rá dar prioridade à pequena produoão e ao 
abas1ccimen10 através de sistemas de comercialização di
reta entre produ1orese consumidores, dando ênfase à pro
dução de alimentos. 

ART 4? - As, a�'ÕCS da políiica agricola deverão ser 
compaclveis co,n as polfticas de meio ambieme e agrária. 

ART S? -Compete dire1amenIe ao Estado, através de 
ações e dotação orçamentária específicas, garantír: 

1 - programas de crédi10 que viabilizem a política na 
forma do artigo 3?; 

2 -geração, difusão e ap0io à implementação de tec
nologias adapladas às condições do E.lado do Rio, sobre
tudo da pequena produção, alravés de seus órgãos de as
sistência técnica e cxccrn,âo rural.pesquisa e fornccimcn 10 
de insumos e serviços; 

3 - mecanismos de proteção e rci:uperação de solos 
agrícolas; 

4 - controle é r��calilaçào dà produção, comercializa
ção. transpam:, propaganda e uso de agrotóxicos e biaci
das em geral, visando a preservação do meio ambiente e da 
saúde de 1rabalhadores rurais e consumidores: 

S -manutenção de sistema de pc5quisa, a,;sisti!ncia Jéc, 
nica, exiensào rural e íomecime.nto de in\11mos e scrv!ços 
que dêem suporte aos objeIivo, da polhica agrícola: 

6 -construção e mamuençàode i1ll'ra·cM ruiura fisica 
e social que viabilize a produção ngricola e crie condições 
de permanência do homem no campo, mi como eleIrílka
çào, estradas, irrigação, drenagc,m, educação, habitação, 
saúde, lazer e outros. 

§ - 0  Es1ado devi:rà proceder aozoneamcmo a&rico
la que leve em �onsideração osobjcIivose as ações da pol!

. tlea agrícola aqui delineada,. 

ART6� -Compete ao Estadoaelal)l)raçàodeumn po
lítica espc<?ífita para o setor pesqueiro, priori1.andu a pe�
ca artt1S3nal � propiciando mecanismos n,>t®rio� à sua 
viabili?.ação e pn:servaqão. 

§ 1 :...  O EsIado garantirá. atravé,, de ações e doIaçàq 
o(çamentária, progmmas CSP<'Cificos de créditQ, pcsqui$8, 
.assistência técnica e extensão pesq·ueira, 

§ 2 - Caberá ao Estado edar mecani�mn., que garan
tam a comercial ização d i rcin entre pescadores e 
consumidores. 

ART7� -Caberá ao E�urdo implemcmar uma polfti· 
ca de apoio à preserv.1ção e recuperação norestal. 

§ - O Estado estimulará a produ,ã.o cconõmic:,1 de no
restas naS'áreasinadequadas à exploração agrícola, na for-
ma da lei. · ' 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

ART 8� -O Estado deverá, no pr.11,0 de 6 meses a par
tir da promulgação desia Consticuiçâo. iniciar os trabalhos 
de elaboração do zoenamento agrícola. 



5º Iniciativa Popular
de emenda constitucional 

Art. - Fica também assegurada a lriicíativa popular 
no processo de emenda da ConstituiÇ(o, mediante proposta subs
crita por um n!Jmero mínimo de eleitores igual a um por cento do 
eleitorado nacional. 

Exeaplo: O povo ppderia apresentar, diretamente ao 
Congresso, uma emenda constitucional que garantisse a de 
sapropriação de latifúndios a partir de um determinado: 
tamanho, independentemente de ser ou nllo produtivo. 

6º Para entidades associativas 
defenderem judicialmente e 
administrativamente seus filiados 

Art. - Os sindicatos, as associações profissionais e 
as demais entidades associativas regularmente instituidas são parte 
legítima para pleitear ou defender os direitos e os interesses, cole
tivos ou individuais, de seus filiados, em qualquer instância judi· 
cial ou administrativa. 

Exeaplo: Um sindicato poderia, em nome de sua cate
goria ou de seus filiados, processar uma empresa que es
tivesse desrespeitando a legislação sobre segurança e H! 
giene no trabalho. 

7º Gratuidade da Ação Popular
Art. - A açã'o popular é sempre gratuita. Seu autor,

1 ainda que vencido, nã'o responderã por custas, honorários ou
quaisquer outras despesas processuais. 

Exe•plo: Qualquer pessoa poderia mover uma ação con 
tra o Governo, para impedir a construção·de uma obra que 
ameaçasse as praças (reservas florestais) de uma cidade, 
sem temor de arcar com as despesas para o processo, ou 
para o caso de perder na justiça. 

8 º Ação de proibição 
de atos do governo 

Art. - Qualquer entidade associativa, regularmente
instituída, é parte legítima para propor açã'o de desconstituição 
ou proibiçã'o de atos praticados, ou que possam vir a ser pratica
dos, por pessoa de direito p!Jblico ou privado, quando tais atos, 
embora formalmente regulares, lesam o patrimônio público, os 
bens de uso comum do povo, os bens de reconhecido valor artís
tico, estético ou histórico, os interesses legítimos dos consumido
res, a natureza e o equilíbrio ecológico, os meios de vida dos indí
genas, a saúde pública, a administração da justiça e os direitos hu
manos. 

PROJETO EDUCAÇ�O POPULAR PARA A CONSTITUINTE 

Rua  Benjamin Constant, 108 
Glór ia  - 20040 Rio de Janeiro  - RJ 
Fone: (021) 242-9693 A/C Floriscena  

CIDAD�O 30  MIL 

DIVULGUE ESTA INICIATIVA POPULAR 

rxeapl9: Una associação de bairro poderia abrir 1.111 
cesso contra o Governo para impedir, a liberação de 
quer alimento contaminado, pois é un atentado contra 
ude da população. 

92 Ação de inconstitucionalidade 
Art. - Qualquer cidadão é parte legítima para pro-

l po ;, diretamente ação de inconstitucionalidade de lei ou ato do
po ler p!Jblico. 

�xeaplo: Todo cidadão poderia mover ·ação contra o 
GovEirno, para anular uma lei ou decreto-lei que aumente 
os �ostos no mesmo ano em ql.A:! essa lei for aprovada. -
Poi , há um princ!pio de garantia individual, presente e111 
toda1s as constituições, proibindo a cobrança de imposto 
no rrlesmo ano da criação desse tributo. 

10�' Informação sobre atos do Governo
Art. - Qualquer cidadã'o, sindicato, partido político

ou outra entidade associativa regularmente instituída tem direito 
à infonnação sobre os atos do governo e das entidades controla
das pelo poder p(Jblico, relativos à gestã'o dos interesses coletivos, 
na lfonna estabelecida em lei. 

§ único - As infonnações requeridas serão prestadas no
p.raJzo da lei, sob pena de crime de responsabilidade. 

E:�eaplo: Poder-se-ia exigir do Governo informaçlies 
sobre a origem e a destinação dos empréstimos que cons
tituem nossa imensa dívida externa. 

11� Participação 
no planejamento do Governo 

Art. - O planejamento da atividade do governo, nas 
etapas de elaboraçio dos planos e de seu acompanhamento e con
trol,,, terá a participação dos representantes da comunidade. 

E cemplo: As entidades representativas de classe (siD_ 
dica1;os, aSl?OCiações profissionais, etc.) teriam direito 
a participar de um Conselho que compartilharia com o Go
vern a definição da política econômica mais adequada P!. 
ra o país. 

... l;)ARTiC,'PACM> POPULA� D/RETA, 

Concedendo-se ao povo o direito de intervir e contro
lar as ações do Estado (afinal, o Estado deve existir P!, 
ra a sociedade!), sem dúvida se aumentará sua maturidade

e, ao mesmo tempo, se consolidará a democracia. 

ra·s instrumentos constituem-se em conquista históri
ca, �ois permitirão a permanente correção, por meio de! 
niciativa da sociedade civil, de tudo o que ela mesma -
sent necessário 

LOCAL ONDE ASSINAR 
ESTA E OUTRAS PROPOSTAS 

ARME-SE DE SEU TITULO DE ELEITOR E ASSINE SEU PROJE O 
PENSE BEM, VOCE S0 PODERA ASSINAR 3 PROJETOS 

-



P.NTON \01 TU QUE ESTUD,A-,$ 
E�SA':> C015A51 ME EXPLICA: 
O QUE É ESSA TAL CONSTI
TUINTE ? O Q.Ul: EU i"ÉNHO 

A VER. COM 1550? 
BOM, BRITO, fRÁ TE EXPLI
CAR O QUE E CONSTITUIN
TE, DEIXA EU TE" RELEtfl
BRAR. O QlJE E VM PAIS E 
UMA C..ONSTITUIÇÃO, TÁ? 

0 PAÍS É UMA ORGANIZAÇÃO, E COMO TAL, •. 
POSSUI UM PRESIDENTE, MINISTRO$, SENA7 
DORES, DEPVTADOS, GOVERNA[X)RES, ETC ... 
JÁ A CONSTITU\<;:ÃO, É O CONJUNTO t;>E NOR
M-\S QUE DIZ.. COMO FUNCIONA O PAIS, OS 
E$TADOS,, os MUNICÍPIOS/ o DISTRno FEDE
RAL, 05 TERRITÓRIOS ... 
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1--��,A! C.�O É IMPORTANTE UMACONS 
TITVIÇÃO! r----::-- --:-.------1 

1--.----_ PQIS E, BR_JjO. A CON5Tl

É 7 E COMO É FEITA UMA CDNSTI
Tv°IÇÃO, ANTONIO? 

BEM, PARA QUE 

E5TA ASSE.MBLÉIA NA.CJONAL 
CON$1TTU\1"1E É" FORMADA 
POI< PE550A'2i REPRE.SENíAN
TES DO PoVO, QUE IRÃO ELA-TU1ç:AO E UMA C0!5A MU no 

IMPORTANTE . ..E ATUALMEN"TE 
E$T/l\MOS PERTO DA ELABORA
ç:ÃO OE UMA NOVA CONST 1-

TUIÇÃO PARA O NOSSO PAÍS .1

E Q\JEM $ÃO ESSAS f>Eé$50A5? EU' P05S0 5E"R 
UMA DELA$7 

CLARO QUE PODE, BRITO! MAS 
.ANTES DEIXA EU TE CONTAR QUAL 
FOI A ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE 
QUE FEZ. A ATUAL C.ONSTl"TUIC:ÃO 

BRASILEIRA--· 

- ... - - --- ------

5E.JA FEl"TA UMA CONSTITUI
ÇÃO� NECE5SÃRIO Q�E: E
XISTA UMA ASSEMBLE:IA 

NACIONAL CON$T1TUINTE 
- BORAR A CONSí\TUIÇ'..ÃO EM

1 
. �EU- NOME!

1 
l 
1 

BEM, BRITO, A PRÓXIMA CONS
TITUIÇÃO BRASILEIRA NÃO SE
RÁ MAIS E LAÔQRAD,I>,,. FC'R UMA 
PARCELA TÃO PEQIJE.NA DA 
SC::C.IEDA.C?_E/ E NÉJv\ FOR TÃO

POUCA$ PESSOAS! 

H it.-\AGINE gl/E, E"-Q'.JANTQ V\5RÁVAM0S COM OS GOLS NAS Elllv'\INA7'ÓRIA$ PARA A COPA DO MUNC() DE 1970 ...... TRÊ5 MINISTROS_ MILITARE.5,UM DA MAR1Nf4A, UM DO EXÉRCITO E OUTRO D'\ AERON"U NI.RAM E'" FIZE'RAM UMA · - - - _ .- - ,.... TICA SE R
.
EU

ENTREGANDO-A AO F0';:::_0N5Tli1Jtc;.AO QU� ATENDIA AOS INTERESSE.$ D.o. CLASSEDOMINANTEvv/ SEM SEQUER CONSULTAR-LHE__� 11 

MONTAGEM DO GRUPO PARTICIPAÇÃO

P. ROBERTO DE ASSIS

PROF. J. CARLOS DE ASSIS



\ DEVERÁ SER O REFLEXO DOS DESEJOS DE AINDA NÃO ESTÁ DEl='IN\C\Â. A FORMA COMO 
TODA A NOSSA goc1E()A.DE.1 E PARA ISSO $ERAO E$COLH1(».S A.5 �550A5 INTEGRAN-
É PR.EC150 QUE TODA A SoCJE;[)A.Ot ESTEJA T!:5 DA PRdXIMA CONSTITUINTE/ ISTO 5E:RÁ 
REPRESENTADA NA AS$EMBU�IA NACIONAJ,.. FEITO_MEDIANTI: UMA EMENDA. À AT\JAL CONSTI-CONóTrfUI NTE. SfNDO A5$1M, n.J PODERA.$ T\.JIÇA01 OU SE.JA1 VAI SER ELAOORAOA UMA 
SER UM DESSES REPRESENTANTES/ Ll:1 QUÊ VAI Dl"Z,,.E'R C.OMO SERÁ CONVOCADC\ 

r- -• \ lv\t>..5 COMO EU FAÇO PARA À A5SEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE:.' 

l�I 9ER UMA DE5SA$PE5$0AS1�-------1 i--------

QIJE VAI ELABORAR. A. 
t=====1 PRÓXIMA CONST11Ul�Ã0? 

\ 

MAS A PRINCÍPIO EXISTEM� MA-1.------,--------------------------. 
NEIRAS PROVÃ�IS,' .UMA. DELAS É Ã. A OUTRA HIPÓTESE É QUE AS INSTITUlY:ÕES NACIONAIS, COMO POR EXEMPLO, 
TRANSFORI-M�O 00 CCN6RCSSQ NA- A ORDEM DOS ADVOGADOS, AS AS50C1AÇZÕES DE MQRADQRF:5 E OS DIVfRSOS 
ClONAL, QUE '= C.ctvl!=()STO Dl\ CAMA- SINDICATOS �XISTENTES SEJAM CONVOCAOOS A APRESENTAREM CANDl()A.
RA DE DEP\JTACOS FEQERA15 E 5BJA. TOS QUI= PODERIAM CONCORRER À VMA ELEIÇ.ÃO PARA SER�M ESCOLl-\1-
DORES, EM ASSEMBLEIA NA.ClóNAL D05 C.ONSTITUIN"TES, Quf É C.Olv\O SE Cl-lAMAM AS PE.�SOA5 Q.JE 1Nlt6RAM 

CONSTITUINTE!... 
=::�,-::--::.-,-:::_��-;-.__��--:__--"-.._,.-:_�. --------, A ASSE MBU� IA CONSTITUINTE/ 

AH 1 •• EI\JTÂO, NESSE: 
CA,5O EU PODERIA SER 
Utv\ CCNSTITUINTE ... 
MAS ANTON\01 QUANDO 
i QUE HAV�RÁ A DEFI
N \�AO 50e.R.E QVEM 
11-·4'1::E>RARÁ A. CONS-

T lT\JtNTí:? 

11 POR ISSO É QUE NÓS PRECISAIV'CS PEN�
SAR MU !10 EM QUEM VAMOS VOTAR NAS 
PRÓXIMA!:'> ELEIÇ.:ÕES, FOIS NESSE CP60
SERA.O E5TE5 ELEITOS QUE CRIARÃO 
TODA..!;, ESSAS REGRAS TÃO IMRJRrAN
TES OC QUE FALAMOS ... 11 

.,VOTE ' 
fõM MIM 

�
n, !>OU o 

MAIOR, 

SE Et..E ITO FOR 

IS!:,() E AQUILO, FAZER
MUNDOS E FUNDOS, 
e,LÃ, &.Ã, 8l.Á, BLÁ ... 

VOCÊ SA&RÁ ATRAVÉS DA 
l 1MPRENSA, BRITO.' P-0.RA 1$50,

VOCÊ DEVERÁ A$51S"TIR AOS 
NOTICIÁRIOS NA TV, LER. OS 

JORNAIS, ACOMPANHAR OS 
DE::BATE:5 ... 

MA5 PRINCIPALME"NTE VCX:.E DEVERÁ 
PARTICIPAR DOS ENCONTROS E M0VI

MENTO.S PRó-C.ONSTITUJNTE. 

POIS É 15S0 MESMO 
O QVE EVVOV 

FA7.ER ! 

FIM 

MONTAGEM DO GRUPO PARTICIPAÇÃO

P. ROBERTO DE ASSIS

PROF. J. CARLOS DE ASSIS
/ 
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PROJETO EDUCAÇKO POPULAR PARA A CONSTITUINTE CEDAC-CEDI-CENPLA-CPO-CPT-FASE-IBASE-SEP 

RIO DE JANEIRO NR 3 - MAIO 1987 

FORMAS E INSTRUMENTOS 
DE· 

-

PARTICIPAÇAO POPULAR 
Can esta Inlciati va Popular se deseja 

aunentar o grau de participação direta dos ci
dadãos nas decisOes e planos de interesse cole 
tivo, na fiscalização dos atos do poder públi: 
co que interferem na vida social, no controle 
da gestão cios recursos p(blicos e no que for 
preciso para assegurar a eficácia das normas 
constitucionais. 

Os artigos aqui apresentados foram elabora
dos a partir de sugestOes colhidas, junto à P.Q. 
pulaç!lo, pelas entidades e pessoas que se art1_ 
culam, ao longo dos dois anos que precederam a 
atual fase do processo constituinte, em Plená
rios e Movimentos Pró-Participação Popular na 
Constituinte, espalhados por todo o País. 

ARTIGOS PROPOSTOS 

12 Para tornar eficaz a Constituição

Art. - Na falta da le� para tomar eficaz uma nonna 
constitucional, o Minist!rio Pl'.lbllco ou qualquer interessado pode 
requerer ao judiciârlo que determine a apllcaçfo direta da nonna, 
ou, se for o caso, a sua regulamentaçfo pelo poder legislativo. 

§ único - A declsfo favorável do judiciário tem força de 
coisa julgada, a partir de sua publlcaçlo. 

Se a lei do "Referendo Popular" já estivesse aprovade, 
as "Diretas Já" teria sido submetida à consulta dos bra
sileiros e poderíamos já ter un Presidente da República 
diretamente eleito pelo povo. 

3º Referendo Popular 
para leis e atos federais 

- Exeaplo: O auxílio-desemprego está previsto nas Co�
Art. - As leis e atos federais, relativos aos direitos 

do homem, às liberdades sociais dos trabalhadores e às condições 
mesológicas do país, serio submetidos a referendo popular, sem
pre que isto seja requerido por um número de eleitores igual a 
meio por cento do eleitor11do nacional 

tituiçOes brasileiras desde 1946.

l't> entanto ... 
Só em 1986 (e apenas parcialmente) passou a existir r.! 

almente, porque antes não existia a lei ordinária. 

Referendo Popular 
para emendas constitucionais 

Art. - A emenda constitucional aprovada, que tenha 
recebido voto contrário de dois quintos dos membros do Congres
so Nacional, e a emenda constitucional rejeitada, que tenha rece
bido voto favorável de dois quintos dos membros do Congresso 
Nacional, pode ser submetida a referendo popular, se esta medida 
for requerida por um quinto dos congressistas ou por -um por cen
to dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias, contados de sua 
aprovaçfo ou rejelçfo. 

§ único - No caso de emendas aprovadas, decorrido o
prazo estabelecido neste artigo, e nJ'o apresentado o requerimen
to, a emenda entrará em vigor. 

Referendo Popular é uaa consulta feita ao po
vo para que ele se aanifeste sobre u• ato do 
Governo, ou uaa decisão do Congresso. 

Exeaplo: �ita gente lutou pela emenda das "Diretas 
Já". 

Mas , lá em Brasília, a maioria dos parlamentares vo
tou contra. 

§ único - As leis orçamentárias e tributárias nfo serio
submetidas a referendo popular. 

Exeaplo: A construção de usinas nucleares que amea
çam a sobrevivência do homem e da natureza, não seria(!_ 
cidida exclusivamente pelo Governo, mas pelos braslle.!_ 
ros, diretamente, através do "Referendo Popular". 

2 Iniciativa Popular Legislativa 

Art. - Fica assegurada a iniciativa popular da lei,. no 
processo legislativo, mediante proposta subscrita por setenta mil 
eleitores no mínimo. 

§ l � - Apresentada a proposta, o Congresso a discutirá
e votará em caráter prioritário, no prazo máximo de cento e oi
tenta dias. 

§ 2� - Decorrido este prazo, o projeto vai automatica·
mente à votaçfo. 

§ 3� - Nfo tendo sido votado até o encerramento da 
sessfo legislativa, o projeto estará reinscrito para a votação na 
sessfo seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessã"o da le
gislatura subseqüente. 

Exeaplo: 70 mil cidadãos poderiam apresentar direta 
mente ao Congresso Nacional una lei que tratasse de for: 
ma mais justa o salário dos aposentados .  



CEDAC-CEDI-CPO-CPT-FASE�IBASE-PACS/CEMPLA-SEP 

RIO DE JANEIRO 
Nº 5 - JULHO 1987, 

CONSTITUINTE OU DIRETAS JÁ· 
UMA FALSA OUESTÃO 

5 /d.J# �., 
4 /r1JIS, "'

No momento atual as contradições se condensam, a
nunciando uma crise geral que concentra em si a crise 
política, a econômica e a social. O foco da Ct'ise se 
situa a nível do Governo, determinando uma crise de 
governabilidade. Com o consequente "vazio de poder" , 
diversas força$ políticas se apresentam para "ocupá -

_lo". Desde os liberais de esquerda, passando pelos de 
centro-direita até a extrema direita. E este contexto 
que explica as 11reapariições11 de atores como o gal. Fi 
gueiredo e os pretextos utilizados para reativar a 
LSN. Trata-se de uma luta pela hegemonia no seio do 
bloco no poder. Contudo, os elementos da crise econô
mico-social (desemprego, recessão, miséria �te) e se
us efeitos no cenário político (saques, quebra-quebra 
greves, revoltas espontâneas e "selvagens") ampliam o 
cenário da crise. Como resultante, a transição polít! 
ca encontra-se bloqueada, pois não conseguiu traçar/ 
uma política de democratização. Atuqlmente transfor -
mou-se numa consolidação conservadora. 

COMO AVANÇAR A LUTA POLITICA?

Neste contexto a campanha pelas "diretas já" res -
surge com grande vigor. Seus indícios, pesquisas fei-

QUf É QUE 
TU ACAA, ? 
RtlfAMAI? 

..._..-

W/f5. 

tas e os recentes comícios como o da Sé em São Paulo. 
Por sua vez, a Constituinte entra em sua fase de sis
tematização e votação do relatório Cabral. A que! 
tão que se põe é: como avançar a luta política? 
Diretas já ou Constituinte? 

De início é importante definirmos nosso cenário e� 
tratégico contrapondo-o ao dos adversários e inimigos 
e, principalmente, definindo seu conteúdo alternativ0i 

nossa proposta além da pur�·negação da ordem vigente. 
A Constituinte é um meio e não um fim em-si-mesma. 

Apresenta dois aspectos: um enquanto processo jurídi
co-formal, desembocando numa nova Carta Magna; outro, 
enquanto processo político real pleno de possibilida
des para a participação dos movimentos sociais. O pr.:!:_ 
meiro, no campo da democracia representativa; o segu!!_ 
do, no campo da democracia direta. Entendemos o segu!!_ 
do como seu aspecto principal; o primeiro como seuª! 
pecto secundário, porém não menos importante. Acredi
tamos que a democracia aavançada, moderna implica uma 
síntese entre a direta e a representativa. 

A consolidação conservadora privilegia o cenário/ 
congressual, fechado, elitista, que só se dinamiza P� 
la pressão da sociedade. Já nosso cenário é o social, 
aberto, de rua e de massa. Para o bloco de centro�di-



\ 

reita no poder, a Constituinte é um fim, e não abrirá 
mão deste instrumento para consolidar seu regime. o 
Congresso Constituinte foi convocado para este fim. 

Nossa visão estratégica aponta para a constitui
ção política- do povo, o que significa um pfocesso
político longo, tenaz, com avanços e recuos. A longo /
pr?Zo se expressando organicamente em um bloco his
tórico, e poli_ticamente num projeto alternativo 
de' sociedade. Este é o objetivo que deve tomar cor
po em propostas concretas em cada conjuntura; buscar/ 
mediaçõe�, engravidar a história. 

DIRETAS OU CONSTITUINTE? 

Devemos acompanhar a realidade viva que se apresen
ta a cada momento. Pode-se mudar de tática em 24 hora� 
porém, jamais de estratégia, a não ser por oportunis 
mo ou radicalismo estéril tipo "tudo ou nada", que só 
�duz a uma saída: o nada. Assim, a luta por "dire _ 
tas já'' significa mudar de tática, refazer rumos, mas 
mantendo o eixo estratégico. 

Voltemos à nossa questão inicial. Uma posição de -
fende "diretas já''. e outra Constituinte. Ambas com ex 
clusividade. Cremos que o erro não está nem na� dire-:=
tas nem na Constituinte. Ora "diretas já" é uma luta/ 
constituinte enquanto luta pela soberania POP.ular. o 
erro está na exclusividade, na exclusão mútua�na sepa 
ração. C-0mo dois contrários, ambas se atraem e se ex: 
cluem, mantêm relação de u�idade e de luta; são indi�· 
saciáveis na atual conjuntura. 

E fundamental avançar a luta política e não a fare 
mos nos apegando à fórmula Constituinte exclusivamen: 
te. A Coostituinte enquanto fato jurídico desemooca / 
numa Constituição conservadora; tudo aponta neste sen 
tido e não podemos manter ilusnes pois teremos desil� 
sões futuras, a curto prazo. Este aspecto da ConstitÜ 
inte é o "velho" que deve ser "negado", "superado"./ 
Contudo, conservando o que é ''novo" dentro do "velho", 
resgatando-o e jogando-o adiante. Este "Novo" está no 
seu aspecto de luta constituinte popular, processo po 
lítico que nos permitiu acumular forças (plenários, 7
comitês, propostas, as 30 mil assinaturas, caravanas, 
manifestações), conquistar espaços na sociedade, mes
mo no Congresso Constituinte e criar propostas-. Este/ 
aspecto se mantém vivo, faz parte do "novo'' que deve/ 
ser resgatado, incorporando-o às nossas propostas pa
ra avançar a luta em direção às '1diretas já". Resga -
ta:r a luta pelas diretas, porém, "conservando" o acú
mulo de forças conquistado na luta constituinte. Qe� 
de a campanha das "diretas já" em 1984 muita água pa� 
sou sob a ponte e temos que canalizá-la para nossos / 
moinhos, dando um salto de qualidade na campanha das 
"diretas já". 

Constituinte e "diretas já" avançam combinadas, po 
·rém com peso desigual. Enquanto a primeira se esgota/
em alguns aspectos e se renova noutros, ao se "incorp.2_
rar a nova etapa da luta-política, .a segunda represen
ta uma avanço na luta política. Hoje, Constituinte c�
mo um fim significa legitimar a consolidação conserva 
dora.

-

Entretanto, "diretas já'' é apenas uma forma vazia.
Gira em torno de uma contradição conjuntural /
não estrutural, se bem que possa ser principal na con
juntura, Abre, pelo menos, dois cenários passivei�: 7
um positivo, se resultar na eleição de um Presidente/
progressista; outro, negativo se resultar na eleiç�o/
de um Presidente conservador. Em suma, avança mas não.
resolve. Não tem fôlego a longo prazo.

-�·· 

Torna-se necessário um conteúdo que dê vida à ·for
ma "diretas já". Esta deve estar centrada.na própria/ 
dinâmica dos movimentos sociais; ter como eixo um� i
contradição de caráter estrutural, elevando o conteú
do e a forma da luta política, significando um salto/ 
ele qualidade. Resolvida a questão "diretas já" esta / 
tornar-se-á "velha", se esgota; seu con.feúdo é que se 
rá o "novo" que impulsionará a luta política à longo
e médio prazo. 

D1VIOA EXTERNA 

A atual política econômica está voltada para a
q�estão da dívida externa. Esta é a principal questão 
da políttca internacional. Aponta para uma cont�adi -
ção d.e caráter estrutural. Deverá ser o eixo áo con
teúdo das "diretas já". Puxando em torno de si bande.!_ 
ras de luta que a traduzam concretamente para os mov.!:, 
mentas sociais: reforma agrária, reforma urbana (mor! 
dia, transporte, solo urbano, saúde, educação etc),/ 
política econômica (contra recessão, desemprego, con
gelamento �eal de preços, salários 'etc), democracia / 
-real (c0f'ltra LSN, repressão).

Este conteúdo avança a luta política numa perspec
tiva. de classe de caráter s.ocialista internacionalis
ta.� lúta é con�ra o _grande capital.iQternacional e
seus associados locais. Nem um traço de nacionalismo.
Aglutinar os trabalhadores e os povos espoliàdos do
Continente latino-americano e de outros Continente.s.

Cremos que nesta perspectiva poderemos avançar a 
luta pela consti tuiçãq política do povo. A mé
dio ou longo prazo se expressará em um Bloco Históri
co e definirá a partir de suas próprias lutas, diale
tizando prática e teQria, um Projeto alternati�o de / 
caráter socialista. 

j • 
•Cláudio Nasci•ento 

Rio, 16 de julho de 87 

PROJETO ED. POPUL R PARA A CONSTITUINTE 

Rua Benjamin Constant, 108 
Glória - 20040 Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 242-9693 A/C Floricena 

• 

••
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� 1 • DESTAQUE DO LULA( 1/UM. 3792} - REFSRC:NTE AH TODO O ARTIGO 13 
°"1 DO SUBSTITUTIVC Nl.lX.0f, QUF. ABORDOU, DE �.A.�EIRA GLOBAL , 
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1
• OS DIREITCS DOS TRABALHADORES S DP. FC'RMA ESPF.CirICA, A 

ESTA31LIOADF: AOS 2 MESES DE TRABALHO., PROIBICAO DA DC:JPEDIDA 
SEH JUSTA CAUSA., :-\AIIUTENCAO DO SSGURO-DESP.�PRF:GO, FGTS, 

1 E AVISO PKEVlO. 
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02. ALU!ZIO CA�POS
0:J. BERIIAR.:lO CABRAL 
04. C!,JU,0S SN;TAtalA 

05. CID CARVALHO 
06. FER!IA.'WO BEZERRA COELHO 

07. F'SR;/AJTDO GASPARIAfl 
08, FSR:IAIIDO HEt:RIOUE CARDOSO 
09. JGSr:H RICIIA 

10. JOSCH SERRA 
11, JOSbn ULISSES DE OLIVEIRA 

12, t-:lLTO/; REIS 
13. PRISCO VIAKNA 
14, REIIATC VlANIIA 

l 15. RODRIGUES PALIIA 
15, 5EVEi0 GC�ES 
1 7 • ._,ILSC!i �AR'!'I!:S 
1 ti. ALC:::II Gt:E:RR;. 
15, ALOYSIO CHAVES 
20. A!ITOIIIO CARLcs· MEN::lF:S THAlo(E 

21 • ARIIALDO PRIE:TC 
22. CARLOS CHIARELLI
2:J, C!IRISTOVAI-! CHIARADIA 

24. EDXF. TAVARE:J 
25. Ei!ALCO TIIICCO 
26. f"!U\llCISCO 3F;�J AMIH 
22, F"R,;;:çrsc, om:r:""J 1.ss

21! •• IJIOCEIICTO OLIVF:IRA 
29. JOSEH JORGE 
30; JCSEH LIHS 
31; JOSEII SAflTANA DE VASCOIICELOS 
32 ! JOSF;JI ·rHOY.AZ r:or;oH 
33. LUIZ E:DUA.RDO 
34. lo!ARTO ASSAD 
J5. OSVALDO COELHO 
J6; PAOLO Pil'.EIITEL� 
37. RICARDO f'IUZA 
38. � 
39. ANTOIHO CARLOS [OUDER REIS 

40, DARCY POZZA 
41. GERSON PERES 
42. J ARBAS PASSAR II.MO 
<3. JOSEH LOIZ MAIA 
44. · VIRGILIO TAVORA 
45. ALBA!IO FRANCO 
46. D!::LIO BRAZ 
47. JOSE TAVARES 
48, HARCOS LlV..6. 
49. JOJIAS PII/HElRO 

• 50. J OS E:11 LOORENCO 
.. 51. RICAJWO !ZAi! 

• 52, AFIP DOMH:GOS 
53. F:H �IARIA EYHAEL 

RESULT:.DO: 
SIM: 38 
IIAO: 54 , 

·'

2 , Df:STI.OOE DO PAULO PAI)o(( IIU�L 125) CA E:-!EIIDA 34287-8 - RC:f'ERENTE A 

0 

IIICLUSAO DA lGUALDA.'.:E D& CI!1E1T03 E!ITRE, OS TRABA:.HADORES URE/IIIOS , , :-;E RURAIS, OU SEJA, ACRESC:::IITOU AO SUBSTITUT!V::l DO, CA�RA�. , �-, ; •• ffiCAR..VITU Dr. P!F-t:I'rC3 TA.K3F.:l-! AOS TAABAl,HADORes Rui<A::S. :.:,• .:-, :r, ;· : º."'; .•. :! ·. 
• -SOMENT'E: O Dêl'CTADO lU CAR.DO F'Illz.A VOTOU COIITAA, .'� :, /� �-• ·y :--<·· ·J:'--';";" ·:' • f"''

-,, •' ; ,.�� r:: , .. · .. , , . � . l• 

-
DC:STAl,IJf.S COl/SERVAOORES: 

•••••••••••••••••••••G• 

, DEJSTAOUE 00 GASTONE RICIII(IIUM,J066) - t/A VEROAOP., UMA PROl'OSTA 
PE!lTA APEtlAS PARA SE CONTRAPOR AH PROPOSTA 6081<1': DIRF. l'l'C!l llOS 
TiADALlfADORF:S 00 LULA, POf�TMITO, APE!SAR DE OE�·r.NOER A F.STARl -
LlOADE DF: F;MPRECO(CDS.i C/ 12 MF:SF.S), E GARAtlTIR O ,.VISO PREVIO 

NO CASO DE DSSPia:DIDA SEM JUSTA CAUSA, P.11 llt�A F:HENDA REACJ.OIIA-

nA, Ul-(A vr.z QUE Al!RF: ESPACO PIIRA A CF:SPEOTDA SEH JUSTA f';AUSA, 
-PARLAJISNTARES QUE f'Oli:AM A PAVOR DO U!;STAQUF.: 

01, THF:CDORO l�StlOES 
02. /\RIIA!.00 PRIETO 

J.'.). PRAIIC1SCO DO!lNF:LLES 
04, JOSF:11 Lrn:. 

05, LUIZ EDUARDO 
05, OSVALDO COELHO 
07. RlCARDO PIUZA 
08, ,SàtiDíB C,W/\LCAlrll. 
09. DA2CY POZ1.A 
1 O. J ARBAS PAS SARINlfO 
11. VIRG!LIO TAVORA 

1 2, CASTOtlE lllClll 
13, ALBI\NO FRANCO 
1q, MARCOS LIV./\ 
15, JOSF.ll LOURESCO 
1 6. R lCARDO IZAR 
17, AF'lP DOMINGOS 
1 8, JOSEH MARIA E'fl�AEL 

RESULTADO; 
SIM: 18 
IIAO: 75 

2 • Of:STAQUE DO DARCY POZ2.A( llU�!. 005090-6 7) - REf'F.l<F.ll'nl A PROPCST/\ 
DA l'f.OflRACAO DOS EMPiF:SARIOS DO RIO CRAl:OE DO SUi, scma: D I RfI'l'CS 
DOS TRABALHAOORr.s' 'l'.'�'.B!::M PARA se: CC!l'l'R/\PCR AH Pl(OPCS'f.\ PRO-
C:{E5SISTA DO LULA. F.S'l'El DE!:'l'At)lJf), UL'l'l<A-CôN�f:léVACOII, l,Aü 
CEF'J:IIIA A ESTABXl,IDAD!:: OE E�1PREGO, PROIBICAO DA CE::lPF:C.lDA S�M 

JUSTA CAUSA, ALEM OE COLOCAR A INTEIRO CRI'l'E:RIO DA '' LF:I' 1 A 
QUESTAO DA INOSNIZ/,CAO ACS CF.::JPEOIDOS, 

-PARLAMEHTARES QUE F'ORAM A FAVOR DO DES'l'QUE: 
01 . CARLOS SAt/'l'AIIA 

02, PERNANDO GASPARIAN 
03. JOAO CALMOI/ 
04. JOSEH !'REIRE 
05, JOSEH GERALDO 
06. MILTON REIS 
07. PR!SCO VIANA 
08. AI..OISIO CIIAVES(At.O'i'.SCO CHAVES) 

09. ARNALDO PRIETO 
1 O. ERA.LOO TitlOCO 
11. f'RAIICISCO BE:IIJNHM 
1 2. FRAHCISCO DO:HIELLES 
1 3. JOSf:H LINS 
1 4. LUIS EDUARDO 

T5. OSVALDO COELHO 
16, PAULO PIMSNTEL 
17. RICARDO FF'JUZA 
1 8, SANDRA CAVALCANT I 
1 9·, DARCY POZZA 
20. GE:RSOII PF:RES
21 , JARDAS PASGARH/110 
22, JOSE:H LUIZ �AIA 
23, VIRGlLIO TAVORA 
24. AN'l'CIIIO PARlAS 
25, ALBANO F'RAIICO 
::!6, JOtlAS PIIIU��IRO 

.){· 27. JOSE:11 LOUREJ:co 

U\ 
26, AF'tf p�MINOCS 

., .. 

,,.. i . ,. ' � um�L�;��-= . -, ... , .... -,.T•,· - -� � .. ,.� 

�' ;;., J.nOL 64, , , 1,, 1 \ • "Í' LL.;: .-1,.1-, .!.�......... - .. - C""'-" _,_� .......... ,.__ __ �:_.i..Ll�-.. •. ..__ ... -- .....i,-".,,.;..,._... _.L." ..... :.t.. 

1 1 1 

i 

i 

l .... 

,,,\ 
• \ 1 

1 1 
1 

1 



.. 

. .. 

1 
J 

!- l 

.! • º,X �o::;&.v-A!; {t:t:}t. l�16} !�:PC�TA�TE .[::cr..:.::2, ��'!A vr.z. c:.n: FOt 
A T:-'i':'.\TlVA DA ::>nF.lT ... CF: VOTA� :tC•A:'.E:i-r::: A Pf'CPCSTA ,\.�T:::HCR 

,\ ?RCPCSTA ;;e tEP:JT,\.;;O CAl<CY P::JZZA, PO!IT,\.'iTC, jAH VCT�LA, 
SC3�Z A J�.!S:'.;AO SFJ! JUSTA C,\::;=)., PO� ==�T:::crR, Es:-� :::PL-r.;zo, 
c:::e: HCSUBSTir.;-:-1vo ::o CAORAL JA.'i ESTA?. CIT..CA A P!?CIB!c,;o 
:E ��!SSAO I!�OTIV,\:JA. EST� Vr:':,;CAC FCI �c-:-rvo ::F: ::;:;spsr:s,\O, :cs 

Ti::Aa.;u;cs :u, SIST'EX,'\TIZACAC i'O!? �1-'.A liC�A e: :-(EIA i'A?. A C(;E 
P�!DS PL':lE:Ss:: VOT,U o:;; MA::::121. CCE:-<?.E::TE, JAH c;;e: llA vc-::;.CAC CC 

DES1'AQC:: CE OARCY POZZA O Pl-!Oo f!AVIA VOTADO CC!lTRA. 
-?ARLA.'!F.NTARES QUE FORAM A FAVOR DO CESTAQUE: 

01 • CA:.U.OS SAl(TANA 
02. CIO CARVALHO 

OJ. FERNA�1>0 BEZERRA CCF.LHC 
04. FERN.U,'.DC GASPARIAN 
'O';. JOSF.H GERALDO 

06. :cse:tt ULISj-.S CF. CLIVRIRA 
07. �ILTOII REIS 

�8. PRISCO VIAGA 
09. RAI�UNDO BF.ZF.RRA 
10. RODRIGUES PALMA 
11. ALOYSIO CHAVES 
12. CHP.ISTCVA.X CHIARADIA 

13. ERALOO TINOCO 
14. FRA:.c:sco BE:IJA.'!rK 

1 5. rnoc:::�CI:l OL.IVF:IRA 
1 6. .,iOSSH LINS 
17. JOS:::!i SNITA!IA DE VASCO:ICELOS 
18. L�IZ �UAROO 

19. CSV!\LDO COELHO 
20. PAULO PI'ME:IITEL 

_21 ,: RICARDO FIUZA. 
22. OAiCY.POZZA 
2J. GF:RSCN PERES 
24, JARBAS PASSARWHO 

25. JOSEH LUIZ MA.IA 
26. VIRGILIO TAVORA 

27. ALBANO PRA.'lCO 
28. KARCCS LIMA 
29. JOAO MENEZES 
30, JONAS PINHEIRO 

J1, JOSEH LCURE�CO 
32. RICARDO IZAR 
33. JOSE!i 1!AR!A EYMAEL 

34. .....,.t" -. �nr - S 
RESULTADO: 
Sl:M: 34 
,fAO: 

e 

4·. DESTAQU� DE A.V.ARAL NETO(EXENDA NU!i. 30413) - REFERENTE AH PENA 
::>E MORTE :;cs CA!:OS DP. P.STUPRO, A!lS!\.LTO e:- SEOUP.STRC SEGUlDCS 

OC: HORTE •• ESTA QOESTAO TEVE VOTACAC P2.CIL, KAS COMO EH UM 
TEl'.A QUE POLEMIZA JUNTO AH OPINIAO PUELlCA, ACHA.'IOS POR BSl-! 
IUCLUIR NA SELECAO PARA O PLACAR DA CIITELAf-lDIA. _. 

-PARLA.'1E11TAAES QUE FORAM. A PAVOR .>O CF:STAQUE: ..-
-" .-

Ol. TRECOORO MSNCO:S 1···, __ ...:,.-, :;.•" -
02. JOSEH LINS 

· OJ, LUIZ EDUARDO 
04". PAULO PIMe::;T:lL \ .
05, FRNICISCO ROES! ''-

RESUL,:c.a.18.1�---, 

·' -

....
. , ., 

' --"'·'!'�,---�---

. . ··'.· ...

.. . 

J 

' 
-. 

� 

·"1

, ...

1 



•••••�••••••e•••••••••••••••�:.:��:!!��-��-�:�;��;:�?�� 
� ESSA SEHANA NI\O IIOOVE DESTAQUES CONSERVADORES·. OS DESTAQUES • 
N I' FICAR/IH ENTRE PROGRESSISTAS MODERADOS ATER PROGRESSISTAS R/1,DICAIS. j 
J

!ll 

�,,.
06 BESTAOUES MAIS PROGRESSISTAS A RESPEITO DOS SERVICOS -� 1 

EXTRAORDINARlOS FORAM REJEITADOS; S/10 ELES: , J.i:,. 1 ' ;. �t '� \,.; /1) DESTAQIJ� ;o DEPUTADO EDMILSON V/\�ENTI�(P� ;o ; t1 �Ef�m; k ·1:· 1
1

�' l 'I 
� SUPRESSAO DE SERVICOS EX'l'RAORDINARIOS. A VANTAGEM DESSE ::,Ji, �.!. 
11� DESTAQ.US SERIA O AUMENTO DE llUHERO DE EKFREGOS. *.f �•• : .S�f' ' 
"'I ,,.,.,, ,, - ..•• ,. ,�"'�$t� .... ·.:-r··,; 1 .. �;;.,. .. , lN B) GER,\1,DO CAMPOS ( PHDll DF") ' QUE APRESENTOU. 2 EMENDAS PROIBINDO o 1,.� 't; J 
l� SERVICO EXTRAORDII\AR!O, SENDO QU6 UMA S011 O PERMITIA EM CASO '41{ � ., 

t-,1 1 DE f'ORCA M/üOR E NA OUTRA EII /\CRESCIDO .EH CASO -OE EHERGEIICl/1. i&-3°,it. l t 
r-. /1 PRIMEIRA DEFENDIDA PELO DEPUTADO NELTON FRIEDRICH(PHDB PR). /1-�r,;f,.;;c,i;I 

E A SEGUNDA, /1 .MAIS Rt\D'ICAL, DEF'ENDIDA PELO DEPUTADO PAULO P.Ail'I t°f,;H� 1, 

1 

(PT SP), DIGO, (PT RS). "��- · . "�,;!_f4f"-Jls • i'.i�1(1./[ til 
• t.� • l, ftl-v J�- :J !P,cl'' • i J,.. • 'i t"':llt' r 4 * • ";'Ap, • 

. .... J'-•' i. �,.. 't°'�(. i..• 7� � 
DESTAQUE APROVADO SOBRE ESSA QUESTAO: •, • '� ·1 � t/'•• l/;j "; 5 "' 1 .,_ 1 

·;�;;�;��
A

;.;,;;ri;·;;�;�;i;;,;;;·;;;::"�oNTEUDO;. :�EMUNE::C�O E� 
1
'· l!] 1 

DOBRQ PARI\ O SERVICO E;XTRAORDINARIO .:; , , •4.t, , -. ,t ' � 

� 

0 

:::::::•:::;:"':�:.:�::�::•v::: mKD/ ,;o;,( m:o,, 
� 1 /\LUISIO CllAVES, ANTONIO CARLOS MEl'ffiES TllAflE, CARLOS CHIARELLl, i:il ARllALDO PRICTO, CHR1S�UVN1 CllIARJ'J>I/1, EDME TAVARES, ERALDO TINOCO, 

t,;;;: INOCENCIO OL:tVEIRA, JOSEJI "JORGE:· -:JOSE SA11TA11Jrm:""VASCONC'EL1JS;" •.-. • 
JOSEH TOIIAZ NONOH, LUIZ EDUARDO, JOSEH JOUI(ENCO, PAULO PIMEIITEL,';. \ lANTONIO CARLOS J::OIIDER REIS, D/\RCY POZZA, JOSEH LUIZ MAIA, 

-.;J J 

' SIQUEIRA CAf!POS, DÉLIO ORAZ, I!;lRAEL PINHEIRO, MARCOS LIMA � 
ERRATA: JOSEH LOUREllCO, NI\O JOSEH JOURENCO 1 • � 

� 
1 · �- ��.,. V , .J:" ::- , ... t 
·- ----, 1:oTAl, DA VOTAC�?:....,. srn __ - 53_ _ - --- -�- - --� 
1 _ � _ • _ _ = .,NAO 311..,.=..=.---- ---:•I 1 

t'l � ��g��o��s��gg�E�������RO��
s
������;if�i"Eic1�í����ir:1���E�� ,-. n

,

� 1 
� PROJETO COllSTITUClOIIAL DO RELATOR. CABRAL, QUE PREVIA!ll!B1JIOR.AS. � 

1 � CONTEUDO: DORACAO MAXIHA DO TRABALHO NORMAL SEMANAL'"'..DE 44 HORAS "E 
� "JORIIAD/1 DIARIA NAO SUPERIOR A 8 HORAS ·, � ·.: • 

!'
' 

� 
PARLM!EIITARES COIITRA /1 EJ-IEIID/1 APROV���- " "'>;te-·, , ,:r._.,,,., -: _ ., ' 1 

..,._ ABIGAIL FEITOSA, ADE!U.R ANDPJ\1>E, CRIST:LNA TIIVARES;:-�FRANC:ÍSCO·�- - : 1 PJ;IITO, IIAROLDO SI\BOIA, JOSE PAULQ BISOL, llELTON FRIEDERICH, 
OSVALDO LW.A F'lLHOS., PAULO RAMOS, SIGMARl,NGA SEIXAS, AFO!ISO' ARINOS, 

.. RJOAO NATAL1 ROSE DE rRF:ITAS. ULDORlCO PIUTO, VIéf;HTE BOGO/ 
Vl.LSOII SOUZA, BOCAYUVII CUlltlA, AUGUS1"0 CARVALHO, BETH AZIZE, 
8RAIIDAO MOl:TEIRO, LU!S IGNAClO LULA DA SI�VA, PLIHIO DE �RODA 

1 
SAHPAIO, H�OLD� LI� ..:_:;.:M<'i...,,; �::..,_� ::..J..--

e 

e TOTAL DA VOTÂcM:··-;I� --:-�i--�� 
� NAO-?J k llJ ADSTENCAO-OÍ 

' . . , '.. � 
N �BS • : os PARLAMEIITARES PROGRESSISTAS OUE VOTA.RAM CONTRA AS 44 H f;": M VERDAl)E PRETF.IIDJ;I\M APROVAR UM OUTRO DESTAQUE QUE PREVIA 42 ��!s � ENTRETANTO, ESTE ULTIMO, FICOU PREJUDICADO EM FUNCAO DA APROVACAO • r"-ii llO DESTAQ�E DE GIISTONE RIGi:II: .. , ._,r� .J�Ç � 1 TERCEIRO DESTAQUE APROVADO ��;r IRl-!A PASSONl(.PT SP) - COIITEUDO: LICENCA REMUNERADA SEM PREJUIZO DE EMPREGO E DO SALARIO PELO PRAZO PE PELO MENOS 120 DIAS .AH GESTANTE ... .:-.,._. _ 

-: " . PARLAMEN',l'ARES C'ótl'l'RA A EMEIIDA APROVADA: 

\_; 
ALUIZIO CAMPOS, THEODORO v.&NDES, AR NALDO PRIETO, lNOCE!/ClO � OLIVEIRA, JOSEII THOMAZ NONOll, LUIZ EDUAP.00 JOAO MENEZES, 

lt: JOSEH LOORENCO, OSVALDO COELHO PAULO PIMENTEL, RICARDO F'IOZA, "'14 GILSON MACHADO, RICARDO IZA:R. 

TOTAL DA VOTACAO: SIH-65 
NA0-13 �

"l r '.'.'.!!i���.::;�;;�:i 
til 1DF;STAQUE DO DEPUTADO BRANDAO MONTEIRO(f'DT RJ) - CONTEODO: DURACAO t,,i.! 

DO T,RABA.1110 NAO SIJRERIO� AH,. 40 HOAAS SEMANAIS. I -

PARLAMENTARES CONTRA AS 4 O HORAS SEMANAIS: �rfl 
\,; ARTllUR DA TAVOLA, BERNARDO CABRAL, CARLOS SANTAJ:A, CELSO 

1
� DOURADO, 6GIDIO FERREIRA LIMA, FEJUIAHDO BEZERRA COELHO, FERNANDO ,-.. HENRIQUE CARDOSO, J OAO CALNON, JOSE H • RICFIA, jOSEH SERRA, � 

I 
llELSON JOBIM, PIMENTA DA VEIGA, PRISCO VIAJ/1\ RENATO VIANA 

, iii VIRGILDASIO DE SENNA, ALCEHl. GUEjUlA, All'l'ONIO• CARLOS MEHDES THAME ARNALDO PRIE'l'O, CARLOS CHIARELLI, EDV.E TAVARES, 

J 

L...,. ERALDO TINOCO, f'!ll\NCISCO BEHJAMUI,. IHOCENCIO OLIVEIRA, 

,· r- �
0

�'.
1 

.• -:
R

�, ._ =����-��
li

�� =--����
l
-�

ANT
�

l
�-��

tONCE�Q�,. J����_:!1-��z___ 
,-

,

IIOIIO!J, :.LUlZ.:-EDUARl)O,, MI\RIO 

.

A
.
SSAD*:ªÔ3VA.LDO COELHO, - PAULO l'IMENTEL, � RJC A.RDO FIUZA, SANDRA CAV ALCAN1'I, ANTONIO CARLOS i::DNDER REIS hi: 

DARCY POZZA, JARBAS PJ,SSARINHO, JOSEH LUIZ MAIA. VIRGILIO TÁVORA, 
� 1 �gLF'O OLIVEIRA, SIQUEIRA CAMPOS, ALBAIIO f'RANCO, EUCLIDES SCALCO, l � 

· '.fSRAEL PINHEIRO, !�ARCOS LIMA, ROBERTO BRANT JONAS PINHEIRO ,._ 
JOSEH LOURENCO, HOZARILDO CAVI\LCAl:l:rI, PPES LAND}:ll(PAES LANDit'.) \.! RlCARDO li.AR, BOl,IIFACIO DE: ANDRADA. 

' 

� 
� . 

�T�;AL DA VOTÂêAO: 
li!��- 40 

. 

h 1 "'! 5, G 

1, 



.. ... -
- .. � - .. , ...,,., ....... oi .,. ..., r..-- ...... - -.. l r�--;E�;;� �;"i>fpumfc; .'J o;;;;-;--��T {PFl-iht:.'rcó7T'E";;õ�iS$.. �@i.-� N '"JORNADA DE TRABALHO DE 6 li ORAS .:PARA .TURNOS :INHITERRUPTOS '.DE�' t'°;t' �:

� REVEZAKEllTO E PARA AS l',AES COM F.ILHOS MENORES.I>E-;J2 .ANOS ou�,..;:;.�
"" I .DEF'ICIBI/!�� F.lSICOS OU MENTAIS�!;··�-?•�- �����-.t_Ç�-"' ,�f'!' :.

�1 

, 
-=-�c... -� i:':;o.. :-,.. _,z; -1,·--7" .. � ... -". . -1"�-..:-; � .. �; -;;..:�����):'" - �'; ..L-':;_� 

l r • ·pAR.LAME.?.'T·"�s col\'T"'· A �UEND·· - • ..r·� "'l': .. ,...�,,.. ... �::---� .-... ·-· t..: 

l 
..,..____ � .� . .L,J·,1 n. i.. L ..... .... �•� �--�,.:- X� ..... -,... :.!I

- • A111;i:rL n:7rosA,- �E:;·t�m�-;�
:-

-==�R-;;�o "���s��� �
. MOSCOlil , CARLOS SANTANA, CELSO DOURADO, CRISTINA TAVARES, • 

• ,. 
h. 

EGIDIO FERREIRA LIMA, F'ER.llAh'DO GAS'!'AP..lAN, FERNANDO HENRIQUE ��li
1 

CARDOSO, F"EP.NANDO l.YRA, FRAllCISCO PINTO, ..AROLDO SAl30YA, -�f;;_,-., ___ _ 
JOAO CALMO!i, JOAO HERRM!-IAN NETO, JOSEH ULISSES DE OLIVEIRA•:- 7 

1 
� I-IARIO LIMA, NELSON CARllEIRO, NELSOli JOBIM, NELTO!l F'RIEDRICR, 

j 

w NELSON GIBSO!l, OS',/ALDO LIMA FllHO, ...PAULO �os, PR!SCO VIANA, 
"C,: RODRIGUES PALMA, VIRGILDASIO "DE SENNA., ARNALDO PRIETO, 
• t -ERAl.DO TINOCO, JOSEH SAl'lTAllA DE V:ASCONCELOS, PAULO Pllr.El\"TEL,

1 N SANDRA.-CAVALCANTI, :JARBAS PASSARINHO, JOSEH LUIZ !',AIA, i lij :3RAlIDAO
-: 

MONTEIRO, LYSANEAS MACI:_: • : ;��ON�.--.. ���� ,;;. ;�OLF'O ?0:_,l!_E:�: 
t,;;: M:TONIO MAEIZ, .EUCLIDES SCALCO, -:ISRAEL J>IN'HEIRO, JOSEH COSTA,. _:;-: 1 MIRO TEIXEIRA, l:ELSOl, liEDEI:IN, OCTAVIO EL!S10, ROBERT O llRANT, _..,. -.l 

ROSE: "DE FREITAS, ULDORICO PINTO, VI - . ..,_ - - � " - -- h! · ��· ..,. 
LSON SOUZÂ, "l30N1FACIO""DE �-- :!I 

AlIDRADA, 130CAYUVA CUNHA. JOSEH GENOINO, JOSEJ-l MARIA .EYMAEL, r.: 11 

1
BCTH .A2.IZE. "':"'/"-�·"'='- �-;::. �-,:· *,,..,. · · ---

..._ ! - - - �-·<:. - -:----< - 4 .. -·----�.. �-..Q��.:::-...-----� .,...__,.. :•1 TOTAL DA ·voTACAO: .SJ:�- •4 \,; 
1 Y '1,AO- 53 � 
! �- ABSTEllCAO: 01 

1
I, ta; EM TEMPO: NO PRIMEIRO DESTAQUE, DE AUTORlA 1)C DE:POTADO J.DEMIR 

� AIIDRADE. ACRESCENTAR OS SEGUINTES PARLAMENTARES QUE 

N FORA)-; CONTRA : 

lil. 
mmc VIEIR A, EDSON .LOBAO, RICAPJ)O IZAR, ADILSON MCTTA •. 

:- � 1:0 TBP.CEIRO DESTAQUE, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
i 1 :BMIIDAO MONTEIRO, RETIRAR O "PARLAMENTAR CHR.ISTOVAJ-; 

-..a 1 j CliIARADIA DA RELACAO DOS PARLAMENTARES CONTRA h! l, • -.. _ -� :.'( 
.--'�-�. r,: 

j• 
-� � � ·� BRASILIA, 1 .5 DE OUTUBRO DE L987 ,ri 

_ _ _V_. _ 00 
�...__:-�·,rn�TITUTO DE EST�DOS SOCIO�ICO�INES�-

-= 

"; �-J3,:.l':. REC:?.?. •..• ?.?.O.t��<>-=..c:;,. :or-::'•""T• "U� Gº'"'o• B""V-.nEsr, � -= ,=f\J(·"··e31r-s1:-"'R+ -- -�.i.n .. .,.,...,..,,_,., .. '"" u,.,..,. ,_,., • · • k � � t.,.., _., • 
� -l �1 21619CP..EA BP.T � - .· ...,,...,...,...,.---
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·:
l l -. n!:STr�o;;r. DO CEPUTADO ROBftTt' FREIRE ( rCB PE), . ·-NêifC:- _,, .

. 
, 

OB!:!::P.VAf:0!: ;,Pr-;::1.s m:A �:C!,IF'ICACAO COM Rf:LACAO AC 11:c.::so /XU, 
c:ir ,RATA DA ttr:1.::.1,CAO Gf:A':'UITA DC RAD!O E ::>A TCLEVlSAO. ::>E 
ACO!:::>C COM o DCSTAOU:: A l!TlLIÍ.ACAC DCS Y.CICS Dr. cc�:tll,ICACAO SERAfl 
•• cor;,c J;Y.E: A LE:I DETF.JU-:INAR ••• 

I \: PAR:,Ar:SJ/':'ARES cc::TRA: THl:ODORC P.El\v'l:S, DELIO 'SR.l.'Z, t:ARVOS L:lMA, .
:'"\ I..LCCl\1 Glif.F:RA, CH;:;STCVAY. C;{lA.s.ADIA, HERALDO ':':!{OCO, FRANCISCO 

1 lti B;::._;;t�ll-!, MARIO AZSA;;., CSC!.R CCRRC!., PAULO P.::,:r:::Tc:L., DARCY 
PC::.z;., JOSEH LUIZ �IAIA, \'IR.Gil.IC ,AVOAA, JOA:;; Y.C:llE:Z.ES, OSVALD!) 

: � cor:L�O. REIIATC VIAl:A. 

:_ � 
PARLAM!::lITARES AUSC!ITES: 'ALUIZIO CAHPOS, �CELSC DOURADO::, 

f"'. 1:>CJ::; CAAV 1.LllC, ",r.?.NA?,DO 'SSZP,RI<A COELRC, f;-F,RNAIIDO GA5?ARIAN 
; b �,!:.'!NA!,::>O .LYRA, '..;oAO CALMON, IJOSEH F'OGA CA, 'l;os;:;; rRErRi::, 
: t '°.)OSE�: GEAAi.DO, "JOSF:ii PAULO BIS�, "'.;CSE!i ULISSE!: DE CLIVE:IRA, 
1 ! li>i:;,:ios:. Y.OREIRA, ,��:IL TON REIS, �SVALDO LIY.A F'ILHC:, """RENf.';'0 VIANA. 
, t 1\-.-ILSON MAR'rll:S, 11AfOIISO AR�t:os, tl.t.NTCNIO CARLOS ME:llDES, ->'>f'RANCISCC 

1 DCRNr.LLES. lli1JOSEH SAJlTAfj,\ DE VASCOllCELOS, �OSVALDO COELliC,-21RICAlmG 
í r • fIU ZJ,., -'>'rvERSOII PERES, l"RAllClSCO RCSSI, lii.UIS INACIC LUl.A DA SILVA, 
1 l '-'SIQUEIRA CA.",PQS, 
1 � 
; ,_ RESULTADO DA VOTACAO: 
. !"\ 

SIM - 72 

!� 

1 • 
·�!L.' ..
: 1 ' 
. (�-
!, • 

IIAO - 16 
A_!;;�rtc��- i; 

OBSERVACAO FINAL: A PRO!BICAO DO RECEBI�f.llTO DE RgcuRSOS FINANCEIROS 
DS E:r.-rn;.DSS OU GOVERNOS ESTF.ANGE:Il<OS, PSLC S PAR TI::>OS FOI ;.;Ar;n;i;. 
cc:;rn;.:.�c C TEX-T.: DO CAS?.AL 11. 110 0!':STAOt!f. DE JOSEH RICHA ::Ao sr. 
AECR::iA ESSA QUF:1:TA(.. i:1:�!!:,l,'TC 110 :,r. P.OBF.RTO FRBike: E!, DF:rs:ml!lA A 
Pi'Cl 3!CA:;. r::-:-c PQ?.:)Uf. J(P!!ERTC f;-.;E:IP.F: .. � sst: ACOR::>O COM AC E!;OUf.7-:>:,:: 
PR::B:-:!=;jZI:;TAS :;ui: ::or:Pl<C\'Aft A A\JT�.H!C!·:l/. DOS PARTIDOS DF E:;OGF.R:>A 
CCJ'. P.El./\CAC M: e:;:-:-wtJ:.ES !,; GOVER::o� E:S::'RANGpl<OS. 

� 1 FJ�r-:::::>AS REJElT.P..DA! 
a1s�•�•�••=•�z�•�• 

DV. 20/1 t; 

� /..,. ZJF.STAOUE: Af'F.::::::·TADC Pf.LC ::>EPL'TA:>C LYSP.:1!':AS Y.AClf.LCPD, ;:J), 
1 

�"� � r:::i.A"!'IVC A CR-IACAC DE tr.-: TRim.n:AL c::.J!$':l'i'CC1CNA:.i. esse :>E'�":"A�Ut 
VlP.lt, PF.OMOVER UMA DEY.OC?.ATIZACAC DO POZJ!':P JUDIClAP.10 NF. Y.EDHiA F.1·' 
QUE EH n:01CADC PELC PODSP Li':GISLATl\'O F. TF.M PG;)EP.ES :,r F'ICALIZAR 
AC01:C l,F: CAl".J,Tf:k rnccmcT:::TUCIO!IAl, !IA:: TR:::s ESFERAS DC, GOVE;RXC. 

r.s:;;: ii!::STAOUr. :.ii r::PGRTAt;-:-c Th!:BF:1-:, PORQUE COLCC/, ESTr 'rRIS::'tl!,L DE 
F'0"1'.A Il1!>E:PE"h'1lf.l,T'.:: l,(1 PODEI, Jut'lCIA?.1(. e':, l'ORTANTO, CAPAZ DE 
Jl!LG/-.R O 1:r:s1:0 ;-::· 5liA5 AC�ES n:co:isnrnc1o�;AIS. 

. .. 

' 
r � 

r 
$JCSEr. :;;:::�,;:,:,e,

µ. 
�:;:;r.H C!.lSSf.S ::>r. OLIVCIRA, "i�ANOEL t�Of.EJ'.Rt., 

1t;�I:..":"CZ, ��I:. ;:r:!..St.,;t: CAR:;c12c, •..:svJ..Lt;(: LI�A Fll,HC.,'•kF.?�f.7( \'I/\.1U· .• .tro,r-sl •i,. 
6:mr.r.c Gor-:!:::. ""'s1�:��ARI?�c,; �r:I>:.AS, 2,f'!";ºt"" _-.:-�-::::,,�ç�::1 �U.E&f..b-- •

. 1 
�;.:.,��SIC CHAVT:!::, _.,.;..::-:��:lO CAF.:..oz P.r:!.:,;:: TTff-J.: .. ,:h f?."!-'r! ,.._t:::r;�;;···:-·. :-;(r:i:.c.- t.JJ • 

··
� ...
i .. --. 

�j:-.c::F:::cr!" OLl\'�IJ.U.,.a, JCS:-':E .;OFGE, .lil,,:·J..RC::::,r:c GA:.Ei,iiA. k��St.i:. :..:.:r: 
?·�AlA,-"" 't,.. -�.., ••1 •·• • .... .,.,.. �:::At-:·o�r. RIGSI, >4�t:IZ INACIC Ll:l..A �/· !;!LV; .• 

J/lp;.Il:IO,L:': ;,;::R:;;;;, �;�:,·AH,, --:;AP.::::. r.f,'. ;.:,, lf-,,..itJ 'j 
���) , 

E�SUL7ADO DA VOTACAC - ZIY.: 3, 
1:A01 61 
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:;::: : r::r:;:: asa 
?/ : nr·. ;. ?.rc PP.O Pfu<T!ClPA c,,u POP:;LAR !IA cc:::iTlT:H:O.TE 

AC :n: ,EGa:A PPA::JO 

TLX :am . 0 0 9  

?RlllClPAlS DE:S'!'AO:JE°S NA co�.::SSAO D E  S ISTEMATIZACAO 

:.:A , , , , ,.1 

i:·.;:::DAS ?�OG!?.SSS!STAS : 
. .;?�cv.,::.,s 

1 • :;?;STAC;JE .\P�"s::::TADO ?::Lc i)EP\ITA.DO. CERALi)O cru-:PCS ( PMDB ;:;f) , 

(!) 

�F.LAT!V::0 A U!1tCIC;.::,::: ;;:;:NCICAL. !::STAH COllTIOA !IA F:MENDA A P?.CI BICAO 
:;;: ::,;::::; ;;r. ',"::A ::,;i:;;_;;:;:::;;.cAO Sil'-'DlCAL EM OUALOUER GRAU , l<EPRESZr-:TAT IVA 
::lF :')-!.\ CATã:r.CEIA PROr l5S IOl:AL F:CotlCMlCA , NA :1;;SMA BASf. TF:RRrTORIAL 
Jl-:PI:: :::;,\ ?<'LCS TP.,\il,\L·í!Af:O�C:S ::; Et·!PR f:CADO RF.S, NAO PODí::UDO S!':R 
:::r::?.::::-! ::F. U!1 ·:u:ac:r10 . ,  A :.:rnEMBLF.tll CF.R.\L DO SIND IC,\TQ f'IXARAII 
.; ::-·::F. !3iiICAO :a::c [C,\L , r:;m=:PSNDf.!!TEt'.El!'l'f: DA ZST,\ BF:LC:CIDA EM 
:.,;::r .. 

?.\:.: .. ,::,::-:-.'.:< �:; :;C N':'!L'. : -:GlDIO l"::?.P.ErnA [,!M A ,  F'F:�Nll!lDO ae::E�P.A CCr.LHO, 
\:,:-:: :: ::.:; }?l'l'C , .;cAC ::AL!'.CS, PI!-!ESTA C,,\ 'JF.IGA, ·.-uscr1 �ARTIN S ,  
\�:::::. -:. :-- ::IA1/r:'3 , ;:::;P.L:S CHI1'RELL l ,  )f. L rc IliH\Z, r'RA:{CIJCO 8ElfJ,\.MIX,
,_ .. .  ,, . :  • •  •V . !!N� !O ,;.::;:.;::, , SAN;:";RA C.\VALC,.\�;Tr.  DA:.�c·t POZ�,\ , 
:.·; r: :: ; _ :-:- �:;:,..·._ � \. 3:�v,, .  ?L.I�:ro J E  \P.RUDA s.;:�PAI O ,  F:ClSOU L08AO , 

: _�_1 :...;. -;:::7.\�;.;� ·\;;�r::-:--::� : ' A!:>f'..:: r� ,,;rt�,�,\O:" . 1.. ALFREDO CAM:PC3 , �LUI$IO 
:.: • .,� .:;; • ·�r::� ::A:!:-r; ';.AJJ>:::. . s-r; 1c CARVAt.i-:C , ' r�RN,\NDO (;,\:;PAR!t.tl , 

_., 1-C · · �:;,\: .J· .. !JF.:;p: :,:;r: �i\�CJO,  a r'�R:IA?lDO LY�A . "':ccf.H r�r.:�r. . '°'J 05811 
�F.r:..L=-� . r1 .;c.; ;:1-: !';!:i<RA, "':1c:zu :.:L43SES F: c;. IVF: Iíl.; ,' t  :-!lL TCt; iEIS , 

... P!1 !:;c: '/ r ,\/1,\ , •'sr.VF.:lC COl�ES , �•re:ooor.o �i:;::JF; S ,  ''":;F'Q!!SO .\!HNCS , 
• ·'cnlTO'J-;:'. CHI.\RA:) I A ,  11;:::,xg TA VARES , -"AIITONIO FAiUAS ,�CHACAS 
i ;:::::;n,:;�s .  � ... 50 corns�. �<::;CLIDES SCALCO, "':OAO AC:::tIPillO , ¼JOAO 

:u,:-.-.r. , jOSF.H \f.ST.:., �J OSEH TAVARr.s , >' xllRCIO BRAGA , �XARCCS LI!1A,
: � 1�:CH�L 7F.1'!::: R ,  1 :�IRO TEIXEI:U., �OBF;RTO BRA.'1/::lT, 8F'IMNCISCO 
! i)G?JlF.LE S , 1·•woc.::;cro OL.i:VEnA. J&!ÍOSOI JORGE:, .J6JOSEH S.UITANA OE: 

"; ·1Ascc:1CE: LOS , *JOSZH TCMAZ :.;o :10 ,  lJJOAO MEt:E:Zi: 5 ,  -nosvALDO COELHO, 
/ "::lw:n.;c w1:;rr.r no., ..,,LYSANCAS MACIEL, flfSIUEIRA CAMI'OS , .-,JAHIL HADDAC , 

-..., ""lJLDC:>ICO PWTO , .._ 'IILSCll SOUZA, '"tlZA VALA:lA�ES, •'=tEc::A.'1/CIO 
1.,1 ,c::SE:CA, --' r.ucc VIEIR A ,  ""JOAO ALVZS , 7" JOSZH TIi/OCO , ns IMAO SESSil-1, 
.... 'ill!.U r:. u..:.CMIIO. 

',, 

\ 

l . ' 1 
-.1 

' 
H 

R!':SÇLTADO DA VOTACAO - SIM: 6 3  
llAO: 1 9  
AIJSTENCAO: 01 
MIS�"'f S'J� 

�ss . :  :OI APRESE:t:TADO tJX OESTACUE SOBRE o MESMO TEXA PEt.C OEPUTA!>O 
u:1s 1 llACIC :.u:.A DA SILVA( !'T SP) , ::::EF'r.NOENDO A. PL!!RAt.rl:A!'.lf: 
:>A CRGNl! ZACAC :n::orcAL . SENDO E:STE, COSTRARIO AO CESTA011? 
:lF:fr-NOIJO PELO DZPU'fADO C.:RALDC C,\HPOS . 

'Í 
"t":'.; 1 ' .
;--: 
.":-i 1 

� � a:  

)< 
�..

... 1 

� J� 2 .  or.�'!'AOUf: APi>E:;r:::T/,DC PF.LC ::lEPUTAUO \'I LSCl> so;;z11( Pl'.Oll SC ) ,  
'-,; ,h J:CL/\T:vo A P!:OinICIIO D/, V :Tr:Rl-iEDIACAC E LO::ACAO D:. r-:AO DE OB}:A.

: t ..._ E!:SC ::•;:;sTOt!E VEt'. Nv s;:;::T:Pc DE ACABA?. cor-: /\S Gi'.A:mr.s F:MP!':F.SAS 
, l"" 1>E CCl:TR;,T/,Cf.O DE t-:AC D!: CtlRA DESOULifICADJ.., NA MSDIOA EP-'. OUF. 
1 �� OBR:c;, A� PROPRIO ES'!'AilF:LF.CI !�EN'!'O COlffRATAP. O SF:U PESSC/,L PARI. 

' �'; 
SCP.V!CvS BA;,.CO!:. ELE A::f..B/, ' PCR'!'AllTC . COM A : r;TERME.llACAC E () 

� � 
F'/,7t;,.,;;:;;:r:-rc E�: cn:11 0(. Ri=:rF:RrDO TRABALHA!>Oi-. 

. r· P�J/11-11:F,\ "'!:,'.' C'r>-;7R4 : T!JF.ODORO Y.CNDES , FRANCISCO ROSS l ,
GAS,/;?:';. �i , J OAOUl!! BE\'ILACOUA, /ú>OLF'C OLJ·VEI R6, ,  DASD 

{v-'1.../ fl.� J 
COU(DRA, 

,._, 
1 

t . 

> ·u 
JONhS PllH!ElRO , 

/ 
�
¼:

�
_!_ 

PARLA!'.!:l>TARES AUSf.l,TES : 1ALF' !!EDO CAMPOS , \>,LMH: GA3RICL, AAL:JI SIC 1,t .. 

7 -
C/ .. '!f'C S ,  ., I!C:iWAROO Cl'.BRA!. 1 'F' ERNA!:00 3EZERRA col::.,HC , " FCRllAN::>O 
GAS?A.UAN , Y F'ERllADO LYRA, 'JOAO HERr-:MAllll N!ITC, -,JCSEH F'CG� l 

:--' ""Jcf.;;!l F'RF:IRE,  ''J OSF.li ULISSF.5 DE OLIVEIRA 1. -ur-:ILTOtl RE I S ,  t.lpuscc I· ',._ VL,:i;.., "'WILSON MARTi li!:, 'W�t:�� p;-��:ç;, ":\LUISIO CHAVF.!: , '11CAP.LOE : 
' �  CHI/\RELLI ;" CHRISTO\'Al-: CnJ.. •.Y A, E!)ME TAV/..RES , �l='RANCISCC DCPtl"'jl,"'S � 

" · (P.F-'f'Yi ) 1. '//-· 
t.. 

"'111cCF.NCIO OLIVEIRA , 2josim TOl'.AZ 110110, �OAO Y.ENEZES ,  t.c,OSVALDO COELHCi, 
r� ' 
i � :,5 AJITON IC CARLOS i::ó11::n:R F:::!:I S ,  .,..DARCY Poz:A, "2ER!:Ol> PF.RES , �� JARBAS t'"· 
f ·· PAS!:A?.IIIHC ,�., J!)SEH L;JI: Y.AIA, l'VIRGIO TAVORA, J•�c- }:o;:T<:H:C , 

1 ! �A!nL ;l/\Jr'A:::. (P.S,bf'l-'J ) {-PbT/eJ, J 

• t 

, r • 
1 ,  
i • . 

l i, 

P.P.5U!.':'!,DC DA VOTACAC - Sll!: 65
11,\C.: ll? 
A-<tJ e.,vres " 3 .2. 

DIA 20 / ' C  

:l .  CC�'. ;:gL/\CAC AO CAPITt:LC V - DOS ?ARTI!::>CS P::JL lTlCCS , 
OBTIVT.t'.C:!l Av,;i:::cs ::n:::in c;:rrvcs . cm: C' AR':°lGC ?.E:F,õ!CJ:Tc A ;:;��,.. 
ITF:l' AFRov,;;:,c. , F'CI PC!:TC, F'I!'.  /, LEI CRGl.::r c:. ::,o;, PART1;:c1, , 
our.: f.RA rR;;-:-t. ;:;., ,Ui'./, Lf.Cl ::LACAO /.DEOUAliA A,· 1<r:c1xr. ,', '.l�·onTr.. r:..
cor. A IIOV/. !-'F:D,',CAC ,, ORG:.::rzt.CAC' FAl•:7JCARlA f.H c1.;.. A1;:-ruA r:,-
su;. Pt.E:1n:.1'f. DE Pm:t'.A LIVJ!C, A '.J:JCS�'AC CA !'!.:(IPC);Cl c::,. �1 ;,1-..:,i:- ;;o:; 
PAR':'ICO: SERA!: DEF'ItlU:;,. N/, J.,F:CI SLACAC. OP.:.:rnAAlA. co�: RCLACAC 
.:ssg rr.�f.. F'ORA:'. APROV/,lJOS D015 DESTAQUf.S : 

I - DO DE?t:Tt.DO JO�f.ll RlCl!A( Pt·: Da PF. ) , OUF- t:-gu "· SF'C\;lr:7r 
F.ED.'\CA(. Dü 1-.RTIGO 1 6 :  ' ' f.H LIVRf. A C?.11,CAC, F'!JSAC , 11:cor..PC, A::t,C 
E EY.':INChC �cs PARTIDOS PGLI�lCCS NA FO�?-�,õ. OA �Cl . ,�;, S"J/-. 
Oi':G/\lilZ.ACAO r: FUJICI C::,,J:::::.;.c Si=:�AO RESGUAR:.::.no,: ,.. SC.PFr.Al:I/. 
N:.crc:;AL , C: ;;.;:GIM?. or.;-:ocr:t,TICC, O PLURl PAr':'I:;A�l!:l-'.0 F- cs CIRF.l7CS 
F'L-:;o;..�i:;r:TA I S  DA PF.SSOA HUl-'.111:A' ' • 
CDS . : HESSA NOVA RF::>ACf,C F'ICA�: PR!':JUDICAPCS OS INCI SCS I ,  l I ,  

I I I ,  IV E V • FICAJ: 11,,,b,JJTJDCS OS INCI �(.$ I X  r. X .  J\A:- fA :, 
!-'f�!CAC ACS 11:crso� v-;. , VII C V l l l  .. 

PARi..1.:11'.:,TAP.:':S cc:TRt, : D":rtiAF.DO Ct,Br.A:. , Ct.RL:)S :;Af(TAl:A, rkWCI5C:: 
p1::Tú • JCSEH rcc;.:n. ::xi�o:: Gi asc:: , FJ\I r.cc, VlAU A ,  RC::iÃ1 üut::: 
p;��I\ � MARCOS LIMA , �:,1� TAVAF'�S , LUIZ. L:>UAF. CO, PAf:S Lr,::�l?:,  
,\llTC I\IC CARLOS J:01.'DF.R P.!U l: ,  D,\P.::Y rczzA , GF:P.Set: P!':RF.: , 
J/,SPAS PJ,SS,\.''UNHC, JOSf LUJ;: HAIA, no::tFAClv DE AllDRA:>A, 

PAR:.AXF:llT•,F.F:S AOCF:l:TE:!:: t ATIIGl,IL FF.UTOS/, , ..i.ALF'RF:DC C/,?�PC!:; , 1Al.�'.lk
GAB?.I::L , 'I 11:.UISIO Chl�ros, <c10 C,\RVALH O ,  'F"rRNA}::,o Br.::,!>P.�. ::os:.H-., 

-l ,=-:- ;..:;A:::>c �ASPi� IA}: , 1 FER�;,.::':>(; LYP...,; , '.J OAO HF:RJ��;,,;:t. N ;:':'(.. , �: !::i-: 
r::�rr.E, �JCSE:Ji G::?..;:.:,c, �CSF:H :n;ACIC �:.;;.:RF:IF A ,  �cs::r. ·:tl !'.iSE.! ;J� 
o . .  · ,-rRA ""l'A"O�L l'C;,""lRA lí t•n TCN °-1' ,.; .. .,.. 

--r· r· l -· ' l C" 
1 ;: � :. 1 ; � • T ''. • it ... •r ' ;:;::,:C' .... J.t:'• "':, •• ·;

""
;'°'; •,f:

.
i':�,:· �- ... _' • .- ._, -. . 'C·..>..:\Lt>O Ll1".A r .LHO, Sr.\: .J..t "''-'•' •-""'• Arc •• sc.. ,i..R .. ?,O ... t ·""""l_,.1 .. ...,.t,i- R.R, • •

�A::Tc:;::.o CARLC?. �'.f,1\1;:.S TllA.".�; . ,.,i>:ANCISCC :;;:cmo;LLF. !: ,· :»nc:::1:c� c 
OLlV!':lRh, �JOSEF TO!(A:: :::;110! ! ,  .2'JOSF.H LOt;K!:SC(; , .à<::ARlC A:tt-.:.. . 

�"';u. c;.RDO nu.:.,.,, "'vIRGI:.IC TAVORJ. , ll'l:RAJIDAO X�N7f.IRc, .. ";,u1z lt:AC:;, 
LULA CA SILVA , >'SI�Uf.lRA CA/-IPOS , �NTC:a:; FA2IhS . 

RESULTA:>0 DA VQ'I'.ACAO - S!X:  7G 
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CÂMARA DOS.DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI NQ 4.570, DE 1989 

(Do Senado Federal) 

PLS NQ 233/89 

Regulamenta o art. 143, §§ 1Q e 2Q da 
Constituição, que dispõem sobre a prestação 
de Serviço Alternativo ao Serviço Militar 
Obrfgatórfo. 

(À Comissão de Constituição e Justiça e 
Redação (ADM) _ art. 24, II.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1Q O Serviço Militar consiste no exerc1c10 de 
atividades especificas, desempenhadas nas Forças Arma
das _ Marinha, Exército e Aeronáutica. 

Art. 2Q O Serviço Militar inicial tem por finalida
de a formação de reservas, destinndas a atender às ne
cessidades de pessoal das Forças Armadas, no que se 
refere aos encargos relacionados com a Defesa Nacio
nal, em caso de mobilização. 

Art. 30 O Serviço Militar inicial é obrigatório a 
todos os brasileiros, nos termos da lei. 

§ 10 Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete. na
forma da lei e em coordenação com os Ministérios mili
tares, atribuir Serviço Alternativo aos que, em tempo 
de paz, aoós alistados, alegarem imperativo de cons
ciência, decorrente de crença religiosa, ou de convic
ção filosófica ou política, para se eximirem de ativi
dades de caráter essencialmente militar. 

� 2Q Entende-se por Serviço Alternativo o exercício 
de atividades de caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às 
atividades de caráter essencialmente militar. 

§ 30 O Serviço Alternativo será prestado em organi
zações militares da ativa e em órgãos de formação de 
reservas das Forças Armadas ou em órgãos subordinados 
aos Ministérios civis, mediante convênios entre estes 
e os Ministérios militares. desde que haja interesse 
recíproco e, também, sejam atendidas as aptidões do 
convocado. 
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Art. 4Q Ao final do período de at1vidades previsto 
no§ 22 do art. 22, será conferido Certificado de 
Prestação Alternat1va ao Serviço Mil1tar Obrigatório, 
com os mesmos efeitos jurídicos do Certificado de 
Reservista. 

§ 1Q A recusa ou o cumprimento incompleto do Servi
ço Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo de 
responsabilidade pessoal do convocado, implicará o 
não-fornecimento do Cert1ficado correspondente, pelo 
prazo de dois· anos após o vencimento do período 
estabelecido. 

§ 22 Findo o prazo previsto no parágrafo anterior,
o Certificado só será emitido após a decretação, pela
autoridade competente, da suspensão dos direitos poli
t1cos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo,
regularizar sua situação mediante cumprimento das o
brigações devidas.

Art. 5Q As mulheres e os eclesiásticos ficam isen
tos do Serviço Militar Obrigatório em tempo de paz, 
sujeitos, porém, de acordo com suas aptidões, a encar
gos do interesse da mobilização. 

Art. 6Q O Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas baixará, no prazo de cento e oiten
ta dias após a sanção desta lei, normas complementares 
a sua execução, da qual será coordenador. 

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8Q Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, 13 de dezembro de 1989. _ Sena
dor Nelson carneiro, Presidente. 

SINOPSE 

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 233, DE 1989 

Regulamenta o art. 143, §§ tQ e 2Q da 
Constituição, Que dispõem sobre a prestação 
de Serviço Alternativo ao Serviço Militar 
Obrigatório. 

Apresentado pelo Senador Iram Saraiva 

Lido no expediente da sessão de 23-8-89, e publica
do no DCN (Seção II) de 24-8-89. 

Em 25-8-89, é distribuído à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, para exame da matéria. 

Em 18-9-89, é lido o Requerimento n2 487/89, de au
toria do Senador Nabor Júnior e outros Senhores Sena
dores solicitando que o projeto tenha tramitação em 
conjunto com o PLS nQ 125/89. 

) 

) 
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Em 27-9-89, aprovado o Requerimento nQ 487/89. Os 
Projetos de Lei do Senado nQ 233 e 125, de 1989, pas
sarão a tramitar em conjunto. 

Em 24-10-89, projeto aprovado pela Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos de 
Substitutivo apresentado pelo Senhor Senador Nabor 
Júnior. 

Em 24-10-89, lido e aprovado 
1/89-CRE, de dispensa de interstício 
imediata dos PLS nQs 125 e 233/89. 

o Requerimento nQ
para apreciação

Em 7-11-89, a Presidência comunica ao Plenário o 
recebimento do Ofício nQ 5/89, do Presidente em exer
cicio da CRE, comunicando a aprovação do PLS nQ 233/89 
e prejudicialidade do PLS nQ 125/89 (tramitação 
conjunta), na forma do substitutivo que apresenta. É 
aberto o prazo de 72 horas para interposição de recur
so, por um décimo da composição da Casa, para que os 
projetos sejam apreciados pelo Plenário, após publica
da a decisão da Comissão no Diário do Congresso 
Nacional. 

Em 6-12-89, a Presidência comunica ao Plenário o 
término do prazo sem apresentação de recurso previsto 
no art. 91, § 4Q, do Regimento Interno, para que a ma
téria seja apreciada pelo Plenário. À Câmara dos Depu
tados com o Oficio SM/nQ 871, de 13-12-89. 

SM/nQ 871 

Em 13 de dezembro de 1989 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Luiz Henrique 

DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

Senhor Primeiro Secretário, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a 
fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Depu
tados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, 
o Projeto de Lei nQ 233, de 1989, consrante dos au
tógrafos juntos. que "regulamenta o art. 143, §§ 1Q e 
22 da Constituição, que dispõem sobre a prestação de 
Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos de minha elevada estima e mais 
distinta consideração. _ Senador Pompeu de Sou
sa. Primeiro Secretário, em exercício. 

Centro Gráfico do Senado Federal_ Brasília DF 

(OS: 06276/90) 
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II - assegurem a destina�ão de seu patrimônio a 

outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou 

ao, Poder Público, no caso de encerramento de suas atividã 

des. 

§ 12 - Os recursos de que trata este artigo pode

i�o ser destinados a bolsas-de-estudo para o ensino fundª 

mental e m�dio, na forma da lei, para os que demonstrarem 

insnficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 

cursos regulares da rede pública na localidade da residên 

eia do educando, ficando o Poder Público obrigado a inve§. 

tir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 22 - As atividades universitárias de pesquisa e

�xLensão poderão receber apoio financeiro do Poder IÚbli

Art. 198 - O Estado e os Municípios, na elaborª 

çao de seus planos de educação, considerarão o plano nacio-

1t1 1 dt� educação, de duração plurianual, visando à art icul,2_ 

ção e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos n1.-

ve í s e à integração das ações do Poder Público_ que conduzam 

a� : 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 



,III .- melhoria da qualidade do ,ensino; 

. IV - formação para o. trabalho; 
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V - promoção humanística, científica e tecnolÓgi 

ca do País. 

�rt. i99 - Serão ministradas, nos colégios pÚbli 
�

cos e privados, nos 12 e 22 ,graus, noções de defesa civil e 

de segurança pública, envolvendo a comunidade. 

SEÇÃO ·II 

DA CULTURA 

Art. 200 - O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cuk 

tura na�ional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

§ 12 - O Estado protegerá as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 

outros grupos participantes do processo civilizatório na

cional. 
. ' .  

§ 22 - O Estado e os·MunicÍpios, com a colaborª

çao da comunidade, promoverao e protegerão o patrimônio cuk 

tural, por meio de inventários, registros, vigilância, tom 

bamento e desapropriação, e de outras formas de acautelQ 

-

mento e preservaçao. 
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§ 3º - Cabem à administração pÚblica-;-na forma da

lei, a gestão da documentação governamental e as providên_ 

ciag para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

SEÇÃO III 

DO DESPORTO 

Art. 201 - É dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito de 

um, observados: 

cada 

I - a autonomia das entidades desportivas diri 

gentes e associações, quanto à sua organização e ao seu fun 

�ionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a prQ 

moça o priori tá ria do desporto educacional e, em casos es

pecÍ ficos, para a do desporto de alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto 

profissional e o não-profissional; 

IV - a proteção e o incentivo 

esportivas de criação nacional. 

as manifestações 

Parágrafo Único - o Estado e os Municípios incen. 

tivarão o lazer, como forma de promoção social. 
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CAPÍTULO IV 

DA CitNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 202 - O Estado promoverá e incentivará o d� 

senvol vimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnQ 

lógicas, nos termos da Constituição da República. 

Parágrafo Único - É facultado ao Estado vincular 

parte de sua receita orçamentária a entidades públicas de 

fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

CAPÍTULO V 

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Art. 203 A manifestação do pensamento, a cria 

çao, a expressao e a informação, sob qualquer forma, pro

cesso ou veículo nao sofrerão qualquer restrição, 

dos os princípios da Constituiçio da República e da legisl§ 

çao própria. 

CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 204 - Todos têm direito ao meio ambiente ecQ 

logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen 

cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder PÚbli 

co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo PA' 

ra as presentes e futuras gerações. 

§ 12 - O desenvolvimento econômico e social deve

conciliar-se com a proteção ao meio ambiente, para preser

vá-lo de alterações físicas, químicas ou biológicas que, di 
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reta ou indiretamente, sejam nocivas à saúde, a segurança 

e ao bem-estar das populações e ocasionem danos fauna e

à flora. 

§ 2º - Lei estadual de iniciativa do Poder Ex�

cutivo estabelecerá o plano geral de proteção ao meio arnbi_ 

ente, adotando as medidas necessárias à utilização racional 

da natureza e à redução, ao mínimo possível, 

1asultante das atividades humanas. 

da poluição 

Art. 205 - Todos têm direi to e o Estado e os Mg

nicípios o dever de prevenir e eliminar as consequencias 

prejudiciais do desmatamento, da erosao, da poluição do ar, 

do solo, das águas, dos ruídos e de qualquer ameaça ou dano 

a esses valores ou que ponham em perigo a vida e a saúde 

da população. 

Art. 206 - Para assegurar a efetividade dos direi 

tos referidos nos artigos anteriores, incumbe ao Estado e 

ao� Municípios, na esfera das respectivas competências, en 

tce outras medidas: 

I - preservar e restaurar os processos ecolÓgi-

cos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

dos ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético contido em seu tE:rritório e fiscalizar 

c1s �ntidades dedicadas à pesquisa e à manipulação· de mate 

1c11 qc.nético; 
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III - definir espaços territoriais e seus compQ 

nenLes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 

e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qual

quer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua'proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significati 

va degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 

bem como o transporte dessas substâncias em seu território; 

VI - promover a educação ambiental em todos os ní 

veis de ensino e a conscientização pública para a preservª 

ção do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas , na fOK 

ma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou que sub' 

metam os animais a crueldade; 

VIII - controlar a extração, produção, transpor 



te, comercialização e consumo dos produtos e 

da flora e da fauna; 
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subprodutos 

IX - acompanhar e fiscalizar as concessões de di 

reito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e mine 

rais, bem como a recuperação do meio ambiente degradado, de 

, -

acordo com a solução técnica exigida pelo 

na forma da lei. 

orgao competente, 

Art. 207 - O Poder Público, na forma da lei, esta 

belecerá o mapeamento do territ6rio do Estado e definirá os 

espaços perigosos,visando a propiciar sadia de

vida ao homem na comunidade, tendo como finalidade o desem 

penlio harmônico e progressivo das funções urbanas elemen 

tares voltadas para a habitação, o trabalho, 

e a circulação.no espaço urbano. 

a recreaçao 

Parágrafo Único - Para a consecução desses objeti 

vos, a legislação urbanística do Estc;ldo deverá prescrever: 

I - nenhuma área situada em zona rural poderá 

ser transformada em zona urbana sem prévio estudo de impaQ 

to ambiental e respectiva aprovação; 

II - os loteamentos em áreas de expansao urbana 

dependerão, para aprovação, de prévio diagnóstico ambien 

tal, se outra exigência de maior alcance não se_justificar; 



III - os manguezais, as restingas, 
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as encostas 

dos morros, as dunas, as cabeceiras de mananciais, as fai 

xas marginais mínimas adequadas ao redor das lagoas e ao 

longo dos cursos d'água e as áreas que possuam caracterís

ticas naturais extraordinárias ou abriguem exemplares da 

flora e da fauna,raros ou ameaçados de extinção, por serem 

áreas de relevante interesse ecológico e de proteção arnbi 

ental, não poderão sofrer urbanização ou qualquer outro ti 

po de interferência que implique alteração de suas ca

racterísticas ambientais; 

IV - os parcelamentos do solo, nas zonas de expau 

sao urbana,preservarão, no mínimo, vinte por cento de área, 

sendo dez por cento de área verde e dez por cento de espa

ços· livres. 

Art. �08 - As coberturas florestais, existentes 

no Estado,são consideradas indispensáveis ao processo de d� 

senvolvimento equilibrado e à sadia qualidade de vida de 

seus hdbitantes e não poderão ter suas áreas reduzidas. 

Art. 209 - o Estado fará o inventário e o 

mapeamento das coberturas florestais, visando à adoção de 

medidas especiais para sua proteção. 
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Art. 210 - As terras devolutas ou públicas, onde 

haja área de relevante interesse ecológico ou de proteção 

ambiental, não poderão ser transferid� a particulares, a 

qualquer título. 

Art. 211 - O Poder Público Estadual exercerá ri

goroso controle das atividades industriais realizadas jun-

to às bacias hidrográficas do Estado, podendo adotar, den

tre outras sanções, a aplicação de advertência, multas, su2 

pensão de atividade, bem como a proibição de instalação ou 

ampliação de estabelecimentos, tais como: 

I - indústria produtora de cloro-soda; 

II - indústria ou depósito de defensivos agríco
las organo-clorados; 

III - indústria cujos efluentes finais contenham 

nao degradáveis e de alto grau de toxidade; 

IV - indústria que lance substância cancerí-

gena em seus efluentes finais; 
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V - depósito de resíduos perigosos ou que cont� 

nham substância nao degradável de alto grau de toxidade. 

Art. 212 - As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administra.tivas, 

independentemente-4-a�açãO-de reparar os danos causados. 

Art. 213 - As conclusões dos estudos relativos a 

impact0 ambiental serão amplamente divulgadas 

�ios competentes do Poder Público. 

Art. 214 - são considerados patrimônio 

pelos 

do 

or-

povo 

do Estado do Rio de Janeiro, e nao poderão ter suas carac

terísticas ambientais modificadas, os parques, reservas es

taduais e outras áreas de proteção ambiental. 

Art. 215 - O Estado manterá instituições para es

tudar, planejar e controlar a utilização racional do meio 

ambiente, os fenômenos da urbanização e a reciclagem dos 

recurso.s naturais. 

Parágrafo Único - O Estado criará mecanismos para 

desenvolver o reflorestamento com a finalidade de suprir a 

demanda de produtos lenhosos e de minimizar o impacto da 

exploração dos adensamentos vegetais nativos.· 
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CAPÍTULO VII 

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

Art. 215 - A família, base da sociedade, receberá 

especial proteção do Estado, na forma da 

República. 

Constituição da 

§ 12 - O Estado assegurará assistência famí-

lia, na pessoa de cada um dos que a integram, criando meca

nismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

§ 22 - O Estado e os Municípios promoverao progrª

rncts <le assistência integral A saúde da criança e do ado-

lescente, admitida a participação de entidades nao governa

mentais, observados os seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos pÚbli

ros destinados à saúde na assistência materno-infantil; 

II - criação de programas de prevençao e atendi

mento especializado para os portadores de deficiência fÍ

s:ca, sensorial ou mental, bem como de integração social do 

adolescente portador de deficiência, mediante o treinamen

to para o trabalho e a convivência, e a facilitação do ace� 
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so aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de pre

conceitos e obstáculos arquitetônicos. 

Art. 217 - A família, a sociedade e o Poder Pú

blico têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 

sua pclrticipação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 12 - Os programas de amparo aos idosos serao

executados preferencialmente em seus lares. 

§ 22 - Aos maiores de sessenta e cinco anos

garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

TÍTULO IX 

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 218 - Os Municípios gozam de autonomia po

lítica, administrativa e financeira, nos termos assegurados 

pela Constituição da República e por esta Constituição. 

Art. 219 - A divisão administrativa do Estado so·

mente poderá ser alterada por lei complementar. 
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opressao. 

I - .k lei dispor{ sobre a criaç2.o e o funcion.'.lmento de' 

centr-os de recebi:ne�to e encaminh3.,:1ento de denúncias referentes a vio 

lências praticadas contra criança e adolescc��es, inclusive no �:.rito 

:,...miliar e, sobre as providências c�bÍvcis. 

II - É dever üo f..lunj cÍpio crL.r 1ffoCTT!TL'.l:3 cie 1,reve::-içao e 
' 

ate!1Cinento especializado a criança e ao ad.olescente ã.epenàentes õ.e

�ntorpecen�es e drogas afins. 

III - Será garantido o 2.ccsso do trabulhaõ.oT adolescente' 

� escola, prevendo-se horário especial de ensino em funyão do trab3. -

lho. 

IV - Ao :::..dolesce.!!1;e t.,.,3.be.lhador, inclusive ::-""oueles n:-:. 

cond::.ção de aprenc:i�, fi C2.IIl n.ssegu.ra<ios toã.os os direi tos soc·iais e 

• p�ecidenciá�ios previstos na Constituição da República.

Artieo 3Q Fie� vedado o uso polÍ ti co-particl'.i::::-io dos re cu:rsos 

blicos financeiros e hum.anos, desti.!!3.dos ao i.'.:.tenü.imcnt') r.:-. cri3.nç:. e 

do adolescente. 

o T,1unic{pi;o de Volta Reà.o.n--da junto com 3.S :;t;;;;;;/;;;:-�
, 

deverc. imrle.:.1e ·1i-::.r centros de lazer e cul tur':., qu:1d:r:;..o

à.e es�·,orte e demais espaços q_'.le "\rise� o::eTecer fo:rr.:ias co!Junits:-iq_s de 

civ-ersão, f:arantindo para isso, um orç�::ie1:to p�.,..r2. o esporte e o l:-,.��c::--



''\ cs 

S, . , d -I - o se uara a a cçao QU'.:.�do ei�co. ado e todos os ;;1e i os 

para ater.üi.::nento p:::-evisto neste artice. 

II - No procedi.mer.to de ado��º serao prioriznà@p fa�Íli

as ou pessoas brasileiras que ofe:r-E.>çarr! ; crlança as mE.tiS adeqund'J.s 

co!ldiçÕes afetivas e psicolÓci cas p[..:r'.l c�u :-·lâno desenvolvimento, -±1.-

III - t veã..";:da ao :poôer pÚbl:. co a +�--�Y1c:: -"'r:.r,:;n,._.;" \.t_._ -- - - - '- - \. - '--' 

, 
C':'l::npulso-

. 
t h' .... d 

�- . , . -ria, pare. ou ros ""'s "ª os e ...-u.rn.c:i.r 1.os qy.e n.:..o o de sua o::--i.ce�, as 

c:::-ianças e aã.o2-esce:1tes a�er.àid.02 direta ou indiret::i.me:nte por inst.::.. -

tu.ições o::iciais, visando C3.1."'antir 2. u1:ifü:;_de farli: iar. 

IV O MunicÍ-:rio el'i.:.n:rn=_rá, proeressiv:::.7:1er.te, à ::i.edide. ' 

�ue criar IL.eios adeQ_uados q_u.e os 2v.bE't:. -:-u2.1:, o sis�.ex de intern'.:. to ' 

D:..:r2. as crianças e a ã.o.:i.e sccr:tes cz�r0··-:te::. 

:3:rr. caso à.E:; co�dut::i. n.n-t:.-soci ---1, n. cri:.::.n�:::.. e o :...dolr-scer. 

te à.everão ser conduzi d0� E.. óreão csp2 e:. rt2.i :,3.do, �ue conte c�rt a ·I.1eY

mane�te assistência de psicolÓgos e assistente social, etendendo-se ' 

sempre a sua peculiar condição de pessoa e"'a desenvolvimento, garanti

da a convocação imedia1;a dos pa.is, responsiveis Ot;. pessoa por ela in

d.ic&da, caso não houver que seja imediatame�te notificado ao Conse -

1ho I,1ur..icipal de De::esa ô.a Cr::..ança e à.o AC:olesceni;e. 

.A.rtigc 72 O rrn.uúcÍpio cara:·Itirá na forma de lei, a p�rticipação ' 

de enti õ2.des de de=esa dos dire:.tos da criança e do adolescente, na 

:fisc2.li.zação do cv'"'rnpri ·;..ento à.os dispositivos pravistos neste capÍ tu -
� lo,. abravés � oré"aniz'.l-��,t-direotos;-

J.rtigo 8Q Fica criaê.o como órcão nor:na tívo, de 

lado ao governo municipal de Volta :?e dond:1, o Cor elho Jfu.>1ici:pal de ' 

Proteção e Defesa da Cria�ça e do Adole8cente, �ue ter6 por fina2.ià.3-

de definir, acompanh�r e controla=- � polÍtic�, as �ções, assirr. co�o 

os projetos e propostas que enha� co�o obj8to �sseiv.rú.I' os direitos ' 

da Criança e do Adolescente. 

§ Único - O Conselho r.: .. rnic:i pr�l de Proteção da Criança e

do Adolescente, deverá ser instalado n·� p��zo n8ximo de 60 dias, a-

pós a Promulgação da Constituição nu.r ·pal. 

-

-
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rurais e se dediquem a efetiva e adequada 

propriedade. 

Art. 182 - O Estado fomentará,
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exploração da 

1 

preferencialmente 
em terras a ele pertencentes ou a Município, mediante con-
vênio com este, o assentamento de famílias

p1:eviamente selecionadas, condicionando-o

de lavradores 

destinação 
agrícola e à proibição de desmembramento ou negociação an 
tes de decorrido o prazo de 10 (dez) anos.

Art. 183 - O Estado instalará, , 
, nas areas agrico

las, em convênio com os municípios, estabelecimentos de en
sino rural. 

TÍTULO 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 
... 

Art. 184 - A ordem social tem corno base o pri

m,•do do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais. 



CAPÍTULO II 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÃO\ GERAL 

Art. 185 - O Estado e os Municípios, 

com a União, integram um conjunto de açoes e 
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juntamente 

iniciativas 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistên 

eia social, de conformidade com as disposições da Constitui 

çao da República e das leis. 

Parágrafo Único - As receitas do Estado e dos 

Municípios, destinadas à seguridade social, constarão dos 

respectivos orçamentos. 

SEÇÃO II 

DA SAÚDE 

Art. 186 - A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à reduçãó do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às açoes e serviços p� 

ra sua promoção, proteção e recuperaçao. 
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Art. 187 - O Estado e os Municípios integram, jun 

, tamente com a União, a rede regionalizada e hierarquizada 

de ações e serviços públicos de saúde, constituindo um sis 

tema Único, organizado de acordo com os preceitos 

tituição da República. 

da Con.§. 

Art. 188 - Constitui obrigação do Estado prover, 

com os recursos humanos e materiais necessários, os or-

gãos públicos encarregados de orientação normativa, coord� 

nação geral, supervisão e controle de atividades ligadas 

à prevenção, fiscalização e repressao de entorpecentes. 

SEÇÃO III 

DA ASSISTtNCIA SOCIAL V 

Art. 189 - O Estado e os Municípios prestarão a.§. 

sistência social a quem dela necessitar, obedecidos os prin 

cÍpios e normas da Constituiçao da Republica. 

Parágrafo Único· - Será assegurada, nos tennos da 

lei, a participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações de assistência social. 



CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 
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Art. 190 - A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, visa, na forma da Constituição da 

República, ao pleno desenvolvimento da pessoa e a formac;ão 

do cidadão, ao aprimoramento da democracia e dos direitos 

humanos, à eliminação de todas as formas de racismo e de 

discriminação, ao respeito dos valores e do primado do tr2 

balho, à afirmação do pluralismo cultural, convivência 

solidária a serviço de uma sociedade justa, fraterna e li 

vre. 

Art. 191 - A atuação do Estado e dos Municípios 

no setor educacional dará prioridade à criação e manuteQ 

ção de creches e de pré-escolas e à implantação do sistema 

de turno único e integrado às escolas públicas, conjugando, 

no ambiente escolar, a oferta gratuita de alimentação, mate 

rial didático, vestuário e assistência pedagógica, 

e odontológica. 

médica 

Art. 192 - O ensino será ministrado com base nos 

princípios e garantias fixados nos art:j.gos 206, 208 e 209 

da Constituição da República. 
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Art. 193 - As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e ,patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabili, 

dade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 194 - Serão fixados conteúdos 

o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

, . mini.mos para 

formação bási 

ca comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nª 

cionais e regionais. 

§ 12 - O ensino religioso, de matrícula facultati

va, constituirá disciplina ·obrigatória dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 22 - o ensino fundamental regular será ministrs

do em língua portuguesa, assegurada às comunidades indÍge 

nas, também, a utilização de suas línguas maternas e pro

cessos próprios de aprendizagem. 

Art. 195 - Os Municípios atuarão 

te no ensino fundamental e pré-escolar. 

prioritariamen 

Art� 196 - O Estado e os Municípios aplicarão, 

anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento da recei 

ta resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 12 - A parcela da arrecadação de impostos tranfl

1r;tjda pelo Estado aos Municípios não é- considerada, para 

t:fei to do cálculo previsto neste artigo, receita estadual. 

§ 22 - Para efeito do cumprimento do disposto 



neste artigo, serao considerados os sitemas de ensino 
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e <· 
.:.?. 

tadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 

197 desta Constituição. 

§ 32 - A distribuição dos recursos públicos ass�
, 

gurara prioridade ao atendimento das necessidad�s do ensino 

obrigatório, nos termos do plano nacional de educação. 

§ 42 - Os programas suplementares de alimentação

e assistência ao educando, no ensino fundamental, serao fl 

nanciados com recursos provenientes de contribuições so

ciais e outros recursos orçamentários. 

§ 52 - O ensino fundamental público terá como fon

te adicional de financiamento a contribuição social do sª

lário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, 

que dela poderão deduzir a aplicação realizada 

fundamental de seus empregados e dependentes. 

no ensino 

Art. 197 - Os recursos públicos serao destinados 

às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comu 

nitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa 

quem seus excedentes financeiros em educação; 

e apli-
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CON-STITtJINTE 

SECRETARIA NACIONAL 
DOS PLEN ÁRlOS PRÓ-PARTICl PAÇAO 
POPULAR NA CONSTITUlN'I'E 

cO rj...C. 

SUGESTÃO DE MODELO DE ABAIXO-ASSINADO, OU TELEGRAMA A SER EN

VIADO, COM URGfNCIA,ATt 10 DE MARÇO, ÀS LIDERANÇAS DOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REPRESENTADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

PT, PSDD; PDT, PMDB, PFL, PDC, PL, PTB, PC do B, PqB, PDS, PSB 

A partir dos mecanismos de participação popular adotados pela no

va Consti�uição, .o Regimento Interno da Câmara dos Deputados tor

nou-se documento de interesse 'de um amplissimo pÚblico externo. 

Por isso, as entidades abaixo-assinadas vêm manifestar seu inte� 

graL apoio ao anteprojeto elaborado pela comiss;o interpartid�ria 

em razão dos vários-pontos positivos contidos no texto. En espec! 

al, gostaríamos de ver aprovados na forma em que foram redigidos 

·o artigo 209, que trata da inicicüiva popular, o artieo 210, que

vers°: sobre as petições � representações, o·s artigos 211 a 21G /

que regulamentam as audiências públicas, bem como os artigos 217,

sobre o credenciamento de entidades, 218, sobre pareceres técni

cos e o artigo 71, sobre as consultorias.

Companheiros, 

Este documento dever� ser encaminhado paru as diversas I idcrc1nçt1s 
dos diversos purtidos pol fticos para Brasf lia. 

CÃMARA DOS DEPUTADOS 
LI DEl�ANÇA DO PAIH IDO 
70000 - BRASÍLIA - OF 

(' 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÓES 

D Projeto de Lei

D Projeto Decreto Legislativo

W Projeto de Resolução

D Requerimento

D Indicação

D Moção

D Emenda

AUTOR DEP. SERYS SLHE�SARENKO LIDER DO PT-MT 

J U S T I F I C A T I V A 

A criação do Conselho Permanente dos Direi-
tos Humanos, no âmbito da Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso, vem dar concretude ao compromisso deste Poder Legi� 

lativo com a defesa de tantos quantos, no território deste 
Estado, se sintam ameaçados ou sejam, efetivamente, atingi 
dos em seus direitos fundamentais, enquanto pessoas humanas 
Sua instituição como organismo que terá atuação contínua 

ininterrupta, exercendo urna vigilância intransigente contra 
todas as açoes de desrespeito as Leis e contra todas as '

açoes de abuso de autoridade, se constituirá em inegável fa 
tor de tranquilidade para todos os cidadãos que nasçam, vi 
varo e trabalhem nesta terra. 

Ao criar este Conselho e propiciar todas as 
condições para que sua acao e atuação seja do mais amplo 
conhecimento da sociedade, a Assembléia Legislativa de Ma 
to Grosso, mais urna vez proclama sua decisão de pugnar, pe 
la plena efetividade de todos os direitos e garantias indi 
viduais e coletivas, cuidando para que nenhuma só pessoa , 
dentro deste Mato Grosso, seja prejudicado ou privilegia
do em razão de nascimento, raça, cor, estado civil, nature 
za do seu trabalho, idade, religião, orientação sexual, '

convicções políticas ou filosóficas, deficiência f{sica ou 
mental e qualquer particularidade ou condição. 

t certo que a mobilização social, a pressão 
justa dos brasileiros, já conseguiu fazer consignar no 
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D Proieto de Lei 
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D Requerimento 
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D Moção 

D Emenda 

Nº . 

AUTOR DEP. SERYS SLHESSARENKO LIDER DO PT-MT 

texto das leis, tais como a Constituicão Federal e a Consti 

tuicão do Estado de Mato Grosso, garantias e di:r�ü tos que 

nos asseguram um arcabouce jurídico de fundo compromisso h� 

manista. A realidade do dia-a-dia, no entanto, é demonstra

tiva de que não basta o texto da lei para garantir valores 

superiores como são a Democracia, a Liberdade e a Justiça 

Social. Necessário se faz que a sociedade, a par das insti 

tuições jurídicas, se mantenha em estado de permanente mobi 

lizacão para assegurar que os direitos fundamentais dos ci 

dadãos não sejam aviltados pela insânia eventual de um ou 

de outro. 

O Conselho Permanente dos Direitos Humanos 

da Assembléia de Mato Grosso surge então, para concretizar 

a vigilância dos representantes do povo com assento nesta 

casa e demonstrar que, em momento algum, haverá a menor va 

cilação, por parte deste Poder Legislativo na salvaguarda 

de tudo aquilo que está consagrado na lei e precisa, tam 

bém, ser consagrado na interrelacão cotidiana dos cidadãos 

de nosso Estado. 

Espera, este Poder Legislativo, com esta 

sua decisão de criar e ativar o Conselho Permanente dos Di 

reitos Humanos, dar sua contribuição para que possa ser , 

cada vez mais, uma possibilidade para nós, cidadãos, que 

vivemos neste Mato Grosso, a busca da felicidade. 

Sala das Sessões, /O de

---�� -
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ESTADO DE MATO GROSSO 

ASSEMBLÊIA LEGISLATIVA 
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO OE t,iATO GROSSO 

Secretaria dt Servl�cs Legislativo 

1 O JL:N•19'J2 

Plotocolo 1•. 4 '1 ( O [q k.7 .... 
........ 'd,62/�Zn .... .-

D Projeto de Lei

D
/7 

Projeto Decreto Legislativo 

[iJ Projeto de Resolução

D Requerimento

D Indicação

D Moçêo

D Emenda

Nº. ôK 

AUTOR DEP. SERYS SLHESSARENKO LIDER DO PT-MT 

27 0..f�lf>o - FL
Rec:ebido ni:-sta data Regis
tre-sa, autue-se. INTRODUZ CAPÍTULO E ARTIGOS NO REGIMEN 

TO INTERNO DO LEGISLATIVO ESTADUAL E 

DA OUTRAS PROVIDtNCIAS. 

lnc ua-se em Pa�l p· · os 
efr.itr-s do ar'ig .. '/ .... 
Regim nto '.r t�r ..• 

léia Legislativa do Estado de Mato 

base no que estabelece o artigo 26, XXVIII da 

Const· ição Estadual e artigo 462, parágrafo único do Re 

gimento Interno em vigor, resolve reformar, com aditamento 

de Capítulo, o Regimento Interno: 

Artigo 10 - Adita-se no Título II, Dos or 

gaos da Assembléia, o Capítulo III, Do Conselho dos Direi

tos Humanos, renumerando-se, Capítulos e artigos seguintesr 

assim redigido: 

CAPITULO III 

Do Conselho dos Direitos Humanos 

Artigo 390 - O Conselho Permanente dos Direi 

tos Humanos do Poder Legislativo de Mato Grosso, composto ' 

por cinco membros eleitos no Colégio de Líderes, no início 

de cada Sessão Legislativa, tem por competência especifica 

promover os Direitos Humanos e a Defesa da Cidadania. 

Artigo 400 - Caberá ao Conselho Permanente 

dos Direitos Humanos do Poder Legislativo de Mato Grosso: 

I - Promover a defesa dos Direitos Humanos 

em Mato Grosso nos termos das Constituições Federal e Esta 

dual; 
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AUTOR DEP. SERYS SLHESSARENKO LIDER DO PT-MT 

II - Tornar iniciativa, via as prerrogativas legais 

para a efetiva· defe�a do cidadão lesado em seus direitos 

fundamentais; 

III - Investigar sobre os problemas do interesse 

público, que versem sobre violação dos Direitos Humanos 

bem corno realizar audiências públicas para esclarecer 

tuações que afetam a construção da Cidadania; 

si 

IV - Realizar colóquios, simpósios e seminários re 
' -

ferentes a prornoçao dos Direitos Humanos e defesa da Cidada 

nia. 

Artigo 410 - O Conselho Permanente dos Direitos Hu 

manos do Poder Legislativo de Mato Grosso contará com uma 

Secretaria Executiva e corpo técnico especializado . 

Artigo 20 - Esta resolução entrará em vigor na da 

ta ·de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrá

rio. 

Sala das Sessões, )O de 

PT-MT 

de 1992 



cubotugom o intonor podoró sor feito 
por cmb11rcoçoos o::.Lrnoi;ou-us - LEI

ORDINÁJHA 

ART. 179. CAPUT 
Doún:içuo Jus rmcros o poquonos 
omprosos o oliminuc;ilo ou roduçilo <lo 
suos obrignçôos udmuustruL1vus, 
tributórius, providencwrias -0 crod.ití
cius • LEI OJWINÁlllA 

ART. 18-1, CAPUT 
ULllizuçll.o <lo:; t!Lulos clu dividu ogrli
rin • LEI OIWINÁ1llA 
REGULAMENT,WO pela LEI N" 

ART. 184. § .'1º 

Prococli.monto contrnclitório, elo rito 
sumório, pora o processo iud.iciul <lo 
closupropnoc;oo • LEI COMPLEMEN-
TAR 

;lRT. 185. ! 
Dofi.niçoo ·da poquonu e �ód.in 
propnodudo rural· LEI ORDINAlllA 

REGULA.MENT..WO pela LEJ Nº 

8629/93 

ART. 185. PARAGRAFO ON!CO 
Curantrn Jo trouunonLo uspuciul à 

· propnodudo produtivu o ü:u11;110 cfo
normos· puro o cumpri.monto dos
requisitos relativos u funçno :,ociul
LEI OIWIN.ÁJ?.lA

RECULJLHENTADO pe/,a LEI Nº 

8629/93

ART 186
Critórios o grnus do exig0nciu pura o
ttLend.imento <los requisüo con:,L1tu
cinnm:, do funçno soc1ul da propried11-
do rurul • LEI ORDIN,\R[A

REGULAMENTADO pr:la LEI N° 

8629193

ART. 187. CAPUT
Loi sobro o plunojamanto e oxocuçllo
da Polllicu 1\grícolu LEJ.
ORDJNÁR.ÍA

R�GULllMENTADO pe/,a LEI N° 

8171191

ABT. 189. PARAGRAFO ÚNICO
'l'ormos o concliç0!ts puru o rocobimon
to <lo Lltulos <lo domínio ou do
conco::iSllO elo uso polos bonafíciúrios
du roforma ugrório • LEI

ORDIN,\.RlA
REGULAMENTADO pe/,a LEI N° 

8629/9:J 

ART. 190. CAPUT 
Li.mitnçüo du uquisiçflo ou· do urron
dllmouto <lo proprwdadu rurul por 
pos,iou lhictl. ou juríd.icu ostrangoin.1 ·• 
LEI ORD!NARlA 

ART, 192c H
Sistomu J.'inuncoiro Nacional • LEI 
COMPLEM L�N'l',\.R 

ART. 192. f !1
º 

EstubulecimonLo <lu ponu puru os 
cnmos <lo usur11, como LUI co11,itdoru
c.lu t1 cobrunçu e.lo juros rullls ucunu Ju 
c.lozu por conLo 110 rino L8l 
ORb!NÁ1HA 

,tRT. 19-1. PitRl{GRAFO ÚNICO 
Oq�unizuçll.o du sui:;uridu<lo sociul 
LEI Ofl.DJNÁlUA 

REGULl1MENTADO pela LEI° 
8212191 

ART 79.S. !. ílJLll1 
f.'inunclllmonLO d11 socuridudo sociul 
por codu sociotlutlo (Pluno do CusL010) 
· LEI OHDINÂI?.!A

RECU!...1\.MENTADO pela LEI Nº
. 8212/!JJ 

ART. 19.'í. § 3° 

Pro1L>içno u possoa jurid.icu om dóbito 
com u sogunduda soc10J do contrutur 
com o Pudor Público ou <leio rccol>or 
l.ionailcios ou incontivos li!.icuis ou 
croclitícios - LEI OJWINÁRlA 

REGUL!l.MENTADO pe/,a Lel N º 

8212/9) 

rlRT. l .95. f .Jº 

lnsL1tu1ç110 du outras fontes. lllóm <las 
moncionndns na Constítuiçllo, puru 
�arnntir a manutonçll.o o cxpnnsl!o clu 
::iOf{uridudo soc11tl - LEI ORDIN.A.IHA 
REGU/.,AA,/EN'I'ADO pela LEI Nº 

8212191 

ART. 195. f 7° 
Exigóncius Ioga.is puro u isonçno das 
ont1cuidos bunoficioncos elo uss1stõnc10 
socwl do conLr1uu.irom puru u s9gur1-
cfode social - LEr ORDINÁ1lL\ 
REGVLllMENT,WO pela LEI N ª 

8212/91 

ART. 195. Ç 8° 

Cond.içõe:, de contribuiçll.o paro o 
soguridado social o rocobi.monco do 
bonoficios paio produtor. porcoiro. 
meeiro o urrondocário rurais, l{orim
poiro o puscudor ortasunul - LE:1 
ORDINÁRIA 

RECULII..MENTADO pela LEI Nº 

8212/91 

ART. 197 CAPUT 
lwgulumontnçilO du íiscaliznçilo o 
controlo das t.1960s o sorv1ço,, do suúdo 
. LEI ORDINAHlA 
* REGULA.MENTADO pela LEI Nº 

8080/90

ART. 1 99. § .�º 

Cusos om quo ó pormitidu a pnrt1c1-
p11ç110 ·d.iroLu ou iudirotu do umprosus 
ou cup1tuis estrungoiros na uss1sL6n
cin ;i suúJo no pais Lli:l 
ORDINÁIUA 
RECULMJENTAD.O pela LEI N° 

11080/D0 

ART. 1.99. € 4° 

07'

Douçll.o o Lrunsplunto do órgilO::i, L>om 
c:01110 coluLu, pro1:o,;sumonw o trons
fusll.o do sun�uo. 1.81 OJWIN1\JU,\ 
RitGV!..A .. MENTADO pclu Ll�I Nº 

8-18!)/ 91!

l\f?'I'. 2()0 
Conipou\nciu do Si::iLomu Ünico do 
Suúdu - LIEI OIWINÂRlA 
REGULiL�IEN'liWO pela LEI Nº 

8080/.90 

ART. 20 I CAPUT 
Con<liçoos do uLOndimonco, polos 
plunos do previd6nc1u soc1ul. dos 
bonuCicios previstos nu Con:;Lttuiçno -
LEI OJWlNÁRLA 

REGULIV.!ENT.i\DO pela LEI N" 
8213/91 

ART. 201. 9 2º 

Critór1os puru o roujustnmanto dos 
bo1:10lfoios prov1donc1ório:;, jHlra. u 
prcsorvn,;t,o, um curntor p"rmunonLo, 
du sou vu..lor roà..l - Lf�l ORDINAJlIA 

l?RGULrl.MENTAJ.JO pi!la LEI Nº 

8213/!Jl 

A..RT. :!O 1. { ./0 

Cu::.os o cond.içoas do incorporuçllo do 
sà..lúrio. paru uf.;ito <lo contnbuiçll.o 
providonc1ária ou consoqiiLlnta ropor
cussll.o om uo11lllfoios, do,, gnohos 
hub1Luuis <lo omprogudo, u quulquor 
títuJo • 
LEI OR.OINJ\RlA 

REGUUJ1JENTJ1DO pela LEI Nº 

8213/91 

ART. 201 I !1 e 1/l 
C<indiçoos puro uposontadorin proví
doncifiríu • LEI ORDINÁilfA 

RECUL/uHEN1�'\JJO pela LEI Nº 

8213/91 

ART. 202. § 2° 

Critérios puru o contagem reciproca. 
puru ofoiLo do uposontodoriu, do 
tempo do concribuiçao nu uclminis
t.ruçoo público e nu utívid11do pnvudu, 

· ruro.l o urbonu - LEI ORDlNÁfü,\
REGU�li\lEN'I',WO pela LEI_ Nº 

8213/91

1tRT, 203. V
Condiçous pura o concossllo <lo um
sulúrio min.imo do bonoífoio monsu..l i\ 
possou portndorn do dolicióncin o uo
ido:,o quo comprovom ntlo pos::;u1r
moías cio provor u própria munu
tonçno ou do cõ-lu proVJ.du por suu
fumilia- LEI OR DJNAIHA
REGUL.tli\.JENT,LDO pda LEI Nº 

821 .'J/!J J

ART 206. V
Pluno do curroira pora o magi11tório
público fodorul, com piso ::iuluriul
profissionul o ingrotiso oxclusivurnon
to por concurso. ulóm do llJ U puru
to<llls ns ÍntitÍtuiçôu!I 1'n110L1dus polu
U1úllo. LEl OflDINAJlIA



cabotugom o inconor podoró. sor fcit.n 
por omburcoçoot1 o,;Lruocau·os • LEI 
ORDINÁRIA 

ART. 17.9 CAPUT 
DofmiçllO Jus micros o poquonns 
omprosns o oLiminuçno ou roduç!lo do 
suos obriguçoos ucLnirusLrut1vos, 
tributf1rius, providenc1ó.rins o crod.itl
cius - LEf OllDINÁlllA 

ART. ·18-t. CAPUT 
Utilizuçoo dos Lllulos du díviclu ogró
ria - LEl OfWINÁHlA 
REGUtA.MENTADO pela LEI Nº 

ART. JB,1. f 3º 

Procodimonto contraditório, da rito 
sumário, par.a o processo Judicio.! do 
dosupropriaçno - LEI COMPLEMEN
TAR 

ART. 185, I 
Dafiniçno do poquonu e módin 
propnodado rurul - LE:l ORDINÁRIA 

REGULAMENTADO pela LEJ Nº
8629193 

ART. 185. PARAGRAFO ÚNTCO 
C llrllllLlll t\o CrUl.llJY\0llLO ospactal U 

. propnodudo produtivo o t:ixaçAO do 
11onnas po.ra o cumprimonLO dos 
rl:lqwsitos rol11tivos ti funçllo sociuJ · 
LEI ORDINÁRIA 
REGULAMENTADO pela LEI N° 

8629/93 

ART 186

Critérios e graus do exigõncia para o 
atendimento Jos requi:;ito constitu
cionais du funçl'lo socutl da propnodo
de rurul - LEI OIWIN.illlA 
REGULAMENTADO pela LEI N° 

8629/93 

ART. l 87 CAPUT 
Lei sobre o pl.llnojumonto e execuçllo 
do Potiticu Ahrrlcola LEI 
ORDINÁRIA 

REGULA.MENT1WO pela LEI Nº 

8171/91 

ART /89. PARÁGRAFO T)NJCO
'l'ormos o cond.içôos puru o rocobimen
to do titulo!! do domínio ou <lo 
coocoss!lo de uso polos bonofició.rios 
du reforma agrória • LEI 
ORDINÁRlA 

REGVUL\JENTADO pela LEI Nº 

8629/93 

ART. 190. CAPUT 
Llmituçoo da oqu.isíç.llo ou do arren
cl.umonw de propriodud() rural por 
possou l\sicu ou jurldicu ostrnni;oiru •· 
LEI Oíl.OINÁRIA 

ART. 192e H 
Sistomu Finunceí.ro Nocional • LEI 
COMPLEMENTAR 

8stubolacimonto <le poou p,uru os 
cnmos do usurn, como tu! cm1s1doru
d1.1 li cobrança do juros ruUJs .ucunu tlu 
<lozo por conto 110 anu LEI 
ORD!NÁRlA 

AR'I'. 19-1 PARÁGRAFO ÚNJ'CO 
Or�wuzuç110 Ju sui:;undudu ,;uciul . 
LEI ORDINAIUA 

REGULAMENTADO pefo LEJ" 
8212191 

J\RT. 195. /. lI e Ili 
Finunc1umumo Ju s1;1guriduclo sociul 
por Lodu :;ociodu<lo (Pluno <lu Cusco,o) 
. LEI OllDINÁR.lA 

REGULAMENTADO pela LEI N° 

·8212191

ART. 19.'i. § .1º 

Pro1biçll0 à pussoa jurídica om dóbito
com a sogundudo soc,nl J1;1 concrutur
com o Poder Público ou dalo, recubar
banofkios ou incentivos li!;cuis ou
croditfoios - LE:I OllDINÁRIA
REGULA.MENTADO pela L$1 Nº 

8212191

rlRT. 7 95, § ./º
lnsLttuiçllO do outros fontes, u.lóm das
moncionudus nu Constuuiçl10, puru
i;uroncir a munutcnçllo o oxpllnsn.o du
soguridnde social - LEI ORDIINÁrllA
REGULAMENTADO pela. LEJ Nº 

8212/91

ART. 1 .95. § 7°
Exigónc1us Jogais po.ro a isençllo dus
ontidados bunoficiontas do us:;1st0nc1u
socíul do contribuirom puro 11 ,;9guri
dudo social . LEI ORDINÁRLA

REGULAMENT,VJO pela LEI Nº 

8212/91

ART. 195. f 8º 

Cond.içoes do contribuiçllO para a
soguridudo sociul e rocobimonto do
boneffoios polo produtor, purcoiro,
meeiro e urroodató.rio rurais, i;unm
peí.ro e puscudor urtesunul · LEI 
ORDINÁRIA
REGULA.MENTADO pela LEI Nº 

8212191

ART 197. CAPUT
R.obru.lumontuç1\o da fiscn.li2:açAo a
controlo du:1 11.900s o serviços elo suúda
• L.81 OR.DINARIA
• REGULAMENTADO pela LEI Nº 

8080/90

t,.RT. 199. f .9º 

Cusos om quo 6 permitida a pn.rt1c1-
pnçao direi.a ou indirotu do otrnpro!lus 
ou cupituis .ostruni;oiros nu �,s:;ist0n
cia A tiuúdo no pllÍli LEI 
ORDINÁRLA 
REGULAMENTADO pela LEI N° 

8080/90 

ART. 199. f ·t° 
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Oouçilo e trunsplunto do óri;llos, bum 
como culoLn, prncussumonLo o. crans
fus,10 do sunguo - LEI ORDlNJ\JU,\ 
J(l�GULA.Mf:,'N'J'ADO pdu Lf:.'1 N" 
8·189/92 

,1 l?'I'. 200

Compou\ncia <lo Sistema lf nico do 
Suúdo - LEI OIWINJ\.RIA 
REGULJ\./1/EN'TiVJO pela LEI Nº 

8080/90 

ART. 201 CAPUT 
Condi<;oos du uLondimonto, polos 
planos do prov1d0nc1U soc1ul, dos 
buuol'icios provh;Los nu Con:;cnuiçoo • 
LEI O110INJ\RI:\ 

REGULAAIENTADO pela LEI Nº 

8213191 

ART. 201. f 2º 

Cri16nos paru o roujustamonLo dos 
bo�oflc:1os proV1doncíários, pum a 
prcservaçno, um curator purmanenco, 
<lu sou valor rouJ - LEI ORDINARIA 

RJWULAMENTrlDO pela LEI Nº 

82 JJ/91 

ART. 201. $ .Jº 

Cu,;os o cond.içoes da incorpornç-n.o do 
su.lúrio, paru c,foito do cuncnbuiçAo 
prev1donc11ir10 ou coosoqüunte roper
cuss!lo em brmoficios, dos ganhos 
hub1tullis do omprogado, u qualquor 
t!LWO • 
LEI ORDINÁRlA 

REGULA.1.'vl�N'I'llDO pela LEI Nº 

8213191 

ART. 201. !. ll e 111 
Condiçoos pura uposontadorio previ
doncióriu · LEI ORDINiüUA 

REG U LAlH EN1'Jlf)O pelu LEI Nº 

8213/91 

ART. 202. f 2° 

CriL6rios paru a contagem reciproco. 
puru ofeito do uposontodoriu, do 
tempo de. comribu1çn.o nu udminis
troçao públicu o nu at1vidu<lo privudn, 
ruro.l e urbanu • LEl ORDINÁRL\. 

REGUl.A.MENTJ\.DO pela LEI Nº 

8213/!Jl 

ART. 203. V 
Con<liçôos para n concossJlo <lo um 
salflrio mínimo do bonef!cio monsal ti 
posi;ou portadora du Joticióncíu e uo 
idoso quo comprovem nllo po:;sw.r 
m01os cio provar ti própria rnanu
Lonçoo ou do tó-lu proV1du por sua 
íumilin- LEI ORDINA1HA 
REGULII.MEN'í'A.DO pela. LEI Nº 

8213191 

ART. 2oç V 
Pluno t.lo ourrotru pnru o mogistól'io 
público fodurul, com piso ,;ulunnl 
profissionul o ingtosso axclusivumon
Le por concurso, ulóm do fW U puro 
todas as instítuiçõos muntid1ts póltt 
U11ino - LEl ORDINAH.IA 
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.-\RT. 206. VI 
Costllo domcicrntica do onsmo púulico 
· L�I OIWINÁIHA

AR'r. !.! 12. § s•

Rocolhimonw du cootnbuiçilo 
do su.lório-educuçao 
OROIN,\JHA 

AflT. 2·18. CAPUT. { e li 

social 
LEf 

Ool"iniç/lo dus oscolus comuo1tários. 
confoss1onrus ou 1Üuntrõp1c11s · L8I 
ORDIN�\JW\ 
REGUL.-\.i\.JENTADO pela LEI N° 

7891/89 

AR?� 2 1.'1. f J º 
Contliçôus porn a dcscinaçAo do rocur
sos públicos u boh:ns do ost.udo pnru o 
onsino fündnmontn.l o mótlio · L.Er 
ORDINÁIHA 

M?T. 21.1 
l!:stobolucimonto de;> plano nncionn.l do 
oducuçtlo • LEI ORDINÁRI.A 

ART. !! J 5. f 2º 

rixuç110 do datas comemorativas de 
alto s1'.lrufic11.çtlo puru os diforonces 
sogmontos étnicos nucioni:us · LEI 
QflDlNÁRlA 

ART. 216, f 2º 

Cot1tllo dn tlocumontaçllo governa
montn.l. polo udmin.istraçao púbücu, u 
adoçao do provtdôncius pura fran
quour sua consulta o quantos Jolu 
nocassítarem - LEI ORDINA.H.lA 

ART. 2 1 6. f 3º 

EsLuboltJcimonto do incentivo u cultu
ra· LEI OfWINÁRlA 
• RECULAM8N1'ADO pala LEI
ROU,\.NET

ART. 216. § 4º 

Estuboloc1meoto do puniçôos para os 
dunos o umeuças ao pai:rimônio cuüu
rn.l • LEI ORDINÁRIA 

ART. 2 1 7. § 1" 
íl.ógulumanto da justiça desportiva 
LEI ORDINÁRIA 

1lRT. 2 1 8. § 4°
Apoio u estimulo 1\s empresa que 
invoscom um posquisn. tocnología e 
aporfoiçorunonto du suas rocursoH 
humanos - LEI ORDINÁRIA 

AR'I'. 2 19. CAPUT 
lncunuvo üo morcudo interno, com 
vistas n viubilizur o dosonvolvimonLO 
cu.lturn.l e sócio-aconômico, o bom• 
otitnr <la p·opuluçllo 0 u uutooomia 
toonolólfioa do piús • Lf�I ORDINÁRIA 

ART. 220. § :1• 
Ct i,ssilicuçao das d.ivorsoee e espotá
culoti público11 - LEl ORDINÁRIA 

AR'I'. 220. ç .,v 

RosLnçoos logws ü propugundu do 
fumo. bohidus ..Jco6ücus. Ul{rOtóx.ico�. 
mod.tcumonLos u lu�up1us LEI 
OIWlNAH.IA 

..!RT 221. lll 
8stuliolocimunLO do porcantuais paro 
u rol!'ionuli.znçllo du produçllo culLUruJ,
urt{,mcu o Jornu.lisLicn LEI 
OH.DINÁRIA-

ART. 224. C:lPUT
Cnuçtlo do Com;olho do Comunicu�no 
SociuJ - LEI OIWJNÁWA 
REGULA.ME.'NTADO peta LEI Nº 

8389191 

J\RT. 225. f 1•. ll1
briuçtlo do Purquos Nucioniús e espa
ços LOrntoriuis <lo especial procoço.o 
e.lo Poclor PúbLico • LEI OllDlNÁRIA 

UEGULAMENTA.DO pela LEI N° 

7804/89 

ART. 22s. f 1 ° 

Erigênc1u do estudo próvio de impacto 
ambiontul pnru instaluçtlo d!l obra ou 
utiVldudo poconc1ulmomo cuusadora 
de significuuva JogrnduçQo do 111010 

umbionte � LEl ORDlNÁlllA 
REGULAMENTADO pela LEI Nº 

7804189 

ART. 22.'S. § 1•. Vll 
ProLeçoo du founu o <ln ílorà - 'LEI 
OROlNÁIUA 
REGUL\MENTADO pel.a LEI Nº 

7804189 

ART. 225, § 2• 
Rocupuruçao do meio ambiooto degra
dado polo quo uxplorur recursos mine
rws, do ucordo com ;;oluçD.o t6cn1co 
OXlbrida polo 6r1,:llo publico compocunto 
- LEI O1WlNÁfüA
•REGULAMENTADO peta LEI Nº 

7804/89

ART. 22s. § Jº 

Sll.nçôoe punuis o ucim.i.nistrativo aos 
responsáveis por açõos e at.1vidados 
lusivas ao meio ambiente • LEI. 
ORDfNÁRlA 
REOUJ..AA,JENTADO pela LEI Nº 

7804/89 
. 

ART. 22.'í. § ./º 

Util.izuçao do Floresta Aroaz0n.ica 
brasiloiru. da MuLu Atlànt.ic1.1. tl.u 
Sorra do Mur. do Puntunul Muto
Grossonse o du Zonu CosL01ru donlro 
de contliçoos quo ussoi;urüm u prosor
vuçao do maio umbionLo. inclusive 
qu1rnt.o 1.10 uso do rooursos nuLur111s -
L.81 OIWlNÁlUA 

t\RT. 22!i. § 6° 
Dofi.niçao du loculiwçtlo do usinas quo 
ar.arem com routor nuclour como 
condiçl1o pura sua instu..luçào - LEI 
OllOlNÁRlA 

.-\nT, 226. f 2• 
ífor.:ulumonLuço.o do cusumonto reli
i;ioso ,;om ufo1to civil L8T 
OIWIN,\.R.IA 

1lR'[� 226. �- .1° 

l·\1ct1.iLuçno du convorsno om cusumon
to. do uiuao ostó.vol !lntro o homom a
u mulhor - LE1 OIWINJ\JUA

ART. 226, § 6" 
Duliniço.o <los ousos do disso! uç110 do 
c&sumonLo civil pulo divórcio - LEl 
ORDINÁRIA 

REGULrl.MENTr1DO pela LEI N° 

78-11189

ART. 227. § 2•
Normus do r.onscruç110 dos logradou
ros e dos odiacios do uso público o de 
l'abncoço.o do transporto coletívo. u 
Cim tlu gurunc1r acosso ucluquado us 
possous portudoru,i Jo <loticiônc10 
LEI ORO! NÁ111A 

.-\RT. 227. § .1°. fV
GurunL1u. u criunçu e uo udoloscento, 
nu legisluçD.o tuLelar espec1fic1l, do 
pluoo u fortnru conhocimenco da acn
bu1çll0 do uco 1nfruciooru, iguultludo 
na rol11ç!lo procos.suàl o dofosu té.cntcu 
por prolissiooul hubilitudo - LEI 
ORDlNÁH.lA 
... REGULA.MENTA.DO pel-0 ESTA-
TUTO DO MENOR · LEI Nº 

8069190 

1lRT. 227. § 3°. VT 
· Estímulo <lo Poder PCiblico, através de

uss1scônciu jurídica, incentivos fiscius
o subs{tlios, ao ucolh.unonco, sob u
forma tle guarda, t.lo criunço ou
adolosconto 6rfoo ou ubantlon11do •
LEI OllDINÁlUA

ART. 227. § ./ª 

Estabolõcimonto do puniçao savera de 
abuso. da violôocia e da oxplornçllo 
soxun.l du criunça o do adoloscance • 
LEI ORDINÁRl.A 
REGULA.t\r/EN'J'ADO pel-0 ESTATU

TO DO MENOR. LEI Nº 8Vli9/90 

ART. 227. § .Sº 

A uss1stônciu do Poder Público, na 
adoçt10· o estabolucünonto do cusoa e 
condiçôos do suu ofotivaço.o por parto 
do ostrungo1ros • LEI ORDINÁRIA 

ART. 228. CAPUT
Log1sluç110 uspoc1n.l sobro monores 
i.nfrutoros - LEI OR.DINJ\RlA

A.RT. 231. § .3° 

Gurunc1u du pu.rticipnçllo das comuni
dudo11 indisonus afotudns. no rosultu
do <lu lnvrn do roour.11os mmoru1s om 
torras mdigenus - LEI OllDlNiuU.A 

A.RT, 2:11, fi"



Est,1bolocimoni.o do cusos do nilovun
to rnt,iruse;o público quunco uos utos 
quo Lunh11m por objow u ocupuçllo o 
oxploruçno nquuzus' on:1 Lllrr.11s 111tlígo
nus - LEl COMPL8MENTA!l 

/\R'['. 236. \\' JV
lwgulumonwçoo das utividuJos dos 
notário:;. o oficio.is do rug1stro - LEI 
ORDlNÁRlA 

ART :!3C. f 2º
Normus gorUls para u fixuçoo do 
omolumont.os rolutivos uos utos pruLl
cudos p�los serviços , notaruus e do 
rog1stro - LEI ORDIN:\lUA 

ART. 238 CAPUT 
Vondn o rovontlu de combustlve1s -
LEJ ORDINAH.lA 

ART. 239. CAPUT 
Finuncuunonco do progrn.mn do 
soguro-dasomprego o o ubono docor
ronte dus cootribuiçoos pnru o 
PIS/P/\SEP - LEI ORDINJ\Rl.A 
RgGUL.tlMENTADO peta LEI N° 

7998/90 

:lRT. 239. f ,/º 

ConLnb111ç110· udicionul, pura o Ci.nnn
ciamonto do soguro-desomprego, por 
pano du emprosn cujo indica do rotn
tividn<lu du força do a.rabulho suporur 
o (nd.ice móclio da rotatividodo elo 
soLOr - LEI ORDINÁRLA
REGUUL'vfEN?i-lDO pela LEI Nº 

7998/90 

ART. 244. CAPUT 
AduptuçAo dos logradouros, dos edifi
cios do uso público o Jos volculos de 
transporto col&Livo utuulnionco ons
Lonto. 11 ftm do gurootir o ucosso 
adoqundos os possous p�rtodoros do 
doúciànc1a - LEI ORDINARIA 

ART. 245, CAPUT 
Hipótosos e condições em que o Poder 
Público Jurá u:;s1:;Umciu · uos hordoiros 
e tlopondontos ciJ.I'ontes <lo possous 
vitimadus por crime doloso - LEI

ORDINÁlllA 

ATO D'AS DISPOSIÇÓES 
CONSTITUCJONA.IS 'l'RANS-

ITÓR..US 

t\RT 6°. f 2º
íloirisLro c.lofirutivo, no TSE, do novos 
purudo:; pol.it.icos fundados por I?urln
montal'os fodurrus - LEI OI1Dl NAlllA 
/lEGULtAJENTrtDO pela LEJ N" 

ART llº. § Rº 

H.opuruçtlo Jo naturozu oconômica oo.i
ci<lucl4011 anitn,iudos, UtU1gido1.1 polut-1
Portur1us lwuorvudus tlo lvl.iiústór10
du AoronAu'tlco - LEI ORDLNÁJUA

ART 23•_ PARÁGRAFO ONICO 

i\prove1Lutnonto Jus utuu1s oeupuntos 
<lo curgo do sunsur foJorul om t:uq;os 
compudvo1s com o:; quu oxurc1Jn, - L8l 
OIWINÁJUA 

ART. 29º. f 2º
'l'urmos om quo sorú fucuJtadu, uos 
utu,us Procurndoros du Rc,público, 
opçllo, dó formu 11-roLruLúvel, ontro us 
ourroirus do Ministório PúbÍic�o Fodu
rnl u <lu Arl.vocucw-Gorul tlu Uni1\o -
LEI COMPLEMl�N'T'AH. 
REGUl..i\.MEN'I'/ÚJO pela LEI 
CO,'vlPLEli,fl!.'N?'IVt Nº 7:Jl:93 

1tRT ,'10. CAPUT 
Munutonçao, polu logisluçilo ,quo crio 
11 JUstíçu do puz,' dos oturus jiulzos do 
pa�. com sous diroi1.os e utnbuiçoos, 

· t\t.ó a posso dos ovos mu.Jurc,s - L8l
O!WlNÁRlA

ART. 31. CAPUT
Dafin.içuo du:; sorvontins do foro judi
cia.!, pura ufoito do e,-;tfüLl,rnçtlo,
rospoitados os d.irei1.os tios utuo.is
ocupnntos - LEI OIWINÁRI.A

ART :n § 11
° 

Criuçno do Bunco do Desonvolvimonco
do Centroc01:1::;to - LEI ORDINAH.IA

ART .. '1.9. CAPUT
lluvisao du 101 orçamentária do 1989 -
LEl O!lDINÁRlA

ART. 4 I. § 1° 

Coníu·m1.1ç110, sob pena do sorem
considorados rovogodos, dos incenLi
vos fiscais do nuturozu set.ori,ul - LEI
ORDINÁfUA
·REGULitMENTADO pela LEI N�

775218[) 

ART. 48 CAPUT 
Código <le Oufo:;a do Consumidor • 
LEI ORDINÁRL\ 

REGULAMl�NTADO pela LEI Nº 

8078/90 

.'\l?T. 49 E f
!nsLituLo da onfitouso cm imóvois
urbunos - LEI ORDINARIA 

ART. 5:f. § 3º 

Ponsoo monsul vitoJJciu o.os "i,ol<lados 
<lA borruchu"- LEI ORDINÁRlA 
J?EGULJ\.lvJENTADO pela LEl Nº 

7986/89 

ART. C2, CAPTJT 
Criuçuo do Sórviço Nncio,nul do 
Aprundizoi-:om Rurul - SENAJl - l.,h:l 
OIWINÁJUA 
REGULAJvíENTADO peta LEI Nº 

8315191 

II PARTE 

() ') 

DISPOSITIVOS CONS1'ITUCIO
N.tUS (�UE SUCIW.EM, 1'ACITA
MEN'J'E, .tl NEC.t:SSlfoWE n'1� 
LEGISLLÇAO IN1'I�GIU1'lVr1 
P..UU 1'ER l'LENA J�FICAcu 

ART. 5" \I 
CurnnL�u tlo 
proporc1on1.1l 

cliroito do resposta, 
uo ugruvo LEI 

ORDJNAJtJr1 

ART. 5" \I 
Cur11nc1u tlo indonLZuçllo por duno 
m11wriul, moru.l ou u imugom - LEI 
ORDINIÍRJA 

t\R'f'. s• XXII 

Ctlruntio do d.iroito do propnodado -
LEI OIWINARLI\. 

ART. 5°, .\'XVTT 
Cur11nL1n, uos oucores, do cliroito 
�xclus1vo de utilizuçüo publicaçao ou 
raproduçllo de suos obrus (Di.ro1to 
Autorul) - LEI ORD!NA.H.L\ 

,\RT, s• X.\'X 
Curont1a do direito do horança - LEI 
OfW!NÁRlA 

A.RT. 5" XL \llll 
ClussiJicoçào dos est11boloc1moncos 
ponrus om funçoo da n11Lure1.u tlo duli
to, idodo o :;exo <lo uponndo - LEI 
ORDINÁR.lA 

ART. 5º L 
Curuntlll, os prosidiórias, de 
condiçôos paro que possam flúrmano
cor com seus filhos <luronto o periodo 
de amnmontaçno - LEI ORDINAJI.IA 

ART .. 5º, LXVI 11 
Disciplina du ·conccssllo do húbeas 
corpus - LEI O!lDINÁH.lA 

ART. 5°. LXJX e LXX 
Discipl.inu do mnn<luto du segurança -
LEI OI?.DINÁHlA 

ART. 5º, LZXT

Disciplina <lo munduto do injunçAo -
LEI ORDINÁRIA 

ART. su, LXX!l 
Disciplina e.lo huboas-d11tn - LEI

ORDINÁJHA 

AR'I'. 5º, l.XXl/l 
Disciplinu <lu aç!lO popular - LEI 
ORDINÁRIA 

ART. ,su. !,XXIV 
Pruscuçoo, polo Estudo, <lu u.ssistônciu 
jurídica intogrul o Hrntu1ta uo::i nocos
sitndos • LEI OH.DJNÁRIA 

ART, 7°, ll 

Sob'Ul'O-clusomprogo 
OROINÁJUA. 

LEI 

,. . ,. 



REG ULAA,f ENT�WO 
7998/90 

ART. 7º. /lT

peLa 

,. 

--- ..... 

LEI 

Fundo du Gorontio por Tampo da 
SorV1ço • LEI OllDlNÁR!A 

ART. 7º. V
Estubuluc1mamo do piso snlnrial, 
proporc1onul A u ononsoo o u complo
Xldu<lo do trubulhi> · L81 ORDINÁJllA 

,4.RT. 7". IX 
FixnçllO do vnlor da romunoraçl\o do 
Lrobulno noturno suportar ao cliurno . ._ 
LEI ORDINÁRIA 

t\RT. 7". ,Yll 
Concessoo do salârio-fomilio nos 
dopondontos <los trubalhudoros • LEI 
ORDlNÁHlA 

ART. 7" •. '(,\'V 
Disciplina da assistência gratuito aos 
n.Jhos e .dapond�ntes dos traboJhado
ros, dos o nascimento até seis anos do 
idada, om crochos o pró-croches - LEI 
ORDINÁRIA 

ART. 7º. ,'C\'VI 
Disciplina do roconhecimento das 
convenções o acordos. coletivos do 
trabalho - LE[ ORDINARIA 

ART. r. xxvm
Disciplino do seguro contra acidentes 
do trabalho, a cnrgo do empregado • 
LEI ORDINÁRL\ 

rtRT. 7° • .'O..'XITT 
Disciplina do trab�o do menor 
uprondiz - LEI ORDINARlA 

ART. 8°. IV 
ProV1sllo legal do contribuiçi'lo sindi
cal • LEI ORDINÁRIA 

ART. 1 o. CAPUT 
G1U·1mt1a da purticipaçao dos traba
lhadores e empregudos nos colegiados 
dos órgnos públicos LEI 
OIWJNÁJllA 

ART. 11. CAPUT 
Gurll.JlLltl du eloiçao do um ropresen
tanto dos t.robalhndoros, nas ompre
sas com mnis do du20ntos omproga
dos - LEI OilDINÁRlA 

ART, JS 
Ou;cipli.nu dos cusos do pordu o 
susponsao dos direitos politicos - LEI 
ORDIN,\RlA 

ART. 2.?. L 
Diroii.o civil, comorcial. penal. procos
sulll, oloitorul, ugrllriu, mnritimo, 
aoronâu�1co, ospaciul o do trabalho · 
LEI ORDINÁRIA 

ART. 22, Il 
Dosnpropnaçao - LEl OilDINARL'\ 

ART. 22. IV 
J 

Al{uus, onurgiu, informâti,cn, toloco-
mumcuçôos u ruc.liod1fusüo - LEI 
OIWlNAlllA 

ART. 22. V 
Surv1ço Postal · LEI ORDINÁRlA 

ART. 22. VI 
Sistomu n,onotAr.io o do moclida, titu
lo o gornnt111 dos motuis . LEI 
ORDINÁJlLA 

ART'. 22. V71 
Politicn do crédito, cllmbio, seguros o 
transforénoia · do vnloros. LEI 
ORDINÁillA 

ART. 22. Vf[J
Comórcio axterior e .  interostaduul - · 
LEI ORDINÁfüA 

ART 22. IX. XI 
Tr!lns1to a transporte LEI 
ORDINÁRIA 

ART. 22, X 
Rugimo <los portos, naveguç·110 lucus
tro, fluvial, murítima, aórell1 11 uerocs
paciul • ºLEI ORDINÁRlA 

Plll?CIALMENTE REGULAMEN
TADO pda LEI Nº 8630/93 ( LEI 
DOS PORTOS) 

ART. ·22. XII 
Jaz.idas, m10as, outros rocursos mine
rais e motalurgin - LEI ORDlNÁRlA 

ART. 22, Xlll 
. Nacionalidude, cidadania e naturi:ili

zaçoo - LEI ORDlNÁfü.J). 

ART. 22. XIV 
Estatuto do Índio · LEI ORDINÁRIA 

ART22. XV 
Emigrnçao o mugraçllo, entrada, 
oxtradiçao o ox:pulsi'lo do 0s1trnngo1ros 
· LEI ORDINÁRIA .

ART. 2.?. XVI 
Organizaçao do sistema 'núcionul de 
emprego o condiçoos para o exorc(cio 
do profissões - LEI ORDINÁ.RlA 

ART, 22. XVTTT 
Sistema ostatlstico. sistema, carcogrã
fico o do geologia nacionais · LEI 
OilDINÁJllA 

ART. 22. XIX 
Sistomu <lo poupança. cuptaçi'lo a 
garantia da poupança popullur • LEI 
ORDINÁRlA 

ART. 22. XX
SisLOmns do consórcio o sorcoios - LEI 
OllDlNÁRlA 

� 
-·-

-

10 

Normas gorLLis do ori;u01zuçi10, ofoti
vos, mutorad bélico. gÚrunL1us .. convo-
1.a\Çllo <1 mobÜilUÇtlO dus polü:ius mili
taras o <.:orpos do
bombo1ros militares LEI
ORDINÁRIA

ART.-22. XXU 
Compotôncia du Policia Fedoru1 o dus 
polkius rodoviária II l'orrov11ir111 fedo
ruis - LEI Ol1DlN,�RI.A 

ART. 22. XXIl/ 
Sogur1do<lo social· LEl ORDINARIA 

ART. 22. XXIV 
Di.ratrizos e busos da Educuçllo Nacio
nal · LEI ORDlNÁRlA 

°ART. 22 • .\'XV 
Registros públicos. LEI ORDINÁRIA 

ART. 22 XXVI 
ALlvidodos nucleares do qualquor 
nuturoza. LEI ORDINÁRIA 

ART. 22 XXVTT 
Normas gorais do licitação e contra
tuçno, om todos us modolidn<les, para 
n udministroç!lo pública, direto o 
inclireca - LEI ORDIN.-\.RL-\ 

ART. 22. X)(Vll[ 
D1.1foso Lorr1torial, dofosn ueroospa
ciol. dofosa muritimu, do,fesn civil e 
mobilizuçllO nacional LEI 
ORDINÁRIA 

ART. 22. }(XIX 
Propugundo comercial 
ORDINÁRLA 

1tRT. 2-1. !. e f 1 º

LEl 

Normus gorLL.lS do direito tributário; 
únuocoiro, poniconci/lrio, econômico e 
urborústico - LEI ORDINÁl1L<\. 

ART. 2-1. II. e§ 1 ° 

Normus gernis sobra orçumenco • LEI 
ORDINÁRIA 

ÀRT. 2-f. lll. e§ 1° 

Normus goruis sobra juntas comer
ciais - LEl ORDINÁRIA 

ART. 21. IV. e§ 1 ° 

Normas gortlis sobro custas dos servi
ços foron:;as - LEI ORDINÁRIA 

ART 2.f. v. e § 1ô 

Normus i;orlilló sobro produçao e 
consumo - LEI ORDINÁRLA 

ART. 2-t. IV. f 1 ° 

Normas goruis sobro florostus, cuças, 
posca, fauno, consorvoçllo dn nocuro
�n, dofo11u do aolo II doe roour11011 nutu
rllis, protoçilo ao meio ambiento o 
controlo du poluiçllo LEI 
OIWINÁJ1JA 

ART. 2'1. VTT. § 1° 



�· -..... 

Norrpus goru.1s sóbro procoçoo HO 
putnmônio histórico, culturul urLISll· 
co, lUríSLICO u IJU.ISU!;lllÜCO • LEI 
OllOINÁHIA 

Normus sori.us sobro ro::1ponsubilido<lo 
por duno uo 111010 umbionto, uo cons\J� 
m1dur, u bons o diro1Los do vu.lor 
urcbtico, ostótico, h istónco, rnristico 
o pa1suipstico - LEI ?lWINÁRlA

ART. 2'!, IX. e ,1· /º
Normus gorrus ,;obro oducuçilo, cultu
ra, unsrno o dospon;o LEl 
OfWINÁRIA 

A.RT. 2-t, X f 1 º
Normus sorrus sobro crioço:o, funcio
numonto o procosso uo juizuc.lo do 
poquonus caus�s -·LE;J ORDINÁJHA 

,lRT. 2-1, XJ, e $ 1 º 
Normas gorrus sobro procodimontos 
om mot6riu procossuu.l LEl 
OHDINÁH.l.A 

AR'I'. .?•! • .Yll. e§ /º 

Normus ,1;oru1s sobro 
social, protoi;110 e dofosa 
LEI ORDIN,\.RIA 

previdência 
da Suúdo -

ART. !N. Xf!I e§ 1°
N·ormus gorrus sobra nssistôncíu jurí
dico u Jof,msorJa públiaà · LEI 
ORDINÁRIA 

A.BT !N XIV.§ lº
Normus gora.is sobro protoçllo o inte
graç1\o sociul dus pessoas 1�ortudorns 
do doficiênc1a. LEI OllDlNAH.lAS 

AR'l". 2-1. XV. e§ lº 
Norma:; i::orws, sob-ro proteçllo u 
i11fllnc10 e à juvontudo LEJ 
OIWlN1\.RIA 

AR'!'. 2-1, XVT, e f 1 ° 
Normus i::orl:llS sobre organizaçl\o, 
guramios. diroitos e dov�ros du:1 poli
ciais ciVls • LEI ORDlNARlA 

ART .• '19. CAPUT 
EsLubo!t1cimonto do RJU o dos plunos 

do curreiru purn os sorvidoros tLi 
admi.nistroçao cliroUL, du:1 autarqwus 
o dus fundaçOoll públicos, no âmbito
de compot.óncio dt.1 Unillo • LEI
ORDlNA.111.A 
• REGULAA1ENTADO pela LEI Nº
8JJ2/!J0 

tlRT: -!O. T 
Apo:;o11i;uuoriú por invalido2 pormu
nunto, com ,rrovenLOtiproporcionrus -
LE[ OROINARLA 
• RECULAJ,,JJ�NTADO pda LEI N"
821:3/91 

ART .. /() 1 

:\po::;011tudono compulsónu, 110::; 
sut.un1.u unos do idudu, eum provunLOs 
proporc1onu1s uo L1.1111pu de surv1ço 
LEI OflDJNJ\RIA 
* REGULMJJ:.'N'l'IWO pelo LEI N''
8213/!)J 

:\ R'/'. -t0.111. r. 
,\posonLUdoriu voluntllrin, µor tempo 
do sorv1ço, com provonLo::; 
,. UEOULAMEN1',WU pela LEI Nº 
8218/VJ 

rlRT. ·/D, I IT. d 
AposonLudonu voluntó.na, por idodo, 
com provontos proporc10n111s o Lompo 
do sorviço - L81 o·flüfN)JllA 
,. REGULAlvJEN1�-'11JO pela LEI Nº 
8213/91 

ART, ·l2e H 
Estututo dos MiliLoros LEI 
01?.DfNÁRJA 

ART. J./.J f /º. TI 
Provonçllo o raprossllo, pelu Polici11 
f.'udarnl, <lo tráfico ilic1Lo dll 1mtorpo
contos e cL·ogus ul'tns LEf 
OJlDlNÁfüA 

ART. J .f ·l. Lf:.,.11 
Provençllo o roprassno, pola Policia 
1;-odt1ro.l, do contrubundo o e.lo dtillCO.· 
mwho - LEf OIWINÁ!UA 

AR1'. I83e H 

Usucnpillo urbano - LEf ORDINÁRIA 

ART. 191 
Usucnp1110 rural pro labore • LEI 
OflDINÁRlA 

ART. 198. P!\R1(GRAFOT)NJCO 
lnsLittuçllo do :;1stomu único do saúde 
- LEl 011.DlNÁR.IA

REGULAA-JENT,WO pela LEI Nº 

8080/90

ART. 202. f l º 

J\posonLudonu providoncitíria propor
cional (focuJtutivo)
• REGULAMENTADO pela LEI Nº 

8213/!Jl 

ART. 203 
Prot1tnçao da ossislt'lncia socüú polo 
Estado - . LEI ORDINÁRIA 

ART 208. § 2° 

flospon:;ubili<lh.dt1 da uutori<lado 
compotonLo pulo nllo-oforocuno:nto ou 
polu ofortn irrogu.lur do on:;ino obrigu-
1.óno. pelo Podor Público LEI 
OIWJNÁ.R.IA 

AR'C .? JJ. f i º 

11 

Orgun1zuçno do st::iLOlntL Jt, lrnsmo 
fodural o J,1;; corritónos LEI 
OllOI N,'\.lilA 

,IR'/'. 21.'i, CAPUT 
CurunLiU, polo C.:sLudo, do pl,mo oxor
cíc10 dos d1roiLo,; cullunus o m:o:;so às 
fonLos clu cull.uru nucionul . LEI 
OllDlNÁfüA 

,lR'I'. 2 lll r:/1 PU'/' 
Promoç110 o 1ncmm1vo, polo Estndo, <lo 
<losonvulvimonco cwntlfico du pu::;qu1-
so o Ju cupuc1L1lçllu tocnol61;1cu · LEI 
ORDlNÁfüA 

ART. 227. � C° 
J\doçno - 11,;uu.ldudo do direitos onero 
filhos, huv1do:; ou nllo du ruluçuo do 
cusu,nenLo, ll os uJocndos . LEI 
OR.DlN,\.füA 

. RECULu\JEN1't\DO pela LEI N º 
7841189 

ART. 2.'11 e 9· 
EstuLuco do 1nclio - LEI ORDI NARL\ 

AI??� 2-13. PARAGRAFO rí:V!CO
Confisco do touo o quulquur bum da 
vu.lor económico upround.ido um ducor
rôncio do Lróúco illciLo da uncorpocon
tos o drogas a su1:1 clost1uHçllo um 
banefício du inst1twçoos e pt>:iSoal 
ospuc1ulizudo no crutumonio, rucupu
ruçno do vicwdos e no upurelhumonto 
o custoio do uttviclúdos ·do úzc'uln.aç.io,
controlo, pravonçllo o ropros,;1.10 do 
cnme <lo Ll'l.1fic:o dossus sub:,tllnctos -
LEl ORDINÁR.L'\ 
REGULAJ,,mN'T'ADO pela LEI 
8257191 

CONTES CON8Ul.1'AD.-1S: 
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TUIÇ/10 DE 1988 I t,-ti.u_ist6r10 du 
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'QUADRo ATU11L Di REGU

LAMEN'l'AÇÂO 
DA CONS1'l1'UJÇ,t0 FEDE

RAL DE 1988 

A llcvisào Constitucional 
se avizinha sem que nestês quase 
cinco unos que já se passaram 
desde· a promulgação da Consti
tuição Federal de 1988 o Congres
so Nacional tenha avançado na 
sua regulamemaçilo. Um levanta
mento· que acabamos de realizar 
sobre as m�tórias que dependem 
de complementação legal para que 
o texto constitucional adquira
plena eficácia revela que muito
pouco foi feito. Dos cerca de 350
dispositivos constitucionais que
exjgem legislação complementar,
pouco mais de 80 foram' até o
presente devidamente regulamen
tados. Portam.o, na revisão previs-.
·ta para ter início· em 5 de outubro,
córrcmos o risco de ver suprinüdas
conquisws importantes que
sequei: foram cietívadas pela falta
da legislação ordinária.

Numa análise uesprctcn·
siosa sobre a regulamentação dos
dispositivos cooscitucionais, pode
mos apontar algumas conclusões
preocupantes. Em primeiro lugar,
a regulamentação inter.essa prin

cipalmente aos setores populares,
pois esta tarefa concentra-se
sobretudo _nos dispositivos relati
vos à ordem social. Na Constituin
te, as forças conservadoras
reunidas em torno do famigerado
Ceritrão - jogaram todo peso na
dcfi.niç-Jo da ordem econômica e
por uma razão bastante objetiva:
ao contrário <la ordem social. que
depende cm grande pnrte de legis
lação complementar, a maior
parte cios dispositivos da ordem
econômica são auto-áplicáveis. Dai
porque não interessa aos· setores
conseivadores aprovar as leis ·
nccoasá.rius para que so cumpra o
que determina o texto cofü1titucio

nal.
Em segundo lugar,

obseiva-se que a regulamentaçáo

só avançou quantlo se tràtnva de 
d.isposit.ivos que atendiam inter
esses do Governo F'ctler·al. e.los
Escudos e Muniéipios uu Jc
contemplar 111LCrcsses corporati
vos do funciohu1ismo públiico e de
alguma categoria cspecifiea. !�ora
clliiso, só foi passivei up1rov11r u
legislação complementáJ, aos
dispositivos de alcance social
quando houve mobifuuç,1ct popu
lar. É o caso da rcgulam1�ntação
dos ctisposüivos sobre reforma
_agrária e do capíLulo sobre a
Prcvidõncia· Social. No entanto, a
pressão popular sobre o Co1ngresso
não foi suficiente para apressar a
aprovação de leis importantes,
como a LDB' (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), a mais de
·quatro anos emperrada na Câma
ra, e :.i rcgulamentaç;ão tb
proteção contra desp<!dida imoLi
vadn, para ficar só em doit; exem
plos.

Em terceiro lugar, ô rácil
comprovar que o ·congreE;so não
avançou na regulamenta ;ão <lo
dispositivos que forem direc:amcn
te interesses dos grupos ec:onômí
cos. É o caso do imposte, sobre
grandes fortunas e do limite de
12% de juros reais ao ano.. Esta
regra, fixada pela Constiituição,
continua sem efeito - pela falta de
lei específica sobre a puni<;ão aos
crimes de usura - para o deleite
<los banqueiros. Os setores ,conser
vadores já se organizam para
eliminar na revisão este e outros
dispositivos que contrariam seus
interesses.

Portanto, ·a questão da
Revisão Constitucional coloca cm
pauta· a urgência da soc:iedade
civil retomar a mobilização, não
apenas para defender as conquis
tas nlcançadas na Conscituiiçiio de
1988, mas para exigfr do
Congresso a imediata aprovaçtlo
da lcgi.slaç�o complemcnt.aJ,. Sem
osta regulamentação, a Consti
tuição continuar!\ capenga.

Hoje, a correlaç;ão: de
forças no Congresso ó frnne:n.men
tc desfavorável ao campo popular.

Este dado deve ser lovac..lo cm 
conca na defmi<;iio da estratégia a 
ser adotada. ScLores rcsponi.riveis 
e.lo movi.tncmo sindical e populi.lr
começam u levanrnr a bun<lcir:1
da rcgulamcntuç:10 da _Consti
tuição, sustentando que esta tare
fa ó rn_ais urgente do que a própria
revisão - esse grave casuÍ5mo
inventado pelos constituintes de
87, prolongando a usurpac;ào do
Poder ConstituinLc, inuugura<la
pelo Congresso Consmuince
convocado por Sarncy. No meio
polltico e empresarial, cresce o
apoio à tese e.lo adiamento da
Revisão - uma aposca pol.itica
arr�cada que precisa ser <lcvid�
mcnte avaliada. 

O que é certo ó que a 
revisão, na atual correluçào de 
rorc:as. é favorável uos sei.ore:,; 
conservadores. Ela representa 
umn grave ameaça os ilireiws 
dos trabalhadores. Qualquer 
cochilo ela sociedade civil ncsr.a 
hora poderá custar muiw caro, 
pois a direita jé'.i articula a volt.a do 
Centrão para dar as canas na 
revisão. 

Neste trabalho, apresenta
mos um quadro atuali2ado da 
regulamentação dos clispositivos 
constitucionais. Na I Pane, são 
relacionadas as leis federais 
e:-.-pressamente requeridas pela 
Constituição. Na 1T Parte, estão 
listadas as matórias que devem 
ser regu"ladas cm lei federal, 
embora a Constituição não explici
te a necessidade de leg.b;la(;ão 
complementar. Os dispositivos já 
regul�menr.ados estão claramente 
indicados, com a remissüo à 
t·cspcctiva lei. 

Esperamos que esta 
pesquisa possa ser útil no debate 
sobre a Revisão Constitucional, 
que �evc ganhar corpo logo apôs o 
plebiscito. 

Brasiliu, 23 do março de 1993 

DEPUl'ADO FEDER(\L 
PEDRO TONELLI (PT-PR) 

Assessoria do Gabinete 
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I PARTE 

LEGISLAÇÁO COMPLl�MENTAl? 
EXPRESSAJyfENTI!: llEQUEIUD.-1 

PELA 
CONS1'ITUIÇÃO 

ART. .'iº VI 
Protoçno uos locnis do culto - LEI 
ORDlNÁRlA 

ART. 5° VT! 
A:;s1stõnc1u roligiosa nas ontidodos 
civis o .militoros de intornoçtlo coloti
va - Ll'!;l ORDINÂRlA 

AR1� 5º 
Vlll

Fixoçllo do prostaçllo altornat1va, quo 
subsLttua obrigaç110 legul u todos 
impostu, cuja rocusa, por motivo dt1 
cronça rolii;iosu ou do convicçao filo
sófica ou política possa ser cnusa de 
privoçno ele Jireitos LEI 
ORDlN;\RIA 

.4.RT. s• XTJ 
Quobru do sigilo das comunicoçoes 
Lolofônicas - LEl ORDIN.'\H.IA 

.4RT. s•. X
J

IJ 
Erigànc1os do qua.lificaçoos profissio-

. nws pura o cxorcicio do trabalho, 
oficio ou proÍLssAo - LEI ORDINÁRIA 

ART. s•. XV 
Rogu.1amontnçao da entrada, perma
nência e saicL.i, no Lerruório nucionw, 
em tempo de paz, de yessoas, com 
sous bans - LEI ORDINAR.IA 

A RT. 5º. XX/V 
Procodimonto pnrn desopropriaçllo. 
por nucessidude o� utilid.ude pública 
ou por interesse socinl LEI 
ORDINARIA 

ART. s•, X)(Vl 

DefmiçllO ela "pequena propriedade 
rurul" para efeito Ju garantia consti
tucional du sua impenhornbilidudo 
LEI ORDINÁRIA 

ART. 5°. XXVTI 
FixuçAO do tompo no qunl os herdeiros 
podoroo usufruir do direito outornl -

LEI OJWlNÁIHA 

ART. 5º. XXVTTT. a e b 
Protoçoo à.:1 pnrticipaçoes individunis 
om obras coleLivu se u roproduçllo da 
imagom e vo� bumunu, inclusivo nus 
ativicludoH dosport1vus, 0 fisculizoçllo, 
polo!! cri11ciorot1, intórprototl o rvuµoc
tivu!l ropro:rnntuçoos srnilicnis, do 
aprovaitomonto oconôm.ico da!l obrus 
quu criurom _ou da quo pnr1aoiparom • 
Lli:I OfWINAlllA 

ART. s•. XYlX 
Protoçllo uos invontos • loi do poten
tes o murcns · LEI ORDINÁIHA 

ART. 5º, YXXl 
Sucosi,;ll.o do bens do u�;trnn�ou-os 
situados no (HllS, u,n lionotkio do 
cônJugo ou dos fdhos �rust..l,oin.>s - LEI 
orrntNÁRu\ 

ART. 5º. XYX!f 
Dofosa <lo consumidor L81 
ormrNÁJUA 
* REGUL1,\.MEN?'ADO pelo CÓDJ
GO DE CONSUMJDOR 8078190

AR T. .5º, .'CCX fl ! 
Pr1w.o puru prostoçoo, polos 
públicos, elo informuçoos 
ORDINÁRIA 

ART. 5° • .'COtVT/J 

órgAos 
LEI 

Orgnnizoç80 <lo júri popul,ur - LEI 
ORDINÁRlA 

ART. 5º .'(U 
Pu niçoo dus discriminuçoos otontotó
rius dos diroitos u libordudes fundu
montrus - L8J ORDIN/\HIA 

ART. 5°, .'(UI 
1'ipificnçllo do racismo LEI 
ORDINARIA 
* REGl)l..A.MENTADO peit.a LEJ Nó 

77JG/89 

ART. s• .>(til l 
1'ipificuçAo du tortura, tráfiico, terror
rismo, 'cnmos hediondos e sua confi
guraçao como inufiunçltv01s · LEI 
O RDI N Á.R!.J\ 

ART. 5º. XLV 
E:xtensao úos sucessores do obrigaçao 

· do ropurar dano o a docr,etoçao du
perdimento do bens, oro razoo do 
condonu9i10 crimmnl LEI 
ORDlNAlllA 

ART. 5°. XL Vl 
R.ógimo do ponns e individual.izoçao 
d.o seu cumprimento LEI 
ORDINÁRIA 

ART. Sº, l,J 
Extradiçno de brasileiro na1:ura.liw.do 
por cri.mo comum untorior ou envolvi: 
monto em tráfico do ontorpecontos -
LEI ORDlNÁRIA 

. 

ART. s•. L Vlll 
H.ipótosos oxcopcionais de identifi
cuçAo criminul do civilment10 identili
cúdo - LEI O!WlNÂRLA 

ART .5º, ca
Dufiniç!lo do crimat1 militnr�,s • LEI 
ORDINÁRIA 

ART. s•. l.'OCYf 
A grutu1dudo do registro civil do 
noscimento o da curiiclilo do óbito 
para os roconheci<lumonto pobros -
L-El OflDlNÁlllA 

02 

* REGULiltdEN?'rVJO 111.:lu LEI N"
78-J,J/ 89

.-lRT. ,r;
u 

!.XXVT l 

r\ i::runudoJu Jos ocos nocossiirios oo 
llxercic10 <lu c1duduruu LEI 
OfWINJ\.RlA 

:lR'f '7° ! 
Prowç110 do roluçuo <lo omprogo 
c.:ontru Jospodi<lu nrbitránu ou som 
jusLu couso - LEI COMPLEMENTAR 

.-\RT. 7° IV 
F'ixuçllo <lo sulório núnirno. nacional
momo untlícndo. LEJ OllDlNÂllLA 
REGULAkJENTA.DO pela LEI N" 

7789/89 

�lRT. 7° X 
Protoçllo do sulário do empregado e 
upílic�ço.o crimlnn.l da suu reconçtlo 
doloso - LEl O!lOINARI.A 

ART. 7° .YT 
Dufiniç110 da port1cipuçl'lo do empro
gado nos lucros dus ompnlsus LEI 
ORDIN,\Rl.A 

ART. 7°. XIX 
Llcúnça-pucornidnda 
ORDINAH.IA 

ART. 7° XX 

LEI 

Protoço.o ,10 mercado de trabalho dt1 
mu.lhor - LEI ORD!NÁRlA 

ART. 7°, XXI 
Aviso próvio proporcional ao tompo de 
serviço - L8I ORDINÁRIA 

ART. 7°, XXTTI 
Adic1onul do romuner11ç110 para as 
ut1Vldndoa ponosus, insalubres ou. 
pongosus - LEI ORD!NÁlllA 

ART. 7° 
XXV/I

ProtoçAo do trobalhudor om fuco da 
autornuçllo - LEI ORDINÁRIA 

ART. 8°, VTII 
Dofmiçt10 do fulta grave poro afoito 
da purd.a Jo ostubilidndo sindical 
LEI ORDINÁRIA 

ART. su, PARÁGRAFO ÚNICO 
Orgam:zuçno elos sindicatos rurais e 
do colônius do poscadoros - LEI 
OR.DINJ\RlA 

ART. 9º, f / º 

DofiniçD.o dos SOrVlÇOS ou otividodes 
essenciais o disposiçoos sobro o t1ton
climonlo à!l nocu.,,,iidn<los inuilió.vois 
d11 cornunidudo du-runLo o poriodo do 
grova - LEI OIWINÁIHA 

REGULAMEN'I'ADO pela LEI N
º 

7783/89 



Pu�1ulicludos uos ubusos prnucudos 
durulllo o porioclo do grovo • LEI 
OIWINÁJUA 
UF..'GUL.rl.MJO:NT,WO pela LEI Nº 
7783/89 

ART, 1 P. li. A 
Procosso do noturolizaçllo . LEI 
ORDINÁRIA 

ART. /./
º

. I, ll e Ili 
Exorcict0 clu sõboraoiu popular, 
modiunto plt1bisc1Lo, roforondo inic1u
tivu populur - LEI ORD!Nt-\RlA 

ART. J.J f 3º
EsL1lboluc1monto elas condiçõos do 
olog1bilidudo - LEI ORDINÁHlA 

ART. 1 1/, f .9º
EsLubaloctmomo · de outros casos do 
inolugibilidudti, al6m elos previstos nu 
ConsLitu1çllo - LE1 COl\1PLEMEN-
1'AR 
REG ULA.lvl ENT.4DO pela LEJ 
COM PLE.i'vf ENTAR 
Nº 6./190 

ART. 1./. 2· I 1" 
Fixuçoo du rosponsabilidado para o 
uucor do ·u,;110 do 1mpugnnçllo do 
mandato eletivo, sa esta su configurnr 
.tomerlinri ou do munúostn má-fá · 
LEI OIWIN.t\.Rl.A 

ART. 17° IV 
Funcionum&nto pnrlamontnr dos 
partidos poUticos · LEl ORDINÁIHA 

DiroiLo dos pnrtidos políticos a recur
sos elo fundo partidário LEI 
OHDINARlA 

ART. 17º. f 3
Acosso gratuito dos pnrtidos ao rádio 
o à tolevisao - LEI ORDINÁRIA

ART. 18º, � Pº
Criaçl'.10 do uimtórios· federais. ·sua 
transformaçao om Estado ou reinc.o
gruçllo ao Estado do ongem. - LEI 
ORDINÁRLI\. 

ART. 18º. f 3º
Aprovuçao pelo Congresso da crioçao 
do novos osrndoi; - LEI COl'v!.PLE
MENTAR 

ART. 20°, II
Oufiniço.o Jus torrus dovolutns ínclis
ponshvo1s u dJfosu dns frontoirus, 
fortiJicuçõos o consLruçõos milituros, 
dns vius focforais do comunicuçõos o u 
proserv�çllo umbiontul · LEl 
ORDINARlJ\ 

ART: 20•, § 1 º 

Componsuçao fi.nanceira aos Estados 
o mu01cipios pela oxploruçao do
potróloo ou glls nutural, do rocursos

hídricos o du ouLros rucursos rnmurws 
- LEI OfWINÁlllA
REGULAJ\Jé'N1�WO pda LEJ- N°

7990189

ART. :!O". §' 2º 

Ocupuçl:lo e utilizuçilo du foixu do
fronwiru - L81 O!lOINÁRli\

ART. 21° IV 
Pormi.ss!lo ,puru trânsito ou pormu
nôncin 1.ompol'l1rio du forças us1.run
ge1rns no território nocionuJ . LEI
COMPLEM RNTAH.

ART. 21 °, X..'(JV
Orgoruzuçüo, munutonçilo o oxocuçllo
da ins_poçllo · elo trubulho LEI 
ORDINA.R1A

ART. 22º. PARAGRAFO ÚNICO
Autorizuçao (fucultnuva) uos Estudos
ptl.ru lo�lurom sobro quost.0es uspu·
cificas elus mhLórias reluc1onudus nu
compot.õncia logislutiva pnv11t1vu clu
Unino . LEI COMPL8MEN1'A.R

ART. 23º, PARAGRAFO ON!CO
Normas puru u cooporuc,:110 encrc u
Uniao, os Estados, o Distnco Fudura.l
·o os Mu.nicipios, condo om visto o
oquilibrio do Josonvolvimome, o uom
osc.ur em llmbiLo ouc10nul - LST
COMPLEMENTAR.

A.RT. 2G. f
Ressalva de inclusao, catre os bons
dos Estudos, dus águas om dlopósiw,
decorrentes de obrus da UniDlo - LEI
ORDINÁRlA

ART. 32º. § <tº 

Utilizuçllo, pelo Governo do Distnco
Fodorul, dus policiais c1vtl e militur o
do corpr do bomboiro m.ilitu:r · LEI
ORDINÁRIA

ART. 33º. CAPUT
Orgnnizaçao :idministrativo <los
Ternt6rios • LEI ORDINÁRIA
REGULAMEN'I'ADO pela LE.l.

ART, 33º. CAPUT
Org11ni2uçao jucl.iciArin dos 'Territ6- ·
rios • L81 ORDINÁHlA

ART 3,f°, V. b
Pruzos ' dos ropnssos da purc:alu dos
tributos urrocud11dos pelos IG:stndos
quo cubem t1os muwcípios • LEI
ORDINÁRlA

A.RT. 35. IT 
Prostuçao do contas à Unia,o polos
municípios dos terriL6rios fodc,ru..is -
LEI OR.OlNÁRlA

ART. sr. I
R..oquisiLos para o ucosso do brnsiloi
ros uos cru·gos, omprogos o fuoçoes
públicas - LEI ORDCNÁH.IA

()J 

.-li<'/� 3 i li 
Es�oc1úcuç110 dos curi:;os 0111 com1ss110 
dtJclurudos elo l.J vru nomow;"l\o ll u·xonu
ruçllo - LI!:! ORDINÁWA 

,lRT. 37 V 
Concliçous puro o oxercício dos cargos 
orn com1;;s110 ou funçous do eonliunço • 
LEI OllDINÁRI.A 

ART. 37 \lfl 
Di.nmo do grove do sorvidor público 
c1vi.1 • LEI coMPLF.M1mTJVi 

;lRT . .17. Vil!
lnsL1twç110 de porcontunl elos curgos o 
umprogos públicos dosLtoa<los às 
possolls porcndorus do tloüciónc:111s e 
elofmiçuo dos ci-itérios du suu 
uclnüss110 · LEI ORDINr\füA 

ART. J7 IX
Comrutaçoos por tampo dotermi.nado 
· LEI OH.DlNAIUA

ART. 37 XI 
F'bcuçllo t.lt, lim1co maximo e da 
roluçllo do vnloros puru Ll remuna-
ruçüo dos sorv1dorcs públicos - LEI 
ORDIN,\.IHA 
RECUI ... AJvlENTADO pelas LEIS Nº 
}J,J,JB/ 92, '172 li S!J, 7728/ 89 

ART. J7 • .YV711 
Prectidôncio elu adminisiraçüo fazon
dli.rio o du seus servidores fisc,us 
e.lontra do suas áreas de junsdiçoo, 
sobro os domais setoros ud.m.l.IllSLruci
vos · LEI ORDINÁRIA 

ART J7 XXI 
Disciplina das licitações . LEI 
ORDINÁfüA 

ART. .17. 1ç 2º 

Puoi<;:llo <lu uucoridude responsável. 
pulu nllo obsorvtmciu <las regras 
constitucionais sobro invost1duru em 
curgo ou emprogo públicos • LE[ . 
ORDLNÁRlA 

ART ::17, f 3º 

Rogu.lamontuço.o das roclamaçoes 
rolutivus u prestuçao do sorv1ços 
públicos - LEI ORDINÁRIA 

ART 37. f ,Jº 

Aplicuçtlo dus ponnlidocles 
1rn ConstiLuiçao pura os 
improbidude udrn.i.nisc.r11civo 
OROINÁíHA 

previstas 
UI.OS do 

. LEI 

REGULAMENTADO pela LEI Nº · 
8,/29/92 

ART. 37. § .,º 

l·'ixuç!lo dos prazos de prescnçao pt1.r11
us uo,:oos rolutivus u ilicitobl praticu
dos por autoridades e serv1dores
públicos - LEI ORDfNARIA

ART. .'19. Ç 1 ° 



Gu.ront10 do iso11om1u s1:uurinl onero 
os sorv1doros dos LrOs podoros - LEl 
ORDINJ\RIA 
REGULl./1dl.!.:NTADO pela_ LEI Nª
8-148/!)2

ART. -10. [
Doençus quo justificnm uposanu1doriu 
por anvulidoz pc,rmunonto, com 
provonlos mtogru1s 
OR.DINÁRlA 

ART .. Jo. f 1• 

L81 

Excoçoos uos limitas d1:1 i<lude poro 
uposont1Adonus, no cuso do attvidudes 
con5.1dorodui1 ponosus, insnlubros ou 
poncostts - LEJ COMPLEMEN'l'AH. 
REGULA.MENTADO pela LEI N

º 

8213/!)J 

ART . .JO, f 2º 

r\posàncadono orn cargos ou eIT_Jpro
gos lomporlmos - LEI ORDrNARlA 
REGUJ...AJ,,JEN7'ADO pem LEI W 
8213/91 

. .\RT. -!O. § 5º Lirruce máximo do 
vencimento ou provoncos do sorvidor
faloc1do poru afoito de concosse.o do 
benolk10 <lu pansllo LEI 
OíLDINÁRtA 

J\RT . ./2, f 9ª 

EstuLuto dos Militares LEI 
ORDINÁRIA 

ART. -13, § 1 •. I e /1 
Cond.içooe para intogruçllO regional e 
compos1ç110 dos orgarusmos r1>g1onuis 
- LEI COMPLEMENTAR

ART . ./3, § 2º 

Criuç110 du u,centivps regionais • LEI 
ORDlNÁRlA 

ART. ./5, f 1 º 

Fix:oçllo do número de doputados por 
Estudo e pelo Distrito Federal, 
proporcionalmente à p_opulaçllo - .LEI 
COMPLEMENTAR. 

ART s2. lll, f 
Dotermmuçao dos cargos - além ,dos 
provísi.os da Constituiçllo • cujo 
proonchimento dopando de préviu 
aprovàçllo do Sanado l;-odoral • LEI 
ORDINÁRIA 

AWr. 59, PARAGRAFO ÚNICO 
Eluboruçao, 11lteruç110 o consolidaçll.o 
úus !ois - LEI COfvlPLEMli:NTAR 

ART. 71, Vlll 
Estubolocímonto de sançoes a serem 
uplicnd1ts polo 'l'CU oot1 responsáveil:i 
por iloi;alicL1do do dosposu ou trrogu
laridudo11 do contas LEl 
ORDINÁRIA 

r'\RT. 7-1. f 2º 

Oonúnc1us do irrogulo.ridl.ldos ou 
ilogtilidudos, poro.oco o ·rcu, por 

quulquor c1Judt10, punido pol.itico, 
ussoc1uçüo ou ::;ind.icnto LEI 
OIWINÂ111A 

/\R1� 7.9. P/\fl.4.GRAl-'O liN!CO 
Atnbwçóc,s do Vic1>-pros1do11to du 
Ropúblicu - LEI COMPLEM8N'1'AR. 

.'\RT. 81, f 1• 
Eluiçllo polo Congrosso pura os 
cargos do. Prosidonto e Vico-
prol:iidon�o da Ropúblicu quundo ocor
rer vncnnoia nos últimos <lois anos do 
munduLo - L8I OIWINÁRlA 

dBT M. VI 
Cond.içoos pnru quo o Prosidonto do 
Rapública d.ispo'nhu ::;obro o organi
znçtlo e o funcionumonco <la admims-

. traçilo fodortU · LE1 ORDINÁJllA 

ART. 85. PARÁGRAFO lÍNTCO 
Crimos do rosponsubu.idudu do Prosi
donto <ln Ropúblicu LEI 
ORDINÁI?.LA 

ART. 88. CAPUT 
Cnaçtlo, ustruturaçtlo o ucribuiçoos 
Jos JvunisL6nos - LI::1 ORDINÁlllA 

ARr 90 .. f 2° 

Orgarn:zuçao e funcionamento do 
ConseU10 da Ropúblicu LEI 
ORDINÁRIA 
REGULAMENTADO pela,_ LEI N" 
8041190 

ART 91. ,ç 2
°

Orga.ru_zuçao o func1onaroonto <lo 
Conselho do Daiesa Nacional • LEI 
ORDINÁRIA 
· RBGU�l.lvlENTADO pela LEI No-

8183/90 

ART. 93, CAPUT 
Estatuto <lu Mogistrncura LEI 
COMPLEMENTAR. 
REGULAMENTADO pela LEJ 
COMPLElvJENTAR Nº 

ART. 93. IX 
Facwdudo legal do limitar. se o inter
osse público o exigir. a prosença um 
doterounudos utos jud.icillis il.::i 
próprios p11rtes o sous udvogudos, ou 
somomo u ostos - LEI COMPLEMEN
TAR 

ART 98. I 
Crinçllo dó juizados ospocinis no DF o 
nos 'fürritórios - LEI ORDlNÁRIA 

ART. 98.11 
Criuçt10 do justiça, do paz e estnbele
cimonto do sua compotõnciu o 
atnbuiçoos - LEI ORDlNÁRI.A 

é\RT 102, PARÁGRAFO r)NTCO 
Aprociuçuo, polo 8'l'F', do urguiçllo de 
doscuwpnmonto do procouo fundu
rríontul duoorronte <lu Coost1tuiçao -
LEI OllDlNÁ.111A 

04 

AR7� 105, PARAGRAFO ríNfCO 
Prorro1;uL1vus do Consolho ·uo J usuçu 
Fodorul <lu oi-urcor u suporv1suo udm1-
n1sLrut1vu o orçumonct1r1u <lu J ust1çu 
f.'udc,,nu <lo ppmotro a s1:1gundo i;roul:i -
LEI ORDINARIA 

ART. 1'07 PARÁGRAFO lÍNlCO 
Disciplina <lu rornoç110 o pormutu do 
julzos dos 'l'ribunrus ROb'ÍOntl.ls Fudo
ri11s e esto.bulucimonto de suu Juns
diç110 e sudo - L81 OfWINÁRIA 

AR'/'. 109 VT 
Cri.mos contra o sistema íinunceiro e 
tl ordom oconônuco-tiouncoi.ru du 
compc,tõ}lpia do. Jmmça Fodorul . LEl 
ORDINAR!A 

ART. 109. f 3º 

Porm1sst10 logul (fncultnciva) pu.ro quo 
a Justiça ostuduu.l juli;uo outras 
cuusus ulóm d11s previstas nu Consti
tu1çllo - LEI 011DINJ\HlA 

ART. 110 r.-tPUT 1.> P.'\R.-{GHAFO 
ÚNICO 
Orgunnaç110 dt1s seçoes jud.iciónas 
du J usc1ç11 Foú.:,ro..l • LEl ORDI Nf°Í,H.lA 

.-\RT. 111, *' 3° 

Computõncui do 'I'ribunul Suporior do 
'I'rubulho · LEI Oíl.DlNÂRlA 

ART. 112, CAPUT 
Criuçao <lus Juntas do Conciliaçno e 
JulgamonLo • LEI ORDINA.H.l.A 
REGULAMENTrWO pela LEI Nº 

7729/89 

ART. 113. CAPUT 
Consmu1ç110, tnvostidura, jurisdiça:o, 
compotõnc1u, garunLlllS a concl.içoos <le 
oxorcicio dos · órg-uos du J ustiçu do· 
1'rubn.lJ10 - LEl ORDINÁRI.A 
REGULAMENTADO pela LEI 
7729/89 

ART. 114, CAPUT 
lnclusllo, nu compoténcia da Justiça 
do Trabalho, do outras cumrov0rs1us, 
docorrontos dos roluçoos do crubulho 
nllo prov1scas na Const1tu1çll.o, o lid
b'Íos no cumprimonto do suus próprias 
sontonçus, U1clui;1vo coletivas. 

ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO 
Nomouçllo dos juhos cluss1stus das 
JCJ - LEI ORO! NÁRIA 

REGULA.MEN'
f

'.tWO pela LEI N" 
7729/89 

ART. 121, CAPUT 
Organ1zuçllo o compoténcia <lu Justiça 
Eloitorul - LEI COMPLEMENTAR 
REGULA.MENTA.DO µda LEI 
7729/89 

ART 122. 1l 
Jni;t1tu1çac <lo 'I'ribunnis e Juhes 
Milituros - LEI ORDINÁ.1?.lA 



ART. 12,1. CAPUT 
Doliniçllo dos cnmos nul.itoros - LEI 
OllDINARlJ\ 

ART. 12-1. PARIÍGRAFO ÚNICO 
Oq;o1u:tuçllo o funcwnumon�o du 
Jusuçu lvlilitur • LEI 011DlNÁnJA 

ART. 128. �- .1º 
Disc1p_linu u formuçllo elu listo triplico 

. puru oscolhu do Procurudor-Gorul do 
Distnto Foderul e Turritórios - LEI 
COMPLEMl!:NTAR 

ART. l 28. f ./º
Oostitu1çoo elo Procurador-Gerul do 
Dist.nto Fodoral e Turnr.6rios por 
daliberoçao dn maioria uusoluto do 
Podor Lebrislucivo - LEI COMPLE-
MEN1'AR. 

ART. l 28, f 5º 

Estututo elo Ministório Público • LEI 
COMPLEMENTAR 

ART. J 31. CAPUT 
Organaaçào u funcionumemo du 
r\dvoguc1u-Gerul chi Un1110 - LEI 
COMPLEMENTAR 
REGULAMENTADO pela LEI 
CO,WPLEMENTAR Nº 7:J/93

R.opros&ntnçllo du Uni no pola 
Procurndonn-Goral da Fazondu 
Nacionul, nn oxocuçào du divida utiva 
do noturoza tnbutária LEI 
ORDINÁRlA 

lnv10luliiJidndo do odvogado - LEI 
ORDINÁfüA 

ART. 13-1. P.4.R..Á.GRAFO ÚNICO

Orgu1u1.oçao du Dofonsonu Público • 
LEI COMPLEMENTAR 

ART. 136. f J º 

Condiçoo:1 tJ Limites dos· meciidas coer
citivas 11 vigorol"'Om durante u 
vigõncia do estado de doíasa - LEl 
ORDINÁRIA 

ART. 139. III 
R.ascnçoos u inviolabilidade do corres
pondõnciu OLC. durante O estado do 
sitio • LEI ORDINARlA 

ART. 1-12. f l° 
Normu11 gorais a sorem udotodas na 
ori;unr:.tuça.o, no proparo o no ornprogo 
d1111 ForÇ!ls Armu<lus - LEI COMPL�
M EN'l'AR 
REGUL.AMENTADO pela LEI 
COMPL&\-JEN'I'AR Nº 69191 

AB'C. f ·1,9. CAPUT 
01,riguLOriódudo do serv1ço militar • 
LEI ORDINÁRIA 
REGULV.11!:N'JiiDO pela LEl Nº 

8239/91 

tLRT. 1-,:1, f I º 

Sorvic,o ultornuuvo uoi; quo uJol{urom 
1mpoclüno11w do consc1onc1u pura so 
eximir do ::Hl1-v1ço iniliLur· - LEI 
ORDINÁHlA 
REGULAMENTADO pdu J,El Nº 
8239/9) 

ART. 1-1!1. § 2° 

/\Lnuu1ç110 . du outros oncurgos us 
mulhoros o uos roliiriosos, i�;onLos do 
sorviço militur obnr:uL6rio om tampo 
do paz· LEI OllDJNAfüA 
REGULA.MENTiVJO pela LEI Nº 

8239/91 

ART. 1 .f.J. f I º 

Orr:anizuçllo du Policio Fodornl • L-EI 
OIWINÁJllA 

ART. 1-14. f 1°. / 
Defuüçllo dus infroçaos cuja, prática 
Lonha roporcussllo intorosc11<luul o 
internncionul, quo soroo objotos do 
11puraçllo du Polícia f'ouoruJ - LEI 
ORDINÁRlA 

.4.RT. 1 ./.J, f2º 

FunçM do Policia Rodoviária Fedorul 
- LEI ORDIN,\RlA

ART. 1 ,14, § .3º 

Dastinuçllo <ln policia ferroviária fodo
ral • LEI ORDINÁRIA 

ART. 144. f 5º 

Dufmiçao dus atribuições do.s corpos 
de bomboiros milituros - L"El 
ORDINÁRIA 

ART. 144 G r
Disciplina du orguniznçllo e de) funcio
na.monto dos 6rgllos rosponsóvois pola 
sogurunçu públicu. - LEI OH.DINA.IilA 

ART. 144. § Rº 

Condiçoos para o instituiçllo ide guar
dus municipuis - LEI OR.DINARIA 

ART. 145. § 1• 
C-Ondiçoes pura a idontificnçilo, pela 
admínistraçllo · tributário, do 
pocnmônio, dos rendimc,nto:, e das 
atividadas ocon6micas do cont,ribuint.e 
- LEI ORDINÁRIA

ART. i46 
Sistemu Lributõrio • LEI COMPLE
MENTAR 

ART. 11/8 
lnstituiç110, polu Unioo, do omprósti
mo compulsório - LEI COMPLl�MEN-
1'AR 

� 
R.oquisitos poru a nllo cobr.nnçn do 
tributos - LEI ORDINÁRIA 

ART. I so. f !íº 

05 

lmposiçuo lo�lli pum quo us consu
mi<loros s0Jilm o!àclurocidos sobra os 
imposrns quo 1nc1d111n sobro morcudo
rius o ,wrvíços - L1.;1 Ol'lDlN.>\.RlA 

AR'r. 153, Vil 
lmpo::.Lo soLrn gt·undos fonunus - LEI 
COMPLEMENTAR 

ART. 15.1. 2 /0 

Cuniliçoos o linuLos puru o Podor 
Exocut1vo u.ltarur uüquotus dos 
imposws fodoruis - LEI OllDINt\RIA 

ART. J 53, $ 2°, / 
Est11Lolocimunto Jos cntónos dn 
gonoruhdude, da un1vorsul.Jdudo o da 
prog-rossiV1dudo dos 1mpo8tos - LEI 
Olll)JN,\RlA 

ART. 153, ,ç 2º. I l 
Tormos o li.mitos dn nllo incidoncia do 
imposto do rondu o provonLos do qunl
quur nuturo2a, nus lupótosus provis
tus nu Const1twçuo LEI 
ORDINÍ\RlA 

rlRT. 15.1, f 4° 

Defi.niçao Jo poquonus globus rurais, 
puru ofoito da nno 1nc1dónc1u do ITl1 -
LEI O!WJNÁ.R.JA 

ART. 153, $ .'íº 

Dofiniçào do ouro como acivo linuncei
ro ou instrumonto cumbiul - LEI 
ORDINÁlllA 
Rf..XULAlvlEN1'ADO pela LEI N° 
7766'/89 

· ART. 154. I
CriuçllO de impostos, pelu Unillo. nllo
proviscos nu Consc1cuiçno LEI
COl'vU,LEMEN'l'AR

ART. 15-1, li
Criw;110 do impostos e:-..--cruordinórios
nu u:ninõnciu ou no caso do guerra
extorna - LEI ORDINÁRlA

ART. I 55, f 7 º. lll
Imposto sobro trunsmissào causa
moreis· LEI COMPLEMENTAR

ART. 155. § 2º. X. a
Dafiniçao elos pro<lutos industriulizn
dos somi-eluborudos, para ofoico da
incid0ncia do ICM sobro oporaçaos
que os dostinom uo oxLorior LEI
COMPLEMENTAR
REGULAMENTADO pela LEI
COMPLE!vlBN'r1Vi Nº 65/91

ART. 155, f 2º. xrr
Condiçoos do colm1nçn do !CMS polos
li.:stados • LI!:! COMPLEMENTAR

ART 1sa, IV
Concliçao11 pura cobrança do Imposto
Sobro Sorvlços polos Municipios - LEI
COMPLEMENTAR

ART. 156. f "º 
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QUADRO COMPARATIVO DOS DIREITOS DIA MULHER NA CONSTITUINTE -- -- --- - ------= 

- O título de domínio e a concessão de uso serão coin
feridos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independe!�
te�!nte do estado civil.

Art. - ! assegurado a todos o direito à saúde, cabendo ao Es
tado garantir condições básicas de saneamento, habita
ção e meio ambiente. 

Art. - Compete ao Estado: 
- prestar assistência integral e gratuita a saúde d.a
mulher, nas diferentes fases de sua vida;

TEXTO APROVADO 10 'IUJUIO (PLDÃJUO) 

CAP!TULO: DA POL!TICA AGR!COLA, FUNDIÃRIA E REFORMA AGRÃRIA

Art. 2180 Compete a União desapropriar por interesse soci
al, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
que não esteja cumprindo a sua função social, 
diante prévia e justa indenização em título 
dívida agrária, com cláusulas de preservação
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 
anos, a partir do segundo ano de sua emissão,
cuja utilização será definida em lei. 

Parágrafo Onico - O título do domínio e 
são de uso serão conferidos ao homem ou 
ou a ambos, independentemente do estado 

CAPITULO: DA SEGURIDADE SOCIAL (SAODE, PREVIDtNCIA E

ASSISTtNCIA SOCIAL) 

Art. 229 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, as 
segurado mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças e de ou 
tros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para a sua promoção, prote -
cão e·recuperacão. 
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l1IOl'08TA8 DAS NPIJDRBS 

- assegurar o acesso à educação, à informação e aos mé
todos adequados à regulação da fertilidade, respeita-
das as opções individuais;

- regulamentar, fiscalizar e controlar as pesquisas e
experimentações desenvolvidas no ser humano.

- Todon têm direito à seguridade social.

! dever do Estado organizar, coordenar e manter um
tema de previdência e assitência social destinado
assegurar:

direitos e garantias à maternidade e às gestantes. 

2 assegurada a aposentadoria: 

- após 30 anos de trabalho para o homem e 25 para a m�
lher;

- lei complementar assegurará aposentadoria as donas
de casa que deverão contribuir para a seguridade soci
al.

TEXTO APJt.OVADO lo TODO (PLDÃJlIO) 

S - A lei disporá sobre as condições e os requi
sitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos 
e substâncias humanas para fins de transplante , 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, proces 
sarnento e transfusão do sangue e seus derivados� 
vedado todo tipo de comercialização. 

Art. 233 - Os planos da Previdência Social, mediante contri 
buição, atenderão, nos termos da lei: 

III - proteção à maternidade, notadamente à ges
tante; 

V - pensão devida por morte, do segurado de am 
bos os sexos, ao cônjuge ou companheiro e depen
dentes, obedecido o disposto no parágrafo 40 des 
te artigo, P. no art. 235 (*). 

Art. 235 - g assegurada aposentadoria, nos termos da lei , 
calculando-se a concessão do benefício sobre 
média dos 36 Últimos salários de contribuição , 
corrigidos monetariamente mês a mês e comprovada 
a regularidade dos reajustes dos salários de con 
tribuicão de modo a preservar seus valores reais 
e obedecidas as seguintes condições: 

(*) Parágrafo 40 - Nenhum benefício de prestação continuada 
terá valor mensal inferior ao salário mi 
nimo. 
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TEXTO ARJDVAOO 10 TUDO (PLDIÃRIO) 

I - Aos 65 anos de idade, para o homem, e aos 
para a mulher, reduzido em cinco anos o limite 
idade para os trabalhadores rurais de ambos os s 
xos e para os que exerçam as atividades em regim 
de economia familiar, nestes incluídos o produto 
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; 

II - Após 35 anos de trabalho, ao homem, e apô 
30, à mulher, ou tempo inferior por exercício d 
trabalhos sob condições especiais, prejudiciais 
saúde ou integridade física, definidos em lei; 

III - Após 30 anos ao professor e 25 anos à pro 
fessora, por efetivo exercício de função de magi 
tério de primeiro e segundo graus1 

IV - Aposentadoria proporcional, aos 30 anos 
trabalho para homem e após 25 anos para a mulher, 
�os termos da lei. 

Parágrafo Onico - Para efeito de aposentadoria, 
assegurada a contagem recíproca do tempo de con 
tribuição na administração pública e na atividad 
privada, rural e urbana, hipótese em que os dive 
sos sistemas de previdência social compensar-se 
ão financeiramente, segundo critérios estabeleci 
dos em lei. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS DIREITOS C� MULHER NA CONSTITUINTE 

Art. - A educação, direito de todos e dever do Estado, visa 
o pleno desenvolvimento da pessoa dentro dos ideais
de defesa da democracia, do aprimoramento dos direi
tos humanos, da liberdade e da convivência solidária
a serviço de uma sociedade justa e livre.

- t responsabilidade do Estado assegurar a educação
universal, pública e gratuita em todos os níveis;

Art. - Incumbe ao Estado promover a criação de uma rede na
cional de assitência materno-infantil e de uma rede
nacional de creches.

- As creches de que trata este artigo deverão abrigar
crianças de O a 6 anos, sem prejuízo das obrigações
atribuídas aos empregadores.

- As creches são consideradas unidades de guarda e 
educação de crianças de O a 6 anos de idade.

Art. - A educação obedecerá aos seguintes princípios: 

- igualdade entre o homem e a mulher;

- pluralismo cultural do povo brasileiro.

TEXTO APROVADO 10 TUIUIO (PLEIIÃRIO) 

CAPITULO: DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Art. 240 - A educação é direito de todos e dever do Estado e 
da família. Será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desen
volvimento da pessoa, seu preparo para o exerci 
cio da cidadania e sua qualificação para o traba
lho: 

II - extensão do ensino obrigatório e gratuito 
progressivamente ao ensino médio; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
cas de zero a seis anos de idade. 

S 10 - O ensino será ministrado com base nos se 
guintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso 
manência na escola; 

IV - pluralismo de idéias, de concepções pedagó
gicas e de instituições de ensino públicas e pr! 
vadas. 

Art. 251 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, apoiará e incentivará a valorização 
a difusão das manifestações culturais. 
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� DAS NOLUMBS 

A família, instituída civil ou naturalmente, tem di
reito à proteção do Estado e à efetivação de condi -
ções que permitam a realização pessoal dos seus mem
bros. 

Parágrafo Onico - O Estado assegurará assistência à 
família e criará mecanismos para coibir a violência 
na constância das relações familiares. 

O homem e a mulher tem plena igualdade de direitos e 
de deverea no que diz respeito à sociedade conjugal , 
ao pátrio poder, ao registro de filhos, à fixação do 
domicilio da família e à titularidade e administração 
dos bens do casal. 

S: - Os filhos nascidos dentro ou fora do casamento
terão iguais direitos e qualificações. 

S - O homem e a mulher têm direito de declarar a 
paternidade e a maternidade de s�us filhos, assegura
do a ambos o direito a contestacao. 

s - A lei regulará a investigação de paternidade
de menores, mediante ação civil privada ou pública , 
condicionada a representação. 

- Garantir a homens e mulheres o direito de determi -
nar livremente o número de filhos, sendo vedada a ado
çao de qualquer prática coercitiva pelo poder público
e por entidades privadas.

'l'EXTO APROVADO .,{o TODO (PLDÃRIO)

CAPtTULO: DA FAM!LIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO 

Art. 263 - A família, base da sociedade, tem especial prote 
cão do Estado. 

S 10 - o casamento é civil e gratuita a celebra
ção. O casamento religioso tem efeito civil, nos 
termos da lei. 

S 20 - Para efeito da proteção do Estado, é re
conhecida a união estável entre homem e mulher 
como entidade familiar. A lei facilitará a sua 
conversão em casamento. 

S 30 - Entende-se, também, como entidade famili
ar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. 

S 40 - Os direitos e deveres referentes à socie
dade conjugal são exercidos igualmente pelo ho
mem e pela mulher. 

§ so - O casamento civil pode ser dissolvido pe
lo divórcio, nos casos expressos em lei, após
prévia separação judicial por mais de L� ano ou
comprovada separação de fato por mais de dois.

s 60 - Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal , 
competindo ao Estado propiciar recursos educa�i� 
nais e científicos para o exercício desse direi
to, vedada qualquer forma coercitiva por parte 
de instituições oficiais ou privadas. 

s 70 - O Estado assegura a assistência à família 
na pessoa dos membros que a integram, criando me 
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TEXTO APROVADO 10 TODO (PLDÃJUO) 

canismos para coibir a violência no âmbito 
sas relações. 

Art. 264 - t dever da famíiia, da sociedade e do Estado as 
segurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen

tação, à educação, ao lazer, à profissionaliza -
cão, à cultura, a dignidade, ao respeito, a li
berdade e à convivência familiar e comunitária , 
além de colocá-los a salvo de toda forma de ne
gligência, discriminação, exploração, violencia, 
crueldade e opressão. 

-x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-

EM, 10 de Julho de 1988. 

SECRETARIA EXECUTIVA/CNDM. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS DIREITOS DA .. MULHER NA CONSTITUINTI 

Art. - Homens e mulheres têm iguais direitos ao pleno exerci 
cio da cidadania nos termos desta Constituição, caben 
do ao Estado garantir sua eficácia, formal e material 
�n�. 

Parágrafo Onico - ficam liminarmente revogados todos 
aqueles diseositivos legais que contenham qualquer 
discriminacao relativa a sexo ou a estado civil. 

Art. - Todos são iguais perante a lei que punirá como crime 
inafiançável qualquer discriminação atentatória aos 
direitos humanos. 
S - Ninguém será prejudicado ou previlegiado em razão 
de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, traba -
lho rural ou urbano, religião, orientação sexual, con 
vieções políticas ou filosóficas, deficiência física 
ou mental e qualquer particularidade ou condição. 
S - O poder público, mediante programas específicos , 
promoverá a igualdade social, política, econômica e 
educacional. 

Art. - Os presos têm direito à dignidade e integridade físi
ca e mental, à assitência espiritual e jurídica, à so 
cii•bilidade, à comunicabilidade e ao trabalho produtI 
vo e remunerado, na forma da lei. 

-

S - Serão iguais os benefícios concedidos aos presos 
dos sexos masculino e do sexo feminino. 

- S - t dever do Estado manter condições apropriadas
-nos estabelecimentos penais, para que as presidiárias

TEXTO APROVADO 10 TODO (PLEIIÃJllO) 

CAP!TULO: DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 60 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
qualquer natureza. A Constituição assegura aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 
a inviolabilidade dos direitos concernentes à vi
da, à liberdade, à segurança e a propriedade, nos 
termos seguintes: 
S 20 - A lei punirá qualquer discriminação atenta 
tória dos direitos e liberdades fundamentais. 
p�ática do racismo constitui crime inafiançável , 
sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. 

S 60 - Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição, caben
do ao Estado garantir a eficácia desta disposição 

§ 26 - t assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral; às presidiárias se
rão asseguradas condições para que possam permane
cer com seus filhos durante o período de amamenta
çâo. A pena serâ cumprida em estabelecimentos dia
tintos, de acordo com a natureza do delito,
gravidade, as condições em que foi praticado,
idade e os antecedentes criminais do apenado.
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permaneçam com seus filhos, pelo menos durante o perí�� 
do de amamentação. 

S - Nio haveri prisio civil por dívida, salvo a do res
ponsável pelo inadimplemento voluntário e inescusáv,el 
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 

A ordem social tem por fim realizar a justiça social, 
com base nos seguintes princípios: 
- função social da maternidade e da paternidade com,o
valores sociais fundamentais, devendo o Estado assegu
rar os mecanismos de seu desembaraço;

·-

- igualdade de direitos entre o trabalhador urbano e 
rural. 

- licença remunerada à gestante, sem prejuízo do empr�
go e do salário, com duração de 120 dias.

- descanso remunerado da gestante, antes e depois do
parto, com garantia de estabilidade no emprego, desde
o início da gravidez até cento e oitenta dias após o 
parto. 

TEXTO APROVADO 10 TODO (PLDÃRIO) 

S 28 - Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusá 
vel de obrigação alimentícia e a do depositário 
fiel. 

CAP!TULO: DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 70 - São direitos sociais a educação, a saúde, o traba

lho, o lazer, a segurança, a previdência social, 
amparo à maternidade e à infância, a assistênci 
aos desamparados na forma desta Constituição. 

Art. 80 - são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais 
além de outros que visem à melhoria de sua condi 
cão social! 

XVII - licença remunerada à gestante, sem prejuízo 
go e do salário, com a duração de 120 dias. A lei as 
segurará incentivos específicos para a proteção 
mercado de trabalho da mulher, bem como, nas mesmas 
condições, licença-paternidade de oito dias aos que 
preencherem requisitos fixados em lei. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS DIREITOS DIA MULHER NA CONSTITUINTE 

- garantia de manutenção, pelas empresas, de creches
para os filhos de seus empregados até 06 anos de ida
de, instaladas no local de trabalho, nas suas proxi=
midades ou da moradia;

- proibição de diferença de salário para um mesmo tra
balho e de critério de admissão, promoção e dispens'ã
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião poli
tica, orientação sexual, nacionalidade, idade, esta��
civil, origem, deficiência física ou condição social;

- extensão de direitos trabalhistas aos trabalhadores
domésticos;

TEXTO APROVADO 10 TUDO (PLDÃRIO) 

XXII - assistência gratuita aos filhos e dependentes 
- seis anos de idade, em creches e pré-escolas.

até 

XXVII - proibição de diferença de salários e de critério de 
admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil. 

Art. 80 - são assegurados à categoria dos trabalhadores do
mésticos os direitos previstos nos incisos: 
IV - salário mínimo nacionalmente unificado, ca
paz de satisfazer às suas necessidades básicas e 
às de sua família, com reajustes periódicos de mo 
do a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento , 
salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo: 

VIII - 130 salário, com base na remuneração inte
gral ou no valor da aposentadoria em dezembro de 
cada ano� 

XIV - repouso semanal remunerado, preferencialme� 
te aos domingos e feriados civis e religiosos, de 
acordo com a tradição local; 
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QUADRO COMPARATIVO DOS DIREITOS DA MULHER NA CONSTITUINTJ: 

- O titulo de domínio e a concessão de uso serão con
feridos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independen
te do estado civil.

TEXTO APROVADO 10 TODO (PLDÃJUO) 

XVI - gozo de férias anuais remuneradas em, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 

XVIII - aviso prévio proporcional ao tempo de ser 
viço, sendo no mínimo de trinta dias, e direito ã
indenização, nos termos da lei; 

XXI - aposentadoria; 

CAP1TULO: DA POL1TICA URBANA 

Art. 2120 - A política de desenvolvimento urban< executada 
pelo Poder Municipal, conforme diretrizes ge
rais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem estar de seus habitan
tes.

S - O título de domínio e a concessão de 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou 
bos, independente do estado civil. 
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G�u de DescUEprimcnto móveis lhlrais 
da ?unção Social, 

e 

Total Área superior a 3 !nódulos 

In�plorados durante 3 anos conce-
cutivos "/' .·•

Em área igual ou superiór a 50 % ·

Instituto 

l' erda sumária 

\ 

ln s t :ru.:n cn t aJ. 

Comunicação do orgão de 

forma Ag-reria ao 

Deci?ão judicial autorizan 
. , , do a transferencia de do!ll

nio • 
..,. .. -�

?arcie.1. Não consti·tui sociaf :por descu.mpi:_! Desapropria,;ão por Int. Social Indenizaçãc
( ·em 7DAS com

mente de um bU mais doe ítens do§ 

Único do.Art. 19, mesmo num único 

·ano agrícola

ferentes graus de liq_uiãez 

Parcial Excede a área máxima e cumpre as

de.mais .. condições do Art. lg.

Desapropriação por Int. Social. Idenização � TDAj. 

da área �xcedente a 60 módulos 

DEFDHÇÕES ( Cândido Figueiredo, 13 A edição) 

:?m,9Io = Prática, uso, de_pendência de uma q_uantid�de matemática, cujo valor se determlna pelo q�e ae dá 
CO:bTITUI� ::s Formar a cssencia 
OBRIGAÇÃO = A necessidade moral de praticarou não praticar um ato. Dever, preceito, sujeição, dívida,

DÚVIDAS A DISCUTIR 
1. TÁ�ICA: �ivulg�r ou não divulGar?
2. Especi�icidada dn terra aerícola: imóvel rural ou terra agrícola?
3. Proposta 00NTAG de 3m e/ 50% área, 3 anos cons .• : diferenciação gradiente
4. Submeter o Articulado-Pro.posta a eopeci.a�ista em. técnica legisla.tivo-consti tucional
5. Setor re:rormado t Propriedade Social (Jose Afonso da Silva) . 

·
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1 - PONTOS _DE VISTA 

UMA LUTA QUE 
GARANTA O FIM DA 
MISÉRIA 

Dante de Oliveira 

A Assembléia Nacional 
Constituinte é uma opor
tunidade í"l'.)ar de passar 
a limpo a vida do país. E 
não existe no Brasil nada 
que mais necessite ser 
passado a limpo que a 
questão fundiária. Por-

4ttanto, a reforma agrária 
- não simplesmente co
mo um plano de governo,
mas com:> um processo
contínuo e indispensável
de aperfeiçoamento das
relações sociais e econô
micas entre os brasileiros
do campo e da cidade -
deverá ser, seguramente,
um dos assuntos de maior
importância no debate
pata a aprovação da nova
Constituição Brasileira.

e 

Desde os primórdios 
de nossa história - já no 
Tratado de Tordesilhas e 
na distribuição das Capi
tanias Hereditárias - há 
no Brasil ·o mau costume 
de se colocar o direito de 
propriedade, independen
temente de posse ou utili
zação, acima dos interes
ses da sociedade, da pro
dução e do desenvolvi
mento do País. 

De certa forma, esta 
distorção do sentido ori
ginal da propriedade .- o 
de possuir aquilo que se 

- detém e se usa - coloca
parte da nossa organiza-

ção social em um estágio 
mais atrasado do que o 
do feudalisrn:> que impe
rou na Europa na Idade 
Média. Lá, há mais de 
500 anos, os senhores 
feudais tinham interesse 
em que seus domlnios 
fossem bem ocupados e 
produtivos, pois era o 
resultado do trabalho de 
seus vassalos que garantia 
o poder e a riqueza dos
condes e barões.

No Brasil do limiar do 
Século 21, ainda há mi
lhares de "feudos" em 
que seus senhores não 
utilizam suas terras, nem 
deixam ninguém utilizá
las. Aqui, grande parte da 
terra - que em qualquer 
civilização antiga ou con
temporânea, sempre foi 
considerada como um 
dos principais meios de 
produção - é usada ape
nas para especulação, 
como reserva de valor ou 
para obter financiamen
tos oficiais a juros baixos, 
não raramente destinados 
ã orgia dos mercados fi
nanceiros. 

Os primeiros passos no 
campo legal, com o obje
tivo de se corrigir essa de
sastrosa distorção já fo
ram dados pela atual 
Constituição e pelo Esta
tuto da Terra, que subor
dinam o direito de pro
priedade ao seu uso so
cia l. Mas, para barrar es
ses passos ainda existem 
obstáculos no Código Ci
vil e outras leis que per-

manecem aferradas a con
ceitos secularmente ultra
passados. 

Para a definição do 
texto da .nova Constitui
ção será travada uma luta 
entre os que defendem 
um Brasil moderno, so
cial mente justo e econo
micamente avançado, e 
aqueles que precisam 
manter o nosso País mise
ravelmente atrasado, para 
continuarem usufruindo 
do lucro sem trabalho e 
sem risco; dos que que
rem o poder baseado ex
clusivamente no dinheiro 
e voltado contra os inte
resses do povo e a sobera
nia nacional. 

Mas eu estou tranqüilo 
q Ué3f1to ao resultado desta 
luta. �stou certo de que a 
grande maioria dos que 
foram eleitos para redigir 
e aprovar a nova Carta 
Magna estará verdadeira
mente disposta a ptomo-

leiro avançou em termos 
de Constituição. Não 
avançou,· no entanto, em 
termos de aplicação das 
regras constitucionais. 
Não avançou, tampouco, 
em termos de jurispru
dência. Há até uma con
tradição entre o que diz o 
Código Civil Brasileiro 
quanto à propriedade e o 
que dizem eminentes civi-
1 istas brasileiros e aquilo 
que diz a Constituição 
brasileira. Trata-se, para 
nós, de preservar nossas 
conquistas. 

Conforme diz. José 
Afonso da Silva, ao esta
belecer expressamente a 
regra da função social da 
proprieétade como um 
princípio da ordem eco
nômica e social, vale di
zer, como um princípio 
informador da constitui
ção econômica brasileira 
com o fim de realizar o 
desenvolvimento nacional 

ver as revisões legais ne- e a justiça social, a Cons
cessárias e uma remodela- tituição federal não esta-
ção das estruturas fundiá
rias, que permitam ao 
País eliminar a miséria 
em que vivem milhões de 
lavradores brasileiros. 

FUNÇÃO SOCIAL 
DEVE FICAR 

Da/mo Dal/ari 

No que se refere à pro
priedade, o Direito brasi-

va simplesmente pré-or
denando fundamentos às 
1 imitações, obrigações e 
ônus relativamente à pro
priedade. O princípio é 
mais que uma limitação, 
obrigação e ônus do pro
prietário, ele transforma 
a propriedade capitalista 
sem socializá-la, condicio
na como um todo não 
apenas seu e�ercício, pos
sibilitando ao legislador 
entender com os rn:>dos 
de aquisição em geral ou 
com certos tipos de pro-

3 
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priedade com seu uso, 
gozo ou disposição o que 
constitui o fundamento 
jurídico da propriedade. 
A Constituição Portu
guesa é enfática, ao afir
mar que "no c aso de 
abandono injustificado a 
expropriação não confere 
direito à indenização". 

Nesse contexto, deve
mos lutar para que a fu
tura Constituição brasilei
ra, além de reafirmar a 
função social da proprie
dade, primeiro faça uma 
diferenciação muito níti
da entre a terra de es
peculação e a terra de 
uso. Que a Constituição 
amplie esta exigência do 
cumprimento de uma 
função social e que inclu
sive inclua esta regra dis
pensando de pagamento 
de indenização a desapro
priação de áreas rurais e 
urbanas que não estejam 
cumprindo qualquer fun
ção social. 

EMPRESÁRIO E 
CONSTITUIÇÃO 

Alyssom Paulinelly 

Quero definir-me pela 
livre iniciativa, mas que 
ela tenha tarrbém a res
ponsabilidade social. En: 
�Rndg o direito de pro
priedade porque na livre 
iniciativa o estímulo se 
.,rocessa pelo trabalho 

honesto, mas entendo que se não foi roubado uma frustração. 
que a propriedade não 1:e aí é outra ação) re- Reconheço que fize
deve ser resguardada em presentava o resultado do mos muito pouco, quase 
detrimento do bem-estar E!sforço, da esperança de nada, porque assentar 
e da possível evolução melhoria, do trabalho de 180 mil famílias é muito 
dos nossos concidadãos. alguém que confiou na pouco num país de di-

Arrepia-me quando possibilidade de desenvol- mensões continentais, nu-
queremos estabelecer re- ver um pouco ma is a sua ma ação direta. Os proje
gras de jogo na posição atividade e o seu país. tos de colonização natu
em que olhamos apenas o Se existem alguns cha- ralmente sempre atingi
feito daqueles que já con- rnados grandes proprietá- ram a uma determinada 
quistaram com seu traba- rios contra o processo de classe de poder aquisitivo 
lho, com seu suor, etapas Reforma Agrária, eu pos- mais elevado e os proje
evolutivas dentro da so- :,o lhes afiançar que este tos de expansão de fron
ciedade e voltamos as número é muito reduzido teira agrícola natural,_-i
nossas vistas para um porque são certamente te se colocavam m-à 
imenso território a inda aqueles que não encon- disposição daqueles que 
não ocupado achando 1tram no seio da própria já tinham alguma expe
que as soluções sejam classe a defesa de princí- riência gerencial. 
apenas a repartição dos pios que não estamos dis- Queremos nós, enten
bens acumulados ou de- postos a defender, que é demos a necessidade de 
senvolvidos daqueles que 
estão trabalhando. 

Mais justo será que se 
estabeleçam as regras 
bem claras de possíveis 
políticas de atendimento 
à redistribuição da renda, 
dando-se ao Executivo, 
dando-se ao poder cen
tral, dando-se à própria 
sociedade os meios para 
que ela efetivamente pos
sa corrigir as distorções 
naturais num processo 
competitivo e da livre ini
ciativa. 

Estou de acordo que 
se pague o preço de cus
tã1 o pfeça féal de custo 
Eiá projjriedade ou da 
b@ftfeítofia para o uso 
etJfttuffi e et'itendo que 
oada tdlho, Que cada pre
go ou metro de arame 
teve o custo original que 
deve ser respeitado por-

o não uso da propriedade 
Bm benefício da produ-
1�0 e da coletividade e 
!,im com fins especulati
vos. 

Os chamados produto
ires e reais trabalhadores 
da terra na sua esmagado
ira ma1orra entendem, 
,compreendem e desejam 
a realização de uma pol í
tica de correção fundiá-
1ria, e mais, a própria re
forma agrária segundo o 
,conceito que ela deve ser 
11mtendida como uma 
;ação adequada que não 
:só abra novas oportunida
ides a muitos para terem 
1acesso a um dos bens de 
1Produção que é a terra, 
mas que também se lhe 
dêem os outros e funda-
1mentais instrumentos para 
i=1ue este bem não se 
1transforme em apenas 

se criar as condições para 
que mais e mais brasilei
ros tenham a propriedade 
da terra e se transformem 
em proprietários, mas se 
transformem também em 
produtores porque a pro
priedade sem . produzir 
entendemos que não deve 
ser uma meta e nisso con
cordamos. - e 

Não é. conturbando os 
atuais proprietários que 
ocupam efetivamente a 
sua terra nestes 220 mi
lhões de hectares, tumul
tuando o seu processo 
produtivo que nós iremos 
ter condições de ocupar 
os outros 630 milhões 
ainda a nos desafiar, à 
nossa argúcia, à nossa co
ragem, à nossa inteligên
cia, de como fazer isso, 
mais rápida, mais racio
nal, mais eficientemente. 
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10 TEMAS NA 

CONSTITUJNTE 

José Gomes da Silva 

A Constituinte deverá 
considerar pelo menos 
dez grandes problemas 
que obstaculizam a Re
forma Agrária no Brasil. 
Isso, para que possamos 
implementar um proces
so que corrija a estrutura 
fundiária defeituosa com 
que convivemos no país. 

O primeiro dos proble
mas refere-se ao "preço 
justo". Em 1964, uma 
Emenda Constitucional 
eliminou a palavra "di
nheiro" do texto legal. 
Permitia-se, a partir de 
então, que as terras desa

propriadas para fins de 
Reforma Agrária fossem 
pagas em títulos, os cha
mados Títulos da D (vida 
Agrária da legislação vi
gente. 

No ano de 1969, o go
verno militar de Costa e 
Silva derrubou a exigên
cia de pagamento prévi'o 
da terra desapropriada. O 
Decreto-lei que regula
mentou o Ato Institucio
nal disciplinou também 
a questão do justo preço 
estabelecendo três possi
bilidades de pagar o pro
prietário das terras desa
propriadas. Infelizmente 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal derru
bou a possibilidade de 
pagar as indenizações me
diante o valor declarado 

do Imposto Territorial 
Rural. Os organismos que 
se propõem a executar a 
Reforma Agrária se de
frontam hoje com uma 
terrível dificuldade de 
executar esse processo na 
escala massiva em que ele 
se faz necessário, devido, 
em parte, a esta jurispru
dência. 

O segundo grande obs
táculo para a realização 
de uma reforma agrária 
de verdade é o conceito 
da justa indenização, o 
próprio conceito de inde
nização. O ministro do 
Supremo Tribunal Fede
ral, Francisco Resek, que 
já foi voto vencido na 
polêmica que mencionei 
acima, afirma que o "imó
vel rural desapropriado 
para fins de Reforma 
Agrária é com inteira 
justiça indenizado na pro
porção da utilidade que 
ele representa para o 
meio social". Se ele não 
tiver utilidade nenhuma 
ele não deve ser indeniza
do em 11ada. Não é o que 
acontece na prática. 

O terceiro obstáculo à 
realização de uma Refor
ma Agrária no Brasil 
refere-se à questão da 
função social· da proprie· 
dade. A obediência ao 
princípio da função so
cial deve ser rigorosa. De
veríamos fazer aquilo que 
a Constituição Portugue
sa prescreve: "no caso de 
abandono injustificado a 
expropriação não confe-

re direito à indenização". 
Um aspecto gritante 

qule eu listo como o nú
mHro quatro do meu 
decálogo, é o dos imóveis 
rurais gigantes. E a atual 
Ccmstituição mostra uma 
fla,grante debilidade em 
nã'o ter regulamentado 
unn limite, não ter impos
to um limite físico ao 
diireito de propriedade. 
Níio podemos continuar 
vendo existirem casos em 
qu1e apenas um proprie
tário possui área equiva
lente a três milhões e 
qulinhentos mi I quartei
rões de uma cidade corno 
São Paulo. 

O quinto problema a 
se,r enfen_tado pela Cons
tituinte é, também, uma 
d i·f icu Idade operativa 
paira os nossos amigos do 
Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária: trata
·SE! da diferença que hoje 
é permitida entre valor 
f is.cal e valor venal. Eu 
considero um cinismo le
gal admitir um valor para 
paigar e outro para vender. 

A falta de regulamen
ta1ção da contribuição de 
m2 lhoria, no meu enten
de1r, é o sexto obstáculo à 
realização de uma Refor
ma Agrária. Ela deve in
cidir obrigatoriamente a
pe,nas naquelas terras que 
foram valorizadas através 
dei investimentos públi
co,s. Aplicá-las, aderna is, 
implica criar melhores 
co,ndições para o proces
so, de redistribuição de 

terras já que a receita da 
cobrança da contribuição 
de melhoria pertenceria 
ao Fundo Nacional da 
Reforma Agrária. 

Eu anotei também a 
questão da Justiça Agrá
ria que constitui indiscu
tivelmente um vazio no 
ordenamento jurídico a
tual neste país. Chamo 
atenção, no entanto, para 
o fato de que ela só terá
sentido se estiver dirigida
para facilitar a execução
da Reforma Agrária.

O oitavo ponto toma 
forma de uma sugestão: 
a instituição da perda 
sumária "das terras ocio: 
sas. T,rata-se de uma rei
vindicação dos trabalha
dores brasileiros aprova

da no IVQ Congresso Na· 
cional de Trabalhadores 
na Agricultura que preci
sa ser incorpor�da numa 
Carta Moderna que cuide 
da questão agrária. 

No nono ponto, outra 
proposta: que seja proibi
do qualqu_er despejo de 
precarista ou de trabalha
dor durante o período de 
execução da Reforma 
Agrária. 

Uma última proposta 
diz respeito à inclusão, na 
Constituição, de um dis
positivo que regulamen
tasse as desapropriações 
de pequenos agricultores 
que são despejados das 
suas terras para. a constru
ção de hidrelétricas e de 
outras obras de grande 
vulto. A reivindicação 
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dos trabalhadores é de 
que a desapropriação de 
pequenos proprietários 
nessas condições seja fei
to não com base nas pla
nilhas de indenização das 
concessionárias de ener
gia elétrica, mas no prin
cípio de terra por terra 
na beira do lago. Quer 
dizer, só despejar, remo
ver um trabalhador, se ele 
voltar a ocupar terras de 
valor agrícola equivalente 
ao que possuir. 

\.GROPECUÁRIA 

'.J A CONSTITUINTE 

Fábio Meire/les 

Produzir alimentos, 
prioritariamente, e a pre-

ços justos para o produ
tor e favoráveis ao consu
midor, não é o ponto de 
estrangulamento incon
tornável, quando atingi
mos a produtividade má
xima possível, a custos 
reais exeqüíveis, dentro 
da correta paridade entre 
fatores e produtos. Por 
outro lado, produzir ma
téria-prima, excedentes 
exportáveis, energia alter
nativa, em volume, quali· 
dade e condições compe
titivas, para o mercado, 
interno e exterior, sem 
prejuízo do abastecimen
to regular de 135 milhões 
de brasileiros, é uma tare
fa hercúlea, mas viável se 
soubermos escolher para 
nossos representantes na 
Constituinte e no Con
gr�sso, líderes autênticos, 

capa;�es de constituir uma 
verdadeira bancada da 
agropecuária, e de institu
cionail izar e promover 
uma verdadeira revolução 
edJcaciona 1, especialmente 
no q1ue se refere à qual i
ficaçlio para o campo, 
condição básica, a nosso 
ver, para que se profissio
naliw a mão de obra ru
ral, o se conquiste uma 
vida digna, livre das con
cessõ1es paternalistas que, 
além de iludir, aviltam e 
degradam empregadores e 
empriegados. 

Ur,3e, ainda, maior e 
mais concreto apoio à li
vre iniciativa, ponto de 
partida para uma gradual 
e judiciosa desestatização, 
por sua vez indispensável 
à saúde orçamentária da 
Repúlblica. Impõe-se a 

descentralização e des
concentração tributária, 
sem a qual o município, 
pedra basilar do Estado, 
não tem como desenvol
ver sua função construto
ra. Aliás, o fortalecimen
to do município, entre 
tantas virtudes, desesti
mula a clandestinidade e 
afasta, em conseqüência, 
seus efeitos. Urge defen
der, com convicção, ener-
gia e segurança, o direito9 
à propriedade, ora amea
çado pelos quatro cantos, 
e sem o qual voltaríamos 
à produção de subsistên-
cia. Recla�-se política 
mais justa para todos os 
segmentos da sociedade, 
de forma a promover a 
reaproximação das cama-

das sociais. 

Dante de Oliveira é Ministro de Estado de Reforma Agrária. Seu texto é retirado de um discurso 
proferido no Senado, no dia 2 de dezembro de 1986. 

Dai mo Oallari é professor-titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dele, publica
mos trechos de uma conferência patrocinada pelo jornal A GazHta, de Vitória, no dia 7 de maio de 1986. 

Alyssom Paulinelly foi Ministro da Agricultura e representa o empresário rural mineiro. Também parti
cipou no debate patrocinado pelo jornal A Gazeta, de onde retiiramos os fragmentos aqui apresentados. 

Fábio Meirelles é ligado à FAESP, foi candidato a s.mador da República 3 publicou em novembro de
986, no jornal daquela entidade, um longo artigo sobre a "A,1ropec1Jária e a Constituinte", origem dos trechos

oublicados. 

José Gomes da Silva foi Presidente do INCRA, fundador da Associação Brasileira da Reforma Agrária 
.A e esteve presente também no debate já mencionado. 



2 - UM POUCO DE HISTÓRIA 

A PROPRIEDADE NA HISTÓRIA 

DAS CONSTITUIÇÕES 

Retrospectivamente, sabemos que a Constituição 
de 1824 garantia a propriedade "em toda sua plenitu
de". Era uma das "bases" dos Direitos Civis e Políticos 
dos Cidadãos Brasileiros. Em 1891, a República nas
cente preservava para os brasileiros e estrangeiros no 
país a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
propriedade. O mesmo enuciado é mantido em 1934. 

A Com o regime de 1937, levados em conta os 
-..irnteresses do Estado, poderiam ser suspensas as garan

tias atribuídas à propriedade. Não se mencionava a 
inviolabilidade dos direitos que lhe são reconhecidos. 

Essa ausência permanece por quase uma década. 
Somente em 1946 desaparecem os itens de exceção 
e voltam a ser resguardados, de forma inviolável, os 
direitos de propriedade. O preceito será mantido no 
diploma constitucional em 1967 e vigora até hoje. 

Contraditoriamente, na medida em que desen
volve a sociedade e o papel do Estado em sua organi
zação, mais complexas são as restrições ao direito de 
propriedade. Elas já aparecem em 1824, quando a 
monarquia visualizava a hipótese de "uso e mprego 
da Propriedade do Cidadão". Os casos previstos a
brangiam a segurança do Estado e problemas relacio-

,a1ados com o ''bem-estar público". 
• Em 1981, é mencionado pela primeira vez em

uma Constituição, o termo "desapropriação". Vale
dizer, desapropriação por necessidade ou utilidade
pública.

Explícita-se em 1934, que o direito de proprie
dade "não poderá ser exercido contra o interesse so
cial e coletivo". Adverte-se também, que em caso de 
perigo iminente, como guerra e comoção intestina, 
poderão as autoridades competentes usar da proprie
dade particular até onde o bem público o exija, ressal
vado, é claro, o direito e a indenização ulterior. Não 
deixa de ser prevista a desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, elemento que não desaparecerá 
das constituições que se sucederam. 

Como regra, a "razão de estado" é critédo de 
utilização deste meio de restrição ao direito de pro-

. , 

,. 

José dos Reis Santos Filho 

Maria Teresa Leopardi Mel/o 

priedade. Em 1946, porém, introduziu-se uma nova 
possibilidade de desapropriação: a que tem como refe
rência o interesse social. Sem co�teúdo preciso na 
Constituição, a função social da propriedade foi defi
nida quase vinte anos mais tarde, quando a Lei 4.132, 
de 1962, regulou o novo tipo previsto. 

A partir de então, ao lado da inviolabilidade do 
direito de propriedade passa a vigorar uma restrição 
que, implementada, apresenta um nível de contrarie
dade fundamental com os interesses de um importan
te setor da sociedade: os proprietários em geral e os 
que detêm o monopólio da terra em particular. 

A propriedade, enquanto concftito, tornou-se 
condicionada por sua função social. O que implica 
dizer que as garantias do proprietário referentes ao 
"direito de usar, gozar e dispor" de seus bens não 
podem ser legítimas senão quando esses direitos tive
rem como conteúdo a sua função social. Ou seja: a 
função social passa a fazer parte da própria definição 
de propriedade. Não há, a partir de agora, enquanto 
construção enunciativa de dispositivo de natureza ju
rídica, propriedade sem função social. Momento 
maior desta evolução dá-se com o Estatuto da Terra. 
Encontramos ali a superação da definição estabelecida 
pela Lei 4.132. Tanto assim que, a partir do artigo 2Q 
da Lei 4.504, "a propriedade da Terra ·desempenha 
integralmente a sua função social quando simultanea
mente: 
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos traba

lhadores que nela labutam, assim como suas fa
milias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
e) assegura a conservação dos recursos naturais; .
d) observa as disposições legais que regulam as justas

relações de trabalho entre os que a possuem e a
cultivam.

Com esse dispositivo, a função social da proprie
dade rural passa a considerar as condições de vida e 
trabalho do lavrador. Absorve, com isso, a realidade do 
mundo camponês, sem deixar de preocupar-se, por 
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uma parte, com a questão da produção e, por conse
qüência, do abastecimento; por outra, com a ecologia. 
Ao mesmo tempo, criou-se um referencial objetivo a 
partir do qual pode ser julgada a adequação da reali
dade à norma de direito. 

Desde o Ponto de vista político, o desenvolvi
mento do instituto da propriedade do Direito Agrário 
não deixou de ter conseqüências. A legislação perti
nente tornou-se um campo de disputa. Sobre ela ma
nifestanrse polêmicas que variam entre sua defesa (no 
caso do movimento sindical: "aplicação imediata do 

3 - PROPOSTAS 

A Campanha Nacional pela -Re

forma Agrária - CNRA, em do

cumento datado de 30 de setem-

bro de 1986, defende que a 

Constituição considere com des

taque e em capítulo próprio a 

questão agrária. Frente a isso, 

selecionou algumas propostas 

básicas que resumiriam as expec-

tativas dos trabalhadores rurais 

face à Assembléia Nacional Cons

tituinte. O texto, reorganizado, é 

o que segue.

O Estado deverá assegurar a todo indivíduo e a 
sua família um patrimônio mlnimo indispensável a 
uma vida digna. Aos que vivem da terra deverá ser 
garantido o acesso a esse meio de produção e o apoio 
técnico e financeiro necessário para que a utilizem 
adequadamente. 

Os imóveis rurais terão seu apossamento assegu
rado, desde que desempenhem uma função social, 
çentro dos limites e nas condições estabelecidas em 
lei. Dessa forma, será respeitado o direito de proprie
dade, em consonância com os demais direitos, reais 
ou pessoais que amparam o produtor rural e sua fam r
i ia. Não existirá direito de propriedade quando não 
estiver satisfeita a exigência da função social. Além 
disso, os imóveis que não cumprem sua função social 
não poderão beneficiar-se de crédito, subsídios ou in
centivos governamentais. 

8 

Estatuto da Terra), de sua superação (como reivindica 
o Movimento dos Sem Terra, para quem a Reforma
Agrária. ali preconizada é de caráter militar), ou de'
seu rechaço radical (defendido, entre outras, por
exemplo, pela Associação de Empresários da Amazô
nia). São polêmi cas hoje acentuadas tanto em função
da proposta de Reforma Agrária do governo Sarney,
como também pela perspectiva de uma atenção mais
rigorosa sobre um tema que, éertamente, exigirá um
esforço bast.ante grande de conciliação das posições
durante a elaboração da nova Constituição.

REFORMA AGRÁRIA 

O Estado será organizado de forma a definir as 
bases de uma estrutura agrária socialmente justa, con
templando com políticas de crédito e incentivos uni
camente as unidades produtivas famili.ares, associati
vas ou mistas, que satisfaçam os requisitos legais da 
função social da terra. Cabe, portantô, ao Estado esta
belecer o fundamento e os mecanismos jurídicos ne
cessários à efetivação da Reforma Agrária no país, 
objetivando enquadrar imediatamente todo o setor 
agrário nos preceitos constitucionais da ordem econô
mica e social, corro tal definido em lei, e garantindo 
o acesso dos trabalhadores à terra para que esta reali
'Ze a sua função social.

Toda a propriedade qúe não esteja cumprindo 

-

sua função social é passível de desapropriação por 
interesse social, mediante pagamento de indenização
em títulos da dívida agrária, resgatáveis .no prazo de 
20 anos, a partir do quinto ano, em parcelas anuais 
e sucessivas. Esse dispositivo se aplicará tanto à terra 
nua quanto às benfeitorias indenizáveis. O valor da 
indenização paga ao proprietário cujo imóvel não es
teja cumprindo sua função social não poderá ultrapas-
sar o valor declarado para efeitos de tributação. Na 
fixação desse valor deverá ser abatido todo e qualquer 
aumento resultante da aplicação de recursos públicos. 

Deverão ser arrecadadas as terras que tiverem 
permanecido ociosas durante três anos consecutivos. 

Deverá ser fixado o número máximo de módulos 
rurais apropriáveis por pessoas físicas ou jurídicas. 
Em nenhuma hipótese, poderá todavia, ser ultrapas
sado o limite absoluto de 3.000 hectares. 
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As áreas desapropriadas para fins de Reforma 
Agrária, bem corno as terras públicas destinadas ao 
mesmo fim, poderão ser organizadas para exploração 
econômica em forma familiar, associativa ou mista. 

JUSTIÇA AGRÁRIA, TERRAS PÚBLICAS 

Deverá ser criada uma justiça especializada em 
questões agrárias, objetivando dirimir li�(gios que 
envolvam o trabalhador e o empregador rural, os con
flitos de terras e as demais causas relacionadas com o 
processo fundiário. l 

As terras públicas em geral, excetuando-se aque
las cujas posses forem reconhecidas pelo Poder Públi

âº e as reservas a destinação especial e pública, incor
�oram-se ao acervo fundiário do programa de Refor

ma Agrária, sem exigência do pagamento de indeniza
ção. 

Será 1 (cito ao Estado transferir a particulares que 
se qualifiquem para o trabalho rural, o direito de su
perfície sobre as terras públicas destinadas à explora
ção agrícola, pecuária, florestal ou similar, remanes
cendo com o Estado o direito de reavê-las sem qual
quer indenização, daqueles que não lhes dêem desti
nação e o aproveitamento previstos no título de con
cessão. As terras transferidas pela União, Estados e 
ta tributária e/ou do orçamento da União e de outras 
módulos rurais. 

O Poder Público poderá reconhecer a posse pací
fica em imóveis rurais sob certas condições impostas 
ao beneficiário e em área que não exceda 3 módulos 

-urais.
No caso de reversão de terras públicas ao Poder

Público, apenas serão consideradas para efeito de
indenização, sempre em TOA, as benfeitorias erigidas
de boa fé.

Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras não po
derão possuir terras no país com área superior a 3 mó
dulos rurais. No caso de pessoas jurídicas, em hipóte
se alguma poderão beneficiar-se da concessão de ter
ras públicas.

Deverá ser garantido o direito da mulher de tra
balhador rural viúva, concubina, separada, mãe soltei
ra ou abandonada pelo marido, de ser beneficiária das
terras distribuídas pela Reforma Agrária.

Deverá ser regulamentado o direito à ocupação
produtiva de terras que permaneçam ociosas, por par-

te de posseiros e de trabalhadores rurais. 

TERRAS INDÍGENAS 

O Estado Brasileiro reconhecendo os povos indí
genai; corno parte integrante da comunidade nacional 
deve reconhecer e também respeitar as suas formas 
próprias de organização social e política. 

O Estado Brasileiro deverá garantir os direitos à 
contiinuidade da ocupação e uso das terras destas 
popuilações, direitos que derivam de sua condição de 
primeiros habitantes do território nacional e da legiti
midade de sua posse. 

Deve permanecer na Constituição a condição de 
inalie,nabilidade das terras ocupadas pelos índios e seu 
direito à posse permanente e ao usufruto das riquezas 
naturais nelas existentes entendendo-se que nessas 
riquezas naturais se incluem as do solo e do subsolo. 

Há quase uma década, com ênfa
se, a Confederação Nacional de 
Trabalhadores na Agricultura 

(' A propõem maior participação nos
� assuntos que dizem respeito aos 

Â \, T destinos nacionais e, em especial, 

� '\, 
aos que afetam diretamente a 

� seus associados. Não podia, 

{� 
assim, estar ausente do debate 

'v sobre a Constituinte. Ao come-

(} çarem os trabalhos da Comissão 
de Estudos Constitucionais, as 
reivindicações de seu I \.A? Con
gresso foram apresentadas. São 
as que se seguem. 

1. Reforma Agrária ampla, massiva, que elimine
o la1tifúhdio, com a participação dos trabalhadores;

2. Criação do Fundo Nacional de Reforma Agrá
ria elaborado da destinação específica de 5°/4 da recei
ta tributária e ou do orçamento da União e de outras 
receitas previstas na lei ordinária. 

3. Desapropriação para fins de Reforma Agrária,
através do pagamento em títulos de dívida agrária. 

O preço será estabelecido, nos casos de desapro
priaç:ão para fins de Reforma Agrária, com base na 
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natureza puritiva que se justifica pelo caráter anti-so
cial do latifúndio. 

4. Adoção do instituto da Perda Sumária das
Terras para fins de Reforma Agrária. 

5. Adoção do instituto da Area Máxima, segun
do as características agrícolas de cada região. 

6. As terras devolutas e públicas da União, Esta
dos e Municípios terão sua destinação subordinada 
prioritariamente ao Plano Nacional de Reforma Agrá
ria. 

"Nesta mesma hipótese, fica vedada a concessão 
dessas terras a projetos agropecuários e agroindus
triais, incentivados ou não, até quando concluída a 
Reforma Agrária. 

7. Supensão de despejos e medidas possessórias
destinadas à retomada de terras possuídas por peque
nos arrendatários, parceiros, posseiros e assemelhados, 
durante o prazo da execução da Reforma Agrária. 

8. Função Social da Propriedade: manutenção
do princípio com inserção no texto constitucional 
dos requisitos e critérios previstos no artigo 2Q do 
Estatuto da Terra. 

9. Direito ao reassentamento de pequenos pro
prietários, posseiros, arrendatários, parceiros e seme
lhantes nos casos de desapropriação de terras para 
obras de utilidade pública. 

10. Oue a Constituição estabeleça limitações
rígidas ao acesso à propriedade rural por estrangeiros, 
pessoas físicas e juri'd icas. 

Os Bispos da Igreja Católica no 

Brasil reuniram-se na 24<! Assem

bléia Geral da CNBB e, no final, 

divulgaram o documento "Por 

uma nova ordem constitucional". 

Com 170 contribuições para o 

debate, não faltaram propostas 

concretas e articuladas sobre a 

questão agrária. 

1. Direito de todos à propriedade, submetida à
sua função social. 
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2. O direito à vida exige a preservação e renova
ção do meio ambiente. 

3. Para a sobrevivência dos povos indígenas e a
pres.�rvação de sua cultura, a Constituição deverá 
gara1ntir o domínio e a pos.se coletiva, inalienável e 
exchJsiva das áreas por eles habitadas, com usufruto 
de todas as suas riquezas, inclusive do subsolo. Estas 
área!> deverão ser imediatamente demarcadas. 

4. Os bens da terra têm destinação universal para
a realização de todas as pessoas. A propriedade priva-
da subordina-se a essa lei universal. Ela não se pode 
conc:entrar abusivamente nas mãos de poucos ou ser 
usada como instrumento de dominação e exploração 
de outros seres humanos. Ela só se justifica como 
gar�ntia de liberdade, bem-estar pessoal, familiar e

A 
soc1c1I. • 

5. A propriedade particular, assim considerada, é
um direito de todos. Cabe à sociedade e ao Estado 
estabelecer critérios de produtividade e promover um 
sistema de produção e distribuição de bens que garan
ta a irealização desse direito. 

6. Devem ser respeitadas e incentivadas as for
mas comunitárias e sociais de propriedade, produção 
e trabalho. 

7. O único título legítimo para a posse dos
meio1s de produção é que eles sirvam ao trabalho. 

8. Cabe aos poderes públicos decretar a desapro
priaç:ão de bens, terras e propriedades semp�e que a 
justiça social exigir. O valor da desapropriação não 
incluirá a valorização decorrente da aplicação de re
cursos públicos. 

9. A realização da justiça social exige a implanta-e
ção de Reforma Agrária nas seguintes con_dições:

• garantir a terra para quem realmente nela tra
balha; 

• proibir despejos daqueles que estão efetiva
mente utilizando a terra, cabendo ao Estado a regula
rizaç.ão fundiária; 

• propiciar uma política agrária e uma política
agrícola adequadas; 

• criar mecanismos que impeçam a concentração
fundiiária, sendo na própria C�nstituição fixado mó
dulo máximo para uma propriedade rural; 

• implantar uma justiça agrária que previna os
conflitos ou agilize sua solução. 
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QUESTÃO AGRÁRIA 
E CONSTITUINTE 

FEVEREIRO 1987 

APRESENTAÇÃO 

"Questão Agrária e Constituinte". Dois temas que, individua/mente, (já) são carregados de 

significados. Ambos conduzem a discussões sobre mudanças profundas em estruturas fundamentais. 

O primeiro refere-se, de imediato, a uma ordem fundiária defendida ou atacada com a mesma intensi

dade, dependendo do setor social que a ele se refere. Deixa como rastro, entretanto, reivindicações 

formuladas por instituições que falam em nome de milhões de trabalhadores rurais. E, no centro dessas 

exigências, a fundamental: reforma agrária imediata, massiva e com participação da população campo

nesa. 

O segundo, tampouco é neutro. f depositário das esperanças daqueles que estiveram enchen

do as praças, em todo o pat's, de verde e amarelo, gritando por mudanças radicais nas formas de admi

nistração do poder. 

Um e outro termo referem-se, no entanto, a uma só aspiração: democracia. A quebra do 

monopólio da terra, o resg.ate de milhões e milhões de hectares de terras improdutivas e o conseqüente 

acesso a um chão para plantar é, sem dúvida, parte das condições necessárias para a construção da 
cidadania dos que hoje vivem precariamente no campo. A criação de um novo arcabouço para o funcio

namento do Estado, da ordem econômica, social e polt'tica, momento constituinte por excelência, é 

exigência para a superação de urna situa,ção onde ainda imperam a injustiça e o autoritarismo . .

O Centro de Estudos de Cultura Contemporânea - CEDEC graças a um contrato estabele

cido com o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD, empenha-se em acompa
nhar, processar e estimular o debate em torno da Questão Agrária na Constituinte. Coloca-se, neste 

quadro, como um serviço a todos os que necessitem de informações sobre o assunto. 

Estão previstos diversos "boletins" que veicularão dimensões da discussão; simpósios, 
seminários e estudos também acontecerão. Como rotina, a coleta de informações, opiniões e dados 

em geral. Plural, o trabalho acolherá pontos de vista com colorações múltiplas. O que implica dizer que 

não cabe ao CEDE C, e muito menos ao MIRA D qualquer responsabilidade sobre manifestações assina

das. Ainda assim, convém afirmar que, apesar de aberta, a proposta engaja-se decididamente na defesa 

do patrimônio já existente para a realização de uma Reforma Agrária no pais. 
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grandes proprietários, formulados de modo a aparen
tarem representar o interesse de todos os agricultores, 
quando na verdade não é assim. Nestas condições, a 
luta pela reforma agrária separou-se totalmente das lu
tas relacionadas à política agrícola. Não se formulou, 
assim, urna proposta de política agrícola correspon
dente às necessidades dos pequenos e médios agricul
tores, tanto daqueles que já existem como tais, quan
to daqueles que venham a ser assentados através da 
reforma agrária. 

Este quadro começou a alterar-se, recentemente, 
por dois motivos: um deles é a instalação do Con
gresso constituinte, que coloca em discussão as atri
buições constitucionais do Estado nos campos das po-
1 íticas agrícola e agrária e, por essa via, itnpõe o trata
mento conjunto das duas; o outro é o surgimento de 
uma corrente dissidente, representativa dos pequenos 
agricultores, durante as mobilizações recentes da cha
mada Frente Ampla da Agropecuária, movimento li
derado por entidades representativas de grandes pro
prietários, lutando por reivindicações do seu interesse, 
mas que leva de roldão toda a massa de pequenos e 
médios agricultores, mergulhados em permanentes di
ficuldades, mas privados de lideranças próprias. Desta 
vez, porém, constituiu-se uma articulação de sindi
catos de trabalhadores rurais, comprometidos com a 
luta pela reforma agrária que, pe1cebendo a ineficá
cia - para os pequenos e médios agricultores - das 
reivindicações patronais, tratou de formular uma 
pauta de reivindicações que expressassem as necessi
dades específicas dos seus liderados. 

Por estes dois motivos, criaram-se as condições 
para que se comece a formular uma proposta de pai í
tica agrícola compatível com a luta pela reforma 
agrária e com as necessidades da grande massa de pe
quenos e médios agricultores e tr-abalhadores rurais, 
atingidos pesadamente pelo processo de concentra
ção fundiária. Alguns elementos de uma proposta 
deste tipo já estão sendo explicitados. Ela se baseia no 
princípio de que as políticas agrícola e agrária têm 
que ser compatív�is. Ou seja, parte-se do pressuposto 
lógico de que um país que possui uma lei de refor
ma agrária, que expressa uma opção antilatifundiá
ria, não pode praticar uma pai ítica agrícola de forta
lecimento da graride propriedade. Ao contrário, ela 
deve ser complementar à reforma agrária, e dirigida 
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para o fortalecimento das propriedades pequenas e 
médias, e para a inviabilização das grandes. 

A formulação dos dispositivos constitucionais 
referentes à pai ítica agrícola pode inspirar-se nas rei
vindicações apresentadas pela dissidência dos peque
nos agricultores na Frente Atnpla. Entre elas, desta
ca-se a exigência de que se fixe um módulo máximo 
de área para fins de crédito rural oficial. Isto signifi
ca que somente teriam direito ao crédito rural oficial 
(subsidiado ou não), os agricultores cuja área total 
não ultrapassasse o módulo máximo fixado. Esta 
proposta tem sólida justrficativa nas condições atuais 
da agricultura brasileira e um extraordinário potencial 
de mobilização do movimento reivindicatório autôno- r
mo dos pequenos agricultores. Ela corresponde ao l 
mais elementar bom senso, pois os grandes proprie
tários rurais são donos de grande patrimônio, amplia-
do nos últimos 20 anos graças aos favores da pol íti-
ca agrícola oficial, que lhes carreou um volume incal
culável de recursos, sob a forma de subsídios credití
cios e outras facilidades. Trata-se portanto de uma ca
mada empresarial que desfruta de uma situação inve
jável no contexto do país. Não se justifica, assim, que 
seja beneficiada por subsídios oficiais, particular
mente diante da crise econômica que abala o país e da 
situação caótica das finanças públicas. Em contraste 
com a prosperidade desta classe privilegiada, a grande 
maioria dos pequenos e médios agricultores acha-se 
mergulhada em dificuldades que já têm caráter crô
nico. A política agrícola oficial lhe tem sido hostil, 
privando-a de praticamente todo tipo de apoio con- i,
sistente. 

Assim, a fixação de um módulo máximo de área

para o crédito rural oficial introduz um critério emi
nentemente democrático, ao negá-lo a uma minoria 
privilegiada para destiná-lo à maioria dos agricultores, 
que dele necessitam vitalmente, não para ampliar pa
trimônios já vultosos, mas para garantirem a sobrevi
vência e estabelecerem as bases para a melhoria da 
sua situação. Por outro lado, esta reivindicação pos
sui grande potencial mobilizador para os pequenos 
agricultores, porque corresponde a uma necessidade 
especificamente sua, não podendo ser confundida 
pelos interesses patronais. Por este motivo, funciona 
como potente divisor de águas, delimitando com ri
gor o campo de luta pela elaboração de uma pai ítica 

EM DEBATE 

agrícola democrática, voltada para a assistência e o 
fortalecimento das maiorias. 

No plano da Constituinte, esta proposta articula
-se com a institu icão dos pressupostos constitucio
nais da reforma agrária, incluindo o mesmo módulo 
máximo. Estabelecidos estes, a política agrícola deve 
ser-lhe complementar lançando as bases para a sobre
vivência e a consolidação dos pequenos e médios agri
cultores já existentes, e daqueles que a reforma agrá
ria vier a criar, contendo o processo atual de expropria
ção e criando um ambiente propício a um surto de de
senvolvimento agrícola democrático. Entretanto, para 
fins const1tucionaís, a proposta de fixação de um mó
dulo máximo deve ser generalizada, de modo que se 

�· inscreva, no capítulo da Ordem Econômica, o prin
cípio de que a pol (tica agrícola oficial tem por obje
tivo promover o desenvolvimento democrático da 
agricultura, baseado na promoção do progresso eco-
nômico, social e pai ítico dos pequenos e médios agri
cultores e trabalhadores rurais, individualmente ou 
sob formas de organização por eles escolhidas, e ten
do como pressuposto a realização da reforma agrária. 
Com esta finalidade, estabelece-se o módulo máximo 
de área para fins de pai ítica agrícola, ficando o gover
no proibido de destinar assistência ou recursos, de 
qualqoer tipo, a produtores agrícolas cuja área total 
seja superior ao módulo máximo fixado. 

Esta proposta necessita ser aperfeiçoada na sua 
formulação. Pelo menos dois cuidados devem ser to
mados O primeiro é definir o módulo máximo como 

• a soma das áreas de todos os imóveis rurais possuí
dos por um proprietário, pessoa física ou jurídica,
seja diretamente ou por interposta pessoa, de modo
que o princípio constitucional não venha a ser burla
do pelo fracionamento artificioso dos imóveis de área
superior ao módulo. O segundo cuidado é definir com
precisão a área do módulo máximo. Ela pode ser fi
xada diretamente em unidades de área, como por
exemplo 200 ou 500 hectares, ou indiretamente, refe-

rida a um parâmetro do tipo "módulo familiar", 
como por exemplo 3 ou 5 módulos familiares. A pri
meira forma deveria ser preferida para fixar o módulo 
máximo nacional, enquanto a segunda poderia servir 
de parâmetro para módulos regionais, que em nenhu
ma hipótese poderiam ultrapassar o módulo máximo 
nacional. Para se avaliar os efeitos desta medida, é 
suficiente dizer que, segundo o Censo de 1980, so
mente 2% dos estabelecimentos tinham área superior 
a 500 hectares. Todavia, além de englobarem 56% da 
área total, seus proprietários estão entre os principais 
beneficiários dos favores oficiais, entre eles particular
mente o crédito rural. 

Ê importante ressaltar que esta proposta é inse
parável da reforma agrária. Isto porque dificilmente se 
fará algo que possa ser chamado reforma agrária, sem 
uma política agrícola rigorosamente democratizada, e 
ao inverso, dificilmente se conseguirá democratizar a 
pai ítica agrícola segundo o princípio aqui proposto, 
sem que, ao mesmo tempo, através da reforma agrá
ria, se elimine a influência da casta de grandes pro
prietários, cujo poder econômico e político mantêm, 
até hoje, o caráter concentrador e autoritário da pai í
tica agrícola. É uma ingenuidade supor que a classe 
latifundiária será menos resistente a uma mudança da 
política agrícola, como a que aqui está sendo propos
ta, do que é à reforma agrária. Ambas lhe são igual
mente danosas. A reforma agrária, ao reduzir-lhe o 
patrimônio fundiário, retira-lhe a base econômica e 
geográfica do imenso poder pol(tico de que desfruta; 
e a democratização da política agrícola lhe cortaria 
a fonte principal do gigantesco fluxo financeiro que 
mantém o seu poderio econômico e político. Além 
disso, a proposição de uma política agrícola que se 
identifique com as aspirações da massa de pequenos e 
médios agricultores é condição indispensável para a 
ampliação do apoio político destes à luta pela refor
ma agrária, e para libertá-los da condição de massa de 
manobra das manipulações patronais. 
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COMPETÊNCIA OU SORTE? 

OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA A 

SUBCOMISSÃO DE REFORMA AGRÁRIA 

Darcy de Carvalho 

Nos últimos dias do 
mês de março, as banca
das estaduais do PMDB 
mantinham reuniões para 
acomodar os inúmeros 
candidatos do partido às 
vagas existentes dentro 
das comissões e subco
missões da Constituinte. 
As vagas seriam distribui
das proporcionalmente 
à representatividade das 
bancadas dos partidos e 
ao PMDB coube a disputa 
mais acirrada, já que é ele 
o partido com maior nú
mero de lugares e tam
bém, de candidai:os.

Não havia ainda, até 
então, definição oficial 
dos nomes que cada 
partido indicaria para fa. 
zer parte da subcomissão 
da reforma agrária, na 
medida em que as lide
ranças ainda brigavam 
por maiores espaços. Re
corde-se, inclusive, que 
nesta semana, uma dispu
ta entre o PMDB e o PFL 
pelos cargos de direção 
da mesa da Assembléia 
Constituinte praticamen-
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te selou o rompimento da 
Aliança Democrática e

deixou de fora o P F L. 
Ora. empenhado num 

acordo que preservasse a 
participação do PFL nos 
trabalhos, o I íder do 
PMDB na Constituinte, 
Senador Mário Covas, 
ainda poderia negociar, 
nos dias subseqüentes, 
uma espécié de compen
sação ao P F L, cedendo-
1 he maiores vantagens nas 
comissões, por ter ele 
perdido todos os espaços 
na mesa da Assembléia 
Constituinte. 

O que poderia influir 
ainda na definição de es
colha dos membros das 
comissões e subcomissões 
da Constituinte é o méto
do adotado pelo senador 
Mário Covas para distri
buição das vagas. De 
acordo com a proporcio
nalidade das bancadas do 
PMDB, Covas delegou às 
instâncias regionais do 
partido a tarefa de apon
tar os membros das- co
missões e subcomissões. 
Onde o número pe candi
datos excedesse o núme
de vagas, a recomendação 

do I íder era de que se 
procedesse ao sorteio ou 
votação. 

Isto acabou gerando 
distorções no processo de 
escolha e desentendimen
to a nível de bancada. A 
maior aberração ocorreu 
na bancada do PMDB do 
Rio Grande do Sul, onde 
havia cinco candidatos 
para urra única vaga, que 
caberia ao PMDB gaúcho, 
segundo os critérios de 
proporcionalidade. Os 
cinco membros decidirarr 
promover um sorteio en
tre eles, embora um dos 
candidatos, o deputado 
Vicente 8090, que exerce 
seu primeiro mandato, 
seja o único representan
te genuíno das bases sin
d'icais do campo em seu 
estado. 

Vicente, pouco afeito 
aos acordos de bastido
res, acabou entrando nas 
regras do jogo e subme
tendo-se ao sorteio, em
bora salientando que con
tinuaria brigando pela va
ga. Foi sorteado o pro
motor de justiça, Deputa
do Ivo Mainard, cuja base 
eleitoral é Santa Cruz, 

uma região produtora de 
fumo, no interior do Rio 
Grande do Sul. 

Inconformado, Vicen
te passou um abaixo-assi
nado pela bancada do 
PMDB, pedindo apoio 
para sua situação. Conse
guiu 70 assinaturas de 
imediato. O abaixo-as
sinado foi entregue ao Ir
der Mário Covas: já 
quinta-feira, dia 26. a 
CONT AG mobilizou cer
ca de 30 1 ideranças de 
trabalhadores rurais que 
foram à Câmara, procu
rar Mário Covas, pedindo 
providências para que Bo
go não fosse excluído. f
Covas prometeu que estu
daria o assunto e que pro
curaria incluir Bogo na 
subcomissão. 

8090 ainda conseguiu 
o interesse do governador
do Rio Grande do Sul,
Pedro Simon, para sua
causa. Finalmente, no
dia 27, uma reunião
da bancada do PMDB
gaúcho deliberou que, en
tre os �r�s ca�os que a
bancada pleiteia para o
estado, de relatores e pre
sídente da Constituinte,
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vai solicitar ao I íder Má
rio Covas, que é quem vai 
ser o árbitro nas disputas 
regionais para o preenchi
mento de cargos, uma va
ga a mais para membro 
da subcomissão da Cons
tituinte. 

"Esta é uma questão 
que o I íder Mário Covas 
vai ter que dirigir", afir
mou o senador José Car
los Bisol, do PMDB gaú-

• 
cho. Sua opinião é parti

' 1 lhada pelo deputado 
lbsen Pinheiro, do PMDB 
gaúcho. É interessante 
notar que os membros da 
bancada atribuem aos cin
co candidatos gaúchos 
à vaga na subcomissão 
a responsabilidade de te
rem decidido entre si 
pelo sorteio, sem inter
ferência do representan
te da bancada, o que re
vela que a capacidade de 
articulação e composição 
dos grupos a nível inter
no, dentro das próprias 

4'' bancadas, acaba prevale
cendo sobre os critérios 
de competência ou de 
análise acurada da ade
quação dos componentes 
do grupo. 

O fato é que, depois de 
se cientificarem do pro
blema, os membros da 
bancada acabaram perce
bendo o erro em deixar 
que os grupos em disputa 
resolvessem por si só os 
problemas e elegessem 
entre si os candidatos às 
vagas. Um membro da 
bancada do PMDB gaú
cho reconheceu que o 
problema deveu-se mais à 
falta de sensibilidade do 
coordenador da bancada, 
do que aos critérios suge
ridos por Covas, o de sor
teio para o caso de haver 
número maior de candi
datos que o de vagas. 

O senador José Carlos 
Bisol, por exemplo, reco
nheceu que as conseqüên
cias do processo de sor
teio são perigosas, por 
que em "lugares chaves, 
para a luta progressiva, 
para o avanço, estão sen
do colocadas pessoas de
masiado moderadas, em 
alguns casos. É uma resis
tência que os progressis
tas poderiam ter evitado': 
ou, na opinião de lbsen 
Pinheiro, "os progressis-

tas vão ter mais trabalho 
para superar". 

Outro integrante da 
bancada admitiu ainda 
que, se submetido a pro
cesso de votação, o nome 
de Bogo teria sido certa
mente escolhido. Mem
bros da bancada do 
PMDB gaúcho admitiam 
ainda que caso o líder 
Mário Covas não conse
guisse mais uma vaga para 
o PMDB gaúcho na sub
comissão de reforma agrá
ria, deveria haver nova
reunião da bancada para
ver o que podia ser feito.
Parecia haver boa disposi
ção da bancada para o
problema, e vontade de
que a injustiça fosse re
mediada.

A CONT AG queria ain
da que Bogo fosse o refa
tor desta comissão, o que 
parece difícil, na opinião 
do próprio Bogo. Na oca
sião, 8090 sentia-se prete
rido pela própria banca
da. "Estou com possibili
dades de entrar na subco
missão ma is por pressão 
popular, pois na bancada 
do Rio Grande do Sul fui 

excluído". Em sua opi
nião, a decisão de eleger 
membros por sorteio com
prometeu o resultado da 
subcomissão que terá 
maioria conservadora. Es
te método exclui a ques
tão nacional, deixando 
tudo a critério estadual, 
sem debate político, de
bate de partido. "Se hou
vesse votação secreta, eu 
seria o titular, mas o erro 
foi de Covas, decidindo 
distribuir vagas na pro
porção dos membros da 
bancada". Covas não con
corda com este raciocí
nio. "Sempre cabe nego
ciação. Não há portas fe
chadas" ,  disse. 

Os partidos pequenos 
têm menos problemas em 
preencher as vagas. O sor
teio, nestes casos, são pa
ra definir as comissões 
prioritárias, já que eles 
não possuem candidatos 
suficientes para todas elas. 
Entre a sorte e a compe
tência, são obrigados a 
uma vigilância que garan
ta o direito à participa
ção. 

O REGIMENTO INTERNO E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Decidido o Regimento Interno e, portanto, o 
roteiro de elaboração do Projeto da futura Constitui
ção é importante analisá-lo à luz dos interesses de 
participação popular nele. 

a) O NASCIMENTO DO PROJETO
Um dos aspectos mais interessantes e inusitados

João Gilberto 

da forma como vai ser elaborada a Constituição Brasi
leira é a nascente plural do Projeto. Ao invés de exis
tir uma Comissão de Projeto, existem 24 diferentes 
nascentes. 

Isto por que a Assembléia vai ser dividida em 
NOVE comissões, sendo OITO COMISSÕES TEMA-
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TICAS e uma COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. 
Cada urna das oito Comissões Temáticas subdi

vide-se em TRÊS SUBCOMISSÕES, as quais serão um 
total de 24. E nestas subcomissões que estão as verten
tes do Projeto. 

Cada subtema passa por várias votações (três em 
Comi ssões e três em Plenário, sem contar as emen
das). Por exemplo: o tema Reforma Agrária. Ele será 
elaborado na subcomissão de Política Agrícola e Fun
diária e da Reforma Agrária. Elaborado e votado nes
sa subcomissão passa a ser tratado junto com outros 
ternas na Comissão da Ordem Econômica, onde é no
vamente votado. O que a Comissão da Ordem Econô
mica escrever vai ser compatibilizado com as demais 
Comissões, através da Comissão da Sistematização 
que elabora o Projeto de Constituição juntando e 
ajustando as diferentes partes das Comissões Temá
ticas. 

Já o Projeto é submetido à discussão e emendas 
do Plenário e a dois turnos de votação, além da reda
ção final. 

b) MOMENTOS E FORMAS DE
PARTICIPAÇÃO

Existe uma primeira maneira de participar, sem 
nenhuma garantia ou caráter oficial: enviar sugestões 
à Constituinte. Estas sugestões serão encaminhadas à

subcomissão do tema respectivo. 
As subcomissões que estiverem elaborando os 24 

temas são obrigadas a realizar de 5 a 8 audiências com 
entidades representativas de segmentos da sociedade a 
respeito da parte da Constituição que lhes cabe elabo
rar. É um momento importante, especialmente para 
grandes entidades nacionais representativas de traba
lhadores, estudantes, professores, etc. 

Vale tanto recolher as assinaturas necessárias 
como apresentar através de um constituinte a idéia 
que falta ou a modificação que é necessária. 

As Emendas terão parecer da Comissão de Siste
matização (25 dias) que também deverá ouvir um re
presentante de cada lista de assinaturas das propostas 
de emenda da população. 

O momento seguinte já é o de votação. O primei
ro e mais complexo turno de votação. 

O Projeto será votado por Títulos ou Capítulos. 
As emendas de cada título ou capítulo serão votadas 
em bloco conforme tenham recebido parecer contrá
rio ou favorável da Comissão de Sistematização. Mas, 
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cabem destaques para que uma emenda ou uma parte 
ou artigo do Projeto seja votado separadamente. O 
requerimento de destaque deve ser apresentado por 
TRINTA E CINCO constituintes e se indeferido ca-, 1 

berá recursos ao Plenário. 
Este será o momento das grandes manifestações 

populares. Politicamente, é o mais intenso, o mais for
te o de tensões e pressões. Pelo cronograma, irá acon
tecer no final de agosto ou em setembro. 

Os movimentos populares deverão chegar a esta 
fase já com muita unidade sobre alguns pontos prio
ritários que serão destacados ou nos quais será investi
da a maior potencialidade de mobilização e de mani
festação. 

O segundo turno de votação admitirá apenas Í'' 
emendas supressivas ou de redação. Nele será necessá
rio o alerta para as conquistas obtidas não serem des
virtuadas ou até suprimidas, bem como poderá haver 
o esforço para afastar algum dispositivo contrário aos
interesses populares que tenha sido vitorioso na pri
meira todada de votação.

A redação final admite apenas correções de reda
ção e sua votação, ao contrário, das anteriores dar-se-á 
por maioria simples. 

Nas grandes votações o critério de aprovação 
será sempre o da maioria absoluta. Isto é, para um de
terminado ARTIGO ou assunto ser aprovado tem que 
obter a metade mais um do total de constituintes em 
votos favoráveis. 

A questão do PLEBISCITO, CONSULTA POPU
LAR OU REFERENDO é outra que merece um trata- fjJi
menta pelos movimentos populares na ocasião deter
minada pelo Regimento (período de primeira discus-
�ão do Projeto). 

c) A PROPOSTA DE EMENDA POPULAR
O Art. 23 do Regimento Interno assegura a apre

sentação de Proposta de Emenda ao Projeto de Cons
tituição por certo número de cidadãos, da mesma for
ma que cada constituinte pode fazê-lo. 

A Emenda de cidadãos será apresentada nos trin
ta dias após a publicação do PROJETO DE CONSTI
TUIÇÃO. 

É interessante que a Emenda seja redigida no 
formulário próprio que vai ser feito pela Assembléia 
(Art. 22 § 19) para uso dos próprios constituintes, 
evitando-se, assim, erros técnicos que criem proble
mas futuros de tramitação. 
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A Emenda deve ser apoiada em listas organizadas 
por TR ES entidades associativas, legalmente consti
tu (das e com pelo menos a subscrição de trinta mil 
eleitores. 

A assinatura de cada eleitor deve ser acompanha
da do nome completo e legível, endereço e os dados 
identificadores do título eleitoral (n9 do título, zona 
eleitoral, região eleitoral ou Estado). 

No prazo citado acima os organizadores das lis
tas irão protocolar a emenda junto à Comissão de 
Sistematização. Esta dará um primeiro despacho, acei
tando ou não a emenda. Neste momento vai ser veri
ficado especialmente se o assunto é pertinente ao pro
cesso constituinte, se as listas de assinaturas e as enti-

1 dades organizadoras atendem aos dispositivos do Re
gimento. Caso a Comissão negar recebimento à emen
da, o fato será comunicado em Plenário e haverá o 
prazo de três sessões para recursos interposto por 56 
constituintes. 

Aceita a emenda, ela passará a fazer parte do 
conjunto de emendas que terão parecer favorável ou 
contrário da Comissão de Sistematização e acompa
nharão o Projeto até a sua votação em Plenário. 

Há uma exceção: se a Emenda proposta por po
pulares tiver parecer da Comissão de Sistematização 
UNANIME pela sua rejeição, ela poderá ser arquivada, 
caso não venha a ser assinada por um Constituinte, 
o que lhe garantirá continuar tramitando.

O Parecer da Comissão de Sistematização é im
portante, porque em Plenário, depois, as Emendas a 

• um mesmo Capítulo ou Tít_ulo serão votadas�� con
junto conforme tenham ttdo parecer contrario ou
favorável, mas, ainda aí pode haver DESTAQUE, isto
é um emenda ser separada do grupo para ter uma vo
tação especial dela. O destaque tem de ser requerido
por 35 constituintes.

Quando o Projeto for a Plenário serão apresen
tadas emendas de constituintes, mas, também popu
lares. Trinta mil eleitores, com a organização e res
ponsabilidade de três entidades associativas, poderão
propor emendas que terão tramitação oficial junto
com o Projeto de Constituição (Art. 23).

É importante assinalar-se que a participação atra
vés de manifestação junto aos constituintes dar-se-á
também em etapas diferenciadas.

As Comissões Temáticas terão 60 dias para ela
borar a parte que cabe a cada uma delas do futuro

Projeto. Dentro desse prazo, quarenta dias são desti
nados ao trabalho das três subcomissões. 

Este prazo inicial da subcomissão e comissão te
mática é muito importante para a apresentação de 
idéias básicas sobre o assunto, contribuição dos gru
pos de pesquisa e comunidade de pensamento a res
peito de cada tema e assim por diante. Cabe aos mo
vimentos populares interessados em temas específicos, 
acompanhar quem vai formar a subcomissão onde ele 
terá o primeiro tratamento (serão 21 membros), mas, 
não perder de vista os que integrarão a Comissão Te
mática dentro da qual está aquela subcomissão (63 
membros, incluindo os citados 21 ). É este grupo que 
vai formular a proposta sobre o tema que vai estar no 
Projeto de Constituição. E tudo isso acontecerá em 
60 dias. 

Mobilização específicas e levantamento de ques
tões básicas cevem acontecer muito rapidamente para 
que sejam úteis ao processo de nascimento do Projeto 
de Constituição. 

A etapa em que a matéria aprovada pela Comis
são Temática vai a de Sistematização para ser unifica
da com o restante (trinta dias seguintes) é um mo
mento de atenção. A Comissão de Sistematização não 
vai inverter o mérito das proposições (se a Comissão 
Temática respectiva aprovou Parlamentarismo, a Co
missão de Sistematização não pode transformar em 
Presidencialismo), mas, ela pode fazer muita coisa no 
ajustamento de redação, na compatibilização etc., in
clusive modificando ou comprometendo o sentido 
de decisões iniciais . 

Pronto o Projeto é apresentado à Constituinte e 
amplamente divulgado e distribuído. Inicia-se então a 
etapa de EMENDAS DE PLfNARIO (trinta dias), 
quando também serão admitidas oficialmente EMEN
DAS POPULARES. 

Se um assunto não constou adequadamente no 
texto da Constituição, precisa haver emenda sobre ele 
neste momento. Do contrário estará perdida a chance 
de vê-lo adequadamente apreciado. 

Na Comissão de Sistematização, quando a emen
da popular for apreciada, um de seus autores, previa
mente indicado pelos subscritores, poderá defendê-la 
por vinte minutos. Esta é uma conquista especial e 
interessante. 

Cada eleitor só poderá subscrever até TRÊS pro
postas de emendas. 
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A Emenda tem que abordar um único assunto, 

independentemente do número de artigos que conte

nha. Às vezes para regular um assunto será necessá-

rio disposições no texto permanente da Constitui

ção e outras transitórias. 

PERFIL IDEOLÓGICO DOS CONSTITUINTES QUE DEVEM COMPOR A 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - H APROXIMAÇÃO 

Até o momento, dado que as negociações para a 

composição das Comissões e Subcomissões da Assem

bléia Nacional Constituinte, ainda não terminaram, 

não se dispõe da listagem definitiva dos integrantes 

das mesmas. Dada essa limitação concreta a identifi

cação ou delineamento do perfil ideológico dos cons

tituintes que devem compor a Comissão da Ordem 

Econômica, e por decorrência, a Subcomissão de 

Brancolina Ferreira P. de Araújo 

"Pai ítica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária" 

é ainda preliminar. 

O quadro, a seguir, foi obtido a partir da con

sulta a jornais e relatórios produzidos por empresas de 

consultoria. O número de constituintes, dado o cará

ter aproximativo de cada fonte, difere, embora já es

teja definido que cada comissão contará com 63 (ses

senta e três) membros: 

QUADRO: 
PERFIL IDEOLÓGICO DOS CONSTITUINTES QUE DEVEM COMPOR A COMISSÃO DA ORDEM 

ECONÔMICA (H APROXIMAÇÃO) 

Posições Identificadas 

a) Conservador/
Direita + Centro-direita

b) Progressistas/Esquerda/
Esquerda + Centro-esquerda

c) Liberal/Centro

d) Não identificado

To t a  1

NOTAS: 1) A FONTE A. é o resultado do trabalho de uma empresa 
de consultoria de São Paulo, que trabalhou com as seguin
tes categorias: conservadores, progressistas, liberais e inde
finido. 

2) A FONTE B, jornal de circulação nacional, utilizou as se

guintes categorias: dire1ta, centro-direita (aqui somadas), 

esquerda e centro esquerda (aqui somadas) e centro. 

3) A FONTE C, instituto de pesquisas e assessoria de Brasí

lia, utilizou as seguintes categorías: direita e centro-dJreita, 

direita (aqui somadas) esquerda e centro-esquerda (aqui 

somadas); centro, e não identificado. 

A partir desse quadro pode-se fazer algumas infe
rências: 

1. O quadro mostra uma clara predominância
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Fonte A Fonte B Fonte C 
N9 % N9 % N9 %

,, 

30 46,2 26 40,6 27 43,5 

20 30,8 23 35,9 21 33,9 

14 21,5 15 23,5 13 21,0 

01 1,5 - - 01 1,6 

65 100,0 64 100,0 62 100,0 

das posições mais conservadoras, incluindo as 

nitidamente identificadas como direitistas e 

seus aliados mais próximos, os que flutuam do 

centro para a direita, que, em todas essas fon

tes sempre representam um contingente supe

rior a 40%, e mesmo chegam próximo à meta

de (46,2%). 

2. O grupo de Constituinte a se contraporem

abertamente ao anterior é o que reúne por

volta de 1 /3 dos Constituintes dessa Comis-

1� 
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são. De forma geral, são os que foram identifi

cados como "progressistas", de "esquerda" e 

os de "centro-esquerda". Aliás, parte desse 

contingente pode, conforme a proposição 

concreta a ser definida, optar por um voto 

mais à esquerda (portanto, mais progressista) 

ou mais para o centro (portanto mais conser

vado ou moderado). 

3. O terceiro grupo será o "fiel da balança". Ser

"liberal" ou "de centro" tem servido, no uso

mais vulgar da nossa nomenclatura política,

para situar comportamentos conciliadores,

que dependendo da conjuntura, da região de

origem, dos interesses de grupos sócio-econô

micos que lhes possam estar servindo de su

porte, acompanhar o "voto conservador" ou o

"voto progressista''.

forma Agrária", refletirá essa maioria conser

vadora, que deverá trabalhar, não só contra o 

avanço contido nas proposições que emergi

ram do movimento social rural, como tentar 

anular alguns dos dispositivos constitucionais 

que ora possibilitam a interferência do Estado 

na estrutura fundiária, inclusive a elaboração e 

implementação - mesmo com velocidade e 

amplitude moderadas - de um plano nacional 

de reforma agrária. 

Dado o peso significativo que terá no avanço ou re

trocesso da questão agrária, dos Constituintes tidos co

mo "liberais" ou "de centro", a luta pela concretiza

ção das propostas mais progressistas, sobretudo as co

locadas pela CNRA, é tarefa prioritária. 

Como hipóteses, ainda preliminares de trabalho, 

dada as informações disponíveis terem ainda graus de 

incerteza bastante elevados, pode-se prever: 

A capacidade de articulação e de pressão dos 

movimentos sociais, com o envolvimento, a mobiliza

ção e a participação permanente das bases que repre

sentam é a única via de se obter ganhos efetivos, para 

um processo de mudança da estrutura fundiária do 

País, tanto em benefício dos milhões de famílias de 

trabalhadores rurais sem terra, como enquanto condi

ção indispensável para a consolidação da democracia 

nesse País. 

a) Que a Ordem Econômica concentra, mais que

qu,alquer outra comissão, uma maioria de

Constituintes identificados com as propostas

mais conservadoras;

b) Que a composição da subcomissão que vai cui

dar da "Política Agrícola e Fundiária e da Re-

• 
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5 - EXPERIÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

A QUESTÃO AGRÁRIA NAS 

CONSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS 

Não é uma tarefa fácil classificar as Constitui
ções que contenham expressamente uma enunciação 
clara e I ímpida de princípios que possam resultar inte
ressantes para a Questão Agrária. E isto porque, no 
mais das vezes, há uma omissão quase que total de 
qualquer indicação útil à este respeito. Não obstante, 
algumas expressam direcionamentos gerais, para en
quadrar de uma ou outra maneira o posicionamento 
que não se quer adotar. Todavia, apesar da escassez da 
matéria, se pode, por via dedutiva obter alguma coisa 
significativa em relação à temática ora abordada. As
sim sendo, registraremos aqui apenas aquelas, que de 
acordo com critérios estabelecidos anteriormente, são 
as ma is significativas, e isto em razão da inquietude 
que a questão agrária tem suscitado ao longo da histó
ria. Porém, mister se faz ressaltar, não há nenhum mo
delo perfeito e acabado para dar soluções aos proble
mas agrários, e também, não basta constar na Consti
tuição, para que certos objetivos sejam executados 
pelo Estado. Torna-se necessário, sobretudo, a decisão 
política para levar a cabo tal propósito, sob pena de 
estas se tornarem apenas singelas declarações de inten
ções. Diante do exposto, se pode sustentar sem som
bra de dúvida, que as Constituições que abaixo desta
camos constituem experiências úteis para o debate em 
qualquer sociedade pluralista de democracia madura. 

1 - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ITALIANA 
(Promulgada em 1948) 
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Parte 1 - Direitos e Deveres do Cidadão 
Título 111 - Relações Econômicas 

PROPRIEDADE/FUNÇÃO SOCIAL/POSSE: 

Art. 42 
- a propriedade é pública ou privada
- a propriedade privada é reconhecida e garan-

tida pela Lei que determina as suas formas de
aquisição, de posse e os limites, no intuito de
assegurar sua função social e de torná-la aces
sível para todos.

May/a Yara Porto 

DESAPROPRIAÇÃO: 
Art. 42 

- a propriedade privada pode ser, nos casos pre
vistos por lei e salvo indenização, expropriada
por motivos de interesse geral.

REFORMA AGRÁRIA: 
Art. 44 
- a fim de se obter uma racional exploração do

solo e de estabelecer justas relações sociais, a
Lei impõe obrigações e vínculos à proprieda
de rural privada; fixa limites à sua extensão,
de acordo com as regiões e as zonas agrárias;
promove e impõe o beneficiamento das terras,
a transformação do latifúndio e a reconstitui
ção das unidades produtivas; ajuda a pequena
e média propriedade. A Lei prevê medidas a
favor das zonas montanhosas.

COOPERATIVAS: 
Art. 45 
- a República reconhece a função social da co

operação em regime de reciprocidade e sem
fins de exploração privada. A Lei promove e
estimula a incrementação da mesma com os 
meios mais apropriados, assegurando-lhe, com
adequados controles, o caráter e as finalidades.

CRÊDITO RURAL: 
Art. 47 
- a República estimula e tutela a poupança em

todas as suas formas; disciplina, coordena e
controla o exercício do crédito. Favorece o
emprego da poupança popular em proprieda
des agrícolas.

OBSE RVAÇÔES: 
Saliente-se o art. 44, que fixa as diretrizes pri
mordiais para a problemática da terra. Um texto 
simples, mas que teve o mérito de haver conce-
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bido numa síntese muito feliz, uma fórmula que 
media com extrema razoabilidade as exigências 
produtivas e de interesse geral e as exigências so
ciais. E isto fez com que as leis que depois foram 
promulgadas, com a finalidade específica de por 
em ação um processo de Reforma Agrária, se 
tornaram eficazes, uma vez que aperfeiçoaram 
de imediato o programa constitucional. 
Efetivamente, os poucos princípios constitucio
nais ali consignados, serviram de inspiração à le
gislação agrária posterior, tornando-se assim váli
das e úteis tais disposições, já que sobre o seu 
significado jurídico, não paira qualquer dúvida. 
O texto italiano conserva o selo capitalista em 
sua orientação geral, ainda que tenha estabeleci
do expressamente a determinação de limitação 
da extensão da propriedade privada e a correção 
das distorções existentes. 

11 - CONSTITUIÇÃO DA REPÜBLICA POPULAR 
DA CHINA 
(Aprovada em 4 de dezembro de 1982) 
Capítulo 1 - Princípios Gerais 

PROPRIEDADE/FUNÇÃO SOCIAL: 
Art. 6 
- a base do sistema econômico socialista da Re

pública Popular da China é a propriedade pú
blica socialista dos meios de produção, desig
nadamente a propriedade de todo o povo e a
propriedade coletiva do povo trabalhador.

- o sistema de propriedade pública socialista
substitui o sistema de exploração do homem
pelo homem e aplica o princípio "de cada um
conforme as suas capacidades, a cada um se
gundo o seu trabalho".

Art. 10 
- os terrenos nas zonas rurais e suburbanas são

propriedades de unidades coletivas, com exce
ção das parcelas que, de acordo com a lei, per
tencem ao Estado; os terrenos para constru
ção, as parcelas de terra cultivadas por parti
culares e as terras montanhosas também são
propriedade de unidades coletivas.

- nenhuma organização ou indivíduo pode
apropriar-se de terras, comprá-las, vendê-las
ou arrendá-las ou, de qualquer outra forma,

transferir ilegalmente a sua propriedade. 
- todas as organizações e indivíduos que se ser

vem da terra devem usá-la de modo racional.
Art. 12 
- a propriedade pública socialista é sagrada e in

violável.
- o Estado protege a propriedade pública socia

lista. Toda e qualquer forma de apropriação
ou de dano da propriedade do Estado ou das
unidades coletivas por qualquer organização
ou indivíduo é proibida.

DESAPROPRIAÇÃO: 
Art. 10 
- o Estado pode, nos termos da lei e por moti

vos de interesse público, expropriar terras a
fim de as por ao seu uso.

COOPERATIVAS: 
Art. 8 
- pertencem ao setor da economia socialista de

propriedade coletiva do povo trabalhador as
comunas populares rurais, as cooperativas de
produção agrícola e outras formas de econo
mia cooperativa tais como cooperativas de
produção, distribuição e circulação, de crédito
e de consumo. Os trabalhadores que são mem
bros de unidades coletivas econômicas rurais
têm o direito de, nos limites definidos pela lei,
cultivar parcelas aráveis e terrenos montanho
sos destinados a uso particular e o direito de
se dedicar a uma economia auxiliar e à criação
de gado por conta própria.

EXTENSÃO RURAL: 
Art. 8 
- o Estado protege os direitos legítimos e os in

teresses das unidades econômicas coletivas ru
rais e fomenta, orienta e ajuda o crescimento
da economia coletiva.

MEIO AMBIENTE: 
Art. 9 
- os recursos minerais hídricos, as florestas, as

áreas montanhosas, as pradarias, as terras não
cultivadas e as praias pertencem, nos termos
da lei, a unidades coletivas. O Estado garante
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o uso racional dos recursos naturais e prote
ge os animais e plantas raras. São vedados a
apropriação ou o dano de recursos naturais
por qualquer organização ou indivíduo.

OBSERVAÇÕES: 
Aqui, a função exercida pela propriedade é tida 
como a estrutura fundamental do sistema. Mes
cla-se a ideologia com a realidade social, de tal 
forma que, na Constituição, buscam superar um 
impasse estrutural de extremada dimensão, ou 
seja, o conflito do homem que está colocado na 
terra para dominá-la. Partindo da necessidade de 
socializar os meios de produção e, conseqüente
mente, de socializar a terra, o direito de proprie
dade é fortemente limitado. Merece atenção es
pecial, o fato de ser um texto forte, e isto em ra
zão de haver uma penetração profunda nos as
pectos da vida econômica e social, apesar mesmo 
de prevalecer a índole programática. Destaque-se 
a coletivização do trabalho de produção, e o fato 
de a terra não se estatizar, ela é propriedade co
letiva dos membros da equipe de trabalho. O 
camponês tem direito apenas ao usufruto dessas 
terras, não podendo assumir a propriedade das 
mesmas, e nesse aspecto a Constituição é bem 
clara. 

111- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTU
GUESA
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(Promulgada em 2 de abril de 1976)
Parte 11 - Organização Econômica
Título 1 - Princípios Gerais

PROPRIEDADE:
- a organização econômico-social assenta nos se

guintes princípios:
- coexistência dos diversos setores de proprieda

de, público, privado e cooperativo.
- apropriação coletiva dos principais meios de

produção e solos, bem como dos recursos na
turais.

- desenvolvimento da propriedade social.
Art. 80
Título IV - Política Agrícola e Reforma Agrária

REFORMA AGRARIA: 
Art. 96 

- a política agrícola tem como objetivos:
- promover a melhoria da situação econômica,

social e cultural dos trabalhadores rurais e dos
pequenos e médios agricultores pela transfor
mação das estruturas fundiárias e pela transfe
rência progressiva da posse útil da terra e dos
meios de produção diretamente utilizados na
sua exploração para aqueles que a trabalham.

- a reforma agrária é um dos instrumentos fun
damentais da realização dos objetivos da polí
tica agrícola.

Art. 99 
- a Reforma Agrária efetua-se com garantia da

propriedade da terra dos pequenos e médios
agricultores enquanto instrumento ou resulta- ,.
do do seu trabalho e salvaguardando os inte
resses dos emigrantes e dos que não tenham
outro modo de subsistência.

Art. 104 
- na definição e execução da Reforma Agrária,

nomeadamente nos organismos por ela cria
dos, deve ser assegurada a participação dos
trabalhadores rurais e dos pequenos e médios
agricultores, através das suas organizações pró
prias, bem como de cooperativas e outras for
mas de exploração coletiva dos trabalhadores.

DESAPROPRIAÇÃO: 
Art. 97 

- as propriedades expropriadas serão entregues,
para exploração, a pequenos agricultores ou a
outras unidades de exploração coletiva ou de
trabalhadores.

- a transferência da posse útil da terra e dos
meios de produção diretamente utilizados na
sua exploração para aqueles que a trabalham
será obtidJ através da expropriação dos lati
fúndios e das grandes explorações capitalistas.

- as operações previstas neste artigo efetuam-se
nos termos que a lei da Reforma Agrária defi
nir e segundo o esquema de ação do Plano.

COOPERATIVAS: 
Art. 100 
- a realização dos objetivos da Reforma Agrária

implica a constituição por parte dos trabalha
dores rurais e dos pequenos e médios agricul-
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tores, com o apoio do Estado, de cooperativas 
de produção, de compra, de venda, de trans
formação e de serviços e ainda de outras for
mas de exploração coletiva por trabalhadores. 

Art. 102 
- os pequenos e médios agricultores, individual

mente ou agrupados em cooperativas, as co
operativas de trabalhadores agrícolas e as ou
tras formas de exploração coletiva por traba
lhadores têm direito ao auxílio do Estado.

- o auxílio do Estado, de acordo com o Plano,
compreende, nomeadamente:

- concessão de crédito e assistência técnica.
- apoio de empresas públicas e de cooperativas

de comercialização a montante e a jusante da
produção.

- socialização de riscos resultantes dos acidentes
climatéricos e fitopatológicos imprevisíveis e
incontroláveis.

- estímulo e apoio ao associativismo dos traba
lhadores rurais e dos agricultores.

MODULO RURAL: 
Art. 99 
- a lei determina os critérios de fixação dos li

mites máximos das unidades de exploração
agrícola privada.

MINIFÚNDIO: 
Art. 98 
- sem prejuízo do direito de propriedade, a Re

forma Agrária procurará nas regiões minifun
diárias obter um adequado redimensionamen
to das explorações mediante incentivos à inte
gração cooperativa das diversas unidades ou
ainda, sempre que necessário, por recurso a
medidas de emparcelamento, arrendamento
ou outras formas de intervenção adequadas.

FORMAS DE EXPLORAÇÃO: 
}\rt. 101 

- os regimes de arrendamento e de outras for
mas de exploração de terra alheia serão regu
lados por lei de modo a garantir a estabilidade
e os legítimos interesses do cultivador.

- são proibidos os regimes de aforamento e co
lônia e serão criadas condições aos cultivado-

res para a efetiva abolição do regime de parce
ria agrícola. 

MEIO AMBIENTE: 
Art. 96 
- a pai ítica agrícola tem como objetivos:
- assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e

dos restantes recursos naturais, bem como a
manutenção da sua capacidade de regeneração.

EXTENSÃO RURAL: 
Art. 96 

- a pai ítica agrícola tem como objetivos:
- aumentar a produção e a produtividade da

agricultura, dotando-a as infra-estruturas e
dos meios humanos, técnicos e financeiros ade
quados, tendentes a assegurar o melhor abas
tecimento do país, bem como o incremento
da exportação.

- criar as condições necessárias para atingir a
igualdade efetiva dos que trabalham na agri
cultura com os demais trabalhadores e evitar
que o setor agrícola seja desfavorecido nas re
lações de troca com os outros setores.

Art. 103 
- o Estado promoverá uma política de ordena

mento e de reconversão agrária, de acordo
com os condicionalismos ecológicos e sociais
do país, e assegurará o escoamento dos produ
tos agrícolas no âmbito da orientação definida
para as políticas agrícola e alimentar, fixando
no início de cada campanha os respectivos
preços de garantia.

OBSERVAÇÕES: 
Esta é uma Constituição que efetivamente pode
ríamos classificar de "explícita", pois traz um 
amplo e detalhado programa de reforma agrária. 
Os objetivos da reforma agrária portuguesa apa
recem subordinados ao princípio de que "a ter
ra é de quem nela trabalha", assim como tam
bém ressalta profundamente a reafirmação pol í
tica de que se trata de "um dos instrumentos 
fundamentais para a construção da sociedade so
cialista". Engloba ainda temas específicos como 
os contratos agrários, resultando tudo isso, 
num interessante projeto de inequívoca inspira-
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ção socialista, visando a dinamizar a reforma 
agrária. Reputamos este programa importante, 
desde o ponto de vista procedimental, já que. 
a nosso ver, as ambigüidades que configuram os 
pormenores das futuras atividades acabam algu-

6 - PROPOSTAS 

Atendendo a solicitação do Partido dos Trabalha
dores, o jurista Fábio Konder Comparato também re
digiu um Anteprojeto de Constituição, para embasar 
as discussões internas desse partido sobre a Consti
tuinte, O texto, intitulado "MUDA BRASIL - Uma 
Constituição para o Desenvolvimento Democrático", 
é datado de 24.02.86, e preconiza uma forma intei
ramente original de organização da Sociedade Civil e 
do Estado. 

Vale mencionar o destaque dado pelo Anteprojeto 
à PLANIFICAÇAO, inserida" na estrutura institucio
nal do Estado Brasileiro, ao criar órgãos autônomos 
de elaboração e fiscalização dos planos de desenvol
vimento ... " (FK, "Explicação Geral", p 25) 

Dessa forma, ao desenvolvimento agropecuário 
também se impõe a disciplina do planejamento. "O 
desenvolvimento agropecuário do país será planejado 
de forma harmônica, em nível nacional, regional e es
tadual:· (art. 209 do Anteprojeto) 

1. O direito de propriedade

1 nserído no capítulo das Liberdades Individuais, es
se direito é previsto da seguinte forma. ''O Estado as
segura a livre apropriação dos bens necessários à ma
nutenção de uma vida digna e sóbria, para o indivíduo 
e os familiares que dele dependam." Nesses parâme
tros, esses bens só serão desapropriados em caso de 
necessidade pública reconhecida em juízo, com inde
nização integral, vedada a imissão de posse liminar. 
(art. 43) 

2. O regime de propriedade rural; cujas normas se in
serem na "ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL'', tem
como princípio que "a terra é capital produtivo de
interesse nacional". (art. 210).
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mas vezes, tornando sua eficácia quase que nula, 
uma vez que necessário se faz retornar constan
temente à eles para dotá-los de uma regulamen
tação mais precisa e direta. 

Fábio Konder Comparato 

A propriedade rural compreendida nos limites do 
artigo 43, acima transcrito, goza de proteção total. 

Acima desses limites. a serem definidos pelos Plano5f' 
de Desenvolvimento Agropecuário, "a exploração dos 
fundos agrícolas far-se-á somente por meio de coope
rativas de pessoas naturais." "(ART 210, §§ 19 e 29)': 

A desapropriação de imóveis rurais é prevista, para 
a realização desses Planos, De competência da União 
ou dos Estados, dar-se-á mediante indenização em di
nheiro ou títulos da d(vida pública, limitada ao mon
tante do valor cadastral do imóvel para fins tributá
rios. (art. 210, § 39). 

Seria possível, ainda, a desapropriacão sem indeni 
zação para reprimir a concentração abusiva de terras 
incultas. (art. 210, § 49). 

3 Os Recursos Minerais são obJeto tle prop 1edade 
da União, distinta da propriedade do solo, sertdo as_. 
segurada uma indenização ao proprietário do solo, 
no caso de lavra (art 212). 

4. Os povos indígenas têm direito a manutenç ío da 
identidade cultural. O art. 232 do AnteproJetc assim 
dispõe sobre a posse de suas terras: "É reconhecida 
aos silvícolas a posse permanente e o usufruto das 
terras por eles habitadas sedentariamente, ainda que 
não demarcadas. 

§ 19 - Constitui crime, definido em lei, a invasão ou
ameaça de invasão das terras habitadas por silvícolas.

§ 29 - Não serão objeto de lavra nem de garimpo as
jazidas de recursos minerais, localizadas em terras ha
bitadas por silvícolas."
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Ator pai ftico de importância 

fundamenta/ para implementação 

de um processo de distribuição 

da terra, o Ministério de Refor

ma e Desenvolvimento Agrário 

apresentou, no último dia trinta, 

uma proposta que abrange os 

principais temas do debate. Sua 

principal contribuição refere-se 

à nova conceituação da proprie

dade e seus limites. 

A REFORMA AGRARIA NA PERSPECTIVA 
• DA NOVA CONSTITUIÇÃO

A experiência travada pelo Governo nesses primei
ros tempos de PN RA quando, pela primeira vez, após 
23 anos de vigência, se tenta cumprir o Estatuto da 
Terra, já está a demonstrar a necessidade inafastável 
de se dotar a futura Constituição de Capítulo especí
fico sobre a Reforma Agrária onde há que se prever 
mecanismos céleres e adequados que garantam a sua 
execução. 

A história política do Brasil demonstra que é uma 
falácia a mera previsão constitucional da Reforma 
Agrária sem uma adequada conformação constitu
cional de sua ordem econômica e social, consagrando 
as tarefas ou incumbências prioritárias do Estado, 
das diretrizes ou objetivos da política agrícola do 

.Estado e das implicações que obriguem o Estado a 
criar as condições ae tato e fornecer as prestações 
de que dependem a concreta realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores ru
rais e dos pequenos e médios agricultores. 

Nesta esteira, alguns pontos merecedores de pre
visão constitucional valem ressaltar: 

1. A propriedade como obrigação social

A supremacia dos direitos sociais e dos interesses
coletivos é uma marca da época contemporânea que 
se faz sentir em inúmeras esferas da ação humana. E 
é no direito de proprieda� que tal chancela se faz 
mais presente e necessária. 

A partir da Constituição de Weimar há crescente 
reconhecimento de que ao direito de propriedade 

também correspondem obrigações. Não constituem 
tais restrições em apenas limitações ao uso e desfrute 
da propriedade. A doutrina da função social, calcada 
no enunciado do art. 14, 2� alínea, da Constituição 
da República Federal da Alemanha, impõe um novo 
princípio pol (tico e jurídico à propriedade que vem 
recebendo acolhida nas legislações modernas. Mais do 
que limites ao uso e gozo dos bens próprios, a função 
social vincula o objeto do direito de propriedade a 
uma destinação social. 

Esse condicionamento ao interesse coletivo e não 
ao interesse próprio do particular, sancionável pela or
dem jurídica, toma ainda maior vulto em relação à 
propriedade imobiliária rural . 

A consolidação do processo democrático com a 
conquista de uma vida digna para todos requer uma 
preliminar solução da concentração fundiária. A pro
priedade da terra há de ser também democratizada e a 
estrutura fundiária há de ser reformulada. 

A tradição constitucional brasileira não é muito ri
ca em matéria agrária. Em 1824, a Constituição impe
rial teve o cuidado de registrar a garantia do direito de 
propriedade em toda a sua plenitude, no que foi se
guida pela Constituição de 1891 (art. 72, parágrafo 
17). Somente em 1934 foi dado um passo à frente 
(art. 113, alínea 17), quando se cogitou, pela pri
meira vez, de interesse social e coletivo como con
dicionante do direito de propriedade. A Carta de 
1937 não avançou na matéria, embora se refira 
(art. 122, alínea 14) à desapropriação. Somente 
na Constituição de 1946 maiores luzes foram lan
çadas sobre a questão, embora tenha sido coloca
do um obstáculo, mais tarde removido, consisten
te na prévia e justa indenização em dinheiro. 

A partir de 1964, formalizadas por oportuni
dade e conveniência política algumas das princi
pais reivindicações sociais, a questão agrária recebeu 
tratamento formal até muito singular. O Estatuto 
da Terra (Lei n9 4,504/64), a Emenda Constitucio
nal nQ 1 O que o antecedeu, entre outros diplomas 
legais desse período, são evidências dessa realidade. 
Embora o pagamento das indenizações tenha passa
do a ser em títulos da dívida agrária sem a exigência 
de prévio pagamento, os instrumento<; disponíveis 
foram desprezados por evasivas. Ago1 a, o Governo 
da Nova República retoma a questão da Reforma 
Agrária. 
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Ressalte-se que a Constituição em vigor, ao con
dicionar a propriedade ao exercício da função social 
(art. 160, inciso 111), estabelece (art. 161, parágrafo 
29) uma medida definida à inobservância desse prin
cípio: a desapropriação por interesse social para fins
de Reforma Agrária.

De um conceito eminentemente privatista, a Cons
tituição em vigor já chegou à concepção de função 
social da propriedade, especialmente da propriedade 
rural. É, porém, insuficiente e carece de aprofunda
mento e modernização. O conceito, hoje elevado à 
categoria de princípio jurídico, foi cunhado pela 
Constituição de 1934, aprimorado em 1946 e regu
lamentado pelo Estatuto da Terra (art. 29 parágrafo 
19), requer maior precisão, o que contribuirá em mui
to para a consecução da Reforma Agrária. 

Por isso, sugere-se a previsão constitucional de prin
cípio segundo o qual ao direito de propriedade da ter
ra corresponda uma obrigação social. Assim, a pro
priedade da terra cumprirá integralmente sua obriga
ção social quando simultaneamente assegurar nível 
adequado de vida àqueles que nela trabalham, manti
ver n (veis satisfatórios de produtividade, conservar os 
recursos naturais, observar as disposições legais que 
regulam as relações de trabalho e de produção, não 
exceder a dimensão máxima de área admitida e aten
der ao princípio da justiça social e ao interesse nacio
nal. A inserção constitucional do tema em capítulo 
apartado é recomendável, como sugere-se também 
que tal direito não integre, por evidentes razões, o rol 
dos direitos individuais, como o direito à vida. 

2. Reforma Agrária e política agrícola

A correção das distorções existentes no campo, tais
como o êxodo rural desenfreado e a conseqüente mar
ginalidade social, os conflitos fundiários sucessivos, a 
apropriação especulativa da terra como reserva de va
lor, impedindo o acesso a quem nela quer e pode pro
duzir reclama uma Reforma Agrária integral, o que 

' 

significa, no mínimo, medidas eficazes de política 
agrícola. 

Uma adequada política agrícola deve apoiar a plena 
efetivação da Reforma Agrária, proporcionando um 
conjunto de providências de amparo aos agricultores. 

Nesse contexto, os imóveis rurais são tratados co
mo bens geradores de meios indispensáveis à sobrevi
vência. 
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No bojo da Reforma Agrária devem ser incremen
tados os mecanismos para promover uma agricultura 
eficiente, com produtividade crescente, consoante as 
peculiaridades regionais. Simultaneamente, deve ser 
garantida a terra para quem nela trabalha. 

Na execução da Reforma Agrária, o Poder Público 
deve respeitar as formas comunitárias e associativas de 
propriedade, produção e trabalho. 

Consentânea com as demais medidas de política 
agrária, caberá ao Poder Público limitar, mediante le
gislação específica, o acesso à propriedade rural a pes
soas físicas ou jur(dicas estrangeiras. 

A Constituição cabe, nessa toada, por conseguinte, 
na esteira de caminhos seguidos por Constituições 
modernas, como a vigente Lex Maxima portuguesa• 
fixar os princípios básicos que orientarão as relações 
entre uma efetiva política agrícola e uma eficaz Re
forma Agrária. 

3. 1 móveis ru rais passíveis de desapropriação
por interesse social e a indenização

Todo imóvel que não esteja cumprindo sua obriga
ção social há que ficar constitucionalmente sujeito à 
desapropriação por interesse social para fins de Refor
ma Agrária. 

Com isso, opera-se a eficácia do princípio da supre
macia dos int&esses públicos e coletivos sobre os pri
vados, sem ferir a esfera individual nos limites e con
dições da lei, dado que não são sancionados os imó
veis que observem todos os requisitos que compõe�
o conteúdo da obrigação social que recai sobre a pro
priedade rural.

Não basta, porém, para isentar o imóvel da desa
propriação a verificação de níveis satisfatórios de pro
dutividade. O cumprimento da obrigação social da 
propriedade pressupõe a verificação integral de todos 
os princípios inclu(dos em seu bojo. 

É fundamental que a indenização dos imóveis desa
propriados por interesse social seja feita em títulos da 
dívida agrária e tenha como teto máximo o valor ca
dastral para fins tributários. A indenização não pode 
premiar o proprietário absentista. Não há despropósi
to em estimar que o imóvel rural, expropriado para 
fins de Reforma Agrária, seja com inteira justiça, in
denizado na proporção da utilidade que representa 
para o meio social, e que tem como parâmetro os tri-
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butos honrados pelo proprietário (conforme memorá
vel voto do Ministro Francisco Rezek, do Supremo 
Tribunal Federal, proferido no Recurso Extraordiná
rio 97 .574-PB, publicado no Diário da Justiça da 
União em 30.09.83). 

A compreensão desse princípio deve ser feita à luz 
das peculiaridades de tal desapropriação, que não se 
confunde com as demais formas de desapropriação, e 
que constitui sansão ao proprietário omisso quanto à
suas obrigações sociais. Na desapropriação por interes
se social, não pode a indenização obedecer aos mes
mos princípios individualistas que sempre vigoraram 
no instituto da desapropriação por necessidade ou uti-

alidade pública. É inaceitável que a desapropriação
�ossa constituir fonte de injusto enriquecimento ou 

servir à especulação ou lucro. 

3.1. A desapropriação para Reforma Agrária 
e as outras formas de desapropriação. 
Diferentes fundamentais. 

A exata compreensão da desapropriação por inte
resse social para fins de Reforma Agrária atenta para 
a radical diferença com a desapropriação por necessi
dade ou utilidade pública. A última está prevista no 
art. 153, parágrafo 22 da Constituição Federal, e a 
primeira no art. 161 da Carta Magna. 

Enquanto a desapropriação por interesse social é 
privativa da União, na outra modalidade estão legi
timados a desapropriar, além da União, os Estados 

ee Municípios. Neste caso, o objeto pode ser qualquer
bem, enquanto na desapropriação por interesse social 
somente a propriedade territorial rural. A razão da de
sapropriação por necessidade ou utilidade pública está 
na simples conveniência ou interesse da Administra
ção. Na Reforma Agrária, a desapropriação incide so
bre imóveis cuja forma de utilização é avessa aos valo
res fundamentais da ordem econômica e social. Neste 
caso há um caráter de sanção, em função do interesse 
coletivo, visando coibir o mau uso ou simples abando
no de imóveis rurais. Além disso, cada uma das moda
lidades tem uma processualística própria. A desapro
priação por necessidade ou utilidade pública está re
gulada no Decreto-Lei nC? 3.365, de 21 de junho de 
1941, enquanto que a desapropriação por interesse 
social é disciplinada pelo Decreto-Lei n9 554, de 25 
de abril de 1969. 

Diferem, ainda, basicamente, pela forma de indeni
zação. Na desapropriação por necessidade ou utilida
de pública o pagamento é prévio, justo e em dinheiro. 
Na Reforma Agrária, conforme a vigente Constitui
ção, a indenização é justa, fixada segundo critérios 
que a lei estabelecer, em títulos da dívida pública. 

Na proposta do texto constitucional que almeja
mos, a matéria desde já receberia nova e clara defini
ção na própria Constituição. 

3.2 A desapropriação de efeitos imediatos 
e o fim dos despejos. 

A eficácia da Reforma Agrária também está condi
cionada ao processamento célere das desapropriações. 
Partindo do pressuposto que a desapropriação por in
teresse social é, no contexto da Reforma Agrária, me
dida sancionadora do imóvel que não esteja cumprin
do sua obrigação social, significando que a atuação da 
União far-se-á em atendimento ao interesse geral da 
coletividade, tal instrumento deve receber, a nível 
constitucional, devido tratamento. 

O trâmite administrativo e judicial das desapropria
ções por interesse social é, hoje, regulado pelo Decre
to-Lei n9 554, de 25 de abril de 1969, cujos dispositi
vos, em princ(pio, representam um avanço formal na 
legislação até então em vigor. Todavia, a realidade dos 
fatos, e, em especial, a prática forense, tem revelado, 
às claras, a necessidade de aprimorá-los. 

O aperfeiçoamento necessário reside na previsão 
constitucional de que a declaração de imóvel como 
interesse social para fins de Reforma Agrária passe a 
operar automaticamente a imissão da União na posse 
do bem, permitindo-lhe o registro da propriedade. A 
contestação judicial de tal medida, na ação de desa
propriação ou em outra eventual providência jurisdi
cional, restringir-se-á tão-somente ao valor deposita
do, dado que a desapropriação, como ato administra
tivo discricionário que é e como ato pol<tico de inte
resse nacional que também o é, tem o seu conteúdo 
e mérito apreciado, por força desse dispositivo consti
tucional, pelo Presidente da República. Insere-se, as
sim, tal desapropriação no conjunto de uma espécie 
de atos facultados constitucionalmente, pela sua má
xima relevância, ao supremo mandatário da Nação. 

Por outra parte, para evitar o fato até muito veri
ficado, de que em áreas submetidas a processos de de-
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sapropriação ocorra desapossamentos ou despejos, é 
oportuno e conveniente que a futura Constituição 
contenha regras vedando o despejo de trabalhadores 
em áreas declaradas como de interesse social para fins 
de Reforma Agrária. 

4. Recursos para a Reforma Agrária

A eficácia da Reforma Agrária está na direta pro
porcionalidade da alocação dos recursos necessários à 
sua realização. Corno projeto prioritário da Nação, a 
Reforma Agrária necessita de provisão de fundos in
dispensáveis, daí a relevância da fixação constitucio
nal, imune a expedientes orçamentários de ocasião. 

Por isso, urge a criação do Fundo Nacional de Re
forma Agrária para prover os meios necessários ao fi
nanciamento da reestruturação da malha fundiária do 
País o qual, fundamentalmente, contaria com uma 
dotação percentual da receita tributária da União. 

Há que se incluir na composição do Fundo propos
to também a contribuição de melhoria, tributo a inci
dir sobre a propriedade privada rural face à valoriza
ção recebida por obras públicas. É um sanção justifi
cável ao ocioso privilégio, cuja previsão legal já é fato 
presente no direito positivo brasileiro (Constituição 
Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n9 01/69, e Estatuto da Terra, art. 28, 
inciso I}. 

Retomar-se-ia, assim, a idéia do Fundo Nacional de 
Reforma Agrária originalmente inserida no Estatuto 
daTerra (art. 27 e seguintes). 

5. Módulo máximo

Reclamo de sighificativos segmentos da sociedade
civil é o estabelecimento de limites máximos de mó
dulos que cada cidadão tenha direito a possuir na zo
na rural do País. 

Em certo sentido, o Estatuto da Terra trata, em 
parte, da matéria <!º prever a figura do latifúndio por 
dimensão (art. 49, V, a) e ao impor sanções aos imó
veis classificados nessa categoTia (art. 119). 

A Constituição Federal em vigor (art. 171, parágra
fo único) tem disposição ligeiramente semelhante ao 
impor limite à alienação de terras públicas. 

Por isso, a fixação de área máxima apropriável, por 
uma pessoa, dirigir-se-ia tanto às propriedades priva-
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das quanto à alienação ou concessão de terras públi
cas. 

6. Justiça Agrária

A necessidade da criação da Justiça Agrária, cujos
caminhos para implantação foram abertos pela Emen
da Constitucional nQ 1 O, de 11 de novembro de 
1964, é praticamente um consenso desde 1910 quan
do inserida na plataforma da Campanha Civilista de 
Ruy Barbosa. Inúmeros segmentos da sociedade civil 

' 

como a Ordem dos Advogados do Brasil em sua XI 
Conferência Nacional, têm se manifestado enfatica
mente a favor da Justiça Agrária que previna conflitos 
ou agilize a sua solução. • 

Inúmeros Projetos foram apresentados sobre a ma
téria no Congresso Nacional, dentre eles as propostas 
de José Lindoso e Franco Montoro, como também as 
emendas semelhantes de Jorge Arbage (nÇ>s 27 /79, 
89/80 e 40/84), e, ainda, a de Rogério Rego (Emenda 
n9 51) e a do Deputado José Sarney Filho. 

A nível do Poder Executivo, a matéria já foi exaus
tivamente debatida e sua necessidade avultada, inclu
sive, pelo teor da Exposição de Motivos 501, de 08. 
10.1985, que institui a PNDR - Política Nacional de 
Desenvolvimento Rural, aprovada na mesma data do 
PN RA - Plano Nacional de Reforma Agrária. 

O anteprojeto constitucional elaborado pela Comis
são Provisória de Estudos Constitucionais, instituída 
pelo Decreto n9 91.450, de 18 de julho de 1985 pelo 
Senhor Pr:sidente da República, e presidida po, 
Afonso Armos, propõe (art. 291 do texto final publi
cado no D.O.U. em 26.09.86) a criação da Justiça 
Agrária no âmbito da Justiça Federal. 

Tendo como fundamental a sua previsão constitu
cional, seria conveniente que a futura Carta Magna es
tabeleça as linhas gerais para sua implantação de que 
cujos pormenores cuidaria a legislação ordinária. 

7. Usucapião Constitucional e a legitimação de posse

A efetiva valorização do trabalho na terra, quer se
ja pública ou privada, requer medidas complementa
res à Reforma Agrária. O precedente aberto pela Lei 
n9 6.969/81, que instituiu o usucapião especial é, ao 
menos em parte, pos1t1vo nesse sentido. Algumas 
Constituições brasileiras passadas, como a de 1934 
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(art. 125) e a de 1946 (art. 156, parágrafo 39) conti
nham previsão constitucional expressa dessa matéria. 

Assim, seria muito importante que o novo texto 
constitucional, nos moldes da Lei 6.969/81 abrigas
se a usucapião, inclusive reduzindo o prazo da consu
mação da prescrição aquisitiva para 3 (três) anos, o 
que além de justo é também compatível com sistemá
tica similar e prazo idêntico adotado em caso de bens 
vagos pelo próprio Código Civil Brasileiro, em seu ar
tigo 589, § 29 

Por fim, sugere-se ainda que se garanta a legitima
ção de posse de terras devolutas, até 5 (cinco) módu

�os rurais, para quem as houver tornado produtiva 
�om o seu trabalho e de sua família, nelas mantendo 

morada permanente por prazo razoável. 

A Campanha Nacional pela Re

forma Agrária é composta de vá

rias instituições de apoio e repre

sentação dos trabalhadores ru

rais. Conforme publicamos em 

nossa primeira edição, há meses 

já desenvolvia um trabalho rela

cionado com a Constituinte. 

Avança, agora, com um "artiu-

lado" que já busca definir os 

artigos para a próxima Consti

tuição. 

TITULO: DA ORDEM SOCIAL E ECONÔMICA

CAPITULO: DA REFORMA AGRARIA

Art. 19 - Ao direito de propriedade de imóvel ru
ral corresponde uma obrigação social. 

§ 19 - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a aplica
ção dos institutos da Perda Sumária e da Desapro
priação por Interesse Social para fins de Reforma 
Agrária. 

§ 29 - A propriedade de imóvel rural corresponde
à obrigação social quando, simultaneamente: 

a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preser

va o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as rela

ções de trabalho e de produção e não motiva
conflitos ou disputas pela posse ou domínio;

d) não excede a área máxima prevista como limite
regional;

e) respeita os direitos das populações indígenas que
vivem nas suas imediações.

§ 39 - O imóvel rural com área superior a sessenta
(60) módulos regionais de exploração agrícola terá o
seu domínio e posse transferidos, por sentença decla
ratória, quando p,ermanecer totalmente inexplorado,
durante três (03) anos consecutivos, independente
mente de qualquer indenização.

§ 49 - Os demais imóveis rurais que não corres
ponderem à obrigação social serão desapropriados 
por interesse social para fins de Reforma Agrária, 
mediante indenização paga em títulos da dívida 
agrária, de valor por hectare e liquidez inversamente 
proporcionais à área e à obrigação social não atendi
da, e com prazo diretamente proporcional aos mes
mos fatores. 

Art. 29 - A indenização referida no art. 19, § 49, 
significa tornar sem dano unicamente em relação ao 
custo histórico de aquisição e dos investimentos rea
lizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja de 
benfeitorias, e com a dedução dos valores correspon
dentes a investimentos públicos e débitos em aberto 
com instituições oficiais. 

§ 19 - Os títulos da dívida agrária são resgatáveis
no prazo de vinte anos, a partir do quinto ano, em 
parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, 
a qualquer tempo, como meio de pagamento de até 
cinqüenta por cento do imposto territorial rural e co
mo pagamento do preço de terras públicas. 

§ 29 - A declaração de interesse social para fins
de Reforma Agrária opera automaticamente a imissão 
da União na posse do imóvel, permitindo o registro da 
propriedade. Qualquer contestação na ação própria 
ou em outra medida judicial somente poderá versar 
sobre o valor depositado pelo expropriante. 

§ 39 - A desapropriação de que fala este artigo se
aplicará tanto à terra nua quanto às benfeitorias inde
nizáveis. 

Art. 39 - O imóvel rural desapropriado por I nte-
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PROPOSTAS 

resse Social para fins de Reforma Agrária será indeni
zado na proporção da utilidade que representa para o 
meio social e que tem como parâmetros os tributos 
honrados pelo proprietário. 

Parágrafo único - A desapropriação de que trata 
este artigo é de competência exclusiva da União, e po
derá ser delegada através de ato do Presidente da Re
pública. 

Art. 49 - Ninguém poderá ser proprietário, direta 
ou indiretamente, de imóvel rural, de área contínua 
ou descontínua, superior a sessenta (60) módulos re
gionais de exploração agrícola, ficando o excedente, 
mesmo que corresponda à sua obrigação social, sujei
to à desapropriação por interesse social para fins de 
Reforma Agrária. 

Parágrafo Único - A área referida neste artigo será 
considerada pelo conjunto de imóveis rurais de um 
mesmo proprietário no País. 

Art. 59 - Durante a execução da Reforma Agrária 
ficam suspensas todas as ações de despejos e de reinte
gração de posse contra arrendatários, parceiros, pos
seiros e outros trabalhadores rurais que mantenham 
relações de produção com o titular, do domínio da 
gleba, ainda que indiretamente. 

Art. 69 - Estão excluídos de desapropriação por 
interesse social para fins de Reforma Agrária os imó
veis rurais direta e pessoalmente explorados em di
mensão que não ultrapasse a três (03) módulos regio
nais de exploração agrícola. 

§ 19 - É dever do Poder Público promover e criar
as condições de acesso do trabalhador à propriedade 
da terra €conomicamente útil, de preferência na re
gião em que habita, ou, quando as circunstâncias ur
banas ou regionais o aconselharem, em zonas plena
mente ajustadas, na forma que a lei vier a determinar. 

§ 29 - O Poder Público reconhece o direito à pro
priedade da terra agrícola na forma cooperativa, con
dominial, comunitária, associativa, individual ou mista. 

Art. 79 - Terras públicas da União, Estados, Ter
ritórios e Municípios somente serão transferidas a pes
soas físicas brasileiras que se qualifiquem para o tra
balho rural mediante concessão de Direito Rural de 
Uso da Superfície, limitada a extensão a trinta (30) 
módulos regionais de exploração agrícola, excetuados 
os casos de cooperativas de ·produção originárias do 
processo de Reforma Agrária e ressalvadas as hipóte
ses previstas nos arts. 13 e 14. 
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Art. 89 - Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras 
não poderão possuir terras no País cujo somatório, 
ainda que por interposta pessoa, seja superior a três 
(03) módulos regionais de exploração agrícola.

Art. 99 - Aos proprietários de imóveis rurais de
área não excedente a três (03) módulos regionais de 
exploração agrícola que os cultivem, explorem dire
tamente, neles residam e não possuam outros imóveis 
rurais, e aos beneficiários da Reforma Agrária, serão 
asseguradas as condições de apoio financeiro e técni
co para que utilizem adequadamente a terra. 

Parágrafo único - É insuscetível de penhora a pro
priedade rural até o limite de três (03) módulos regio
nais de exploração agrícola, incluída a sua sede, ex-
piorada diretamente pelo trabalhador que nela resida1, 
e não possua outros imóveis rurais. Nesse caso, a ga
rantia pelas obrigações limitar-se-á à safra. 

Art. 1 O - A desapropriação por utilidade pública 
dos imóveis rurais mencionados no artigo 99 somente 
poderá ser feita, se assim preferir o expropriado, me
diante permuta por área equivalente situada na re9.ião 
de influência da obra motivadora da ação. 

Art. 11 - A Contribuição de Melhoria será exigida 
aos proprietários de imóveis valorizados por obras pú
blicas e terá por limite global o custo das obras públi
cas, que incluirá o valor das despesas e indenizações 
devidas por eventuais desvalorizações que as mesmas 
acarretem, e por limite individual, exigido de cada 
contribuinte, a estimativa legal do acréscjmo de valor 
que resultar para imóveis de sua propriedade. 

§ 19 - A Contribuição de Melhoria será lançada ei,
cobrada nos dois anos subseqüentes à conclusão da 
obra. 

§ 29 - O produto da arrecadação da Contribuição
de Melhoria das obras realizadas pela União nas áreas 
de Reforma Agrária destinar-se-á ao Fundo Nacional 
de Reforma Agrária. 

Art. 12 - O Poder Público poderá reconhecer a 
posse pacífica em imóveis rurais públicos ou privados, 
sob certas condições impostas aos beneficiários e em 
área que não exceda três (03) módulos regionais de 
exploração agrícola. 

Art. 13 - Todo aquele que, não sendo proprietário 
rural, possuir como sua, por três (03) anos ininterrup
tos, sem justo título ou boa fé, área rural particular 
ou devoluta contínua, não excedente a três (03) mó
dulos regionais de exploração agrícola, e a houver tor-

PROPOSTAS 

nado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua mo
rada permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante 
sentença declaratória, a qual servirá de título para o 
registro imobiliário respectivo. 

Art. 14 - Lei Federal disporá sobre as condições 
de legitimação de ocupação até três (03) módulos re
gionais de exploração agrícola de terras públicas para 
aqueles que as tornarem produtivas, com seu trabalho 
e de sua família. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 15 - Até que a lei especial determine a forma 
de cálculo do Módulo Regional de Exploração Agrí-

1 f 'd A . "1 o" "4º" "60" "70" •º a, re eri o nos rt1gos . , . , . , . ,
W189", "99", "12" "13" e "14" e defina a área geográ

fica das respectivas regiões, será utilizado o cálculo 

descrito para o módulo fiscal no Artigo 50, § 29, da 
Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a reda
ção dada pelo Art. 19 da Lei n9 6. 7 46 de 1 O de de
zembro de 1979, e no art. 49 do Decreto n9 84 .685 
de 06 de maio de 1980, e considerado como região 
o Município ou grupo de Municípios com caracterís
ticas econômicas e ecológicas homogêneas.

Art. 16 - A receita pública da tributação dos re
cursos fundiários rurais deverá atender exclusivamen
te aos programas governamentais de desenvolvimento 
rural e, preferencialmente, ao processo de reforma 
agrária. 

Art. 17 - Será constituído o Fundo Nacional de 
Reforma Agrária, com dotação orçamentária de no 
mínimo 5%, da receita prevista no orçamento da 
União. 
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APRESENT A�ÇÃO 

Já não são poucas as propostas que circulam no debate "Questão Agrária e Constituinte". Indi

cam, certamente, a responsabilidade assumida pela sociedade civil frente a seu próprio futuro. É um 

sentimento manifesto através de sugestões com origens bastante diferenciadas. 

É verdade que as propostas já conhecidas são bastant,e desiguais. Complexas, algumas estão embu
tidas em anteprojetos de Constituição. São marcantes também as diferenças existentes nos quadros de 
valores que informam o conteúdo dos itens especificados. Não é aventura afirmar, além disso, que as 

experiências passadas - de desrespeito aos direitos básicos, por um lado, mas, por outro, de aprendi

zado sobre a realidade - também influem decisivamente. 

É notável a ausência de contribuições por parte das entidades ligadas à representação de empre
sários ou grandes proprietários rurais. Ao tão divulgado apoio às "candidaturas de classe", não cor
responderam propostas públicas assinadas por organismos como a União Democrática Ruralista, a 

UDR. 

No total, são cerca de quarenta os assuntos abordados nas contribuições já existentes. Tendo a 

Reforma Agrária como questão central, são quatorze os temas centrais: 
1) Propriedade; 8) Formas Associativas;

2) Função Social;
---��-

9) Fin:anciamento;

3) Módulo; 10) Pol1ítica Agrícola;

4) Desapropriação; 11) Meio Ambiente;

5) Indenização; 12) Subtsolo;

6) Tributação; 13) Terras Indígenas;

7) Titulação; 14) Justiça Agrária.

Em torno de cada um destes temas, são atribuídos significados que não ocultam os conflitos 

existentes entre os setores sociais pró ou contra a Reforma Agrária. E que, dada a composição da 

Comissão de Ordem Econômica, obriga os cidadãos, e as forças sociais comprometidas com as aspira

ções dos trabalhadores rurais a uma ativa vigilância. 
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1 - PONTOS DE VISTA 

PROBLEMAS DA 
TERRA E A 
CONSTITUIÇÃO 

Alberto Passos Guimarães 

1. A propriedade da
terra, assegurada pela le
gislação em vigor, está 
condicionada por sua 
função social. A nin
guém é permitido ter o 
domínio e a posse da ter
ra para outros fins que 

.não a sua utilização para 
fins produtivos; a nin
guém é permitido o do
mínio e a posse da terra 
para fins especulativos, 
como simples reserva de 
valor. 

2. Define-se como fun
ção social da terra sua ex
ploração econômica para 
fins produtivos. Definem
-se como exploração eco
nômica para fins produti
vos as seguintes ativida
des, exercidas isolada ou 
conjuntamente: 

• a) preparação de terre
nos, mediante o emprego
da força humana, da for
ça animal e/ou da força
mecânica, com a finalida
de de plantio e posterior
colheita de produtos agrí
colas;

b) criação, recria e en
gorda de animais de pe
queno, médio e grande 
porte, destinados à pro
dução de leite e seus de
rivados, à tração ou ou
tros trabalhos agrícolas 
e/ou para fins de corte; 

c) criação, em peque-

na, média ou grande esca
la, de aves de qualquer es
pécie, para produção de 
ovos, para fins de produ
ção de matrizes ou para 
fins de corte; 

d) florestamento ou re
florestamento, qualquer 
que seja sua finalidade, 
uma vez cumpridas as 
exigências da legislação 
em vigor. 

Não serão consideradas 
atividades de exploração 
econômica para fins pro
dutivos: 

a) a atividade extrativa
de reservas naturais, des
de que não acompanhada 
de florestamento ou re
florestamento, em nível 
compensatório da produ
ção extrativa; 

b) o corte de madeira
para produção de carvão 
ou para qualquer outra fi
nalidade, em desobediên
cia à legislação em vigor; 

c) a construção de edi
fícios ou de quaisquer 
benfeitorias ainda que pa
ra futura utilização agrí
cola ou agroindustrial; 

d) o alojamento tem
porário de animais de 
qualquer porte, para sim
ples pouso, trânsito ou 
transporte; 

e) qualquer outro tipo
de atividade que não pos
sa ser identificada ou 
comprovada como dura
doura finalidade produti
va agropecuária. 

3. Consideram-se i mó
veis ou estabelecimentos 
agropecuários em pleno 

desempenho de sua fun
ção social aqueles cujas 
dimensões estejam com
preendidas entre o míni
mo de (20) vinte hecta
res e o máximo de 
( 1. 000) mi I hectares. Os 
imóveis ou estabelecimen
tos de menos de vinte 
hectares e de mais de mil 
hectares serão qualifica
dos como futura área prio
ritária para desapropria
ção por interesse social e 
compreendidos no Fundo 
de Terras sujeitas à Re
forma Agrária. 

4. Os imóveis e estabe
lecimentos de menos de 
vinte hectares serão quali
ficados para futuro re
membramento, de modo a 

incorporarem, após maior 
porção de terra, com a fi
nal idade de se converte
rem, assim, em imóveis 
ou estabelecimentos sufi
cientemente rentáveis pa
ra prover o sustento de, 
no mínimo, uma unidade 
familiar e, com isso, ad
quirirem função social. 

produtivas e sem função 
social. 

6. Serão respeitados
quanto à desapropriação 
e permanecerão garanti
dos em sua intocabilidade 
e livres de desapropriação 
por interesse social para 
fins de Reforma Agrária, 
os imóveis ou estabeleci
mentos que: 

a) mantenham níveis
de produtividade igual ou 
acima da média de (10) 
estabelecimentos ou imó
veis, aleatoriamente esco
lhidos, dentre os classifi
cados como empresas ru
rais localizados em sua 
microrregião; 

b) assegurem a conser
vação dos seus recursos 
naturais, de acordo com a 
legislação em vigor; 

c) observem as disposi
ções legais que regulem as 
justas relações de traba
lho entre os empregado
res e empregados, consi
derados como tais as pes
soas que cultivem e traba
lhem no respectivo imó
vel ou estabelecimento. 

5. Os imóveis ou esta- 7. Não será permitida,
belecimentos de tamanho em nenhuma hipótese, a 
igual ou maior de mil 
hectares, que não possuí
rem o mínimo de uma ca
beça de gado (bovino ou 
bufalino) por hectare ou 
os que não cultivarem 
anualmente (durante to
oos os anteriores três 
anos) o minimo de (20%) 
vinte por cento de sua 
área total, serão conside
rados propriedades i m-

propriedade individua: ou 
associada, quaisquer que 
sejam sua dimensão e fi
nalidade econômica, per
tencente, direta ou indi
retamente a pessoas de 
nacionalidade estrangeira 
não residente no Brasil. 

8. O valor utilizado pa
ra as desapropriações de 
terras por interesse social 
será sempre o valor decla· 
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PONTOS DE VISTA 

rado em cadastro para 
efeito do pagamento do 
Imposto Territorial Ru
ral, em sua primeira de
claração ao INCHA. O va
lor primitivamente decla
rado não pode ser modifi
cado antes do prazo de 
três anos, contados a par
tir da primeira declara
ção. 

9. O pagamento do va
lor das desapropriações 
será feito em títulos da 
Dívida Agrária (TDAs), 
quer no que se refere ao 
valor da terra nua (VTN) 
quer no que se refere às 
benfeitorias porventura 
existentes. 

SUPERAR O 

PATRIMÔNIO 

POÚTICO 

Nelson Ribeiro 

Se nós queremos fazer 
uma reforma agrária por 
meios pacíficos como par
te integrante do processo 
de redemocratização do 
país, intrínseco a ela, te
mos que reconhecer que 
a reforma agrária vai ser 
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feita por aproximações 
sucessivas. Temos, por 
exemplo, na aprovação 
do Estatuto da Terra, 
uma grande aproximação, 
e na aprovação do Plano 
Nacional e dos Planos Re
gionais, outra grande 
aproximação. Ê isto que 
eu vejo como avanços e 
acho que o avanço decisi
vo será ou deverá ser da
do pela Constituinte, por
que a Constituinte, na 
minha opinião, é que tem 
que dar um golpe de mor
te no latifúndio como es
trutura de poder político 
neste país. E aí, ocorren
do isso, você conseguiu 
matar a cobra esmagando 
a cabeça dela. 

Neste contexto, são vá-
rios os temas básicos para 
esta discussão. Primeiro, 
a Constituinte deve pre
servar tudo aquilo que já 
foi conquistado. Deve 
manter o que chamo de 
patrimônio político da 
reforma agrária - essa é a 
primeira atitude. Segun
do, ela deve representar 
um avanço. Por um lado, 
a absorção e a generaliza-

ção do princípio da mo
dularidade. Tem que ter 
modularidade em termos 
de modulo familiar, de 
propriedade fami líar, mas 
tem que ter modularida
de também para a empre
sa rural. Ê o que está sen
do chamado de tamanho 
máximo da propriedade: 
é um desincentivo à pro
priedade que não tem o 
tamanho máximo. Quer 
dizer, a propriedade bra
sileira, a organização 
agrária brasileira tem de 
se fazer pelo princípio da 
modularidade: módulo 
empresarial e módulo fa
mi liar, módulos esses que 
necessariamente devem 
ter avaliação regional e 
avaliação a partir da dife
renciação setorial já defi
nida no Estatuto da Terra. 

Necessariamente, a 
Constituinte tem que me
lhorar os critérios para 
desapropriação. A defini
ção de domínio incerto é 
um ponto fundamental 
no combate à grilagem, 
por exemplo. Acho que a 
Constituinte pode forma· 

lizar em definitivo a desa
propriação em domínio 
incerto para que consiga
mos pôr em juízo o do
mínio. Onde há dúvida, 
onde há grilagem, onde 
há sintomas de grilagem, 
as terras devem ser expro
priadas. Destituída a fun
ção social da proprieda
de, orientar para que seja 
garantido seu retorno, 
discutindo-se em juízo o 
problema da legitimidade•,ou não a propriedade• 
que foi expropriada. 

Eu acho que a Consti
tuinte tem que definir 
também qual é a praxis 
da função social da pro
priedade. Função social 
da propriedade como dis
curso, como idéia, como 
princípio ético, como 
princípio político e jurí
dico está mais do que de
finido. Não há mais o que 
se dizer. O que se precisa 
é a praxiologia da função 
social da propriedade. ls·t, 
so, acho que, necessaria
mente, a Constituinte 
tem que tjefinir. 

2 - UM POUCO DE HISTÓRIA 

O MÓDULO NA LEGISLAÇÃO AGRÁRIA 

Mesmo em países de pequena dimensão e de cli
ma relativamente uniforme, a definição de pequena, 
média ou grande propriedade rural, seja para fins tri
butários, seja para financiamentos, ou ainda para de
sapropriações com finalidade social, encontra séria di
ficuldade na desuniformidade do solo, com áreas de 
capacidade de produção diferentes. Num país com o 
Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadra
dos, extendendo-se desde o paralelo de 59N até quase 

.49S, portanto com enorme variação climática e de 
solos, essa dificuldade torna-se muito maior, acrescen
do ainda as diferenças quanto a meios de transporte e 
comunicação, condições sociais, etc. 

A Lei n9 4.504, de 30/11 /64 (Estatuto da Ter
ra), introduziu o conceito de "Módulo Rural", que 
seria uma unidade de medida variável, adaptando-se 
às diversas condições regionais e aos diversos tipos de 
exploração. Este conceito tem se revelado um instru
mento útil, apesar das naturais falhas iniciais de defi
nição e de aplicação. 

() Estatuto da Terra, em seu Art. 49, define: 
1 - Imóvel Rural. .. 
11 - Propriedade Familiar é o imóvel que, direta 

e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua iam í
lia, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-

4'hes a subsistência e o progresso social e econômico, 
com área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda 
de terceiros; 

111 - Módulo Rural a área fixada de acordo com 
o inciso anterior.

Verifica-se portanto que o Módulo Rural deverá 
variar de acordo com as condições regionais (área má
xima fixada para cada região ... ) e com a exploração a 
que se dedique cada imóvel (. .. e tipo de exploração). 
Houve aqui um preciosismo, que levou à determina
ção de um Módulo Rural para cada imóvel, o que foi 
mais acentuado pelo ArtiQo 59: 

Art. 59 - A dimensão da área dos módulos de 
propriedade rural será fixada para cada zona de 
características econômicas e ecológicas homo-

Carlos Lorena 

gêneas, distintamente, por tipos de exploração 
rural que nelas possam ocorrer. 
Parágrafo único - No caso de exploração mixta, 
o modulo será fixado pela média ponderada das
partes do imóvel destinadas a cada um dos tipos
de exploração considerados.
Es�e perfeccionismo, determinando não apenas

módulos regionais (para municípios, ou regiões maio
res), mas para cada imóvel rural, tornou mais difícil a 
aplicação do conceito, causando dificuldades práticas 
e atrasando a assimilação do mesmo por legisladores 
e administradores. Não é inútil a idéia do módulo de 
cada imóvel, quando se trata de classificá-lo como 
"Minifúndio", "Latifúndio" ou "Emptesa Rural" 
(conceitos também definidos no Art. 49 do Estatuto 
da Terra), mas para fins tributários para a fixação de 
limites de divisão de propriedade rural, os dois aspec
to do módulo mais diretamente sentidos pelos lavra
dores e de mais imediata aplicação, é muito mais efi
ciente a fixação de um módulo regional. 

No que diz respeito ao Imposto Territorial Rural 
(ITR), o módulo fiscal, adotado a partir de dezembro 
de 1979, regional, tornou muito mais simples não só 
o trabalho de lançamento do imposto, mas princi
palmente sua compreensão pelo contribuinte.

Mas a maior dificuldade criada pelo módulo indi
vidual, de cada imóvel, foi quanto ao limite de divisão 
da propriedade. Sendo o módulo calculado com base 
na exploração atual de cada imóvel, criava um certo 
imobilismo, dificultando a evolução de explorações 
mais extensivas para outras mais intensivas e de maior 
rendimento/área. Criava, ainda, situações de gritante 
desigualdade entre imóveis praticamente idênticos. 
Por exemplo, duas propriedades aproximadamente da 
mesma área, vizinhas, com as mesmas condições de 
fertilidade e de topografia, as mesmas facilidades de 
transporte e de proximidade de mercado, uma dedica
da principalmente à produção leiteira e a outra r.om 
predomínio de hortigranjeiras e frutas de clima tem-
perado; a primeira, devido ao peso maior do módulo 
de pecuária, ficou com o módulo de 22 ha; a segunda, 
com maior área de explorações com menores módu-
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los, ficou com seu módulo individual de 6 ha. Isto sig
nificava que a primeira propriedade não poderia ser 
dividida em partes de menos de 22 ha, enquanto a se
gunda poderia dividir-se até o tamanho de 6 ha. 

Dada a identidade de condições dos dois imó
veis, ou a divisão até 6 ha não criava novos minifún
dios, não havendo razão para a limitação em 22 ha 
de um deles, ou abaixo de 22 ha já tínhamos minifún
dios antieconômicos, não se justificando a divisão 
em áreas menores do outro. A passagem da produção 
leiteira para a horti-fruti-granjeira seria um progresso, 
por ser esta última mais intensiva, criando mais em
pregos, e por dar rendimento/área IT!Uito maior; era, 
no entanto, impedida pela proibição de dividir a pro
priedade abaixo de 22 ha, tamanho excessivo para a 
nova forma de produção, naquela região. 

O estabelecimento de limites mínimos para adi
visão da propriedade é indispensável, para evitar a for
mação de minifúndios antieconômicos, mas tal limi
te deve ser fixado para cada região, e criteriosamente, 
para não impedir a evolução desejável. 

A partir de Dezembro de 1972, foi criada a Fra
ção Mínima de Parcelamento, que era um módulo re
gional, utilizado corno limite de divisão, independente 
do módulo de cada imóvel. 

Em obediência aos artigos 4Ç> e 5Ç> do Estatuto 
da Terra, o I B1RA dividiu o país em zonas típicas de 
módulo, de acordo com as possibilidades de mer
cado a diversas distâncias, e com o tamanho dos maio
res centros demográficos de cada região. Foram esta
belecidas 9 zonas típicas diferentes, nas quais se en
quadraram todos os municípios do país; para cada ti
po de zona foram estabelecidos módulos para a pro
dução hortigranjeira, para culturas permanentes, para 
culturas temporárias, para pecuária de médio porte, 
pecuária de grande porte e para exploração florestal. 

Com 9 zonas típicas diferentes e 6 tipos de ex
ploração, ficamos com 54 valores diferentes para o 
módulo. Numa mesma zona, tínhamos sempre 6 va
lores diferentes, a serem combinados no cálculo do 
módulo de cada imóvel. 

O quadro de valores desses módulos, que damos 
abaixo, representou um grande esforço de estudo e 
cálculo, e o resultado foi plenamente satisfatório; até 
hoje, se quisermos calcular um módulo para cada imó
vel rural, esse quadro conduzirá a resultados coeren-
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tes; apenas os municípios, de acordo com o desenvol
vimento de cada área, devem mudar de zonas típicas. 

Zonas Típicas - Módulos 

Horti- Culturas Temp. Pecuária Florestal 
granjeiras Perman. 

A1 2 10 13 30 45 

A-z 2 13 16 40 60 

A3 3 15 20 50 60 

81 3 16 20 50 80 

82 3 20 25 60 85 

83 4 25 30 70 90 

C1 4 30 35 90 110 

C-z 5 35 45 110 115 

D 5 40 50 110 120 

Este quadro, elaborado em fu�ção da Lei de De4,
zembro de 1972, apresenta apenas 5 tipos de explora-· 
ções, tendo sido reunidas em um só tipo a pecuária de 
médio porte e a de grande porte, reduzindo de 54 
para 45 o número de valores do módulo. Mas a regula
mentação dessa mesma Lei criou distinções entre cul
turas de alto rendimento e outras, em cada tipo de 
cultura, tornando mais complexo, sem qualquer van
tagem real, o cálculo do módulo. 

A mesma Lei de Dezembro de 1972, ao estabe
lecer as frações mínimas de parcelamento, tomou 
como valores das mesmas: 

• Para os municípios das Capitais, o módulo de
produção hortigranjeria; 

• Para os demais municípios:
•• das zonas típicas "A", e "B'', o módulo

das culturas permanentes;
•• das zonas típicas "C", o das culturJ,

temporárias;
.. da zona típica "D", o de pecuária. 

O INCRA ficou, ainda, autorizado a "estender 
para qualquer município ou parte de município, 
quando as condições sociais e econômicas o recomen
darem, o módulo do Município da Capital. Este dis
positivo visava permitir a solução de problemas surgi
dos em municípios especializados em produção de 
hortigtanjeiras e outras culturas intensivas, em que as 
áreas precisariam ser menores. 

Durante cerca de 10 anos o INCRA não se valeu 
deste dispositivo, que poderia ter solucionado proble
mas em algumas dezenas de municípios do país; pos
teriormente, estendeu, num só ato, o módulo das ca
pitais a várias centenas de municípios, sem uma justi-
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ficativa que demonstrasse a existência, em cada caso, 
de condições sociais e econômicas que o justificassem. 
Com essa estensão, tem sido permitida a pulverização 
da propriedade, de forma antieconômica, em muitas 
áreas. Observe-se que o Estat;to da Terra, ao definir 
o módulo, adota o nome de "módulo rural"; ao esta
belecer o limite de divisão dos imóveis (Art. 65) refe
re-se a "módulo de propriedade rural", o mesmo ter
mo que usa no Art. 5Ç>, ao determinar o cálculo do 
módulo de um imóvel. 

A Lei de Dezembro de 1979, que substituiu o 
módulo rural pelo módulo fiscal, e sua regulamenta
ção, levaram ao emprego deste último módulo tam-

• bém para a classificação dos imóveis, o que permitiu
o surgimento de "minifúndios" enormes, muito aci
ma da fração mínima de parcelamento. Ficamos en
tão com uma situação de grande, incoerência, em que
imóveis de determinado tamanho são classificados
como "minifúndios", enquanto se permite a divisão
das propriedades até tamanhos 1 O ou 15 vezes menor.
Se a limitação à divisibilidade dos imóveis visa impe
dir o surgimento de minifúndios antieconômicos, não 
se justifica classificar como minifúndios, num muni
cípio, imóveis de 30 ha e, ao mesmo tempo, permitir 
a divisão dos mesmos em partes de 2 ou 3 ha. 

Resumindo o acima exposto, temos: 
1. O Estatuto da Terra introduziu em nossa legis

lação o conceito de módulo, que se revelou
útil, apesar das falhas apresentadas na Lei e
em sua regulamentação;

2. O Estatuto, ao definir o módulo e determinar
sua base de cálculo, usa tanto a expressão
"módulo rural", como "módulo de proprieda
de rural", e pela forma de cálculo que estabe
lece faz com que sejam criados 54 valores di
ferentes para "tnódulo'' (9 zonas típicas, com
6 tipos de exploração em cada uma) e que se
jam esses valores combinados de forma a cal
cular um módulo para cada imóvel;

3. O módulo assim calculado para cada imóvel
revelou-se muito eficiente para a classificação
dos mesmos; funcionou bem no cálculo do
Imposto Territorial Rural, mas representava
um preciosismo desnecessário, podendo ser
substituído por um módulo regional; coma li
mite mínimo de divisão da propriedade rural,
criou sérias dificuldades, sendo, neste caso.

indispensável sua substituição por um módulo 
regional; 

4. A Lei nQ 5.868, de 22 de Dezembro de 1972,
criou a Fração Mínima de Parcelamento, que
na realidade era um módulo regional para o
limite de divisibilidade dos imóveis, corrigindo
o problema citado no item anterior; permitia
ao INCRA diminuir o valor desta fração, para
atender a casos específicos em determinados
municípios; esta permissão levou o INCRA,
posteriormente, a diminuir indiscriminada
mente a fração mínima de parcelamento,
criando situações de incoerência e prejudi
ciais, do ponto de vista sócio-econômico; a
fração mínima de parcelamento revelou-se útil
como limite regional, só sendo prejudicada
por sua diminuição sem um critério seguro;

5. A Lei n9 6. 7 46, de 1 O de dezembro de 1979
criou o módulo fiscal, que é um módulo regio
nal, para o cálculo do ITR; este módulo tem
se revelado bom, simplificando o cálculo do
imposto; a mesma Lei, porém, determinou o
uso do mesmo módulo fiscal para a classifica
ção dos imóveis rurais, o que se revelou incoe
rente, devendo ser aplicado, realmente, o
"módulo de propriedade rural" previsto no
Estatuto da Terra;

6. A figura do módulo deve ser preservada, pela
grande utilidade na solução de problemas que
digam respeito ao tamanho da propriedade ru
ral, mas cuidadosamente definida, de maneira
que se aplique corretamente às diferentes fina
lidades; para a classificação dos imóveis em 
"minifúndios", "empresas rurais" e "latifún
dios", deve ser prevista uma forma de cálculo
individual, para cada imóvel considerado; para
o cálculo do Imposto Territorial Rural é me
lhor o emprego de um módulo regional, tendo
se revelado eficiente o "módulo fiscal", citado
no inciso 5; para limites de tamanho das pro
priedades, sejam mínimos ou, caso venham a
ser estabelecidos, máximos, é indispensável
que os módulos sejam regionais, não se poden
do prender às condições de exploração de
cada imóvel, sendo necessário que haja rigor
nas modificações acaso permitidas a esses mó
dulos; a fração mínima de parcelamento, cita-
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da no inciso 4, revelou-se satisfatória, até o 
momento em que sofreu alterações que a des
naturaram. 
A Campanha Nacional pela Reforma Agrária 
está preparando alguns itens, que pretende 
apresentar à Assembléia Nacional Constituin
te, dando garantias constitucionais a impor
tantes aspectos da estrutura agrária. Em diver
sos desses itens usa a expressão "módulo re
gional de exploração agrícola", para indicar 
uma unidade para med\da do imóvel rural, 
variável regionalmente. O nome adotado pare
ce-nos muito útil, unindo as idéias de "módu
lo" (unidade de medida), "regional" (variando 
de região para região) e "produção agrícola"; 
agrícola, aqui, tornando em seu sentido lato, 
cobrindo tudo que provém da terra ou a ela se 
refere, ou seja, produção vegetal e animal, cul
tivada e extrativa. 
Introduzida tal expressão, será necessário que 
a mesma seja definida em Lei ordinária ou espe
cial. Remetendo essa definição, simplesmente, 
à Lei, ou não fazendo referência a tal defini
ção, os dispositivos dela dependentes não se
riam auto-aplicáveis, e haveria o perigo de fi-

carem por muito tempo em suspenso, aguar
dando a elaboração da Lei. Como já existem 
definições, não perfeitas mas aceitáveis, o ca
minho encontrado foi, nas Disposições Tran
sitórias da Constituição, incluir o seguinte: 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art . ..... - Até que a lei especial determine a for
ma de cálculo do Módulo Regional de Exploração 
Agrícola, referido nos Artigos "19", "49", "69'', "7'l', 
"8'l', "99'', "12", "1311 e "14" e defina a área geográ
fica das respectivas regiões, será utilizado o cálculo 
descrito para o Módulo Fiscal no Art. 49 do Decretof 
n9 84.685 de 6/5/80, e considerado como região o 
Município ou grupo de Municípios com característi
cas econômicas e ecológicas homogêneas. 

Com este dispositivo, os artigos citados serão 
auto-aplicáveis, entrando imediatamente em vigor, 
sem ficar, entretanto, amarrados a situações pré-exis
tentes, uma vez que a regulamentação em caráter 
definitivo será feita por nova Lei. Os defeitos da atual 
regulamentação servirão, mesmo, como pressão, para 
que a regulamentação definitiva não seja postergada. 

3 - EM DEBATE 

MÓDULO MÁXIMO: REFORMA AGRÁRIA E 
DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA 

Enquanto as lutas pela reforma agrária se desen
volvem ao nível do movimento popular, a concentra
ção de terras e o êxodo rural prosseguem impávidos. 
Embora não haja dados atualizados a respeito, sabe-se 
que continua intensa a saída de pequenos agricultores 
do campo e que, em 1986, ela certamente superou em 
muito o número de famílias reassentadas pelo INCRA, 
que ficou em menos de 10% da meta fixada pelo pró
prio governo. Um só dado é suficiente para ilustrar 
este fato: até agosto, em 1986, entraram em Rondô
nia cerca de 30 mil famílias, formando uma das maio
res correntes migratórias do país atualmente, refletin
do um quadro de forte continuidade do êxodo rural. 
Assim, enquanto de um lado os agricultores sem terra 
lutam por uma gleba, do outro os atuais pequenos 
produtores são implacavelmente expulsos da agricul
tura. 

Este processo de concentração fundiária, na ve
locidade com que se dá, não é um fenômeno "natu
ral", inevitável. Ele decorre das características do mo
delo agrícola implantado no Brasil, por intermédio de 
políticas econômica e agrícola que implicam a inviabi-

� lização das propriedades pequena e média e, conse
qüentemente, seu progressivo desaparecimento. A pa
i ítica agrícola brasileira objetiva o fortalecimento de 
uma estrutura de grandes propriedades, produzindo 
predominantemente para a exportação e articulada 
ao complexo agroindustrial em expansão no Brasil 
e de composição acentuadamente multinacional. 

As transformações que se deram na agricultu
ra como conseqüência da implantação deste modelo, 
tiveram na aceleração da concentração fundiária e do 
êxodo rural uma das suas características mais chocan
tes. O resultado foi o renascimento vigoroso do movi
mento popular pela reforma agrária, fortemente enrai
zado no movimento sindical de trabalhadores rurais. 
e dando origem à constituição do movimento autô
nomo dos agricultores sem terra. 

A superposição dos episódios de luta pela terra, 

Claus Germer 

sucedendo-se com rapidez, e a própria prioridade des
ta, afastaram as suas lideranças de um envolvimento 
maior com a discussão pública da polftica agrícola 
oficial. Além disso, a postura dos adversários da refor
ma - os grandes proprietários - reforçaram este afas
tamento, devido ao argumento de não serem contrá
rios à reforma, mas "apenas" acharem que não have
ria vantagem em implantá-la enquanto persistisse o 
quadro de "descalabro" da agricultura, resultante da 
"incompetência" da política agrícola oficial. Por este 
motivo, segundo eles, antes de fazer a reforma agrária 
seria necessário mudar a política agrícola. A tática 
dos I íderes patronais, claramente, é fazer resvalar a 
luta pela reforma agrária para o atoleiro das querelas 
intermináveis de política agrícola, terreno do seu do
mínio e onde eles mesmos são os interlocutores privi
legiados do governo. 

A reação compreensível das lideranças da luta 
pela reforma agrária foi recusar esta forma de coloca
ção do problema. Todavia, incorreram em equívoco 
involuntário, que foi o de não só recusarem a tese pa
tronal, mas o próprio debate sobre a política agríco
la. A conseqüência mais grave desta atitude foi o seu 
distanciamento dos problemas cruciantes dos peque
nos agricultores, sobre os quais os males da política 
agrícola desabavam pesadamente, acentuando cada 
vez mais o processo de empobrecimento e expropria
ção. Como resultado, não se conquistou o apoio da 
grande massa de pequenos e médios agricultores, em 
luta desesperada pela sobrevivência, à luta pela refor
ma agrária, porque nela não vislumbrou soluções para 
os seus problemas imediatos da maior gravidade, pro
vocados em grande medida pela política agrícola ofi
cial. 

Na inexistência de uma liderança própria, que 
soubesse expressar os seus problemas específicos e 
formular as reivindicações de política agrícola corres
pondentes, estes agricultores tornaram-se caudatários 
das reivindicações das entidades representativas dos 
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5o.LNCC�TRD DO PLENARIO NACIONnL 
PRO-rA�?ICifAÇAO PC�U�A� NA CO�STITUINTE 

Coa� �revisto na proçramailc est1��lec1da nos encontre� ant�riores, 
Nac1:nal se reunirà novamenLe no fim de s�mana de �01:1 de s�trnbro, 
e f.\ S 'a o f· a u l o • 

. 

Esta carta � semente um lembrete acompanhando as fichas de inscriG�o. 

o flcr..irio
desta ve:.

O enco�tro se re1l1!arà depois das AGsem�Jeias Municipais do 7 de SeteQtrc - lo. 
O.a NJc1coal Constituinte - O Povo 01scute O Brasil. Nele se fara, portanto, uma
aval1a��o dessa 1n1c.at1va.

Mas esta previsto 1gual�ente que durante o Encontro se "fecharàM o conju�to d� 
propostas populares �ue iremos cobrar do Congresso Constituinte .. 

Por ora o lti?ortante é saber quem v1râ a S�o Paulo para esse novo Encontro do 
P1enàr10 Nac1onai. Mandem suas f1chas de inscriG�O até no màximo sexta-feira 12 
de Sete�brc, para que possamos ccmpletar as providê�cias de pre�araG�o. Ê logo 
que pudermcs mandare�os mais cetalhes a aqueles que forem se inscrevendo. 

RECORTE� A FICHA ABAIXO E MANJEM NO MAIS BREVE PRAZO POSSIVEL para: !NTER:GMUNI
CAÇAO, lEE/F'UC, Rua Mo:it! Alegre, 984, S�o F'aulo 05014, tei. {011) 62.�!89, 

INSCRIÇAO PARA O ENCCNTRO DE SAO PAULO 

Nome,, ..•.•.••• , .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.•••.••••••.••••.••••••• 

fnder�ço .................................................... , .................... . 

C 1 d a d e •............ � • , � ................. , •. Esta d o. , •••••..• , •••••• CE P .......... � •• , •• 

T!lefone ••••.•••••.••••••. Entidade a que pertence ou que representa ••••..••••••• 

Quan1o ch!�arà? ••••••..••••••••••• � ••••.• (Nota: o encontro co�eçarà sábõdo µel3 
�anhl e ter�inarâ domingo a noite> 

Necessita hospedagem? SIM/NAO / Poder� pagar ou contribuir para o custo �a hos
peda91H1" SIM/NAO 
Observaç,e�s:· •.•••.•.•••.•..••.•••.•••••••••.•..•••••. , •.••••• ., ••••••••••...•••. 

----------------------------------�---�----------------------------------------

NOTA IMPORTASTE: O Plen!rio de S�o Paulo propôs a realizaçio de uma grande 
reun1�0 nacional de candidatos a deputado federal e �e�ador, supra-partidário, 
concomitante cc� a realizaç�o do Plenário Nacional, istc e, na tarde do dia 20, 
para a ado;�o, peles mes�os, de uma platafor�a m!n1oa de propostas �opulare� 
para a nova �onstitutç�o. Ao �ue tujo indica, essa reun1�0 se realitar� eietiva
�ente, e terá grande reper�uss�o, inclusive dando ao Plenário maior peso pol!
t1co no pro:esso constttuinte. Os Plenar10s e Ccmites dcs vários Estados J� 
deve� ter recebido côp1a ja carta do PlenAr10 de S�o Paulo, dirigida aos candi
datos, prop�nào a reali:a.ç:Jo dessa reun1:io. O F·i'en.\r10 de Slo Paulo sugeriu 
igualmente �ue os Plenários e Com1tês e�tste�tes mandassem c�pias da carta aos 
candidatos de seus Estados considerados confi�ve1s. 

O desenvolv1�ento dessa tniciativa im?lica na ela�oraç�o de uma proposta de 
platafor�a mln1�a 1 a ser adotada def,n1t1vamente na re�ni�o do dia ZO. Para que 
essa plataforma possa r�fletir o trabalhe fe1to até a�ora na �iscuss�o po�ular 
sobre a Const1tu1ç3o, é i�portante Que todas as propostas que sa1rem no dia 7 de 
Sete•bro seJam encaminhadas ao Plenar10 de S�o Pa�lo no �ais �reve prazo possí
vel. Mas é certo Que a plataforma 3fn1ma a ser adotada pelos candidatos n�o 
podera conter todas essas propostas, �as somente aquelas que seJam conse�sua1s 
entre o maior n��ero possível de candidatos QJe comparecere�� 

Prccurare�o5 1r comunicando a todos bs ter�o� da plataforma que for sendo ela�o
rada. E na r�un1:io do Plenár10 anterior a ,  eun,,o dos candidatos decid1remos se 
a adotare�os Lcno plataforma tambe� do Ple��r10, ou se este preferir� ad�tar um 
conjunto �a1s a�plo de propo�tas populares. 
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(Pl'vfDB/BA), que foi o .iutor do substltuti\lO vitorioso no item relativo à reforma 
. agrária; de Alysson Paulinelli (PFUMG) e de Rohcrto Cardoso Alvc., 
(PMDB/SP), que imediatamente se dcslocarall) para o gah111c1c do relator IJcr
nardo Cabral (.fin,u da tarde do dia 15 de junho), onde ficaram reunidos, a portas 
fechadas, por cerca de meia hora. 

Jorge Viana saiu dessa reunião afirmando que o relator Bernardo Cabral 
já havia mudado de idéia e se convencido de que a sua proposta para a Refonna 
Agrária (que juntamente com as formuladas pelo senador lrapuan Costa Júnior 
para o item "Princípios Gerais", e pelo deput:ldo José Ulysses de Oliveira, para o 
item "Questão Urbana e Transporte", haviam derrubado o Relatório e o sul)sti
tuúvo do senador Severo Gomes) conslilllfa o "único instr�rnento possível de via
bilizar a implantação da reforma agrária". Para reforço de seus pontos de vista, 
Viana afirmava existirem, no pais, 144 milhões de hectares de terras que aind_n 
não foram conquistados e que, por conseqüência, a terra pnxJuuva não podena 
jamais ser objeto de desapropriação, nem a reforma agrária mstrumt:nto de in
tranqüilidade no campo. 

Jorge Viana fez questão de continuar a esmiuçar e justificar sua propos1.c.. 
De acordo com ela, caberá ao Congresso Nacional, a cada ano, defuúr as áreas 
prioritárias para fms de reforma agrária. Ao proprietário de terra deve ser ga
rantido o direito de defender-se (e ao seu patrimônio) na Justiça, a qual compete 
em última instância, decidir se uma área é ou não passível de desapropriação, 
num rito sumário de, no máximo, 60 dias. 

O deputado Jorge Viana acusou ainda a imprensa de �r responsável pe
la.� declarações (primeiras opiniões) de Bernardo Cabral. Segundo diSse, o relator 
da Comissão de Sistematização estava sob a influência do que a imprensa noti
ciou sobre o processo de votação na Comissão de Ordem Econômica. Além de 
deixar implícito que o noticiário havia sido faccioso, acabou acusando explicita
mente a imprensa de estar a serviço de "grupos que querem a revolução no Bra
sil". 

Menos radical, o presidente da Comissão da Ordem Econômica. deputado 
José Lins, 24 horas depois da votação, admitia que era preciso melhorar o Ante
projeto. A sua expectativa era que isso ocorresse Jiá na Gonússão de Sistematiza
ção. José Lins confessou que a apresentação de trêsSllbstitutivos (e a aprovação 
dos respecúvos requerimentos de preferência de votação), cada um rela:liivoJ1.1um 
dos capítulos do substitutivo elaborado pelo relator da Comissão, tinha iClilDlD 

objetivo "conter as propostas de Severo Gomes e não imprimir uma filoso'fila10) 
aos ternas que ali estavam abordados". 

Independente dos resultados de outras Comissões, que também revelaram
se conservadores e até retrógrados, a questão da reforma agrária foi a que te'll!e 
maior repercussiio. As discussões não ficaram restritas ao Cont>'Tesso Consti
tuinte, mesmo porque foi o tema que mais mobilizou os segmer diretamente 
interessados na questão: de um lado, os trabalhadores rurais, qu, ir 1areceram 
à votação sob a liderança da Contag e, de outro, os latifundi ú iados da 
UDR, que também se fizeram presentes, promovendo ' da suas 
propostas anti-reforma agrária. 
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Dentre os vários desdobramentos que se seguiram à votação do ó.lúmo dia 
13 de junho, cumpre destacar as avaliações que, sob a liderança da Con!Jlg, estão 
sendo formuladas, no senúdo de se aumentar a pressão popular pela reforma 
agrária que atenda \às aspirações dos trabalha.dores rurais, agilizando e procuran
do tomar mais amplo e efetivo o processo de recolhimento de assinaturas de 
eleitores para encaminhar o articulado da CNRA, quando a matéria for à votação 
no plenário. 

Outras entidades da sociedade civil também se articulam com vistas a faz.cr 
avançar cm termos constitucionais o espaço legal para a implantação da refonna 

awria-

<Jê«a..ddelti (qu.inz.c) constituintes, em sua maioria historicamente 1dentifi
oadooscomoo�istas, reuniram-se na Conferência Nacional dos Bispos do 
BhlsiUP.31&-ia.vaJer o resultado dos uabalhos aa Constituinte, acé o presente, com 
�B.isni,s D) Gaact.ldo,l?adur.,, D. Benedito Uchôa e D. Francisco. Neste encontro, 
o-�rdâacum·-<l:àmissão Pastoral da Terra, Hamilton Pereira, fez um rc
la.to.•do.:OCIDlt) 03.,ag_ricruDmes sem terra haviam recebido os resultados dessa pri
mcira:tfàsc:dà. ClOnsWllu:ltt. O relatório que foi aprovado oa Comissão da Orocrn 
Ei:ooô.mica;,em1S®S,ttêsc:ap0u.los, mas sobretudo no que é especffico em relação 
ã,nüruma agrária1.1XtYeb.:>a. segundo ele, o quanto a luta dos trabalhadores rurais 
passa:ao largo da:.1![0CCSSO político, confonnc se desenrola no Con$?íesso Nacio
nal. Segundo ele;. �-se uma ruptura, de conseqü!ncias amda não <1cunea
das, entre o coogxcsso constituinte e a sociedade brasileira. "Estan10s camioban
do acelera.dàlnente: para o s&u.lo 19", sentenciou Hamilton. E mais, advertiu que 
.. os resultados da COOS-tituinte nos remetem para uma situação mwto difícil: a ra
dicaliraç� de mais de cinco milhões de familias camponesas". 

O �imismo da Igreja. em especial do assessor da CPT, foi contraditado 
pelo ex-deputado João Gilberto. Segundo ele, embora a Constituinte tenha mc
n:cido o descrédito generalizado, não se pode acusá-la de fracassada. Os resulta
dos atua.is, acrescentou, não passam de projetos, que ainda não se converteram 
em lei. Ele alertou que o momento mais sério será quando a Comissão de Siste
matização iniciar a elaboração do substitutivo, diante de um volume de emendas 
que deverá ser superior a 30 mil. 

O deputado Oswaldo Lima Filho se manifestou colocando cm dõvida o 
otimismo de João Gilberto. Apreensivo, Lima FJlho denunciou a existência de 

uma aliança entre as multinacionais, representadas por constituintes do calibre de 
Delfim Netto, Alysson Paulioelli e Roberto Campos, e o latif6ndio. Acrescentou, 
ainda, que fazia tal denúncia com base em documentos recebidos de organizações 
norte-americanas, segundo os quais interessa às grandes empresas estrangeiras 
os resultados af.6 agora alcançados e que lhes permitem maior facilidade para in-
gressarem no território naciooa.L 

Lima Filho confirmou as declarações do assessor da CPT - Hamilton Pe
reira. de que o latif6ndio deixou de ser área exclusiva de exercício de poder (po
lítico e econômico) dos "coronéis" do campo. Hoje, o latiftlodio é a extensão dos 
conglomerados financeiros, das grandes empresas lais como o Bradesco, o Ba
mcrindus, a Volkswageo, a Bourdoo e outros. 
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As colocações de Lima Filho foram ratificadas pelo senador Mansueto de 
Lav<;>r (PMDB/PE), com algumas reservas. Para ele, a Constituinte assumiu uma 
posjção SéCundária diante dos problemas sócio-econômicos e polí111.:os 4ue preo
cupam o povo brasileiro. Para o senador Mansueto, menos pessimista que Lima 
Filho, na Comissáo de Sistemaúzação será o momento de, em bases mais con
cretas, se poder avaliar o poder de fogo das facções (interesses antagônicos) 
existentes no Congresso Constituínte. 

O deputado Egydio Ferreira Lima (PMDB/PE), muito otimista, declarou 
que os resultados desta primeira fase "revelam o desespero momentâneo dos 
conservadores". Entretanto, "o aparente perder agora não significa uma derrota 
total". E acrescentou que; - "No plenário esta situação será revertida, quando 
cada um tiver que mostrar o seu rosto·• e, além disso, "a possibilidade de apre
sentação de emendas populares ao Congresso Constituinte é urna oportunidade 
que não deve ser desconsiderada". 

Além dessa, outras reuniões e articulações têm sido buscadas por consti
tuintes e representantes de movimentos sociais que dc:.ejam uma Constituição 
mais progressista. Segundo o JJder do PMDB na Constituinte, senador Mário 
Covas, a esquerda está elaborando uma estratégia com vistas a corrigir todas as

distorções (retrocessos) ocorridos até o momento, e mais, obter avanços durante 
a fase de votações no plenário. Mário Covas não quis nem mesmo s.inalizar qual 
ou como seria esta estratégia, sob o argumento de que se assim o fiz.esse estaria 
municiando a direita. Entretanto, conforme foi possível apurar, alguns parla
mentares afinados com as idéias progressistas não pretendem oferecer muitas 
emendas ao esboço que já está sendo montado na Comissão de Sistematização. 
Eles preferem se guardar para levar suas propostas ao plenário da ANC. a fim de 
que não se percam entre o elevado número de emendas que, fatalmente, serão 
apresentadas. 

Por outro lado, os deputados Oswaldo Lima Filho e Plínio de Arruda 
Sampaio (PT/SP) informaram, durante a reuniâo na CNBB, que estão fazendo 
um levantamento dos votos existentes no PMDB contrários à reforma agrária. 
Segundo Lima Filho, já foram detectados cerca de 100 votos, A rutemativa, se
gundo sua opinião, está em se colocar o "povo na rua, único instnunenlo capaz de 
pressionar o Congresso Constituinte". 

O deputado Anhur da Távola (PMDB/RJ) apontou outros caminhos: � 
pressâo direta sobre o presidente da República (ele acredita que Sarney não � 
teja "devidamente alertado por sua assessoria de que deveria comandar a transi
ção e não ser uma de suas vítimas"; 2) pressionar o PMDB, cob,rando-Jhe seus 
compromissos com as mudanças; 3) não esquecer o PFL. Segundo Távola, não 
tem havido uma busca de aliança com os que, mesmo no PFL, têm um pensa
mento (e posicionamento) mais liberal. Além disso, até agora as forças progres
sistas não se preocuparam em compreender a dinâmica interna do PFL. 

Ili - Conclusões 

O acompanhamento da questão a6rária, em geral, e da reforma n 
especial, na Assembléia Nacional Constituinte passará, a partir do pr 



fletir a dinâmica, o ritmo e o âmbito diferenciados com que tais questões passa
rão a ser tratadas. Até o próximo dia 15 de julho, o relatório a ser formulado pela 
Comissão de Sistematização deverá ser votado e encaminhado, já sob a forma de 
Projeto Constitucional ao plenário da Assembléia Nacional Constituinte. 

O Tratado da Comissão de Sistematização deverá resultar, no que se re
fere à reforma agrária, em propostas mais coerentes e menos conservadoras e 
contraditórias do que as aprovadas pela Comissão de Ordem Econômica, o que, 
em princípio, também não garante a proposição de dispositivos que signifiquem 
um avanço real em termos comparativos com a legislação vigente. Na opinião de 
segmentos mais progressistas da ANC, as possibilidades efetivas de avanço, no 
sentido de se estabelecer princípios constitucionais capazes de garantir e agilizar 
o acesso à terµ por parte dos milhões de trabalhadores rurais que ainda mantêm,
em geral, unu postura de espectativa em relação aos trabalhos finais da Consti
tuinte, só poderá se viabilizar nas votações plenárias, e se contar com apoio sig
nificativo da sociedade civil (ademais, é claro, de toda sorte de negociações que
se processam não apenas intra e interpartidariamente, mas sobretudo, entre os
principais intcre&es econômicos, políticos e sociais representados).



REFORMA AGRÁRIA E CONSTITUINTE 

BrQJU;o/ina Felleira de Araújo• 

1. Preliminares

Na noite de quarta-feira, 110 de junho, o senador Severo Gomes realizou 
uma reunião com a presença doi, constituintes Dei.fim Neto, Roberto Campos, 
Rosa Prata, Roberto Cardoso Alves e o presidente da Sociedade Rural Brasilei
ra, Flávio Meirelles. Seu propósito era chegar a um acordo. antes da votação, que 
seria iniciada na sexta-feira. Pr:-"j•nte ainda, como representante da ala progres
sista, o vice-llder do senador Mátj� Covas, o deputado Euclides Scalco. 

O relato é do deputado Roberto Cardoso Alves - "Em dois pontos clc5 
não cede':°, nem nós. Eles n� qufrem definir claram�nt� �. não haverá refor
ma agrária em terras produtivas.! Nós queremos a defimçao âo,que venha a ser 
produtivo, o aproveitamento �onal. Tem que incluir nesle item da Constitui
ção que a lei ordinária vai élefinir 1t> que é aproveitamento r.aoianal, terra produti-
va." 

"Num Estado que não tem condições de garantir a v.iabilidade da peguena 
propriedade rural", prossegue Cardoso Alves, "que hqje'fttravessamomentos.di
ficílimos, com grande número de iexecuções, por dívidas, que têm' levado.ai� 
proprietários até ao suicídio, um !Estado que não tem condições de oferecerlfi.. 
-nanciamento para a produção agriicola a juros baixos e a longo prazo, num:Esta
do em que a agricultura em geral ;atravessa sua fase maís desfavori$veI. quem.�se 

BraocoUoa Ferreira Pereira de Aradijo é socióloga, murre em Sociologia da Desvu,bh,i. 
mento pela UnlJ. Awora de "O Es.tado e a Reprodução da Pequena Propriedade Ruróf.'. 
UnlJ 1980; "A Terra e o pequeno agricultor dafronuira agr(cola". IPLANI/PEA, 1983. 

• Este relaufrio resuila do trobalho de acompanhamer110 da Quesrfil) Agrdria no ANC que 
vem sendo reali.zado de forma arricu'fada pelo Cet!ec e SOL/UnB, integrando as atiwkuks 
da Ceac/Unb. Dele participaram o Professor 10110 GABRIEL TElXEIRA (SOLIUnB) e as
jornalúra.s MARIA CECD.JA PIRES OE SA e ROSANE ANDRADE GARCIA. A responsabili
dack pela articu/açék> e redaçdo � l da soci61.oga BRANCOLJNA FERRE"?A PEREIRA
DE ARAÚJO (Cedec/SOLIUnJJ).
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amte com autoridade para por ou impor produção racional à terra, se os órúcos 
meios que o lavrador encontra são seus próprios meios, porque o Estado não dá 
nada? A produção varia segundo as épocas e as polfticas adequadas. O Brasil 
colhe uma supersafra, cresceu 20% o setor agrícola, de 53 para 65 milhões de to
neladas de grãos. Ora, para o custeio agrícola, os bancos, nos meses de agosto, 
setembro e outubro do ano passado, praticavam juros baixos, porque o Plano 
Cruzado CS\a'éa.no auge de sua operacionalidade. Isto levou o país à supersafra. 
Este:JUD.,�. É preciso que a produtividade não seja um valor absoluto, mas 
�patLbblecido pelo Ministério da Agricultura e não pelo Incra." 

'"fiktsmão.,querem abrir mão de garantir a imissão de posse, para o Incra, 
dtoiináYcl,dcsaP1(>priado, por força do próprio ato declaratório de interesse so
aiàll.Nib,conw;or,do com a icnissão de posse imediata. porque o Incra tem terras 
de:sagmP,Jiàdâ3,Jn, mais de 10 anos sobre as quais não fez reforma agrária. Isto é 
sáígarai�opnaçâo.ie: não para fazer reforma agrária. é para debilitar o con
ccilqicfi::wapficd.ad.e:o:nãoJpa;g,democratizar o uso do solo. O Supremo Tribunal 

/I:'édcmll8'l3l:>a!dt;rc..v� por unanimidade, o decreto presidencial da Faz.enda 
lronilo},no,Máto,@�dai5ul. Isto mostra o quanto uma desapropriação para 
liíu;,dé �� p<?Kfe �errada.Como não delegar ao proprietário o 
�dí:!re<:JJm:m?.'�tes pontos, o PT, o PC do B, o PCB não abrem mão e 
nlís, tuntiéín.n� •. Nõi;; não- queremos que nenhum ato do Poder Público seja sub
traído do; Poder; J.udiciiuio, e. por isso, também a imissão de posse, porque o re
gime democrático seear.1Cteriza pelo apelo de tudo ao Poder Judiciário." 

"t}ifncra" - prossegue- "tem desapropriados 100 km ao longo de todas as 
rodovias federais e- não, faz a reforma agrária porque não quer. A regulariz.ação 
fundiária é; outro processo de demooratização do solo. É isto que proponho em 
minha emenda. É preciso fazer o levantamento do soJo brasileiro para saber quais 
as tenas dos índios, etc. Ora. quem prega a reforma agrária só está querendo fa
za a desapropriação. É preciso de crédito fundiário, tecnologia e trabalho, tem 
que fazer tribuiaçâ'o regressiva e progressiva. A terra que produzir além do que 
for estabelecido como produção definida como racional tettí um bônus corres
pondente à diminuição de impostos." 

Roberto Cardoso Alves propõe ainda "a colonização particular e a oficial e 
a dcsap.ropriação por interesse social para fins de reforma agrária sobre terras 
improdutivas". A proposta de Severo Gomes "contém uma filosofia embutida 
que é a de levar ao enfraquecimento da propriedade particular e à estatização de 
propriedade. O projeto é molhado desta filosofia". 

Essa reunião, realizada na residência do senador Albano Franco, contou 
ainda com as presenças do ex-ministro Alysson Paulinelli, e dos deputdos Afif 
Domingues e Mauro Campos. 

Segundo Roberto Cardoso Alves, houve acordo apenas quanto ao mono
pólio do _petróleo, porque o senador Roberto Campos abriu mão de sua posição, 
o que permitiu a manutenção do mesmo,

2.Votaçáo

A interpretação dada pelo deputado Ulysses Guimarães a uma consulta do 



�residente da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrá
. na, deputado Ed.ison Lobão, de pj�nnitir substitutivos ao relatório do relator, 
quando se tratasse de rnatéri,a "co�relata", foi mantido na comissão temática da 
Ordem Econômica. Ulysses deixo a critério dos presidentes a int.erpretação do 
que seria "correlata" e, assim, pcnrnitiu que o senador José Lins simplesmente 
desconhecesse o relatório do senador Severo Gomes, dando preferência, na sex
ta-feira à noite. à votaoão dos sub!stitutivos apresentados pelo senador Irapuan 
Costa Júnior (para Princípios Genr-5>, pelo deputado José Ulysses de Oliveira 
(para o capítulo da Questão Urbana e Transporte), e do deputado Jorge Viana 
(para a Questão Agrária). 

As discussões na madrugad de sexta-feira, entre conservadores e pro
gressistas, que não aceitavam a dec:isão de Lins, acabaram em pancadaria. Não 
adiantaram os debates que duraram quase 2 horas, onde até mesmo o senador 
Mário Covas tentou, com o auxílio ido Dicionário Aurélio, discutir com o presi
dente da mesa o que seria "correlatq". O vice-presidente da Comissão, deputado 
Hélio Duque (PMDB/PR), ligado aos progressistas, renunciou ao cargo, sendo 
substituído, no ato, pelo deputado JalJes Fontoura (PFL/GO). A sessão foi sus
pensa à uma hora, por falta de co1rdições no plenário, onde o tumulto torr 
conta. 

No sábado, com a retirada do, plenário dos progressistas, os substitutivos 
foram aprovados, por maioria absoluta. O deputado Roberto Cardoso Alves fez 
um pronunciamento, ao final, defendendo que o relator Severo Gomes deveria 
comprometer-se, ao levar os substiltulivos para a Comissão de Sistematização, 
com fidelidade e compromisso co� cada item ali aprovado. O senador Mário 
Covas, líder do PMDB na Consútuinte, defendeu o senador Severo Gomes, num 
discurso emocionado: 

"A ninguém eu impus votos", disse Mário Covas, "sei que era penrniúdo 
substituir os constiruintes das Cornis,ióeS e sei que companheiros de outros parti
dos foram substituídos ao longo das .reuniões. Mas �sta liderança ficou aqui, sa
bendo que a maioria sequer votaria no relatório sob o artificio de passar por cima 
do regimento. Exigir-se de quem queir que seja que se comprometa eternamente 
com o que aqui foi votado é uma viol.ência de ordem moral inaceitáveL Me pare
ce desaconselhável que se pretenda fmeter mais uma violência contra mais ;al
guém, contra o relator. Não há com1t obrigá-Jo porque, a contráno senso, -serin 
obrigar os que votaram contra a aceit estes substitutivos. Espero que o de,ptrta
do requerente avance posteriormente no tipo de idéias que defende, aproxin:um
do-se mais do programa do partido o qual pertence. O nosso compromiss.0 � 
com os que nos elegeram. Mas não s ,1 isto. Eu fuj eleito com 7.9 milhões de'1ro
tos, e é a primeira vez que digo isto, 

,
porque fui candidato do PMDB. E por isso

tenho compromisso não só com os ejleitores, mas, também, com esta legendnce 
com o seu programa. Uso esta tribuni!, senhor presidente, e acho que devo isso à 
opinião pública, - não sei se isto chegká a ela, - mas tenho consciência 1bsoluta, 
tranqüila, que se algum acordo não se fez, não foi por falta de vontad jesta li-
derança. Espero que se caminhe. amanhã, sob outras circunstância< não se 
caminhe sob as violências cometidas 1qui. Não há ninguém que i saüs-



-

-

feito. Todos nós, vitoriosos ou perdedores l:artegamos garfamos ao mesmo resuJtado sem a nece�idadc de sub��::::s"�:d� ����
ch�

dos outros. Pela tolerância que teve esta presidência co lid 
IO ncia 

..t.,,.,_ 
• • m esta erança, cu agro.....,_.,, por me pcnrutir.,.uma palavra com relação a um homem scnad Se G dem · - or vero ornes

� �
e �ren, é 

os a respeitar, que procurou de todas as formas O acordo 
�:°

dá
oc
li ·- ao.

S 
mgu m te� autoridade moral para lhe cobrar posições. Ninguén: -"._ çoes. enhor presidente, há professores demais nesta ,...,.M N- ,.,_ · _ . ---. aouue1gue nao 1cvo um.travo amargo na ooca pelo que aqui aconteceu. Chegou-se 80 fim

desta,� Espero que �_tarde possamos chegar um pouco mais perto das m-andts,olãs,ononnes aspi.raçoes populares. Sei que nisto todos, e O relator Se
V'CCOJ�.em.especial, terão um papel fundamental a desempenhar" concluiu 
mscnadàJrNlfimt;Covas. 

' 

�idb�, a Co�ão de Onlem Social conseguiu aprovar proposta do 
dcputadb·�wning� ILeaaelli (PMDB/BA) que, por 56 votos a 5, inscreveu no 
textmda:&ub�titut:oo»oosenado6 Aimir Gabriel (PMOB/PA) que: "Todo traba
lliadarrurelltcnf�assegurado à propriedade na forma individual, cooperati
va,. condbminial! � ou mista para o desenvolvimento de suas ativida
des-''; e:qµe:o}Estad°o, seno icspoosável pela desapropriação das terras, "a serem
pagas,eiatítulbs,dadtvida agrária". 

ll- -AS PRLNOPAIS REAÇÕES AO ANTEPROJETO DA ORDEM ECO
NÔMICA/REFORMA AGRÁRIA

No último día 15 de junho, o presidente da Comissão da Ordem Econômi
ca. deputado JoséLins (PFL/CE), entregou, formalmente ao relator da Comissão 
de S.istematização, deputado Bem.ardo Cabral (PMDB/ AM), o Anteprojeto 
aprovado, em sessão tumultuada, no dia 13 de junho. Na ocasião, José Lins reco
nheceu de viva voz que o rclat6rio merecia reparos, principalmente o item que 
trata da reforma agrária, já que o mesmo fora votado sob wu clima de "emula
ção" que não permitiu que o mesmo pudesse refletir "uma filosofia de uma .re
forma agrária". 

Em resposta, o deputado Bernardo Cabral declarou reco�r que tinha 
havido um �trQcesso no tratamento dessa questão, salientando, ainda, que "fi
camos aquém do Estatuto da Terra". Contudo, acrescentou que peJas próprias 
atribuições de competência da Comissão de Sistematização, ele não poderia faur 
nada nessa prtmeira fase, que apenas deve se limitar ao ordenamento das pro
postas recebidas das comissões temáticas. O primeiro esboço da nova Constitui
ção, segundo ele, não poderia ir além ou contra o estabelecido nas Comissões te
máticas, o que pode ocorrer nas fases seguintes, quando o esboço que elaborar 
oomcçar a receber emendas dos constituintes. Seu parecer e � respectivo Ante
projeto, à que Bernardo Cabral se refere como primeiro esboço, deverão estar 
concluídos e ser apresentados no prórjmo dia 26 de junho. Assim, somente após 
esta fase, o .relator Bernardo Cabral admitiu a possibilidade de redigir um texto 
que pudesse atender às ex..igências populares quanto à reforma agrária. 

A reação de Bem.ardo Cabral ao Anteprojeto da Comissão da Ordem Eco
oômica chegou, no mesmo dia, ao conhecimento dos deputados Jorge Viana 
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forço de unidade entre diversas entidades populares que defendem a 

reforma agrária <*). Sustentando os mesmos conceitos defendidos pela 

CNRA, o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário-MIRAD e o 

INCRA apresentaram documento semelhante, defendido pelo então Minis 

tro Dant2 de Oliveira. 
' 

Os principais aspectos dessas duas propostas remetem a re 

formulação da estrutura fundiária do pais pela adoção do conceito de 

obrigação social da propriedade; penalização gradual, face ao descum 

primento da obrigação social, que implica desde a perda sumária à de 

sapropriação por interesse social; E�stabelecimento de um limite de 

área máxima para as propriedades rurais no pals; imissão automatica 

de posse da União, no 1m�vel desapropriado; e pagamento da indeniza 

çio em Titulas da Divida Agrária (Tr>A), com base em valor declarado 

para efeito de pagamento de impostos pelo proprietario. 

Os grandes proprietários rurais estiveram representacos, 

nas Audi�ncias PGblicas, pelo Presidente da Sociedade Rural Brasilei 

rr:i - SRB, Flávio �cll0.s de Menezes. Srgundo eles, do ponto de 

t·1 1 ncl�itu.:il, .:i propt ic•d,1cJc, aprcscnt<.1-:,c como direito fundamental 

individuo, estuário de sua poupança e garantia de liberdade 

dade econômica como parte indivisivel do conceito de liberdade. 

vista 

liber 
1 

A -

tctra e um dos produção, ao lado do trabalho, da tecnolo 

CJ i .i, do capita 1 e clr:i empresarial, dentro do ;iclo 

prooução agricola ... e sua função social é produzir pé:ra a sociedaõ�: 

qut• se urbanizou (**). A pol1tíca fundiária, i.e., o disciplinamento da 

1,osse e uso da tcrrr:i, �prcs0nta-se,apenas,como um capitulo ( embora 

impc,rt.:intc) da pollt:1rn ilgrTcola. Ao Estado não cabe condicionar a 

pt<'pri.cd.:ic.lc da Lcrra .i sua função so1-i_al, mas apenas criar as condi 

ç00s para que o desenvolvimento possibilite à propriedade, sem limi 

te de tamanho, desempenhar a sua função social. 

1, l II prnpni.t., ela r.�lll/1 ,: 11 oi 1.I, p,· 1., r.llN l llr./r.r l / f\Olll\/ 1 OASr/CGT /Ulll / 1 N( SC/C l MI /Hov i Men to Jo 1 r t� 1 

Jha<lores Rurai, St:ll' 1 er'r, loral Upr!r�ria/lfovi·apnto rlat irnü de Defesa dos Direi tos Hu.,1r: 
fli11r1•·,o• de Goi ;. /l�''i/í1llll'/r: ll/llC:1111/UJOíl I inho1 li e CUI. loi �prr•-;enlada inici 1 l r.irn•,, 1 

mi,.•.;ut cL1 Pol {1 i, • l\qr f, 1111 ,, l 111 Ji.�ri.1 ,, ,L1 n,-f'orrn1 A cir ;',r i,1 na audiÔ rir ia com il t\8Rfi ,r : , ."'! 

d,· d,ri I de IIJIJ7. 

{" r,,,,11rl"nlo eh 'Píl, ,•11fn•p1, , 1 1l 1m1nt.1rr•, il,,r,nle 1 i �nr ia. 
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Os deba Lcs po 1 ,1 ri za rum-se? cn tre essas duas concepçocs e a 

divis�o expressou-se em termos de propostas para o texto constitucio 

nal na votação do Relatório da Subcomissão. 

O Anteprojeto do Relator da Subcomissão baseou-se no "arti 

culado'' apresentado pela CNRA e, apesar de conter significativas mo 

dificaçÕes, resguardou o necessario para dar ao Estado condições de 

desenvolver uma politica de reforma agraria. o Deputado Rosa Prata 

(PMDB-MG) apresentou um Substitutivo contrário ao do Relator,subscri 

to por mais dez constituintes da mesma Subcomissão, todos 

tando os interesses dos grandes proprietários rurais. 

represe� 

O Substitutivo do Deputado Rosa Prata reflete as posiçÕe� 
defendidas pelos grandes proprietários de terras e remete à lei orar' 

n.;t-iêl definições CJW', •;(•q1111<10 ,1 CIHU'. e o MIRJ\D/INCRA, deveriam estar 

conli<J.:is no lcxlo con:.Líiucio11ül. 1�; o caso, por exemplo, da dcfjni 

c;�0 do gue denomina 11 p r 0pricdade improdutiva", conceito utilizado im 

pt·c1pri<1rncntc, um.:1 vez que irnprodutLvu é a terra incapaz de produzir, 'À. 

ou ��ja, csLéril. Pl 1 1 rno U vos Ól..ivJ.o:--·, 
-

nao e esta que se quer passj._ 

v0l de desapropri<1ç::io p.:irê.'\ fins c1c reforma agrária. 

Remete ainno para lei ordinária ou complementar o processo 

de desapropriaç�o; as condiç�es ae legitimação da posse e de pref! 

r�ncia para aguisiçÊÍo de terras pGblicas; e as disposiç;es sobre os 
- - '*) - -

j nst rumentos do pol j t ic:-u f.undiaria . Propoe ainda a criaçao àe um,. ,)
Lei l\C]ricola Complcnv•nLar, tJUC deveria regular a a.tividade rural,de 

fi11indo os crit6rios �r aplicaç�o da política agricola. 

r, i nc1J 1,1rn' r , n S11bs Li l u Li vo elo Deputado Rosa Prata asscg� 

no :-;cu l\rl1qn � ·, 1i.:1r:1<11·,,ros 3 ° (' 42, a aceitação de Tit�los àa 

:ii v iaa l\grária - 'J'Dl\' s como meJo de fn1gamento de qualquer tributo fe 

<'it' r u 1 , j sentanclo os 1nopr i t' t ár· i os elos "impostos feder ais, cs1 adua is 

e ritunicipais quo incidem sobre ,1 trunsferência da propriedade objeto 

.... 
• 

--
ti de c1e snpropr J açao ... O processo de reforma agrária não possui ai c� 

rater de sançÊÍo aos proprietarios faltosos e, no caso, duplamente 

( • \ f'l,,finici.,s no doruml•r1l11 , r,r1•: .\"$!'111 :1111111110 e· colpni,,1ção, lribut.açà o , crédito funJiári (I � dc,;�n,11 

J'I Í IÇ,10. 
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faltosos por terem também sonegado impostos, tornando-se,_ pelo con 

trario, um mecanismo de premiação que os isenta de suas obrigações 

civis. 

Encerradas as discussões na Subcomissão, no dia 23 de maio 

de 1987, o Relator apresentou o 22 Anteprojeto do Capitulo referente 

a questão agrária na nova Constituição, ao qual foram propostas 277 

emendas, versando sobre diversos artigos. 
-

A sessao de votação, que se seguiu no Plenário do Senado, 

foi marcada por um forte clima de tensão, tendo sido suspensa por d� 

versas vezes em função dos incidentes e tumultos generalizados que 

ali se verificaram. As galerias encontravam-se lotadas, de um lado 

por representantes de trabalt1adores rurais, coordenados pela CONTAG 

e,de outro, por representantes dos proprietários rurais, organizados 

pela UDR que ain, a não havia se apresentado explicitamente como poE_ 

ta-voz dos proprietários rurais na Constituinte. 

Uma avaliação prévia do resultado da votação,realizada por 

l'rprcsentantcs dus < nLi<lüe10s guc compõem a CNRA, indicava que dos 25 

membros titulares d.:-i Subcomissão, 13 votariam a favor do Anteprojeto 

do Relator e 12 se posicionariam contr�rios, o que não significava, 
-

portanto, a garantia de possuir maioria para aprovaçao do Anteproj� 

to do Deputado 0s,valdo Lima Filho. De fato, sucedeu que, por motivos 

ate o presente momento inexpLicados, o Deputado Benedito 

(PNDB-PA) não se encontrava presente em plenário no inicio 

Monteiro 

da ses 

silo, tendo sido su l·)�.; ti tu Iao pelo Deputado José Mendonça de Moraes 

(PMOíl-MG), not6rio ronsrrvador e aliado �s posições do Deputado Ro 

::.i Prata. 

Durante esLa sessão verificaram-se ações arbitrárias e ca 

suisLicas do Preside11te da Mesa, Deputado Edson Lobão (PFL-MA), as 

quais se seguiriam outras semelhantes, não apenas nessa Subcomissão, 

mas tarnb�m na Comiss�o da Ordem Econ�mica. 

A principal delas referia-se a decisão de permitir a apr� 

scntaçao de Substitutivo para votaç�o integral em bloco, em contrap� 

siçno ao Antcproj0to do Rclnlcr. Embora não prevista no Regimento,c! 

e.. 

..; 
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sa decisão foi acatada pelo Presidente da Mesa que encaminhou, sob 

fortes protestos dos constituintes progressistas, a votação de pref� 

rência para o Substitutivo Rosa Prata, anulando-se por completo o 

trabalho do relator. A ausencia do Deputado Benedito Monteiro,que se � 

encontrava em Belém do Para, permitiu a aprovação da matéria.Os cons 

tituintes contrários à desobediência ao regimento, recusaram-se a 

votar. O Substitutivo, que nunca havia sido discutido, nem cuidados� 

mente examinado pelos constituintes, foi aprovado por 13 votos a ze 

ro e, em seguida, colocado em votação por destaques. 

Ao iniciar-se esta segunda votação, chegou ao plenário o 

Deputado Benedito Monteiro, que alguns parlamentares foram buscar el 
Belém, tão logo o l0calizaram. Com a µresença do Deputado Benedito 

No11Lciro, a corrclaç�o �e forças inverteu-se,e um a um foram sendo 

derrubados os arliyos �o Subslilulivo em votação. Finda a sessão,res 

taram, como Relat6rio �inal da Subcomissão de Politica Agrlcola, Fu� 

diária e da Reforma Agrária, apenas dois artigos, versando o prime� 

ro sobre a funç2io soei ,1 1 clét rnopr..i cdac1c e o segundo sobre a criação 

de Varas de Justiça Agrária, na Justiça Federal. O Deputado Oswaldo 

Limu Filho apresentou, cnt5o, um Relatbrio Final da matéria vencida, 

que enviou à Comissão dç1 Ordem Econômica. 

Na Comiss;o dn Ordem Econômica, o Relator, Senador 

Gomes, procurou toali2J1 um acordo entre as diversas posiç5es 

;,evero 

exis 

tentes na Constituinte, visando conseguir a elaboração de um texto 

aceitável pelas diferentes tend�ncias. Embora tenha realizado di 

versas reuniões, não logrou aJcançar o objetivo desejado. 

No dia 12 de• junho ele l.987, realizou-se a votação na Comis 

da Ordem Econ�mic�, desta vez no Plen�rio da cimara dos Deput� 

Jos e, novamcnlc, com as galerias lotadas. Pela primeira vez os re 

JHt':�<.'nt.:-intcs d;:i llDI� ick11ti fi,i'lr,1m-sc', gritando cm coro o nome eia cn ) 

Ljc..ldde e aplaudlnào de ué. o St.!u llL1cr, Ronaldo Caiado. 
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Seguindo o mesr10 procedimento anti-regimental le:7ado a efe2:_

to na votação da Subcomissão, e através da concordância do Presidente da 

, Mesa, Deputado Jvsé Lins (PFL-CE), a maioria conservadora garantiu 

a aprovação da preferência para votação em bloco dos substitutivos: 

do Senador Irapuan Costa Júnior (no Capitulo de Principies Gerais) 

do Deputado José Ulisses de Oliveira (para o Capitulo de Questão Ur 

bana e Transportes) e do Deputado Jorge Viana (para o Capitulo refe 

rente à Politica Agrícola, Fundiária e Reforma Agrária). 

A aprovação dessa propostas causou revolta geral entre 

constituintes de esquerda e o pÚblico que apoiava o Anteprojeto do 

'Senador Severo Gomes, gerando enorme balbúrdia e até agressão física 

entre os parlamentares . A sessão foi encerrada, para ser retomada 

no dia seguinte, sem permissão para a entrada de assistentes nas g� 

lerias. Abrigado por mais um procedimento arbitrário e com a retira 

da dos constituintes progress�stas do Plenário, foi aprovado o Subs 
. / - ' -

titutivo Jorge Viana, texto entao encaminhado a Comissao de Sistema 

tização. 

No Substitutivo Jorge Viana, estão colocados alguns arti 

gos que, de forma transparente, explicitam posições defendidas pelo 

grupo conservador durante os debates, mas que, até aqui, não estavam 

redigidas como texto constitucional. Surge agora um texto ainda mais 

conservador do que aquele def�ndido na Subcomissão pelo mesmo grupo. 

No referido texto, o artigo que caracteriza a função s� 

cial do imóvel rural dispõe em seu parágrafo Único, que "a função 

social é cumprida quando o imóvel: a) é ou está em curso de ser racio 

nalmcntc aproveitado;''. Esta proposição configura-se mais retrógrada i

do que a legislaç�o existente (Estatuto da Terra,Lei 4.504, de 30 de 

110vcmbro de l 964). Como se curacteri7.ar um imóvel rural levando em. 

co11ta o porvir? Somente a racionalidade jR expressa, por exemplo, no 

documento da Sociedade Rural Brasileira - SRN, e já citado anterior 

mente, pode dar conta desta alquimia. 

Parece que o desejo dos proprietarios rurais é ter uma lei 

que, ao mesmo tempo que garanta o direito de propriedade como absolu 

to, intocável, garanta, tRmb�m, um Estado generoso no carreamento de 
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recursos atraves rle crédito, incentivos fiscais, subsidios, etc.
Outro artigo , com a mesma caracteristica do anterior é oguc estabelece que "a lrj dLsporii, p2r2 efeito de reforma agrária,s�bre o processo administrativo e judicial de desapropriação por interesse social, assegurando ao desapropriado ampla defesa." Este artigo, produzido dentro do debate sobre a imissão da União na posse doimóvel desapropriado, transfere para a lei ordinária a definição sobre o processo administrativo e judicial de desapropriação por interesse social, mas garante na Constituição, ao desapropriado, ampla 

defesa. 

Na proposL,1 da CNllA 0 na do MIRAD/INCRA a desapropriaçã.

por interesse social tem um rar��cr de sanção, justamente porque a 

PIPI 1·10<'1.idc n?ío 0:;tii c·111npr indo .i su.:1 0brigação social. 

O parásrul1) 2'' do l\rt.i.go 2 <> <ia proposta da CNRA, que foi a 

mesma apresentada como r;:mcn(1u Popular à Constituinte, é a seguinte: 

" A dcclarac,:;o por inh:;,ressc social para fins de Reforma
�graria opcr� automaticamehte a imissão da União na po�
se do imÓv�l, µe�mitindo o r9gistro de propriedade.
Qualquer contcsLação na ação própria ou em outra medida
judicial sc;mcnte poderá versar sobre o valor 
pelo expropric1nt,-,". 

depositado

N11 p1 i111,·i1, 1'1,i·,,,1 .. d,, c·,111::1 it_uiçrío ,1prcscnl,Hlo relo rcl.;, 

LL11 da Com.i.ssão de S l s Lr•rnu Li ;,:açi.lu, Deputado 13er nardo Cabral ( P!··!DB-A'l), 

o c.ipilulo refcrc11lc 1 c1ucslZio d.:1 Política Agrícola, Fundiária e da 

Rc· I ,�1·m.:1 l\qrár j a f'c, i e� mr•smo ,1p, .. ovudc1, por maior ia, na Comissão da Or 

clem Economica - o S11l>stLt11Uvo do Deputado Jorge Vianna (Pf.iDB-BAl. 

É imporl.:111to frisar o upoio explicito da UDR a este subst1 

tut t\o. Durante• n m,:ncha tié:l UDH cm 13rasilia, o Sr. Ronaldo Caiado de 

cl,11·ou i:i imprcnsél tJuc· o an�cio d.:]guclcs 40 rnil produtores rurais ali 

prl.. sentes era ver o Subs ti tu ti vo Jorge Vianna ser aprovado na : :1 te 

e 

�'
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gra. (Correio Braziliense, 11/07/87, pág. 07).
Em agosto, o relator apre�;enta o seu primeiro substitutivo,alterando o capitulo referente à RE!forma Agrária e, em setembro,apr�senta o segundo substitutivo, conhecido como Cabral II,basicamente, o sentido da sua proposta anterior.
Na apresentaçao do Cabral II lê-se:

que mantem 

- ''Destaque apartado dirigi para o problema fundiário ea reforma agrária. Imprimi ao tema as tendências ãiversas,seguro, contudo, de que a matéria se forra de aspectos p�·1êmicos, tudo a apontar que a diretriz final só surgirá aocurso dos debates plenários, que preciosos subsidies porcerto trarão." 

O reconh0cimcnto cxplicito, por parte do relator, da dificuldade de se encontrar uma posição negociada na Comissão de Sistem�t i?,l(;'ilO, é mais um s11111l clí• clirncnsâo do prqblcma, localizado, no nos
R0 modo de ver, na firmeza dos grandes .proprietários rurais,
, · 1 , · !'i 1. ! t: i r u n d i ü r i os I r .i e I i e i o n , j i s o 1 , ô Q1 p r e s as 1 i g a d as a o e a p í t a 1 f i 

sejam 

t1,1ncc iro, em dcf e sa <Je seus i nte resscs.
Durante a rlaboração do C�bral II, duas novas oportunid!dos de discussão espccific� ocor�eram. Uma, foi no dia 6 de agosto ,em sessão noturna, para discussão tematica; a outra foi a apresent!çio oral das emendas populares.
Na discussio espcclfica sobre a Reforma Agrária, além dos

p.11 t i elos e par J a111c ri t .i I e�; qtH) já h.::iv i arn se rnan ifestado a favor de uma
rC"f0rma, no scnt idn de• ,;r,r 11rna pré condição para a construção da de
mt•,·1 .ic i d, posi.c ion<1n1l'r11 <1 i nl err�Jsantc foi o do Senador Severo Gomes
( Pf•lOíl-SP). O S<:né!füw :,rc•ocupou-se 0m enfatizar o quadro geral de c;.e
s,(111.1ld,1clrs cxisrc 1nll 1 s 110 p.,Ts, observando que "se a democracia é c.1 

c-.im1nlio p.:-ira n rc1 rlt1c;;Íq c1us rksiq11,,l,1udes, ela não poàe convivt"r com
, , .s q i- zi n 6 e s clG s i <J 11 d I d�: d e• !'i e x i s te n L e B no p a l s . "

Em outra oport.unjdadc continuou: "Os que tem for.-1e podem di
zcr que a necessidade, de sup0.ri-1a é inegociável, e isto é justo e
nc�1t.:ivel, �JUC' o di.H1 íto cie miLigá-1.:i é incgo(·iável. Mas, de outro
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-

lado, nao se pode dizer que a propriedade, que o direito de propri� 
-

d.::iLlc e um vnlor .11J�olutu, que seja inegociável." 

No conjunlu de sua cxposiçio,o senador paulista colocou, 

tal corno ja constava cm seu Snbstitutivo na Comissão da Ordem Econô 

mica, que um dispositivo que garanta a imissão imediata da União na 

posse das áreas desapropiaàas para fins de reforma agrária 
, 

e ponto 

ine1ociável. Defende, também, em termos de negociação, que seja dada 

ampla defesa ao desapropriado e se a justiça entender que houve erro 

da União, a indenizaç�o será paga em dinheiro. 

A outra oportunidade para discussão da reforma agrária foi 

dur.:inte a defesa das emendas populares. O Presidente da CONTAG, Jos� 

Francisco da Silva, e o Deputado Esta�ual Vnldir Ganzer (PT-PA) us�' 

,-.ir. ,, tribuna d<1 r"'lSI i 1 u111t('I p .. i·u ,..;r,rcnder a emenda popular. OcoE 

t•• t!llr .:) CU'I', (1 l"l''I', <> Movir,,1•nln <lo,· Sem Terra apresentaram uma ou 

t r d emenda guc ac rc se,· n I ava aos <iczcssete artigos do documento 0.2 

CN�l\, ma is tres, som, r·on tudo, nlt0rar o sentido geral da mesma. As 

c-nt 1dc1dcs que cornp;::;cm ,1 C'NR/\ (l('lc-idi· ,m, encaminhar de forma unitaria \\ 

O PresidcntG da ÇONTAG cobrou dos constituintes os compr� 

misses assumidos pela campélnha du "Aliança Democrática" que elegeu a 

ch,tpa Tancredo/Sarncy, inclusiv"2 com o lançamento do I PNRA 

C011gre sso Nacional dos 'T'raba l hadorGi:; na Agricultura. 

O Deputado Va1dir G<1nzer .incorporou à defesa da emenc':a 

pul.11·, uma série (10 c'l011Únr.i<1s :;nine> a violência no campo. 

N e s s, 1 s r l, 1 .i e- r ., s <, ::; r o i r e d 11 ;,: i d a a prese n ç a d e e o n s t i t u i n L e-�; 

muito rcc'u;;:i 

l lt ' • 

No capTLul0 rolacionado a Politicél Agricola, Fundi�ria e 

r�1·ronn<1 Agrário, o l{r,ltitÓrio CabraJ IT garante o direito àc propri� 

11. 11 :(' do i m0vr' l nr r il 1 , 1 ·nnd ic- i onn ndc,--o ao cumprimento da f unç.:io so 
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cial, cujos requisitos só serão definidos em lei ordinária. 

A indenizaçio pela desapropriação da terra nua para fins 

de reforma agrária será paga em Títulos da Divida Agrária (TOA) e a 

das benfeitorias em dinheiro. O valor da referida indenização , 

definido em Lei. 

sera 

A imissão de posse da Uni�o no imóvel desapropriado opera-

se automaticamente, devendo o juiz se pronunciar sobre o merito da 

desapropriação no prazo de 90 dias. Em caso da decisão judicial ser 

favorável ao proprietario, ou seja, constatar-se que o imóvel esteja 

cumprindo a sua função social, o valor da terra nua deverá ser pago 

tamb�m em dinheiro, mas o m�rito da desapropriação não pode ser con 

testado. 

O relatório determina ainda, em seu Artigo 215, a criação 

do "plano nacional de e.lese nvoJvimcnto ,•grár io, de execução plurianual " , 

que será responsáveJ pelas ações de política agrícola e agrária, bem �1

como de reforma agrária. 
, 

Esse subsLiLulivo encontra-se muito aquem das expectativas 

cl.-,� organizações dos Lrabalhudores ·urais em relação e forma como a 

(]ucstão agrária seri.i c-olocada na "Constituinte. Diversas emendas o.e 

vcr5o ser apresentadas quando da votaç ão deste Capitulo na Comiss ão 

cc Sistematizaçao. Ainda na votação em plenário serão feitas tentat� 

v�s, por parte dos constituintes mais progressistas, de aproximar o 

mais possível o texto final da Constituição com as aspirações dos hlo

vim0ntos sociais, rc;lr0scntadas pcl� proposta de emenda popular da 

CNRA. Tendo em vistR a correlaç�o de forças dentro da Constituinte 

l'<'1'1'-sc prever q1,, i11t1mr'rns •)ii:.,1:iculos surgirão ainda durante os pr� 

11 :-í() , >0 rm i t i nc1o 1>r·o,1nós ticos mui to olimi s tas 
1 1 

Lo a rcdaçio do texto final referente a questão agr�ria. 

CjUa� 

Um balançn 00ral �o procrsso, ate o momento, demonstra a 

11l't'1'Sf;id.ide do cr0sci11wnto r i-ort<'1l,•cimento das organizaçõs dos tra 

:1.1111,,dorcs na dcfc.�s,1 d.i rr•fnn,1,1 .:1grÉ1ria, para garantir futurê:s con 

,1u1::t,1:.; q11<1ndo l1,: p1,1111lqt11;�0 c,.1 [r,9islação ordjnária sobre' o temê, . 

.-\ i"' tCsença, em GrasI l ;.:1,1..1e 6 m.i.l trabalhadores rurais nos dias �, 5, 
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6 e 7 de outubro foi um fator importante de pressão sobre os par!� 

mentares integrantes da Comissão de Sistematização. Coincidência ou 

não, justamente neste periodo foi aprovada emenda do Senador Nelson 

Carneiro (PMDB-RJ), que determina a impenhorabilidade dos imóveis r� 

rais com área de até 25 ha, desde que explorada por uma só familia. 

Este é um fato importante para a implantação da reforma agrária,pois 

garante o apoio de milhões de pequenos proprietários que deixam 

se sentir ameaçados de perderem suas propriedades. 

Uma das questões que vai gerar polêmica nas votações 

ciona-se com o pagamento da indenização sobre desapropriação por 

de 

rela 

in 

teresse social, que segundo os parlamentares conservadores deve
. 

se"
prévia, em dinheiro e com base no valor de mercado. Os constituintes 

que defendem os interesses populares sustentarao que os critérios p� 

ra a desapropriação devem contemplar "o não uso, o mal uso, o pouco 

uso e o tamanho" da terra. Partindo do principio de que a desapr� 

priação tem carater punitivo, não se pode aceitar que o proprietário 

obtenha qualquer beneficio em função do não cumprimento da função s� 

cial da propriedade, ou seja, esta deve estar subordinada aos inte 

resses da sociedade. Qualquer tentativa de distorção deste enfoque 

descaracteriza a reforma agrária enquanto mudança na estrutura fun 

di5ria, abrindo a possibilicadc de, sob este titulo, transformar o 

me1cado de terras num negócio muito lucrativo. 
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A inserção no texto constitucional de um conjunto de disp� 

sitivos que permitisse mudanças na estrutura fundiária do pais este 

ve aparentemente prbxima de se tornar realidade na Constituinte. o 

embate que se travou no início do p·rocesso indicava que alguma,{ con

quistas poderiam vir D ser alcançadas no sentido de avançar em dire 

çao ao melhoramento da legislação agriria vigente, o que signific! 

ri a promover uma distribuição àe te:rr a e renda mais justa no pais ao 

mesmo tempo em que milhões de trabalhadores rurais poderiam ser in 

corporados, como cidadãos, � sociednde nacional. 

O resultado das eleições de 1986 demonstrou que a correla 

ção Ge lorças na Constituinte favorPceria as tendências conservado 

r��, embora o quadro aeral refletisse uma quebra do poder incontestá 

V" 1 i:Sos coronéis em ,, l qumas regiões., Esse quadro poder ia indicar de 

(:11t0.mão, gue não scr1<1 possivcl promover mudanças significativas em 

r,' l .:1ção às qucslÕcs sÓc io-cconÔm.ic-M; cruciais. 

No enLanLo, .,1 urL iculaçcto de alguns políticos comp1omet� 

, , 1: 1 ·0111 muuançoi:; �< · 1 .i i � pc.• rm i Li u a ocupação dr> certos espaços, qua� 

do da formação d.as Su!':>comissões e Comissões Temáticas, na tentativa 

,:,, 1' 1 .il>o; -ir um<.1 C�:, ,: cp1r, ;1 t•ncJ('SS<' c1 um conjunto mínimo de re1vindi 

c.1c-;-Õ0s da classe lrüb�llrndo, a e das camadas da população marginaliz!

11.:s po1 il ica e ccono1r1ic,1mcntc.

A ocupaq,:10 <·e i;scis cspnços foi importante - mesmo que mais 

l,11·dL' Livl!ssc se mPi;'_· udo insuficiente pnra garantir o andamento 

111-. 1·m.1l dos tr.:1balhos - urna vez que permitiu, atraves das .:iudiên 

cias pÚblicas, que diversos setores diretamente interessados nas 

qucstocs agraria e aqrÍcola fossem ouvidos, e que o Substitutivo ão 

lkp11 türlo Oswa ldo L.iin,1 Filho ( PMDB-Pfo:), Relator da Subcomissão, apre 

l "ltma r.>o.s iç�o r;rocJ1 rcssista 0m relac�o � reforma ayrár1�. F�i�; 1' 11 ,l S S" , 

im1,c,1·tê\11!-c, tclmhC'rn, 1,r11q11r n:, s010;-os mais rctrÓgados ulili7,1r,17"-,-;-
1 

,!, 1 t•,·111 SOS .:i11Lo1 r 1 :,1 io:; 1 11 ,, r(·111 <1provr:i1l0s seus pontos de '.'l.· i, 
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transparecendo para a sociedade, gue parlamentares acostumados compráticas autoritárias tentam ainda impedir o diálogo, 
elementar em qualquer democracia.

pressuposto

O recurso utilizado pelos conservadores foi o de, passandopor cima do Regimento da Constituinte, apresentar um substitutivo integral ao do relator e pedir preferência para votação desta matéria. Corno tinham maioria, tanto na Subcomissão(*), como na Comissão, posições foram aprovadas. O autoritarismo consistia em quere r di�cutir artigo por artigo, dando a entender gue a maioria foi consegu�da por lealdade e compromissos mais gerais entre os setores que representam interesses capitalistas, do que por razões especificas
re lação à reforma agrRria. Este é um aspecto a ser analisado com
profundidade em outro momento.

suas

É interessêt11 te notor que o rGlator da Comissão 
Econbmica, o Senador Severo Gomes (PMDB-SP), considerado, a 

da Ordem

grosso
modo, representante de uma burguesia nacional moderna, entende gue as
imensas desigualdades sociais existentes no Brasil precisam de inte�
venção estatal para serem corrigidas e neste campo esta situada a
questão da reforma agr�ria. A de rrota ao substitutivo do relator de
monstrou nessa Comiss�o, que os interesses capitalistas majorit�rios

com ns dcsjgunldades, sendo incapazes de apresentar i\,.)
nuo SG preocupam 

p,7r.i n socicdaclc r,ropnst cJS c.10 solução dos problemas sociais do campo .•

Nas audiências pÚblicas, rc>alizadas no período inicial dos 

trabalhos constituintes, foram apresentadas propostas que represe� 

tom as reivindicaç�0s aos diferentes segmentos sociais ligados ao 

mcjo rural. A CaP1panhi1 Nacional pela Reforma Agrária - C N R A - apr� 

sentou um documento composto de 17 artigos, síntese de um grande es 

l • l r,, l.1 ;iw �nr i ;i d,1 ll1'r 1 11 1 du l1,•r1,•d i I ri Mon 1.r. iro ( PMOO-PJ\), memhro e fel i vo da Suocr)M i ssâo, qur d:ir ia o
l..1'' v,,Lu r.,vor.Ívc•J ,H r,,l 1 1 ,,1 , 1.011l r.1 o·, 12 volo� ;ilinhado:; com o $uhstitutivo do Dep11 1 ali 01;J 
l'r.lf,1 (l'Mllíl MG). 
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P-l11 tos parlc:rrent..a.res � têm t.raba.Unco <lrdU."i'TCnte par a sustentar propostas 

progresststas na CONSTITUI�TE tem se ressentido da falta de Mobili

zação Popular que lhes dê respaldo e de uma articulação mais eficaz 

das cnti.dades da �9c.i,edade Civtl. 

De outro lado, en-tidâdes de porte nacional 4uc até e-1tão não tinham 

•
jogado peso na pressão sobre o Congres::.o deram-se conta de sua omis-

sao. Seu silêncio e pouco engaJamcnto, na continuidade, �oderiam

vir a ser co-responsáveis por resultados bastante adversos para a r-.a-

ção Brasileira. E por anos seguidos. Girar em torno somente dl'

palavras de ordem.como"Dirctas" c'�ãoa Dívida Externa", sem dúvida

importantes e descuidar-se do andamento da Constituinte como um todo,

perseguindo seus passos o r.:.>das as questões de que trata_,Parece ser

um grave erro político de cfüi-tos i:isupcr.:ivcis.

' ' 

" Temos que estar vigilantes ·e· coesos" foi a concl t.Jf>ão de 5 4 en tid ... 1-
, / 

des de amplitude nacional, reunidas cm 1>r�silia para discutir, daqui

t>ra frente, sua atuação conjunta face à CúNST lTUINTE.

Constituinte sem povo nlo cria nada de novo 
: t, ' 

Secrt?tar,a N,1c,ori'al de ln1êrcomi'1�1�'�çâo'�}c de,FAMERJ 
Ruc1 Visconde do Rio Branco 54 Rio de Janeiro RJ 
CEP 20060 Tcl. 1021) 2246586 
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PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPU];AR 

Esse despertar deve-se muito ao susto que representaram os resultados 
de alguns relatórios de subcomissocs, com -:::onteúdos que retroagiam ' 
anos e a_pagavaf,

11
S;�g�ifj.cati_vas e suadas conquistas do povo brasileiro .

Algumas importantes propostas sai ram dessa "Articulação Nacional 
1 • 

Entidades 'pela 'Mobilização Popular na Constituinte" : intensificar a 
camp anha no interior de cada cntid.:i.dc, .:1mpliar o número de entidades na 
articulação, estar em Brasília nos momentos de votação/ foram algumas 
delas. Mas as qU .. ' ,:;e pretende k,·:1.1i •r· i.mp:1lWainõ.a serão: o qia de en-

; ,; ' • �' , .. f 1 

trega simultânt1ià dos vár.ios auttixo-assinados em Ínicio 'de agosto e o
Dia Nacional de Mobilização, marcado para 17 de julho. Para a cam-
panha a equipe de prograrnaçao visual ligada à CUT já �stá elaborando 
toda uma proposta completa de divulgação, compreendendo cartazes, bro 
ches, adesivos, camisetas, etc. 

No RJ,q>;.}�Q,p:1:�e. iro não vamos perder tempo: no proximo dia 18,. 5� fei1:a,
estaremqs discutindo sobre a organizaçao do "Dia de Mobilização" .1 as 

� t ... , lf·. . 

tarefas, e as respectivas responsabilidades. 
• ·'; f 1 Cj ;.• J; , 

Por isso, Movimentos, Entidades, Partidos, Fóruns Regionais de Emendas 
Populares, Comitês Supra-Partidários, parlamen�ares e pessoas es�ão 

-

.r º' '. . J ' . i_. !.· 

for\ernent�
11 

... �onvidad�s a comparecer trazenqo o maior número possívt?l de
•repre sentantes. 

;· ' -, , •;) 11 

SE QUISERMOS, FAREMOS BARULHO.

Constituinte sem povo nAo cria nada de novo 

Hio <lc .Janeiro, 8 Jc Junho Jc 1. 1 87

�e � i na P r a J o 
p/Plen:Írio Constituinte

Secretar,� N;1c1opal de lntercomun,caçâo ale de FAMERJ 
Rua V,scohde cio R,o Branco 54 R,o de Janeiro RJ 
CEP 20060 Tcl. (021) 2246586 



trumentos da politica agricola aplicados à regularizaçAo das safras, sua comer
cializaçAo e sua destinação ao abastecimento e mercado externo, a saber: 

a)preços de garantia;

b)crédito rural e agroindustrial;

c)seguro rural;

d)tributaçAo;

e)estoques reguladores;

f)armazenagem e transporte;

g)regulaçao do mercado e comércio exterior;

h)apoio ao cooperativismo e associativismo;

!)pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural; 

;)eletrificação rural; 

k)estimulo e regulamentação do setor pesqueiro através do Código Especifi

co;

l)conservação do solo;

m)estimulo e apoio à irrigação.

f 2Q - A politica agricola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo 

de produção e crédito. 

f 3Q - A União, os Estados e os Municipios, devidamente articulados, promo

verão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédito ru

ral, prioritariamente ao pequeno e médio produtor. 

Art. 43 - A lei estabelecerá politica habitacional para o trabalhador rural 

com o objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixação no 

meio onde vive. 

..:entro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 
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CONSTITUINTE AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO 
DO. PRESIDENTE DA COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO 

DA ASSEMBL�ZA NACIONAL CONSiITlJINTE 

Senhor Preafdonto: 

Po•so 6� m6os de V.Excto .• o An�eproJoTo 
da Comissão do. O�deM Socfol, nos T•rmos do ArT. 
l:4, SJ 39 do Raso I vçbo n9 2 de março de .l.987, que. 
dlsp6e &obre o RegiMenTo XnTerno do AaDambl61o 
NoclonoJ ConaTITvlnTe. 

8rocilio, is do Jvnho d• .l.987. 

�\ 
., 

\ ' 1 
I' _,, 1 

CONSTITUI� �EL
_, ; 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CÂMARA DOS OE:PUTAOOS 

PROOASEN 
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S U M Á R I O 

.7USTIFICAÇÃO 

T:tTULO I 
DA ORDEM SOCIAL. 

CAPÍTULO I 
DOS TRABALHADORES E SERVIOORES PÚBLICOS 

SEÇÃO I - DOS TRABALHADORES 

SE:ÇÃO II - DOS SE:RVIOORES PÚBLICOS CYVIS 

SEÇÃO III - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES 

SE:ÇÃO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO V - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CAP:tTULO II 
OA SEGURIDADE: SOCIAL 

SE:ÇÃO I - DA SAÚDE 

SEÇÃO II - DA PREVIOÉNCIA SOCIAL 

SEÇÃO III - DA ASSISTtNCIA SOCIAL 

SEÇÃO IV - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO III 
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DOS NEGROS,OAS MINORIAS E DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

TÍTUL.0 II 
DO MEIO AMBIENTE 

SE:ÇÃO I - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

J' U S T I F I C A Ç Ã O 

Oolw grondea temas foram confiddos b res• 
ponsobt I ldodo do Co�l•s6o vix: � Ordem Sociot e o 
Melo AmblenTe, O AnToprojsTo ane.xo ea�ó, por l•wo

t 

dividido em dolo Tííulos. 

A Orde� Soclot é concebido com bocc no 
primado do Trabalho. Nosso porepecTlvo, sõo as+o
beleeidos os dlrei�o• doe Trobothodo�es e •ervfdo
rca pÚbl Tcos, civis e MJ I rToros (Cop. I). 
Acre•cem-•• o •�•os definições básicas os provi• 
s6aa respelTon�ee o saúda, prevld6ncfo e ossls7ên
clo •oclol (Cap. II). Pelo& suas o•peclflcldodas, 
os dot lnoomenjos reforanTes b lnserção plena dos 
negros, dos minorias o dos populoç6o• indígenas no 
eocledode brael feira recabem �raTameoTo próprio 
(Cop. III) • 

I - A ORDEM SOCIAL. 

Os prlncfpfos bóolcos qua norTeorom o•
laboro9õo do AnTeproJeTo lngpfrom-oe no CQn5clên
cla unlvoreal dos dlrelTos humanos, exproe•o• em 
Oacloraçõea e Convon9õoo XnTernaclonoJs o que o 
Srasl I soberanamenTe odwrlv. O AnTeproJeTo reco
nhoco o oe•oguro, porTanTo, oâ dírotTos fundamon
�of6 da uma oxleT•nelo humana dlgna, a svbordlno
çõo do lnTeresse tndlv1dvol ou porTículor ao so
cial ou coloTlvo, a Igualdada esoonclol de Todo•, 
n6o obsTonTa os svao diferenças Individual•, e, 
por via de eonaoqubnelo, prevê os lneTrumenTo• 
lndlapensôvels ô efetlvaçõo doa oTrlbvTos e direi
Toa dooJorodoo. 
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DOS TRABALHADORES 

Nessa 11nho, o Seçõo qve cuido dos T�a�o-
1 hodo,..•• oese9V,..o-t hes os me I os noce$.sór I oe o pro
�•ç6o doa ••va emp,..ogos, rolnTroduzlndo e nefo,..
çondo o lnsTITUTO do eaTobl I Idade, SeM pr•Juí%o de 
conqvlsToa otconçodos ao longo do opl1coçõo do• 
Ja1s TrobofhisTo•, em ddoodós de fvToa a ovonços 
n� JJnha do JusTlça • dq equTdode soclo,c, CuMprc 
�eseQITOr, n�sTe porTJculo,.., o seguinTe: 

a) o I l�lTaçõo do deaped1do lndlvlduat õa 
clrcunaT6ncloa de Jua�o couso, de no
�urozo dtaclp11nor1 

b) a l"'QSTrlçõo do& daepedldos coieTlvos 
Os •ITuoçõ•• excepclonole, 
lnvolUnTdrloe • lnconTornóVel• Palo 
empre•a. qvola .sejam os de Or""dem Tâe
nlca, econômlco ou de lnforTúnlo do 
••Tobeleclm•n�o (decorranTee d•� foTo• 
da noTurazo ou ocldenTola). Na•To o
brongênclo exce�ua�-•• •ITvoçõ•• qv�, 
pelo •eu cardTor, •60 lncompoTfvela 
com o lnTocabi r,aodo da reloçõo de 
emprego. 

Troçado o parfíl do eaTabl.ldoda, 1"ornou
•• tndispRoadval regular, ainda no plano con•TiTu
clonol, tnaTf�uToe co�plemenTorea, �ola co�o: (') 
o lndenizo960 por opçõo do ?rabo1hodor aaTóval, 
quando reconhecido o sev dlrelTo ô reinTegroçóo; 
(·1 1) o conver-eõo das To em J nden i zoçOo por dec l oõo 

Judicial, noa oo•o• da monlfo•Ta lncompoTtbl I Idade 
enTre os par1'e•. 

Com essa abrangànc1a e couTolos, enTande 
o Comlse6o que a go�onTlo de r•façõea d• emprego 
••Tóv•le - Molo ef1co� de converTer em realldodo o 
dlref�o ao Trabalho, um dos pt lares do Todos os 
dlrelroa humonoa aa•uffll�á no o�doM Juridlco • 
mo�ol do sociedade b�oal felro uma funçõo oenTra1 e 
lnaubaTITuíval. 

Cbm frequOnola, lnfe11%.lnanTa, oonJ�nTvros 
acon6mlcos daafovoróvela fMpõem ao Trobolhoóor a 
perda iampo�drlo de sev emprego. Deixar o ?robo
lhodor desqmpÔrado noaao s1Tvaçõo sarta, n6o ape
na• . eTieomenTe lnsusTanTdvet, mos economfoomenTa 
,ncongruenTe. Tois Foees do dln�mfoo econ6mlco 
corocTorf:am-se, prJnclpolmenTe, pelo quedo do po
dar de compro da moaeo osaoJorlodo e conaequenTo 
redvçõo da demanda efeTlvo de bana e serVlçoa. 
RaaTobelecar, ao menos porc,atmenTe, o podor da 
co�pro das famílias oTfngldos, • próTlco lnTel 1-
genTe, Tomb•m aob es�o óTJoa. 

� com osgo preocupoçõo que o AnTeproJcTo 
e•Tobelace que o• fasea, supoaTomenTe Tronsí�d
r,os, da reeeaaào e deae�prego aeJom corrlgfda• em 
beneficio do Trobolhodor. O mecdnlamo prlncJpoJJ 
pela prfmeira vez olçodo oo nível de um �exTo 
coneTITuclonal, 4 o &eguro-deaemprago� TraTo-se de 
diapoeJ�tvo já 1nat1Tuído por lagfstaç6o 
ordlnório, o qual cumpra operfaiçoo� a consol ldar. 
A afo ae aoma� os meeonlamoe do rundo do GoranTJo, 
modlffcodo em roz6o do �ovo ·eoncepçóo bóafco ado
Todo no AnTeproJeTo. 

O TeXTo cufdo, amplomenTe, daa dofinlçõe• 
Imprescindível• o uma JueTo polf�lco Eotorlol, 
compoTível com o grou de deaonvolvlme��o social, 
cul�ural a econômico do Brooi 1. Nõo openav a redc
finlçõo do aolôrfo Mfnlmo viTol� e�mo seve roaJuD
T•• e pecufiarldodoc ralocfonodoa com .o naTvreza 
do Trabalho o rool 1%or, com a idade e rfaeoo. Tam
b•m aqvf; prevalecam conqvleToa eon•of idodoa ao 
longo do processo hl•tórlco em que ge lnacre o 
noaoo Pai•: soldrlo Igual poro Trabalho Igual, n6o 
dl•Ttnç6o en�re Trabolhos de noTurcza dlférenTe ou 
quonTo ô condl960 doa raupecTlvoa ��obolhodora•, e 
ov��o• TonTos dlralToe. 

Co�r•laTlvomenTe, prop6a-ae o reduç6o do 
Jornodo d• r,..abolho o llMIT•• compoTTvet• com o 
ovohço econõmJco e soei ai Jó otconçodo. o Bróal 1 
é, hoJ•, proclamadoMon�e, a olToVo aoonomlo �o 

mundo, iodas ao oUTros eoTa eoonomlae que noa ex
ceda� Jd adoTom Jornada• �•Monole d• �O horos ov 

menaree. E mesmo enTre o; paíaea de nível e•ral da 
deaanvalvlm•nTo co�pordvel ao no•ao

1 
lnclualve no 

Américo LOTlno, mvlTo• ouTroa Jó proeodam oaelm, o 
nVmaro de po•�os novo• de Trobatho, o ••rem ocro•
cfdoa onvalman�• oo arsTemo produ�lvo noolonot, 
pooslbl IITo �lvldlr o tampo, eocfolmenTe 
neoaeeórlo à monuTencoo • exponsõo do produ960 �a
c1 ono 1 , pon um nóm.e,..o cr"oacanTe do jovena qvo ''o 1 -
con9am o Idada próprio. A Teonolo91o lnduaTrloJ •, 
de Modo geral, oa proc•s•o• produ'tlvo• am Todos os 
••Toros do Gconomlo a6o codo V•x mof• poupadoreo 
de m6o--da•obro. A I lbaroç6o parcial do Tampo úTJ, 
do Troboltiodo,-. per-mlT,ró qua ela ae dedlquo 6 vida 
comun I Tó� 1 a, b oduco9õo dou f 1 1 hoa, ao mer-oc·r-do 
t o.zor e -.:1 mu I Tos ouTr-oe que - fozan.ea corr,paT í va l • 
com os carac�erícTlcos do poaeoo numono. Nõo e a
pffnoa do "hornein económfco·· qua cua"tomoa T,...oTondo, 
mas do tiomem inTegral, cujas naceavfdod•• e oepl
raç6ee nõo •• eagoTam no plano bloldglco, 

Pôr fim, cumpro dasTacor as propoaTae 
conT1dos no AnToproJ•To, ref•ren1'os b or9onlzo960 
sindicai e be reioçO•• enTre empregodo e 
empregador. P�eTand•-•o ossaguror o llbe�dode de 
oaaoclo960 a o pleno e lmpârTurbodo exarofclo do 
vida ossocloTlvo. Ao �Ramo Tampo, consagro-se o 
posaJbl I Idade do criação de comlas6eo do Trabolho
dores ou d� d•a1gnoç6o de delegado• slndlcola paro 
foctllTor o defeso dos fn�arosces do• Trabalhado
res Jun�o b dlraçõo doe r�specTlvoa empreooe. Ao 
moamo pouso, p�ev• a con•TITulçáo de coneefhoe 
partTó�toa. Acrad1Ta-•e, como o de�o�GTr"a o •xpe
rlêncla da oUTro• pdlsaa e, mesmo, doe óreoa do 
maior dosenvolvfMan�o lndv•Trlol do Brosl 1, que 
esses Maconiamos de ocesso a nogootoçõo dlreTo 
con1"rlbuom, de modo conslderó,vel, poro encomlnho
menTo e sotvç6o dos lncldenTes nos raloçõea enTre 
Trabalho o copJ�ol. 

A1 se 9ITun� 1ouol�o�To 1 o dlrolTo do 
greve, definido no Tex70 �e for�o 0b�on9enTe1 eom 
l'e•so I va poro oa s f Tuoç:õe• am quo o f nTsrosae rr,a f -
or da socfedoda Jmpl lqua a praeervo9áo d• funclo
nomonTo dos aervlçoa lndlepenedvale. 

DOS SERVIDORES PÜBLroos 

A Seyõo retaTlvo oo• servjdorea públ lcoe 
crvrs, Tol como proposTo, dó um poaco lmporTan�e 
no cominho do oqul I íbrfo social com base �m lgvote 
pressvpo&Tos. Venclmen�oe e vonTogena, como o 
aoló,-.1o-fam1f 1o, aão cquiporadoa ooa do• Trobofho
dorea urbanos o rurais do eeTor privado. 
Re•Tobalece-a� o reglm� aeToTuTórJo, preservodoa 
ac pecuJ lorldodee do serviço público. Assegura-se 
o aeTO-bl I idodo, raapel�odoe os axlg6ncias goronT•
doros de ae1eç6o orlTerloaa. OcTarmlna-ea o boau 
da pof ITlco· solorial quo reduzo os enormes e 
l�Jva�lflcóvols dJforAnçoa de remuneroçOo. Sõo ln
corporodoa ouTroo princfptoa, TondenTes o abrlr o 
oporTunJdado do oceseo oo a•rvlço público o um 
segmenTo hobl 1 !iodo do populoçõo, monTldo oquefe 
em níveis compaTtvels com os reala neceoeldodes e 
o effclen�• desempenho do móqulno admlnl&Troilvo. 
Como oo seu frmdo eM oTlvldodaa do &aTor �rlvodo, 
é a&segurodo ao �rabofhodor do eeTor pVbl lco o dl
relTo b I ivre o•aociaçõo e Indicai. 

Com raloção ooa •e�vldore• públ leoa mi 11-
Toree oõo dei l�eadoa oa conTornoa oapacfflcoe do 
sua oT1vldade • de sua ln•�rç:õo evonTVaf om fun
yboa clv1s. 

DA SEGURZDADE SOCZAL 

No CoplTulo do Sogurfdodo Saciai provêom
ee normoe do coróTor gorof o ouTros, aeTQs úlTJmas 
opl loóvafa a•p•clficomenie ao co�po do saúdo, do 
provid�nc,o • ossJsTõnclo aoclol. 

• -

O prlhctplo lnformodor do Se9urldode So• 
e,01 ,· em qve o An"teproJeTo oe. ossen�o, ti.o do unt
vereol Idade do cobar�uro, unlformldode de benefí
cios e oorvl9oa, • aquldod• no flnonclomenTo. 

Oo cona�ITulç6o do Fundo roapocTlvo devom 
parTfclpor, porTonTo, empregados� emp,..egodo,..oa a 
Governo. Suo ap1 lcoç6o, porém, onTendemos que d•va 
aer deecenTral lzodo. Em Todo• as fase& do lmple
menToçõo a· odmfnfsTroç6o do S•gu�ldodo Soclol, o 
Con9raaao Nocional se,-.ó chamado o désempenho,-. um 
popel doclslvo. 

No oo·rnpo do 1'10Údo pr-ocuro-ee dor raapoéTo 
odoquodo ô velho a•plraçào doa profl••lonoJe do 
óroo. A idéia 90,-.al é a de criar um aiaTeMo ónlco, 
hlerorqufzado, sob o l ldaran90 do Poder Públ lco, 
embora nõo axoluden�o do presença o do exercício 
proflsslonol de coróTer prJvado. A concepçõo que 
explico o alaTemo proposTo é o do que 00 0 aoVde 4 
dlrefTo da Todos e dever do EaTodo ... A eolJde, •m 
auma, nao deva sa,-. TroTodo como marcodorlo o que 
T•m ocesao openoe oe econoMlcomenTe fovorecldoe. � 
bem vi Tal Jrronunclávol, como a educoç6o, o oi l
men;oç6o, o moradio .... 

A o•alaTànclo •oclol, "tal como concebido, 
deve eonverTo�-•a em atlvldodo pormonenTe, nõo 
evenTuof. Olrlge•ae elo ooe conside,-.óvolc bolsõeo 
de pobr•zo obsoluTo, ainda exieTen"teo em nosso 
Pois. Deve rcoponder o vmo políTfco noclonol 
els�oMóTlco, eonslsTenTe am si mesMo • �o arTlcu
laçoo das suae rospoaTcs oo• de•ofloe do mlaérla, 
doa cor•nolos, das p�lvaçOes. Por Isso meamo, düVG 
con�or co� recurso& regutare•, oaeegurodos por 
lns�rumen�oa suflcfentee • eaTlafaTórlos. 

O SubaTITuTlvo conTemplo, o1ndo, provt
•õ•• de co�óTer geral, na I lnho do prev1d6hclo •o
clol, pelo lnTercorrãncio de doen9a 1 de ,nvol ldaz 
e morTe, de velh1ce, beM eomo pr0Ta5ão � moTernl
dod• • lnf6noio ov, Q��lcvJadoman�c QOM o dlepoa;o 
on�ee, nas elTua9õas de desemprego evon�uol. 

DAS MINORIAS 

No CapíTulo IZl orTlculam-ee ao proposTas 

Iniciais TendonTos o o••eeuror efcT1vo racon�ecl

menTo •oclol e pai í�ioo poro •ogmenToe da populo-

960 Praal lelro que, oonsob1damonTe, v•eM-se o�� 

o9oro daaprovidos doa meloa mínfmo& raque�ldoa 

pelo cidodonlo. N6o se pra�•nd• qonferlr-lhae prl

vt t•glos de qualquer no�urezo. Vlao-ea o prover o 

famí11o broel leira, enTsndldo no •uo dlmanaôo mal& 

obronganTo a •oi !dórla, de �odo• o• lne�rumonT�e 

capaclTodo�ae de aeu oe•aeo aoa bens e servlçoe 

daoorrenTo• do progresso Técnico • clanTlflco o

pi leado b economia. Maio uma vez, o pr•ocupoç6o 

germinal e o d� prover, no realidade, o equidade, 

•, Ton�o quanTo poa.rvel, o lgvoldode do Todo• oa 

b�a•I lolro& - nõo apeno• poronTe a leJ, sen�o Tom

b•m, a prJncJpolmenT•, peronTe o rool1dade vivo , 

concroTa. 

II - O ME1O AMBIENTE 

No TlTulo roloTlvo oo melo ombienTa, 

pr•T•ndo-se que a Cons�ITUl960 lncorpono o que 

esTó praaenTo na alma noclonol: o conaolénclo de 

quo ó preciso oprondor o conviver hormonlcoMen�a 

com a notv,-.eza. Nõo d lnTançõo do AnTeproJeTo pre

aarvar Todo o naTvraxo como sanTvórlo inTocóvel, 

moa po•elbl, ,Ta� qva, poaTo o sa�ViQO do homem 

breai lalro, • do progresso do Hvmonldade como um 

�ado, pala crlaçõo consolen�e do aau fvTuro, nõo 

••Jo enTre�onTo dep,..edodo, decTrvfdo� mor1'o. A �o-

Turazo morTo nõo oerve ao homeM. A vT 1 1 1 %-aç6o dos 
reçur•o• natu,-.ale, lnTat lge�+emanTe real izodo, 
deve svbordlnor•aa oos p�lncíploe moloraa da umo 
vJda humano dfgno, em que o Jn"tereaaa económico 

cago não praval•90 &obra o• •�lg6ncioe do vldÕ em 

çomunhõo com o paTrl�bnlo que lhe foi legado • o, 

como Todoe cobamoa, é •le roVesTldo de flniTude, é 

degradóval e é p•�•cív•I. 

CONCI..USÃO 

O AnTeproJeTo lnc1ul, por fim, om •vae 

dlfercn�oa -parTos, numeroso• dlapoa19�es TronmlTó

rlas, desTlnados o resolver def1n1Tlvornenio eiTua

çõew prd-oxJsTenTe&, ocumulodaa, con.1'1Tvlndo uma 

dívida soclal lnTerno que ê. P"'•ciso raaga1"ar, In

corporo, do mesmo modo, corno 1' comp�••n• f v• 1 ,· pro

v l aõea TendenTea a encaminhar a Tampo • d• modo 

adequodo, a Tron•l960 paro o lmplanToçõo ToTol • 

deflnlTlva dos proposTos anTanlormenTo r••umldOs a 

porTlr de a1Tuaç6ee dlferenTes, vigan�•• oT• 

agora. 

Cremo• vól Ido, Senhores ConaTITvJnTea, 

enca"rar eaTos noToo doaTacondo qve o esforço 'd•

aonvolvldo Tem por escopo oferece,.. � coneldero960 

da Aesembl41o Noclonol ConsTITvln�e um saboço da 

es"trv�uroç6o do Ordem Saciai, que ee asaan�a noa 

prlncíploe bóslcos�do avoluçõo mo1e,-.lal • moral 

vencida peta Humonldode. O que ae Tem em miro • 

Transportar o Brosi J 1n�elro, Todo• oe brosl lel

ros, poro v,n con1'exTo hvmo-no e soe to I bao•odo noa 

princípios do JuaTlço, do equidade,• do f,-.oTernldo

de um cont•x�o sol ldórlo, lndOSTrUTível, anTre 

Todos os brasl lol�o•. 

TÍTUI..O I 

DA ORDEM SOCIAi.. 

A,..T_ 1o.- A O�dvm Sacio! fvndomen�a-ge no 

p�IMado do Trabalho, em busca do Jus�IQa aoolol. 

:t - 'A 'Todos á oasegurodo o êt ire I TP, ao 
T�obolho com JuoTo remunora960; o OMprego � cQ�al
de�odo bem fundamanTal b vfdo do Trabalhador • 

nJngu•m o perderó •oM covao JuaTifleada; 

XI - Todos "tbm direi To ô mo�odlo• ai l

men1'oç:Qo, aducoç6o, saúde, descanso, · loxer, 

vosTuó�lo, T,-.onsporTe e melo amblen1'a sadio; 

XIZ - Todos sõo o�parodoa pela segurida

de aoclot e Têm direi To oc uoufrvTo do b•m-••1'or 

social; 

XV - A funç6o aoelal do MaTernldade. do 

poTernldode e da ramll lo • volor fundomenTot; 

V - A ooclodode broo-1 toiro •

plv�ldTnlco. Sõo roconhacldas 06 formos da or"gonl

zoçõo própria� dos na9ões lndfgeDoo; 

vr - Nlngu4M aerd preJudfcodo,nem prl

vl laglodo em noz6o de seu na•cl�enTo, e�nlo, roço, 

cor, ••xo, ldode, ••Todo clvl 1, naTur•za do Traba

lho, ral lglõo, or"lanToçõo &axuol, convicções pai f

Tlcos ou fl losóflcoa, doença, mi I IT6ncla sindical, 

deffcl6nold de qvo1quo,-. ordem • do qualqver po,..Tl

cula�ldodo ou condlçõo aooloJ; 

VXX - O cxorcfoio do diralTo do p,-.oprle

�ade subordina-se oo bem-asTor da sociedade, b 

con••�va960 dos reourao• noTural• e b pr0Te960 do 

melo OMblenTo-s 
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VIIZ - O �&Todo OSTlmuJor6 a porTlclpoç6o 
popu I o,.._ em ""f'odos oe n fve i e do adm r n, etr-0.060 pVb 1 1 -
ca; 

ZX - Todo proJeTo econõmíco púbf lco ou 
privado devoró deeTlnar recursos poro oTendJmen�o 
dos �emondog aociof• que possam docorrer de avo 
lmplonToç:Ooi 

X - As conqvJsTas T•cnológlcoa e o ou-
Tomoçào nóo prejud•coróo o dlrelTo adquirido do& 
,,.,..obolhodoro•� 

CAPtTUI.O I 

DOS TRABALHADOR.ES E SERVIDORES PllBLICOS 

SEÇÃO I 

DOS TRABALHADORES 

ArT. 2o.- Sõo osseguradoa aos Trobolhodo
r•• urbanoa o rurala, e aos Gorvldoros públ�coa, 
federo la� osTaduals, do OJoTr1To Federal, doe 
TarriTõrloa e doa MunicJploa, os segulnTea dlrel
�o•� além oe ou�roa que vice� O melhorJo de avo 
oondlç6o aoclal; 

r - GaranTlo do dlrolTo oo T�obolho 
madianTe reloçõo de emprego esTdveJ, re�solvodos: 

o) ocorr6nçlo d� fOITa grave comp�ovodo 
Jud 1-e I o I men'Te.J 

b) conTraTo a Termo, n6o •uporlor o z 
(dois) anos, nos coeoa de TronslTorlc
dade do• serviços ou do o�lvfdade do 
ernpresa1 

e) p�ozoa definidos em conTraios da expe
rl6nclo, não superiores a SO (novonTa) 
dias� oTandidos as pecul loridade� do 
�robolho o ••r ex�cvTodo; 

d) evpervenlênclo de fo�o econômico l�
Tron&ponivet, iócnlco ou de lnforTúnlo 
do empreao, sujelTo o comprovaçõo Jv
dioiot, aob pono de rein'Tegroç6o ou 
1ndonl�oçõo, o crJT•r10 do empregado; 

II - seguro-desemprego, em coso de da
eemprego lnvotunTórlo; 

rxr - fundo de goro�Tfo do poTrlmõnlo ln-
dlvfduol, 

IV - aolôrfo mínimo fixado om lef, no
clonol�enTe unificado, capaz de oTender oa suas 
necea•fdades vlTole bóslcoa o bs de suo fomr1 ro, 
com moradio, �1,menTaç6o, edvcooõo, •oOda, Jazer, 
ve•Tuórlo 1 hlgionc, 1ronaporTa e previdência •o
clol; 

V - reoJv•T• de oolórfos, remungro-
çOae, venclmenTos, provenTos o pona6ea, dd modo o 
lhos preservor permonenTemenT� o poder oqutelTlvo, 
sem prejuízo de avo elevoçõo real m•dlan�e acordo 
ou aenTe�ço normo�lvo, 

VI 
voncimen-ro1 

- lrredu�lbl 1 Idade 

VI% - garon�lo de eofórlo fixo; nunca 
Inferior ao aoJórlo mínimo, além do ramuneroç6o 
vor16val, quando eaTo ocorron; 

vrri - plso •olorlol proporcional b ex
Tonaão a� complsxtdade do Trabalho real lzodo; 

IX - 9raTlf1ca9õo noTol lno, com boa• no 
remvneroQõo ínTegr.al d• de�ombro de codq ano; 

X - aalórlo de �rebolho noTvrno aupa-
rlor ao diurno; nQ formo do• 89 desTs·orTlgo; 

ou 
.. 

1o 

XI - proiblçõo de diferenço de sofó�lo 
vanclmen�o • da crlTé�lo� da odmiasõo, dlapeneo 
pro�oçao pelo• �oTlvoa o qve •o rafara o orTlso 

!nc1ao 'v.I; 

XXI - sotd�to-fo�II la 
doe �robolhadora• da baixo rondo, 
deeTe or-Tlgo; 

0011 depondanTee 
no formo do !J 59 

XIU - porTlclpaçõo nos luc�oo ou �o• o• 
�õ.-., desvlnculodo do remunoraçõo, conforMe defi
nido e� lei ou em no9ocio9õo coleTiva; 

XIV - proporyoo mínimo de 9/10 (nove dô
clmos) da empragodo• breai la iro•, cm Todos os em
preaas Q am aaua OBTabelocl�enTos, •alvo os mloro
emp�aaa• o os da cunho eaTrlTOMOr'\Tn fo�f t lar; 

XV - duno900 de Tl'\Obo I ho n6o euper-lo_,.. o. 

�O (quorenTo) honoa eeMonola
i 

e nOo oxcedenTa o a 
(o,�o) hora• diário•, com jnTorvolo poro �epouoo e 

oi ltnen"toção; 

XVI - repouso semanal ramunerodo, da 
prefer•nclo ao• domingos� • nos feriado& civis 
ret lgioao• do acordo com o Trodlçõo local; 

xvxr - proJblçõo de serviço 
exTroordJnàrlo, aofvo o• casos do •�ergénclo ou de
fonço maior, com remvnaro060 em dobro, 

rias 
XVIIX - gozo da 30 (TrlnTo) 

onuor•, com ramvne�açõo om dobro; 
dlos do f�-

ó X�X - 1 teenço remunerada 
ante• e depole do porTo. po� �P�fodo 
o 120 (canTo a v1nT•) dias; 

n6o 
gee'tar'\Te, 

l r,.for lor 

XX - aoúde • seguronço do Trabotho; 

XXI - proiblçõo de Trabalho em aTlvldo-
dee l�aolubr._. ou perlgoeo•, satvo l•I ov conven-
960 cote�lvo que, oldm dos eonTroJee Tecnológ1cos 
vlsando à ellmlnaçõo do rJoco, promova o reduç6o 
do jornada e um odiclonol do remvneroçõo lne,denTe 
sobre o eoló�lo con;ro�uol; 

XXII - proibição de qualquer Troboiho o 
menor de 14 (qvoTorze) anos, e de �rebolho noTurno 
a lneolubre ao& menorea de 18 (dezoiTo) anos; 

XXIrI - greva, compoTlndo oos Trobalhodo
res decidi� sobre o oporTvnfdode e o OmblTo de 1n
Terassee que dovaráo por �aio dela defender, bem 
como sobre os provid•n0toe a goranTlas ossegurodo
roc do conTlnu,dode doa ••rvlçog essenc(ola b co
munldode; 

XXIV - reeonhectmenTo dos convonç6ec co
teTlvoa do �robalho e obrlgoTorfedoda do negoclo-
960 coleTlvo; 

XXV - profbiyõo doa aTivldod•• de lnTar
medlo960 remunerado da mõo-de-obro p•rmanenTe, 
�emporórlo ou aozonol, olndo que medlonTe locoçõo; 

XXV% - opoaenTodorlo; 
lhador rural, noé condlçõoe de 
no orT. 64; 

no co•o do Trabo
raduç6o provlaTos 

xxvzr- goron�ta da oseleTênclo, pelo em
pregador, oos fl lhoe e dapanden�•• doe ampregodoe, 
pelo menos oT• 8 (sais) anos de Idada, em creohae 
a pré-eacolaa, nas eMpresas p�lvodo• e órgõoa pú
bf leoa; 

XXVIII- Jornada de 6 (eel•) horoa poro o 
Trabalho realizado em Turno• lnlnTarrupToe de ,...
vezomenTo; 

XXXX - 9oronTlo de permanência no emprego 
elo• Troba I hador•• oc I dan"toc:fo• "º Trobo I ho ou po,..-

•

• 

-

todorea da doonçoa proflagíonoia, noo coaoa defl
n I doe em r o 1, sem pruju í:zo do f"'amuneroçóo onTee 
p•rcablda1 

XXX - •Qguro conTro ooldonTas do �rabo-
tho; 

§ 1ô, - O seguno-dasemprego será finan
ciado por con�rlbulções do empr••o, do emprogodo a 
do União, que conaTf�ulróo o rundo de Gaf"'onTlo do 
Sogvro-Ooaemprego, eob admlnlsTro�óo TrlporTJTe. 

o) Oa recvr•oe do Fundo de Goron�ta do 
S$9vro-Ocsampre90 se�õo opl lcodos dM 
P""Ogramoa do i nTa.re&so soe í o 1 , c;:orii 
crlTO�fos da remuneração definidos am 
lc,I; 

b) A conTribuiçõo do emprogador poro o 
rundo da GoronTlo do Se9uro-Oaeempra90 
será ae�escldo de odfcfonol, dof1nido 
crn loi, quando o número do empregodos 
diapensodoo •uparor os indlces Môdloa 
do roTotlvidade do m6o-de-ob�o no so
"'l'Or; 

e) O• rocursoa do rundo da GoronTio do 
Saguro-Do•omprogo ln�egrorõo o or90-
MenTo do �undo Nocional do Sogv�idode 
Social. 

§ 2o. - Os roeur•o• do Fundo de GoronT1o 
do PaTriMónlo lndlvJduoJ, consTITuído por conTrl
bulçOeo doe empf"'a&aa com boa• no folho de 
sotórlos, eerõo opJloados am programas de lnveeTf
menTo o cargo do lnsTITulç6o flnoncelno govorno
menTol, com cr1Têrioe de re�unoroçõo definidos em 
1.1 

� 39 - Os rrabolhodoroa poderõo uTillzar 
o poTri�õnlo lnd(víduol acumulado # em coso de opo
eenTodorJo, reformo, morTe. lnvol ldoz, oqulalçõo 
de morodla e asTobeleclmenTo de negócio próprio. 

9 4Q - Oe recursos do rundo de GaronTla 
do PoTrimbnlo IndivJduol in"'l'egrarõo o orçomQnTo do 
rundo NoclonQI de Sagurldode Social, 

§ 59 - O oolórlo-fomítio ••ró pago aos 
que pe�eebOM oTé A (qvoTro) solár1oo mínimo• no 
base da perconTuol vorlóvol de 20� (vlnTe por can
To) o S� (cinco por cenTo) do aolôrlo Mínimo, o 
porTlr do Menor co maior solór1o aqui compreandj
do, roapecTivomen�e. 

5 69 - O woldrlo do Trabalho noTurno &orá 
auperior ao do diurno em pelo mvnoa 30� (ctnquoTo 
por canto), lndapendcnTe d• revazomenTo, ••n�o o
hora noTvrno de 45 (quarento o c1nco) Mlnu�os� 

ArT. 39 - Todo Troba I hod·of""; rvro t Tord d 1 -
neiTo aaaagvrado b propriedada no formo Indivi
dual, oooperoTlvo, comdomlnlol, comunJTórlo ou 
mfaTo poro o doaenvolvlmanTo de suaa oTlvldodee. 

Porógrofo único - O EeTodo promoverá o 

deeaproprlaç6o das T•rroa necaaaórjos oo cvmprl
menTo do dl�posTo neoTé arTlgo, medlonTe lndanSzo
çõo por TtTuloa do dívida ogrórlo. 

ArT, 49 - S60 assegvrodo� b cotGgorlo dou 
rrobolhador•• dom�aTlcoo, oi•� de ouTroa que vlocm 
b melhor lo de suo eondlçõo aoclol. os direi Too 
p�evls"'l'oa nos ITena XV, VI, %X, X, XII, XVI, XVII
I, XX%X, XXII e XXVX do orT. 2o., bem como o lnTo
groçõo O pr&vldànolo eociol • ovleo pr�v1o de daa
podldo� ou aqUtvolenTo em dlnhe•ro. 

Pardg,..ofo único - � proibido o Trabalho 
do�••Tleo de menorea ••Tronho• b fomf I lo •� r•glMe 
de groTuldode. 
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ArT. 59- A lcl proTageró o solór-lo 
deflni'f'Tvo 

o 

pvnfró como crime o rcTençõo 
Temporórlo do quofqver formo 
Trobolho Jd realizado. 

de remvnoraçõo do 

Ar-T. SQ - C' 1 i Vrf.t o or-_gan 1 %CJQ6o, consT 1 -
Tulç6o e odminlaTroçõo da on�Tdodas sindical�, bem
como o oss9cloç60 oo• •lnõfco�os, obs�rvodo• os 
segul"T�§ pr-lnoípíos: 

1 - o AecembJâlo Geral e o ó�gbo dalt� 
beroTlvo supremo do ttn1'1dode sfndtcol, co,opo'tlndo
lha del fberor $Obre ovo conaT;Tulção, or9onrzo
ç60, d(ssolv960, alo1çóas poro oe órgãos dlr•Tlvos 
a do raprése�Taçóo;, aprovar o ecv a�ToTvTo; e fi
xor o conTrlbuiçóo do coTogo�io, dósconTodo eM fo
lho, paro o cueTalo dos ��ivldodeg do enTidode; 

7X - n6o oer6 con•TITuída mots de umo 
or3onl:oç60 clndlcoJ QM qualquer g�ou, rapresenTo
�1vo de uma caTegorlo profissional ou 4conbmicQ, 
em cada ba�e �errlTorlol; 

III - os empregodo5 da vmo amproao lnTo
gror6o um m•emo �JndlcoTo� conc�ITUldo aegundo o 
ramo do produção ou o oTlvldada do empresa, go�on
�lda o represenToçõo dos síndfcoTo� das cotogorlog 
dlferonctodoe nos nagocSoçóea coloT;von; 

IV - os of"'go�lzoções •lndlcol�, d� qvol
quer _grov, podam o,c;obct I ccc,.. rol oça,,a com orgQn 1 -
xaçees alndlcoJa inTornoclonais; 

V - d vadodo oo Podar Públ lco qualquer 
lnTe�ferénclo no organização sindical. 

A,('"+. 7� - À on't I doclo •, nd1 cc, 1 1 ncu!"l'lb• o 
dofeea doa dtrclTOG e JnTereasas do coTegorlo, ín
dlvlduola ov coleTlvos, incluelvo QOMO subsTiTu�o 
processual em queeTões Judlcl6rloo ou 
QdMlnlo;ro�rvos. 

9 10. - Poro o defesa dos fnTcras�ec dos 
Trobolhodof"'es, oe enTldodc� aíndlcai& poc:fe�óo or
go�lzor comleo6es por locof da �rebolho, goronTldo 
oo• seus lnTegronTos o mesmo proTeçõo legal dl•
pensodo ooG dlrigenTc& sindlcof5; 

� 20. - Oo dlrlgan�os elndlcofs, no exer
cício do �uo oTjvJdode, Teroo oce9so aos locara da 
�rebolho no suo booa �errtTo�10! de oTuoçõo. 

ArT. 89 - Ao dlrigonT·c ,clndlcol 6. goron
T fda o pro�4çõo necc&sórlo oo a�orc(cfo de ouo 
o�ivídode. 

ArT. SÇ - É 03segurodo o porTlcipo�õo dos 
Trobolhodoreo, UM i9uoldod• da �cpr��en�oçóo coM 
08 ampregodores, �� Todos ov órgãos do odminioTro
çô� públ loo, dlre�o o lndiraTo, be� como em amp�e
�os conceoslonórlos de serviços públ lcoo, onde 
.seus inTercuu:soa proflwalonofs, soclols e 
p�evidoncló�loe ••Jom objoio da discugsõo • 
de I i bcroçõo. 

Porógrofo único - A escolho do reprsaen
Toçbo seró f4i�a dlraTo�•n"'l'a polos Trobothodoros e 
emprogodoraa, 

Ar'T. l.0 - Nos -atnT ídad•• da ar 1 an'toç:60, da 
formaçbo proflsalonol, cvlTu�ol, rocrcoTivo � de 
oaolQTénclo •ociol, dlri9ldoo oco Trobolhadoroa, ó 
asGogvroda o porTlcípoç6o Trlpof"''tl�e da Govorno, 
TrobaJhodoros • omprcgodoros. 

A��. 11 - A 3us'tlço do Trobolho pode�ó 
e9�absl•car norma• • o• anTldoda• alndlcole pode
r6o celobror acordo, sobre Tudo qu• nõo con'trove
nho ba dlsposlçõa• e norMoa de pro�•960 oo 
1',-..obolho. 
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SEÇÃO II 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

ArT. 12 - O servidor públ lco dese�penho 
funç:60_.iiOclol relavonTa, devendo, no o><arc,cio dos 
ssvs m1•�•r••, observar condVTO de probidod4 n de 
roapelTo a zelo aos dlraJTos fndlvfduoís o 
cole"tlvos. 

Porógrofo único - A lol lnsT1Tvl�ó o pro
oeaso de o�andlmen�o, pala& auTor(dade•� das ra
ctama96ea ao eomunlQada sobro q praoTaç6o do ••r
vlço públ1co� e os oom1naç6ea cabívels_ 

Ar�. 13 - Apllcom-ae, 
�o• públ ícos cfvis os 
ea-pec íf 1 coe: 

alnda, ooo aarvldo
••gurn�a• norma• 

:I - o• eongos a empregoc pVb 1 1 coo sõo 
oce•sív•i& o �odoe oe bro•f letros qve preenehom o• 
re·qu f s •"'tos 1u1-robo I ec f do& em I e l J 

II - o ddmfa$õo oo BRrvlço pVbllco, sob 
quolqver regime, dapendord eompre da aprovoçOo 
prévio am concvr•o público de provoa. Sorô osaegu
rodo o oacansác funcional no corralro oTrovés de 
promoçõo ou provoo lnTerna• e de Tf�ulo•. com i-
9uoJ po•o; 

rxx - venc-1Mon--ro n6o. Inferior oo solório 
ml�fmo vlganTe poro o •oTor privado; 

rv - o Unf6o, os EsTodos, o ClaTrlTo ra
darol a os Mvnlctptos rnsTITvlr6o reglma Ju�ídlco 
ú�lco paro seus servidores do odminls-1'raçõo dl�o�o 
• ou�órqulco, b�m como, ptanoa de cloecfflcaçõo de 
cargos e de carreiro•; 

V - oo cargos a� co�iss6o ov funçõeG de 
conflon�o •arOo ex�rcldoa prlvoTlvomenTe por ser
vido� ocuponTe de cargo aa correJ�o T4enlco ov 
pnoftsalonol, exce�o oa do confiança diraTo do ou
Torfdoda máximo da cada ôrgõo ov tn�ldQde; 

VI - é vsdodo qualquer diferenço de ro
muneraç6o onTre cargo•• omprogo• igual& ou asue
methodos dos servidores dos Poderes LegleloTlvo, 
ExeeuTlvo • �vdfclorlo, roccolvadac os van7agons 
da eoróTar Individual e os ralo�lvoa ô noTuroxo ou 
ao local de �rebolho; 

VXI - o cedo 5 (clneo) onoa do ofeTtvo 
exencfcJo, o aorvidor púb' ico ossidvo. qva não 
houver sldo punldo, Teró direi TO o I Jcenço owpo
clol de 3 (Tr6&) msaa� com Todos os dl�el�os e 
vanTogena do seu cargo ou emp�ogo, focvtTodo •vo 
conve�s6o em lnden,xoçOo pacunlórlo, &e não gozada 
ou conToda em dobro quando do opo•a�Todorfo do 
••,..vldor-. 

VII1- • oasegurodo, oo oorvldor- públlca� 
adlctonar por Tempo de aervlço, a cada ono de efo
Tlvo exercício, vedada o Jncld6nclo da codo odi
cTonol sobra o soma doa onTerJorea; 

�X - � lel fixará o reloçõo de valor an
Tre a Moíor • o Me�or romvnar-oç6o no oarvlço pú
bl Teor 

X - esTobl I idade, 2 (ders) anou após a 
admiss6o, resp•l�ado o dlspo»�o no l�oráo XI des�e 
orTJgo. 

ArT. i4 - É veáado o acumulação remunera
da do corgoo, funç6o• pVbl lcas, amp�ogos o provon
,-oa, axea1"o : 

Ã - a d& doJ& cargoa da profo•aor; 

XX• o da um cargo de prof••sor com UM 
T•cn•co ou oien1"fflco. 

� 1o, - Em quolqvar doa coooc o ocumvlo
ç6o ao�anTe ó pa�mlTldo qvondo houver oompoTlbi I l
dods de horórlo o cor�A,açõo dw ma�érlo, 

9 2o� - A pro&blç60 do ooumuJar effTGndm
co o corgou, empr�goo ov fvnçõeG eM ovTorqulos, 
empraaas p�bl lcos. aoclod�deo de �eonomlo Ml$lO o 
fvodoc;6os. 

� 39 - A profblç6o d• acumular provonTpf 
�õo se apf fco 00$ opooan�adog quanro ao gXerclclo 
do mondoio el�Ttvo, cie Mogle���io ou de cargo am 
c.otnf..:-sõo, 

ArT. 15 - O aervldor deró opoGenTodo: 

a) por lnvol Ide�, 

b) oompvlvorlaman1"e, oo• 70 (&eTenTa) 
anoG do Idade poro o homem e oos 85 
C•e•eGn�o o clncot poro o mvlhari 

e) volvn�orlo�an�o. apóo 3� (Trln�a •ª.
cinco) anoa da •�rvlço paro o home� 
30 (TrlnTo) anos poro a mUlh$�. 

d) voluoTarío�enTn, o porTlr dos 10 (dez) 
o nos de Tr,obo I ho, o o,vo J que,.. rnornenTo, 
dewde quu requerida pelo •ervldor, com 
provenTos p,..opo�clonals ao TeMpo de 
-901""V' ÇO. 

O io+- Nõo hdvor"ó opo•a�Tadorlo am cor
goc, funções ou �mpragoo Temporó�los� 

§ 2o-�- Sóo eqvlvolcnTa& os crl't"ér"loe" 
voJo�es para o opo••nTodorJo e reformo no oervlço 
püb 1 1 eo e I v 1 1 e m 1 1 1 "1'ar. 

ArT, i8 - O• provonToG do aposanTodorJa 

I - lnTegrol•, quondo o •orVldor: 

o) conTar com o Tempo da serví�o oxlgldo 
ne&To Cons1 iTulçõo; 

b) sofre� lnvolidez permonenTe, por ocl
denTv em serviço, por molés�lo prof Is• 
•lonol ou doença grava. co��ogiooo ou 
lncvróver, espeçlficodo em lel; 

II - propo,..clonols oo TOmpo d� s�rvíço, 
• noa do�ois cosoe. 

Ar�. �7 - Os provan�os do fnoTJvldade ea
rõo revJ•ToG, no mo•mo proporç6o e nd mesmo der-To, 
compt"'e quw oe modifico, ... o romunef"oçõo doe carvJdo
ras am oTtvldado, bGm como aempro que fo� �rona
formodo ou raoloosifloodo o corgo ou funç6o em que 
aa dou o opoaonTodorlo ou a reformo. 

A�T. 18 - O beneffc1o de penGão pot"' mo,..To 
correaponderó 6 ToTol fdoda do remunftroç6o, groTl
ficoç6a• é vanTogona paasooi• do ae�vldor 
fotecldo. 

At"'T. 19 - Ê oaoc9urodo oq �•rvldor públJ
oo clvll o dlralTo b llvru osaocloç6o alndlcoi. 

ArT. 20 - Ao servido,.. públ lco em exe,..cl
cio de mondoTo eleTlvo, opl lcam-Ba os dlopoefçõas 
aegulnTea; 

I - T�oTondo·sc d• mandoTo aJoTtvo feda
ra 1 , os1oduo I ov tnvn I e f po f , f I earér af oa1'odo de aeu 
cargo, emp,...090 ou fvnç6o, faculTodo o opQ60 pefo 
ramunet"'OÇ6o de Um dai••; 

XI - em qualquer caao quo oxlJo o ofoaTo
menTo poro o AXGrcfcfo do MondoTo ela�lvo, aeu 

• 

-

Tempo do. eerv Iço •ará conTado poro todos o.s cfu 1 • 
-roa lcgois. 

Ar�. 21 - O servidor públ lco OGTÓVGI só 
pRrdero o cargo em v1rTvdà da se�T���o Judlclat, 
ou madfonTe procdaso QdMlnicTraTívo no quoi lha 
sajo oase9Vt"'Odo amplo dofaaa. 

se:çÃo :ur 

00� SE:RVIOORES PÚBLICOS MILITARES 

ArT. 22 - As poTanTqc mi 11Torcs
1 co� os 

P""�rrogoTlvoe, dl�elToo e deveres o olo� lneren
�eG, sõo goronTldoa em Todo o planl�vde aos offcl
ol• do oT1Vo, do react"'vo e aos reformado•, sendo
lhes prlvoTJvoe os TiTvloo, poeTo& a uniformes 
mi 11Tor«c. Os uniforme• oerõo uaadoo na formo qvo 
o lei dTspu•er, 

O 1o - O oflclol dos ror9os At"'modo� só 
pordnró o poato a o poTenTe por senTonço eonde�a
�órlo, o pur10 ro&'triTlvo do l lbcrdoda Individuei 
qvo ulTroposae?. (doic) anoc, pa&$ada cm Jvlgodo 
ou oe for declarado lndJgno do oflcialoTo, ou com 
ale lncompaTível, por dcc1•6o da Tribuno! MI I ITor 
de coró�cr pvr�onenTe, em Tampo do po:, ov de Tr1-
bvnol Eapoclal em Tempo de guerro� 

§ 2o, - O ml,iTor om o�lvldoda qva ocel
Tor cargo pübl 1cc clvl I pqrmononTa será �ronsfe�l
do pa�o o reservo. 

g 39 - O mi I iTor do a�lvo que oceJ�or 
cargo ov funç6o públ icoa �empo,..ó,..loa, n6o ola�l
voa, oaa1m como aMprago am amproso públ lco, em eo-
1:ledod• dR aconomlo mlcTo, em fundaÇõo ou •oclodo
d• dlraTo ou indireTomenTa conTrolodo polo Poder 
PVbl loo, flcoró asragodo ao respocTlvo quod�o o 
somanTo poderó ser promovido por anTigvldode, an
quanto permanecer neseo •1Tvoç6o, con"tando-ge-l�e 
o T•mpo do eorvlço apenas poro aqvoJo promo�õo, 
�ronefot"'6nclo poro o reserva ou refo,..ma. Depois de 
dol& anos de of03TomenTo, contínuos ou nõo, aeró 
T-ronsfa� 1 do poro o reservo ou .reformado. 

� �ç - No oxoroíclo Temporórfo de cargo, 
emprego ov funçõo. na odmínisTroç6o públ lco a ou
Tarqufos, bem como do �mprogo om sociedada de eco
nomia mf•io, «mprGGO públ lca, fundação, ov em co
cledodQ conTroloda dlraro ov fndl�cTo�enTa polo 
Poder Públ lco� o ml I ITor do o?lva poderó opTor pe
lou voncimenToa e vonTagans d� seu poa�o. 

SE:ÇÃO ZV 

OISPOSZÇÔES GERAZS 

ArT. 23 - O reoJv•To p�rlódlco do remuna
roç6o doo ••�Vldoras púbtfco&, c1v1s e o dos mi 11-
Taraa, for-ae-õo sempre no mesmo époco o com oa 
me:amoa f nd I ca..s. 

ArT. 24 - A AdmlnlaTroçõo P�bllco 
AG�lmularó o aporfalçoom•nTo o o prof laalonof lxo-
960 doo sorvldora& púb11cos do Pofs, por melo d� 
cursos ou egoo1os eapoc1ols. 

ArT, 25 - Nonhvm oT6 vegvndo 
grau, em llnho dlroTo ov coloTOrol

) 
conaQnguínoo 

ou afim, da quolqvar ouTorldado, pode ocupo� oorgo 
ou fun960 de conflo�ço, lnclvelve eob con�ro+o, em 
orgonfatnoa o olaa svbordlnodo, no odmlnlsTro960 
dl�eTa ou lntjíreTo, 

ArT. 26 - A lndenlxoçõo oofdenTórlo, de
vido no• ca•oa o que se rofere o Inciso XXX do or-
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Tlgo 2o., nõo exclui a do d1re1To eomuM, •M caso 
do dolo o·u ou I po do empregador. 

§ io, - É pre�um1do o cu1po do poTt"'60 ou 
comlTenTe pelo oTo culposo do Geu prepos-ro, 

g 2o� - A culpo se rnvoto por melo d• 
foJTo lnescueóvol no Tocon�e 6 aeguronyo do ompre
g�do, ou o avo oxposlçõo o perigo no d•••mpenho do 
oorv Iço .. , 

Ar�. 27 - Oa direi Tos quo, prevls�o& n._.
Te TfTulo, depondom de Jel por� seu exercício, po
derOo �or objeTo de oç6o dlreTo da lnconaTl�ucio
ooJ tdode por omiaoõo, propo&TQ por, no mínimo, 30 
(Trln�o) enTldodea ossocloTlvos. 

Po�ógrofo úníco - Poro os que nõo dopon
dom do lel, o Ml�la�drro Públ tco ou �volquer pes
soa são parTcc lagfTimoa poro naqverer o TUTelo 
Jurisdlcloool necassórla o Tornon efe�lvo o ••u 
cu�p�lmen�o, 1$enTondo-so oa ovTores dos rG&pacTl
vas cueTos Judleloi• • do 6nua do avcvmb6ncia, ex
ceçõo fel To ooa I iTígonTe• de mó fé, 

SEÇÃO V 

DZSPOSIÇÔE:S T"RANSITÓRIAS 

ArT. 28 - Ourante o porfodo de 10 (dez) 
onos, conTodos do pno�vfgoç6o da&Ta ConBTiTul960, 
oa solórío• e voncrman�os serõq cumenTodoa pro� 
graeslvamonTo da acordo com o erescJmonTo do aco
no�lo nocional, de modo que lhos fique resTouf".Odo 
o valor perdido noe 2 (dois) útrl�oa doctnlo•. 

ArT. 29 - A I e i d f SF)Or"Ó SObt"'G o UXT f nç:õ.o 
doe ocumvloçõae n6o pormlTfdas paio orTlgo 1�, o
correnTae no dolo do promulgoçõo deoTa Co�•TIT�l
ç6o, respolTodoa os dlralTos odqulrldoa dos caua 
"tlTvlora&. 

Porógrofo únloo - rico ossegvrodo como 
d1ro1To odqufri1"o o e�e�crclo de 2 (dola) cargo& 
privoTlvos de mddlco qua vinham sendo exercidos 
por m•dlco elvi I ou médlco MI I lto� no odmln1sTro
ç6o púbt Jco dlre�o ou lndJreTo. 

Ar�. 30 - �1com oxTln-roc o rvndo do Go
ron'tio do Tompo'd• Ser-v1ço, criado pe(a Lei., n<? 
5.107 de 13 de GaTembro de 1966, o Programo do In
�•groçõo Socloi, lne-rlTuído pelo Lol Complom•�Tor 
n9 7 d• 07 do ec�embro de 1970 a o Programa da 
rorMoçõo do PoTrlmónlo do Servidor Públ tco, crtodo 
pala Lei ComplemenTor n� 8 de 03 do dazembro de 
1970. 

§ 1o. - As aTuol• conTrlbulç6es poro o 
Fundo da GaronTlo do Tempo do Sa�vlço pasaqm a 
conc�iTvlr conTrlbulçõo do empregador poro o �undo 
do GoronTfa do Pa1"rlm6nJo rndlvlduol. 

§ 20, - As oTuota con+rlbulçõos poro o 
Programa de InTegroçáo Social e o P�ogramo de For
moç6o do Pa1rim6nJo do S�rvldot"' Públ lco, pooeom a 
consTITulr con�rlbulçOo do ampregodor poro o �vndo 
da GoranTlo do Sagvro-Oesemprego. 

§ 39 - Oo poTrlm6nloa onTeriormen�e ocv
mulodoa do Fundo de GaronTlo do Tempo de ·Servtço e 
do Progro�a de InTagraç6o Soclot a Programa da 
Formoç6o do Po�rl�ónlo do Sa�vtdor Públ Jeo soo 
pr"'eae,-.vodoG, manTando-•·• os cr J 1"ár I os de soque nos 
&JTuaçõea prevf&Tos nos lois que o• crJorom, com 
exeeçóo do •oqve po� deml�c6o o do pagom•nTo do 
�bono tio I or J a 1 • 

A�T. 31 - � concodldo an1eTlo ampJa, ge
ral a lrraaTrlTo o Todoo oa que, no período de 18 
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d'e. uc,o.mbro d.:,. l.9�6, oT" o do"to do P'"'Ottiv 1 90960 
deSTa ConwTITviçõo, fo�om 0T,�9idoe

1 
am decorrôn

clo dft mo�fvo960 oxclu•lvomenTG pof íTlco, por 
qualquer dfplcmo fegol, atos lna�ITvclonais, eom
ptamanToras ou admin,aTroTlvoa, e oos qvo foram 
o.b, .. ong I ctos pe I o Decr,eTo Leg Ia I oT i vo nÇ 1.8, de .1:S 
da dezembro de 1961, bam como oo QTlngidoa pelo 
D•creTo n9 8�4, de 12 da se�ombro do i9ss, os�egv
,-.9do o rain�agroç6o com Todos os direlToa e vonTa
gnns lnerenToe oo •f•�fvo axercfelo, preoumtndo-se 
soTlsfaiTos Todos as ex1géncloc legols e 
••ToívTórloa da oorrolro civl I ou mJ I l�or� n6o 
pravot�condo quaisquer olvgoçõaa dG pra�crlçõo 
deeadhncia ov ranúnelo da direi To. 

' 

ArT. 32 - �o ex-comboTenTo, clvl I ov ml-
1 J'f"or. do Segundo Gverro Mundlol, que lonha portl
ctpodo efe�l9omenTe cm operações bét1cos do rorço 
Exp•dlcionórlo Bro91tol�o, do Marinha d* Gverno 
do rorço Aéreo 8roal lalro, da Marlnho Mercon�o 0� 
de rorço do �xárcl�o qua Tenho proaTodo serviço do 
segvron�o ou �19, 16nclo do I iToral ou j lha� oce6-
nlcoG, sõo ossegvrodoG os &egulnTas dfrQl�os: 

I - oprovelTomcn�o no sarViço públ lco, 
sam o •�1g�ncio d• concurso, com eeTobllfdode1 

ZZ - oposenTodorlo 1nTagrol aoa vfnT• • 
cinco ano� de sorvf90 pübl lco ou privado, olêm de 

lmporTônclo odlclonol correepondsnTe ao v4nc,menTo 
de Segundo Tenente das Forças Armodoe; 

III - peno6o, aos dopendenTes, compre•n
dendo os valores do lncíso onTcrlor; 

%V - os�laT�nclo médico, hospl�olor e 
e.dvcac; ona t groTu J 'f"o. e.x'1'ens I va aoe doponderTos; 

V - p�1ortdode no oqui�iç6o do casa 
própr,a poro os que n�o o posavam ou paro fluoa 
vlúva•; 

ArT� 33 - Oe sorlngvalros, chOMOdos 
-soldados do Borracha .. , Trabofhadores recrvTados 
nos Termoa do Offc�•�o-lel nÇ S.813, do 1� d• av
?•mbro de iS48. a amparados pelo OecraTo-1 4 • n� 
9.872. de 16 de seTembro de 19�8, receberão pencâo 
meneai vlTol relo no valor do 3 (Tr�•) eoJórlo& 
m rn lmo•. 

Porógrofo únjco - A concoscoo do pre•en'f"e 
benéflclo SR f�ó conforme lei complom•n�ar de, 
1n1cloTlvo do Poder Cxacu�ívo no prazo da 1�0 dlo• 

opóa o promufgoçóo deaTo ConcTJTvíçõo. 

Ar1'. 3A - Os- fvncf o-nár J oa. púb � i co& odm i
T • doa oTá 23 do Jonoiro de 1867 podarõo opoocn�or
•• com oc dlrelTos e vonTogene prevlcTo• �o legi•
loç6o viganTe bqvolo doTa. 

Porógrofo único - 0• fvncionórloe públt
coa apoecnTodoo com o rasTr1çõo do porógrofo 3� do 
orTlgo 101 do Cona�ITUiç6o do 2A de Janeiro do 
1967 ou o do porógrafo 2a. �do inciso Ir do orTlgo 
102 do Emendo Con•TfTucionol n9 1, da 17 de ov�v
bro de.�889, �arõo revlsToa suas opoeonTodorfas 
pQr� que sejam odeqvadoo b logl•lo9õo vlgonTo e� 
23 de janelrq da 1967, de•d• que Tenham lngroasodo 
no eervlço públlco OT4 o referida doto. 

ArT. 35 - Os oTUofs Prof•••oree AdJunToe 
A (quo,ro) do qvodro dos lnwTITv1çõas de En•lno 
Superior do SlsTemo reda�al de Ensino Pübl lco fi
cam cla•slf•codo: no nível d• Profea5�r TITular e 
po••om o con!rti'f"Vlr quadros suplemunTo�es com To
doa o& dtrel�o• e vanTogcna do eorrcl�o, •onda ex
TlnTos eeTaa corgoa ô medido qvQ vogarem. 

ArT--36 - As von709en2 a o• odlclonala, 
qve esTeJQffi sendo percebido& om dcfiacordo com es�o 
Co9nTITu1çõo, fico� congftlodoc, o porTir do doTo 
d• suo pro�vlgoç6Ó, absorvido o o�cca•o nos reo
Ju•�•s poaTarloras. 

A�T. 37 - rlcaM goro�'tldou,aa rogvlomon
�açbes d• prof(s�b•• jó exleTanTaa. 

CAPÍTULO XX 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

ArT. 38 - A scgurldode aoci�I compreenda 
um conjvnfo lnTe9rado do oçõoo, vol�odo poro oe
aaguror o• dl�olToe aoclala reloTlvos b �oúda, 
prevldánc!o • oaalo�ônclo �oclol. 

ArT. 39 - Incvmb• 
nlzar o Seguridade Soclal, 
dlreTrlze•: 

ao Poder Público orgo
com basa nos ao9ulnTea 

:X: - un I verso l 1 dada dó;. cob•r Tvra; 

11 - uniformidade e eqv}vol6ncto doo bo
naflclos e serviço• para oa oogul"odots urbano• • 
rurolss; 

ZZX - equidade no formo da porTlelpoçõo 
d.o oue'telo; 

IV - aalffTfvfdode o dlaTrlbuTJvldod• no 
prestoçõo dO$ benefícios a 8orvJços; 

-ro, 
V - d1Veraldode do boso de flnonclomsn-

vr - irradu'tlbl I Idada do valor rsol doa 
baneflcioe; 

VII - coróTer demoerOTfco e de�oenTrol 1-
dod• do gas�õo odmlnlsTroTJva. 

ArT. 40 - A Seguridade Socfol •eró finan
ciado compulaorlomenTe por Todo o soclodode, da 
formo dlroTo • lndlraTc, medlonTa oe conTrlbuiçõaa 
socicl•, bsm como rocuraoe provonlenTes do receJTc 
Tr1buTór1o do Un1bo

1 
no forma do lel. 

� io. - As con7rlbulções eocJolc o qva se 
rafara o copuT do•Te orTlgo �60 os aPgulnTa�: 

I - conT�lbulçóo do• empregador••, in
c1denTe sobre o folho de sor6r"loa 1 fo-TuroM•nTo • 
aobra o lucro; 

XI - con;rlbvi960 doa Trobolhodor••i 

XXX - conTrlbulçõo lncldonTe sobre o ren
da da o-rlvldode ogrlcoloJ 

IV - conT,-.lbvfç6o aobra o pa'f"rlm6nio lf
qv1do dos P•••ot:111 flslcoa; 

V - con�rlbufçõo 
concvr•o• de prognóailooa; 

eob�o o exploroçõo d• 

VI - odJclonol sobre oe pr•mio• do• ••
gvroe p('lvodo•. 

� 2o. - A lel podaró lnaTtTulr ou?roa 
conTrlbuições deaTlnodoa o goronTlr o manvTenç6o 
ou expon•6o do Segvrldod• Soolol. 

ArT. Ai - A folho da •olárloe • boaa ax
clualvo do Seguridada Soclol e Hobra ela nOo 
podaró incldfr quolqvAr oUTro Trlbu�o ou 
cunT,-.ibulçõo, 

ArT. 42 .. As con-rrfbvlç:6a-c socfol• o que 
•• refere o orT. 40 • oe racvr•o• provenlenTfta do 

• • 

orçomanTo do Unfóo compor6o o rvndo Noelonol de 
Segvridode Social, no formo do lel. 

Porógrofo Únl�o - Todo conT�lbulçõo so
clal lnaTiTvida pala Unlõo dea'f"f�o-se oxcluaivo 8 
ob,-.l90Torlamon�e ao rvndo o que se rofo�o osTe 
or--rlgo, 

A,-.T. 43 - A prosr�mQçào do rundo Noc1onot 
da Sagl/t" 1 do de Soe 1 p I ocró fo I To de forrr,c, 1 n"tagrddo 
com o po�Tlclpoçôo doo órgõoa rdaponoóvsle pcloc 
dr•o• de PoVdo, da pr4Vld6�cio �oclol e d� os�ls
Tânclo aoclol, qvs Terão oaewgvrado 5uo ouTonomlo 
no geeTOo doe racursoa. 

PorQgrofo único - O Fundo Noelonol de Se
gurJdode Soolol daeilnoró O coúde, no minlmo, 0 
equlvolBnTa o 30t (trlnTa pot" cenTo) do ovo recel
Ta, exclvfdos os do rundo de Go�onTio do Segu,..o 
OeseMpràgo a do rundo da GoronTla do P0Tr1m6n1o 
Xndfvldual, 

A�T. 44 - O Ot"çamenTo do Fundo Nocionol 
de Seguridade Soclol seró �loborodo QnuolMonTo e 
cubmaTldo b oprecloo6o do Congresso Noclonol, obe
decldos oo prozoo o �u�otc condfcõeo da TromiToção 
do Ot"ÇO�ento do Unlõo, 

Art. 45 - O orçomen�o o�vol do gos�os 
Trtbv�órloa •oró svb�aTldo à op�ncioçóo do Con
gresso Nocional obedecldog os prazos e demole con
dlçoee do orçomonio do Unfoo. 

Ar 'f. 46 - Os f I nane I amenTo.e de. progro·moe 
noclOls com recurcos do rvndo Noclonol da Segvrl
dodo Soclol sarôo cenTrol lzodoa om uma lnsTiTulçõo 
flnoncclro gover.nomenTol que aeró ro..eponoóvol Tom
bóm p«lu odmlnlaTroç6o do �undo do Goron?lo do Pa
�rlmõnlo ZndJvlduof o que se refarA o 9 2o� do 
or�. 2o desTe TITuto, 

ArT. �7 - Nenhuma preaToçõo de bonofíelo 
ov d& aorvlço compreondldo no aogurldodo aoclal 
poderó sAr criada, moJorodo ov eaTendldo saM o 
correeponden�e fon'f"e do cv•To10 TOTQI. 

ArT. 48 ... A I al lnoTltvlró o p�oces�o 
peto quol o população podcró reprcsanTor con�no o 
Podar Públ loo noo casos do fn•uflcienTo ou Inade
quado oTendlmenTo pelo� órgão& da Seguridada 
Soe I o 1 

ArT. 49 - A lel raguloró o rosponaobl II-
dade •oi ldórlo dos dlrlgenrea e odmlnl&Trodores 
paio doacumpr1menTo do• obrl909óe9 legais dos em
p�eaos em relaç6o ô Sogurldode Soei oi. 

SEyÃO I 

O A S A U D e

At"T. �O - A woVda ê dlrolTo de Todos a 
dever do EsTodo. 

Ar�. e1 - O Ce�odo O$sagvro o d!�eljo ô 
•oüde mod 1 cinte� 

I - lmplemGnTaçõo de pol iTlcoa econômi
co• e soelol• qve visem 6 oi lmlnoçOo ou redvçõo do 
risco da ddençoe • da ouTroB ogrovo& b coVde; 

XI - ocea90 unfvareal, lgvollTórlo a 
graTUITo Os oçõas o serviços da p�omoç6o, pro�sçào 
a racuperoçõo do saúda, dn ocordo com os noce•sl
dode• da codo v�. 
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Ari. S2 - As oçõos e •orvlyoa de &oúde 
lnTegrom vmo rude reglonol lzado � hierarquizado • 
oons�r�v•m um StaTamo Único, or�onlzado da ocot"do 
com os GegulnT�# dlraTnjzos� 

I - comando admlnJ0troTlvo VnJco a ox
clvslvo em codo nível de governo; 

rr - aTondlmenTo lnTngrol o comple10 no• 
ações de soúdctJ 

IX'I - deecanTr-at 1-roçoo pol í'Tlco-
odm1nl•TroTlvo em nível do EsTodo• o Mvnlcíplos; 

%V - porTlclpoç6o do população, por melo 
de o�gonlxoções represen-roilvas, no formvloçõo doa 
pol ITloos e no co��role daB oc6as no� nfvaJg feda
rol, esTodvol o municlpol. 

ArT, 53 - O SlsTemo U"lco de Saúde seró 
flnoncJodo eom reovr•os do Fundo Noc,onol de Segv
�idade Soclol o co� recursos de recelTo• do.s E•�a
dos a Mvoicíploe. 

ArT. 54 - CompeTe oo E•�odo, medlonTe o 
SlgTemo Único de Soúda: 

r - formutor pol fTlco� a etoboror pio-
nos de eoúde; 

Ii - prc•Tar aaaJ$Tànc•o lnTegrol b 
�oúdo lnd(vldvol e ooleTlvo; 

�IX - dloclpl lnor, conTrolar a es�lmvlor 
d pê$qVlsa so�ra medlcamenTos, oqvipnmenToo, pro
dvTos IMunoblológlcos 4 homodorfvadoa a oUT�os 1n
oumos do soúde, bem como poPTicipor de suo produ
ção a dlsTribvíçõo, com vloTo• b prcia.,..vo9õo do 
,oberon10 noçlonol; 

IV - flacol lzar a produç6o, eoMercJol a
zaçõo, qual Idade e consumo de of lmenTos, modico
Manios o ovTroa produTo• de uco humano Uíi I izodos 
no Torrl�órlo nocional; 

V - oon�rolor o produção e o comercio-
llxa960 dos produTos �óxico� lnebrton?aa paio abu
so, e esTobelecar prlncfploe bó�leos poro prevon
çOo d� avo uTI I lxoç6o lnodeqvodo} 

VI - con��olor o eMprQgo do TQcnicoe o 
da méTodos, nocivos 6 saúde públ lca e oo maio om
blenTe, bem como o prodv9õo, comercial lzoçoo e u
T11 Jzoç6o do oubeT6nolos lgvolmenTe fo•ivos 
ôqvelcas- bens; 

vxr - conTroior o �uof 1dado do molo om
blenTe, rnclusJve o do �robalho� 

VIII - controtor oc oTlvldodoc públlcdo a 
prlvodoa reloclonados a experlmenTos com sare& hu
manos, o flm da 9gno�1lr o neapel�o ooe voloras 

fitices. 

ArT. 55 - As OÇ)6ee do s-oÓ'de eõo de." n.oTv
rexo públ lco, cabendo ao EsTodo auo ,-.agvfaç6o, s
xocv960 o cont�ole. 

ArT, 58 - t oseegurodo. no óreo da saúde, 
o I lberdade de exarcíclo profl•slonol o de orgonl
zoç6o de serv19os privados, nq formo do lef e do 
aco�do com os pr1ncfploc do pol í11co nocional do 
soúde. 

g 10. - � vadodo o dosTlnoç6o de rocu�sos 
pVbl lcos po�o Jnvos�imenTo om lnaTltviçõc• p�lvo
doo de soVde com fino Jucro�1vos. 

§ 2o. - O soTor privado do pra..GTOQ60 do 
serviços de &aúd� pode po�Tielpor de forma comple
manTor na ossfs�ãnclo O soVdR do populoçóo, sob as 
condlçõaa ••Tobolec1dos em conTro'to da dlrelTo p�
bl ico, Tendo p�ofe�àncfa e Tt"oToman'f"o o•paclal o• 
anTldode• fílonTrópJco•. 



{2 

O 3C? - O Poder Púb'l 1co podo ln1"er"vlr nos 
••rvlçoa de saúde do noTvr"OZQ pr"lvodo nocaa�órios 
ao alcance do• obJeTlvoe do pol íTlco noclonot do 
eeTor, bem como paaaprop�ló-loo. 

§ 49 - Ftca proibida o exproroçõo dtreTo 
ou lndlreTo, por" po,-.Te de emprasos e cap•Tols de 
pr"oeodbnc;o eaTrangeiro, doa se,-.v1çoc de oaafsT•n
clo o saúde �o Pois. 

Art 57 - A saúde oc�pocionol • por�• ln
Teg,-.anTe do SlsTema Único da Saúde, sendo oe••gv
,..odo aos Trabalhadoras medianTe: 

I - medido• que v1aem b ai lmlnoçõo de 
rl•coa de ocldanTe • doençoa do �robotho1 

II - lnformaçbo o reapelTo de oTIVldodas 
que compor"Ta� rlacoa O aoôd• • doe mâTodos de 
con-rrofó-los; 

7II - dlrel�o de r"Gcusa ao Trooofho om 
amblanT•• ••m conTro1e adequodo de rleco•, c�m 90-
ronTio ds perman•nclo no ompreso, 

IV - pa�Tlclpoo6o no gaoTOo doa aervlçoa 
inT�rno•.• •�Ternos aos Jocols de Trobo1ho, rala
clonodoe à seguronço e MOdlclno do Trobatho, ocom
ponhando o oç6o fiaeof izodoro do OMblenT�. 

ArT. �8 - A• po,í7lcos raloTlvos 6 formo
ç6o e uTil lzo�âo de recursos humanos, o lncumoa, o 
equlpomen�os, o pesquisas a oo dasenvoJvlMenTo 
c1enTTftco • Tecno,ógico no óreo d• saúda o de sa
naamanTo bóslco eubordlnom-se aos in�ere&&es e di
reTrlzaa do SlaTamo Único da So�de. 

ArT. S9 - ê vedado o propagando comercial 
de medjcomenTos, formos de �roromenTo do aaVde, 
To.boca, bab Ido• o l coo 1 1 cos • ogroTOx I cos. 

ArT. 60 - A Lei dtsporó sobre o pesquiso, 
o anel no • opl lecção de móTados ol�ernoTlvoe d4 
osal&Tánclo o •oúde. 

ArT. 61 - � garan�ldo o homens a �ulh•roo 
o direiTo de deTermfnor llvremenTe o número de 
••v•fllhoa, vedado Todo Tipo de próTico coerc,�1-
va por porTa do Pod•r Públ leo • da enTfdodes 
prlvadoa. 

§ 1o, - O �sTodo asseguro oce.s•o b educo
ç6o 1 à lnforMoç6o • oos �•Todo• clcnTíftcoa de re
gvloç6o do facundldode que n6o oTenTo� conTro o 
�aúde, ra•peJ�ado o dlreJ;o de opç6o lndlvtduol. 

§ 2o. - Os recureoa lnTarnoa ou ax�ernos 1 

de en�ldadaa púbJlcoa ou privados, noclonoi•, as
Trongafros ou lnTernocfonols, desTlnodos o flnon
c1omanTo d• progromoa da peeqvlmo ou aesisT•nclo 
no dreo de ploneJomenTo fomlJior, só poderõo ser 
UTI llzadoa após ouTorJzoçõo do órgão �óxlmo do 
SisTaMo ÚnJco de Saúde. 

ArT. 82 - A Lal dlaporó &obre os condl -
9õa. e requlaiTos que fael I iTem o rcmoçõo do ór-
960• e Tecido& hvmonoa poro flna da TronsplonTo o 
de peaqul6;a. 

Porógrofo úntco - t vedado Todo Tipo de 
comarciallzoç6o da órgõoa • Toeidos pvmonoe. 

S.E:ÇÃO II 

OA PREVIOtNCIA SOCIAL 

ArT, 6� - O• plonoa do previdência social 
do SlsTemo d• Seguridade Saciai oTender6o, no• 
rermos do l•I, ao• oegulnTee precel�06: 

I - cob�rTura dos ovonTo� de doe�90, 
lnvo1 ldax e �orTn - Incluídos os coeos do 00tdenT• 
do Trabalho• volh1ca, racluç6o, ofcn•o crimtnol a 
desoporec,MenToi 

XX - ajudo à monuTenç:õo dos depcnden"T•·• j 

XXI - pro�cçõo l:J �oTc�nldods � à poTarnl
dodo, naTurale e odoTlvaa, noTadomanTe 6 goeTonT•, 
as•egurado deuconso on�•• • opdc o �arTo; 

XV - proTeçõo oo ��obaJ�odor em alTvoç:õo 
dq deeomprego lnvolunTórlo, lncluolvc medlonTe 
programo da aoguro qua proporcione ouxtl lo dava
lor compoTrvol com o ú1Tlmo aolórlo, por porfodo 
correapondan"Te ô ��dia de duroçoo de desemprego no 
Pata, 

ArT. 84 - � asa•gurodo opoaenTodorto com 
provanToa de valo� fguol à molar remun�roy6o doo 
úlTlmo• 12 (do:e) m�ees de �orviço, va�lflcodo o 
�oguJort dade doa r•oJv•Tcw soJa� l ola noa 38 
(TrlnTa � •éls) �e••s onTerJorea ao pedldo 1 goron�

. Tido o raoJuaTomsnTo paro prno•rvoçõo da seu votar 
rool, cujo r6WVITodo �unco Beró lnf��lor oo núMuro 
da �olórlos mínimos parcobldo•• qvondo da conce5sõo 
do benefício: 

o) com 35 (Trln10 o cinco) onos da Trobo
lho, poro o homoM; 

b) com 30 (T�lnTo) poro o mvther, 

e) com Tàmpo inferlor oo do• modal Idades 
oclmo, pelo oxarcício de Trabalho no
rvrno, de revezomen�o, penoso. Insalu
bre ou perfgoso; 

d) por veJhlce ooe SS (aeeeenTo e cinco) 
onoa de Idades 

a) por Jnvol ldoz. 

ArT. 65 - NGnhum banef(clo de pres�oç6o 
conTfnvodo Toró Valor mensal Inferior oo sotorlo 
mínimo, 

ArT. 88 - � vedado o ocumvloçõo de opo
a1t:nTadortos, reasotvodo o _Jó axJsTCtnTe e o dispos
TO no or1'". 1.-4. 

ArT� 67 - A prevld6nelo eoclof monTeró 
seguro coleTivo da coróTar complemonTor, cu•Teodo 
por conTrlbulçõaa odiclonols doa aegurodoG • dos 
empregadoras a ele fl I lodos, 

Porógrofo Ún1co - O oeguro referido no 
copvT � faculToTivo aos Qegv�odos cujos randim•n
�oa de Trabatho vfiropassem o I lmlTe �óxlmo do 
solórlo de conT�ibuiçào flxodo •m fal. 

ArT, 68 - A por�1clpoçóo doa órgoos • em
pra•oc esTo�ols no cusTelo do plo�oa de prcvldón
clo evplG�lvo paro oeva servldoro• e empregodoe 
nbo podar ó axcgdar o mon'1"onTa cie cor\"f r I bv 1 960 doe 
reapecTlvo• benoficlórios. 

Poró9rofo único - O dlspo9to noaTa orTlgo 
opr lco-se b pravld�nclo parlomonTor. 

ArT. 69 - É vedodo o aubvenç6o ou lncen
TIVo flacol do Poder Públ,co à• enTldodes de pre
Vldêncla privado com fins lvcroTlvoa. 

Ar't. 70 - Nenhum 1'lpo de lmposTo fncldlrá 
aob�e provonTos de apoaonTodorlo e ponsõas. 

Ar-r. 7l. - No h I pó·-rese prev 1 sio na 0�1' i go 
26, o Pr4vld6nclo Soclol proporá o ocOo rcgr�aalvo 
conTra o empregador. 

SEÇÃO I'.tJ: 

DA ASSISTtNCIA SOCIAL 

Oqueles 
ArT. 72 - A OG9J8Ténc1a eocfol deeTl no•se 

r· 
l�dlví dvoe que nbo diapõem de meio• pr6-

p 1°• paro •• DUaT�nTorem e de oco•ao ooo damots 
dirotTo• socfola+ 

Ar't. 73 - A ons l 11Tónc I o soe 1 o I eo,"pr--.enda 
o conjvn�o de oçõee • eorvlços prosTodos do forMo 
graTUITo, obrl90Tóf'lo o fndapo,,den1"e de con'tl"'ibul-
960 b &ogvrldo�e soei oi, volTodo poro: 

X - proTcçóo 6 fomíl lo, infbncl o, mo-
Ternfdode, velhice• peeoooe porTodoroe de defl-

• 

elànelo1 

II - oMpa�o O� crianças e odolaae�nTeã, 
órfoos. abondonodo� ov auTorss do lnfro9ão panal: 

XII - promo�õo do ln�egroçõo oo mP.rcodo 
de �robolho e da habl t i'toç6o clvl 1. 

Ar�. 7� - As oç:OaG governomaníolv no dreo 
de ossi•Tónclo •oelor serõo orgon l zodoa com boee 
no• p,-.fn0fp)os: 

I - desconT�ol Idade pol(T lco-odmlnl�� 
TroTlvo, definido• oe compoTénclos do nivel fede
rol • ••Toduol no& funç6a• normoTivos R o Gxoeuç6o 
dos pro9r,01r1oe o ntvel munlc-lpol; "' 

II - porTlc,po960 do populoçõo, por, M�lo 
de oraanfzoç60$ ropre•anToTlvo�, no formuloç6o das 
pai ÍTlcoc e no conTrole das oç6es nos ntve•s fede
ral, e.sToduol e �unfclpol. 

ArT. 75 - AC oç:6es govarnomen�ofs no órco 
de osclTOncio social serão flnoncla�o• com recur
sos do Fundo Noclonol de Seguridade Soclol e dos 
rec•IToe dos EaTodoa • Mun,cip,os. 

À ArT, 76 - Todos os serviços oao1aronclaia 
W privados quo uTI I izeM recureoa p�bl leoa svbmeTer

ao•õo 6& norma• oaTabolecldoo no orTfgo 7�. 

ArT. 77 • A po;rTfr de ae!SSfonTo da c,r-co 
onoa d• idade, �odo cldod6o, lndopondanTemenTe de 
provo de recolhlmon�o de con�rlbuiçõo poro o Segu
�ldada Saciai a do&de que nõo po••vo ovTro fonTe 
de rondo, foró Jue ô po�capçõo de pe�sõo mensal 
eqvrvolenTe oi (u�) solórlo mlnlmo. 

ArT, 78 - Ficam ieonTo� da �•colhimenTo 
da conTritul960 poro o Sogvrldode Sooiol os 1nsTi
�ulçõeG benGflca��a& de ossfsTãncla social que o
Tendom oa sxlgânclae ea�ob•lecl dos em l�i. 

SEÇÃO IV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

ArT, 79 - S�rõo unlfícodos progres�lvo
MenTe o• reglmoe pVbl lco• d4 prav1dônefo exieton
Tos no doTo do promulgação desTa ConsTfTulção, 
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ArT. 80 - O segurado do Prevld•nc•o So-

7iol urbano podcró compvior, por-o efeJTo de pe�
cepçõo doa benef í e I os prev f a Toa no L.o. 1 n9 3,807, 
do 26 da ogosTo de 1960 1 a legfslo960 subseqvenTe, 
o Tempo de serviço preeTodo no cond1ç6o da Trobo-
1 hodol"' rvra 1 . 

ArT. 81 - O cttgurodo .ldo Prevtdà-nclo Sa
ciai rúrol pode�6 compvTor, paro fins de percep96o 
dos beneficio� prevleToc no �•I Comp1emenTor n9 
11, de 25 d� mofo do 1971 l com os ol�eroçõec con
Tldo& no Loi ComptamenTor nÇ 16, da 30 de ouTubro 
de 1973, o �aMpo de serviço pre•Todo no condlçbo 

de Trobolhodor urbano, 

ArT� 82 - A Seguridada Saciai orgonlzord, 
no prazo de dola onoa o conTor da doTa da promvl-
90960 desTa ConeTITvfç6o, um Ca?oaTro Geral de 
Benoflelórfos, con�sndo �odas a• info�moçõea 
necessários b nobl I IToçõo, concessão a mon�Tençõo 
doa...-benef ícios, 

Porógrofo único - Uma vax lmpfonTodo o 
CodoeTro, por meio dele •• foró a coMprovoç6o doa 
requlslTos neecssórloa à hobSJ IToçOo aos dl�eiToo 
oeaegurodos polo Segurlpode, 

Art. 83 - Cober6 O Colxo Econ6m1co Feda
rot Qssumlr oa fvnçbea o que se refere o orT. 42 
desTa CoplTufo, noa condlQOa• e prazos flxodoo om 
lel compld�anTor. 

ArT, 84 - Todos o& conTr-lbu1ç6es sociais 
axl•T•n�es oTá o doto do promulgoçõo dssTo ConsTI
Tulçõo poesor6o o inTegror o rvndQ Nocional de So
gvrJdoda Soei oi. 

ArT, s�,- Op programo& social• nOo vlncu
lodo• b Segurldode Soclol e a1"uol_menTa- cvsTeados 
por con-rrlbuiçõe� aoelole deverão Ter revls'tos as 
suas fonT•• de f1nonctomenTo, adequando-se oo dlc
poe1"o no parógrofo único do orT, �2. 

CAPÍTULO Xll 

00S NEGROS� DAS MXNORIAS E 

OAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

ArT. 86 - Todos� homens o mu,heras, a6o 
1gvoís peronT• o lei, que puni ró como crime 
lnofíonçóval qualquer dlscrlml�oçOo oTo�ToTório 

aos direlíos humano• o ooa aqui e&Tabofecldos. 

P0rógrafo único - SOo formos d� dlecrlml
naçõo, en�r• ouTro•, •ubosTlmar, eeTeraoTlpar ou 
degradar grupos éTnícos, roclals ov de cor, ou 
pesaoos a eles perTencen'tes, por pol'ovroa, Imagens 
ou ,..apresenToQões, em qvolq�er melo de 
comunlcoçõo. 

ArT: 87 - Nõo consTJTvl p,..lvl léglo o o
pf lcoçõo, pelo Poder Públ lco, do �•dtdae compen•o
Tórlos vlaando 6 lmpfemen�açõo do princípio cons
T;'tucionot de Isonomia o pessoas ou grupos víTfmo• 
de dlsorlmlna960 comprovada. 

Porógrofo único - EnTendem-se como medi
dos compen•oT6r,oe oquoloe volTQda� o dor prafo
rbncJo o dCTcrml�odos cldodõoa ou grupo• da cldo
dõos, a fim de garanTlr suo por�lcipoçõo 
Igual ITdrla no oea•so ao mercado de Trobotho, b 
advcoç6o, b &oúda a oos demais dirolTos eoclole. 

ArT. 8� - A odueoçõo dar6 6nfa•• ô Igual
dade Jurfdlco dos sexos, oflr�oró os corQCTerfsTl-
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co• mUIT1culTura1• • pfUrléTnlcae do povo brast
lelro o cond•�o�ó o racismo e Todoe os for�o• do 
dlecrlmlnoçõo� 

Ar�. 89 - O Bro•IJ �60 mo�Toró ra1oções 
d1plomóTlcos nem flr�ord TroTodoe, acordos ou poc
�os com potse• qve odoTe� pol fTlcos OficioJa da 
dlect,lmlnoção dá cor, bern coMo nõo parMfTlr"ó o;t
vldoda& da oMpr�ooe d•••o• por••• em aQu 
Te,..rl"'tór"'IO. 

ArT. 90 - O Roder PVbttco lmpl•monTora 
pol íTlcos dasTlnodos a prevenir o deftcléncfo 

Poró9rafo único - A lei disporó aobre o 
responsob111dode doqvoto• que con�rlbvom poro 
crio� condtçõe& que levem O deflciênolo. 

Ar�. 91 - O Poder Póbl leo p�opo�lonoró 
advcaçõo groTuiTO Oa pessoas porTodo�as de dafl
ctenola, sempre qua possível em cio•••• rogvlorea, 
goronTldo o a•aJaTOncio a o acompoqhoMenTo 
aspec í o 1 1 ;z:ado•. 

Ar"t. 132 - À& peesaoos porTodoro& da deff
clãncfo, o Poder Públ1co propo�çtonoró hoblllTa960 
• reobl I l�oçõo adequados. bem como lnTegroçõo na 
vida econbmlca·e socíal do Pars_ 

ArT. S3 - K lo1 dloporó sobre as normas 
de consTruç6o do• logrodouroo públ1cos, doe edlfl
clos públicos o dos porT1cvlot"'Q& da frequànclo o
barTo oo púb1Jco e eobre os normas de fobrlcaç6o 
da vaícvloa de TranaporTe coleTlvo, bem como sobre 
a odopToç6o doe Jd exleTenTes, a fim de goronTlr 
qve o• pasGoas porTadoros do daflc16ncla poo•om o 
•l•• Tor oce••o odeqvodo, 

ArT. 94 - O EeTodo lmplsmenToró medidas 
que lev•m ô odopToçOo prograoatva do• meioc de co
MUnlcoçõo, o fim de parmiTlr qva os pessoas porTo
doroe de deflelbnclo sonao�lol • do folo TanhoM 
aca&ao 6 Tnformoçbo e à coMunlcaç6o 

ArT. 95 - Nenhum TrlbuTo Incidir� •obre 
e• onTJdodea $SM fins lucroTlvoa dedicados 6 pes
quisa ou oo ensino, �abl 11Toç6o, reobl 11Toç6o a 
TroTamenTo do pessooe po�7odora• de daflclânclo 

A�T. 96 - t livre o manifas�o960 de pen
&omenTo, de crença �cllg1oso • de convlcçõa• ff lo
sófícoa e pollTlcoe, vedado o anonlmoTo. 

§ 1o A - Cada um responderô; no formo do 
l e 1 1 pe I os obusoe que C:Otl\OTer no aycOrc f e I o da-s ma
n l f ae�o96ee da que TraTa saTe ar�lgo. 

� 2o. - É vadodo o fnclTomonTo b guorno. 
b v1olãnc1a e o díeor1minoç60 dê qualquer espécie. 

ArT. 97 - Fico os5egurado o Igualdade de 
direi To de TodQ� oo rei i9l6es. 

O 1o. - Ê goronTfdo o direi To b próT1eo 
da cvlTo �allgloso, raspefTodas o ln�egrJdode fí
sico e o dlg�ldode do pe•ooo. 

� 2o. - Os cem1T4rtoc Te�õo eoróTer �ocv
lor o •or6o odmlnl&�rodos pelo ou7orldade municJ
pof, sendo I lvre o �odos o• oonf1ooeo� rof 191oco• 
pro�lcor nolas os �eva rlToD. 

.§ 39 - Aa ocsoc·loç:õea retlglocoe e filon
Tróplcos podenõo, no formo do le,, �on�or ceffllTé
rloa e cra�oT6rtoG próprios. 

ArT, as - Os preeoe Tém direl;o ao rea
pel�o de avo dlgn}dodo· â IMTegrtdodo fíaleo e men
�ol, à osals-téncfo asplrfTuol, educoclonol, JurJ
dlca, sanJ�õrlo, O aocloblildodo, é comunicabl f t-

dado� ao �robolho produTlvo b ramunerodo, no formo 
do to,. 

Parôgrofo único - t dover do EaTodo mon
Ter condições oproprlodoa no& ootobaluolmenToa pe
nola > o fl� de permlTlr um ralaclo�omenTo odaqvodo 
doo pa•soas 011 deTldoa com ••u• conjugea, compa
nheiro•, fl fhoa a damoJe vla1Ton�ea. 

Ar; 99 - O �-�odo lndo�lzoró o aanten
ciodo que floor pro•o olám do Tompo da �enTon90, 
--� praJví�o da 0960 ponal conTro o ouTorldode 
!""aaponaóve 1 

Ar-T. 100 - S.õo �eoonhoc I doe oo• r nct I o• 
sava direi Tos orlglnór!o• aob�a a• Terra� qu� ocu
pam, wvo orgonl�a9õo soc1o1 1 sové uso�, cosTUme•, 
1 lnguoa, ·crenças e Trodlçõ•�-

9 1o, - CompaTo 6 União o pro�oçào das 
�arros, Jnsil!Vlçbce, pssaooe1 bone a saúde do• 
índios. bem como promov•�-lh•• q eduocçõo. 

§ 20 1 - A eduQaç6o da qve 1ro�o o 
porógrafo onTerlor eeró mlnfsTrodo, no nlvel 
bóslco, no I lnguo moTerno • no porTvgueso, oasegv
rodo o preservqç6o do ldenTldode éTnfco e cultural 
do• popvloç6eo 1ndfganoa. 

§ 39 - A pot ÍT1ca lnd19anisTo flcard a 
corgo de Or9õo próprio do odm1nlaTraçõo federal; 
que axecu�oró oa dlreTrJzes • no�moe dâflnldos po� 
vm Con&elho DellberaTlvo oomposTo de fo�mo 
porl�órío po� rep�oaentanTes das populações lndí
genoa, do Unlõo o do •ociodod•. 

ArT� 101 - A& Terrae ocupado• peloe ín
aloa •õo d••�lnodQa O •uo posae permanenTe, 
ca.bando- l t"\t1a o u.suf ru'to exo I u.s Ivo dos ,.. 1 quaxoe na
TUro l G do aolo e do •ubsolo, doa vTI 1 idadas nelas 
axisienTao a doa cursou fJvvloia, resaolvodo o d1-
roiTo da navegoçõo. 

§ 1o. - S6o To�roa ocupados pelos fnd1oe 
os por ales haQfTodo.s, os vTI I lzodas po�Q oua• o
tlvldodo• prodvTlvoe, e o• ó�aoc nocoee6r1aa b cvo 
reprodvçôo flatco e'cvlTu,-.at, aAgundo seus vaos, 
cocTvme• • Trodlçõe•, lnclufdo• oa nocaecórloa b 
p�oaarvoçOo do melo omblenTe e do eeu poT,..jm6nlo 
cvl1'v,..ol. 

� 2o. - A� Torrog ocvpodoo pelo9 índlos 
a6o bena do Unlõo, lnol londvo1c, 1mpreacrlTívala e 
tndlsponivels o quolque� TiTulo, vododa ouTra des
Tl�oç6o qvo �60 aejo o pos•c o UsvfruTo dos pró
prios Indica, cobnndo b União demorcó-loa 

� 39 - r,co vwdada o reMoçoo do� grupoa 
lndl9anoa d4 cvoa �orroa, solvo no� ca�oo de &pl
demio, corôeTrofe do noTurszo e ouTro• elml toros, 
ffcondo go�onTido sàV �eTc�no Qç ro�ros quando n 
�isco eETlver el lmlnodo, fico proibido, eob quol
que� proTaXTO, o dffs�inoçóo pora quolqven ouTro 
fim dos Térrea tempo�orl�m�n1'c desocupoda•. 

ArT. 102 - S6o nvloe e cxTlnTos � nõo 
prod�zfrõo efelTos jvrídlcoa oa o�o& d� quolo.ue� 
noiuro%o. olndo quo Jó prc::a'Tlcados, qvo Tonhorn por 
objOTO o domtn1o, o posse, o uso, o ocupaçõo ou n 
conceesõo d� •o�ro• ocvpodos paios índice ou do• 
�l�uezo• noTurolG do soto e do subsolo neloa 
exlsTenToe. 

� io, - A nVI ldodo Q a exTlnçào de que 
Tro-o G•To o�TJgo noo dõo dlr«ITo d• oç6o ou lnde
ni:0960 conTro a Unlõo ou oe fndloa, •alvo quonTo 
ooe praTcndonTe& ou odqvlr�n�es de boa f�, em ro
loçõo oos a-Tos quq �enha� vor�odo eob�s Ter�o• o
lndo n6o demorcodoo, coao om que o órgõo do �odar 
PúbJ lco que Tonha ouTorl:z;odo a p�OT1tnc60, ov ernl
�ldo o �íTvlo, raspondnró olvS lmenTc, 

� 2o, - O •x•rc(cfo do dlrelTo de 0960, 
no h I pó"To•e do por'ó9rofo anTor t or, nõo ovTor 1 zo o 

• e

MonvTan900 do ouTor ou do aou I lTleconaorTe no 
poeae do Torro Indígena, n6o Impede o dlre1To de 
ragr•••o do ór960 do Podar Póbl lco, nom oi Ide a 
raaponcabi I lxo960 penal do ogonTo. 

ArT. 103 - A pa•qvlao, lavro ou axplora
çõo de mln�rloa aM Terroa lndtgono& •omonT� poda
r6o •a� das�nvolvldo•, co�o prlvl 14glo da UnlOo, 
no coeo do o exigir o lnT•resce nocfonot • da lne
xlsT!rem re•ervoa conhecidos o sufrc1eniea poro o 
conavmo inT•rno, e QXplorôvels f em ovtroe porTaa 
do �•rr1T6rlo brosl loiro, 

9 1o. - A pGGquloo, lavro ou exploroçõo 
do mlnérloo de quR TraTa oc'TQ: Ot"Tl90 dep•ndem do 
ouTor,:oçõo doa popvloçóea ind19P.noa envolvid�s e 
do opr-ovoç6o do Cong,.c�so Noc I ooa 1 , CJ:1,50 o c:os.o. 

O 2o, - A axploraç6o do r1quo%os �inorof& 
em Terroa lndígenoc obrfeo O dooTJnoçoo da pcrcen
Tuof nõo Inferior 6 meTode do valor doq ro•YITodou 
oporoeio�ols 6 exoevç6o do pot íTJco lndigeniaTo 
noclonol o o prog�omoo de proTe�áo do me•o omblen
�•, cobundo ao Congre5so Naclonol o flccol jzoeoo 
do cvmprlmenTo do obrlgoçõo oqvi o•Tabelecido. 

9 �9 • Aos índio• s&o permi�ldoa o oaTo, 
o foíwcaç6o e o gorímpogem em cuo� �ftrro-. 

ArT. 104 - O MlnisTârlo Públ leo �edarol, 
do oftcJo ou por deTorminocão do Congreaoo Nocl�
nol, oa índios, #vos coMunldudeo a orgon1xoç6os 
eõo partow lc9ITlMqG paro ln9�eGcor em Juízo om 
dofaao doo lnTor••oes a dirolToa lndigeno�, caben
do Tombdm oo Mlnl•�•rlo PVbllco redorol, da oficio 
ou rnodianTe provoco9õo, defe:ndé-los 

porógrofo único - A compaTVnclo poro di
rimir dlSpuTaa sob�• os direi Toa 1ndlgenas aeró 
••mpre do 3voTiço Faderol. 

ArT. 105 - CompaTe cxclvolvomonTo ao Con
grcaso Nocional legfelor aobrQ os goronTlos doa 
dl�oiTos do� índios. 

SCÇÃO r 

ors�osrç:õcs TRANSZTÓRrAS 

ArT. 108 - O Poder Públ Jco refo,..mvloró, 
er,, Todos o.ff n r veis, o en:.a I no do h 1 &Tór" i o do Bro • 
si 1, com o cbJ��lvo dr- conTemplor com igvolôod� o 
eonTrlbulçó� do9 dlfer�nTftS aTnlo� poro o formocõo 
MVITlevfTvrol o p,urlêTnlco do povo bro�I lelro. 

Parôgrofo único - A lnl dlsporó cobro o 
flxoçóo de doTae comemoroTfvos de oi To �lgnlflca-
960 poro o• dlferenTes segmonToa ótnlcos 
noelonola. 

ArT. 107 - Fico daclo,..odo o p�oprladoda 
dcflniTlva doe rQnroe oevp�dos petos comvnldodoe 
nog�a& romanagcenTes doa qvf lombo•, devendo o �&
Todo emlTir-lh•• os TíTulos rwspocTlvon. ricom 
TOmbodoo nssas Terras bem como TodoR o� documsn?os 
reforonToe 6 h1sT6rlo do� o,ul lombon no Bra�I 1. 

ArT. 10� - A Unl6o demorcoró oo Te�ros 
ocvpodas pelos índlos 4 olndo n�o domoroados, do• 
vando o procea90 e•Tor concluldo no p�azo de S 
(e I nco) anos, ,conTadoe do proMu f 90960 de•Ta 

Cona-TfTvlcc5io. 

1.5 

TtTULO rr 

DO MCZO AMBZCNT� 

ArT. 109 - O melo omblenTe ecologlcomen�• 
etqv 1 1 1 J,rado ó bern da uso comvm oo quo 1 "'"todos T*"' 
direi To, devendo oa poderes públ leoa a o coleTlvl
doda proTegã-lo para a5 p�e•enTea e fvTuroa 
geroçõe&. 

A,,-•T. 1.10 - rncurnbe oo Poda,.. Púb I J co; 

I - MonTer oe p�oc•saos •oolôglcoa ••-
&oncloi-s o goronTlr o monejo ecológico dQe ••p4'
oles e ecoeaisTema•; 

II - preservo,-. o dlver•ldada e a JnT•
grldodo do poTrlm6nlo genéTlco do Pala e flacat 1-
xor os enT1dodes dedicado• � pesquiso • manipula
ção de MOTerfal gen6Tlco, 

XXI - promover o ordenoç6o ecológico do 
solo • o•eagura,.. o recuperoçõo da óreos degrodo
doo; 

ZV - dafínl�, medlon�o lel, em Todo• aa 
vnldados do Fndaração, eGpoçoa TerrlTo�lals • aeua 
compon�nToa a seraM aspeclolmenTe p�oTegido•, ve
dado quolqua� modo de V�i I izoçOo qvo compromeTo o 
lnTegrldode do• oTribuToa qve JusTlfiquem avo pro
Teçõo; 

V - fn•Tl""Tulr o 984""-enciamenTo coeTelt"o, 
o flM de 9oronTír o desonvotvlm•nTo •usTon�odo doa 
recuraoa noTurois1 

VI - ••Tobclacar o MonlTorixoçõo do quo
J idade omblanTol� com p,-.lorldod• paro o• 6�•o• 
c�iTlcos d• polvfçõo, m9dlanTa redas do vlgl l6nclo 
ecoToxicológlca; 

VXI - co�?rolar o prodvç6o, coMerclol lxo
ç6o a ampr-ego da T4cnicos # máTodo• • •�baT6nolo• 
que COMporTem ri •co p-aro o "'-ª 1 o omb 1-an"T• • a qua
l i dada da v Ido ; 

Vl:Il'.- exigir-, poro a fneT!?loçõo de oTiv.1-
dodes po�cnciolmenTo covaodo�o• de dogrodaçõo do 
meJo o�blenTe, ecTudo prévlo da lmpoc�o omblenTol, 
cujo oval loç6o aeró fel�a eM ovdlêncloa pVbl lco•i 

TviTo tas 
bíon1'•t 

IX - goronTlr aces•o Jivra, plo�o • 9,-.0-
lnformoeõeo sobra o qual idade do melo om-

X - promovo� o edvcoçõo omblenTol em 
�odo• o• nfvals do ans5no1 

xr - copociTor a comunidade poro o pro
Taçõo do meio o�blen�e s o cona•t"vaçbo doa recur
sos naTurolc, ossogvr-odo o aua porTiclpoçâo no 
gaoT6o e nos dacl&6os doo fne�iTuiçõea pübf leoa 
relacionado• o m•lo ombianTe; 

XII - �uToJor a fovno e o flor-o vedando, 
na formo da lel, as próTÍcos que os coloqveM eob 
rrsco de axTinçõo ou avbmeTom os animal• b cruel
dade, 

XIXX- in&TITvlr o el9Temo nocional da g•
ranc1amanTo do recursos hfdricoa, Tendo como uni
dade bóslco a bocfo hldrogróflco • inT•grondo al•
Tomo& aspccfflcos de cada vnldode do Federaçõo. 

�r�. 111 - A Un16o, oa EaTados a o• Muni
cípios, ouv(do o Poder Leg1eloTivo, podem ea�obe
leeer, conoorren�emonTe, rostrlçõae legols e odml
nisTroTlvos vlcondo 6 proTaçoo omblenTal • O defe
sa doe recursos no�ur-ols, prevofeoendo o dlspos1-
�1Vo �ois aovoro. 

ArT. 112 - Oopendem de prdvlo ou�orlzoçOo 
do Cong�asao Noelonol: 
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o) o• planos e programa& �elaTlvoo b UTI
J lzoç6o do r1ore0To Amozõnlco, do MoTa 
ATl6nTlco� do PanTonal a ào Zona Coc-
1"eír-o; 

b) o ln•Toloçõo, ou ompl loç6o de uai no$ 
hidroel•Trlcos de grande porTQ, de fn� 
dÜeTrtoo do olTo po1"ancfot poluidor, e 
do depóslTo• do doJeToa nveloore•, 
apoe conaulTo plebl$o1Tdria b coMunl
dada tocai lnToro••odo, 

ArT. 113 - Proibe-eo o lnsTolaç6o a fvn
clonomanTo de reoTorae nueleare• paro p�oduçõo de 
•�orgia el•Trlco, •�ceTo poro fi�olldod•• 
clenTfftcoe. 

9 10. - As de�ais aTivldodea nucleares 
eoroo conTrolodaa polo Poder PVbl lco, oa�egurondo
•• o flecot1zaçôo suplaTlva pelos enTldodea rapra
aenToTtvoa do sociedod• clvl 1. 

§ 2o. - A reaponaobt I Idade por donoa da
correnT�• da aTlvldade nvetaar 1ndepe�denTé do o
xlaTOnclo de culpo, vedondo-ae quolqVor lfmlToçõo 
raloTIVo ooa valor•• lnda"l�oT6�1oG. 

� 39 - Prolbo-ao o lmporToç6o, fobrlcoç6o 
e Tronspo�Ta da arTefoTos b�1 lcas nucleares, com
peTlndo ao Proald•nTe do Rapúbl lco o flet cumprJ
menTo da•�• dlaposlTlvo, sob pena de reaponsablJ1-
dad• prevlsTo no ConcTfTulç6o� 

ArT. 1i4 - A exploroçõo dos recursos mi
nerais fica condtcionodo b conservoçOo ou recompo
elçõo do maio omblcnTe afeTodo, os quole serão o
xtgldoa •xpresaomenTe no• o�os odm1n1eTroTtvos ra
loelonodos à OTlvldode. 

Por69rofo único - Oa oToe adminlsTroTlvoa 
de que TroTo o copuT dependerão do aprovação do 
órgõo esToduol o que esTfvc� ofeTa a polf71co am
blenTol, ouvido o Município• 

ArT� 115 - O Cong�naso Nocional 
esTabelecerá �ormoft paro o oonvocoçõo dos rorços 
Armodas, no defesa doe recurcoe na�urola e do Melo 
OMblenTo, em coso de manifeaTa neceaaldode, 

ArT, 118 - A Le1 crlaró um fundo de eon
sarvaçôo e recuperação do melo amblen�•, consTI
Tvldo, enTre ovTros racur&oa, por conTribuloõ•• 
que inc1dom •obra os aTlvidodos po cnelolmenTa po
lVJdoras e a exploroçõo da recurso• na�urois. 

ArT, 117 - Nenhum TrlbuTo lneidTró sobre 
as enTidodo• som fins lucraTlvoa dedicados ô defa
so dos recursos naTu�ole G do melo �mbtenTe. 

ArT. 118 - O MlnleTêrlo Pübl lco ou qvaJ
quer poaaoo, no formo do lel, podam roquorer o �u
�eta Jurladfclonol poro Tornor ofailvos os direi
Tos aosegvrodoa neaTo TITvlo. IsenTam-ce os ovTo
�oa, em Tais processos, dos cveroe Judlclole e do 
6nus do •vcumbbnc•o, axceoõo fDITo o I ITlgon�ea da 
,nó fel. 

ArT. 1�9 - As p�óTlcoe e conduToo loslvoo 
oo Melo ombfQnTo, bom como o omiao6o a dasídia doa 
oVTorldodea compcTanTes poro suo proToç6o, aorõo 
consldorodoo crime, no formo do Lo•. 

9 10. - As prôTicoe de que TraTo esTe ar
Tlgo Garôa oqulporados, pelo lal penot, oo homicí
dio dotoeo, quando produ�lrQm afalTos laTola ou 
dono& graves e frreverslvals 6 saúde de ogrvpamen
'toa huMonoa. 

§ 2o. • O responsóvel é obrigado, lnde
pendenTemenTe do exfs�âncla de culpo, a lndenl�or 
ou reparar ln�ogrolmo�TG oa donoe caugodoe polo 
suo oe6o ou omissão. 

SEÇ,iiO J: 

OJ:SPOSJ:CôES TRANSJ:TÓRJ:AS 

ArT. i20 - O PodGr PVbl ico implanTaró os 
unidadas de consorvoç&o Jó definidos e crloró Ra
SArvos exíroTlvisTas na AmozOnio. como propriedade 
da Uni�o, para garanTlr o eob�avivância do� popu
laçoea loco,• que exGrçom oilvldadeo �conom1caa 
1"rodlcfono1s oaaoe1adas b preser�o960 do melo 
omblon1"o. 
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DA ORDEM ECONÔMICA 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO 00 ESTADO, 
REGIME DA PROPRiEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVI

DADE ECONÔM1CA 

Art. lQ - A Ordem· econômica, fundada na livre iniciativa e na valorizaça.o 
do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social e os seguintes principios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VII - reduçAo das desigualdades regionais e sociais. 

Art. 2Q - É garantido o direito de propriedade e a sucessão heriditâria. 

Parágrafo único - A lei esta.belecerá o procedimento para desapropriação por 
utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenizaçAo 
em dinheiro, ressalvados os casos prescritos nésta constituição. 

Art. 3Q - Será considerada empresa nacional a pessoa juridica constituída e 
com sede no Pais, cujo controle de capital esteja, em caráter permanente, exclu
sivo e incodicional, sob a titularidade de pessoas fisicas ou juridicas domici
liadas no Pais, ou por entidades de direito público interno. 

§ lQ - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estraté
gicas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter 
proteção transitória. 

§ 2Q - As empresas de controle majoritário nacional terão preferência no
acesso a créditos públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no for
necimento de bens e serviços ao poder público. 

Art. 4Q - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no inte
resse nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regula
dos na forma da lei. 

Art. 5Q - A intervenção do Estado no dominio econômico e o monopólio só se
ra.o permitidos quando necessários para atender aos imperativos da segurança na
cional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

; lQ - A intervenção ou monopólio cessarão assim que desaparecerem as ra
zões que os determinaram. 

; 2Q - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 
públicas somente sera.o criadas por lei especial, e ficarão sujeitas ao direito 
próprio das empresas privadas inclusive quanto ás obrigações trabalhistas e 
tributárias. 

§ 3Q - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações
públicas não poderão gozar de beneficies, priv·ilégios ou subvenções ni!io extensí
veis, ,Paritariamente, ás do setor privado. 

; 4Q - A admissão de empregados nas empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e fundações públicas será feita mediante concurso público vedadas 
quaisquer contratações ou admissões em desacordo com este preceito. 

Art. 6Q - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Esta
do exercerá funções de controle, íiscalização, incentivo e planejamento, que 
será imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. 

; lQ - A lei reprimirá a formação de monopólios; oligopólios, cartéis e 
t9'da e qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as excessões pri-, 
vistas nesta Constituição. 

§ 2Q - As pequenas e micro empresas não serão atingidas por normas fede
rais, estaduais ou municipais que versem matéria de natureza tributária, comer
cial ou administrativa, exceto quando nelas expressamente mencionadas, para 
assegurar-lhes tratamento adequado. 

; 3Q - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de asso
ciativismo, com incentivos financeiros, fiscais e crediticios. 

Art. 7Q - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissAo, por prazo determinado e sempre através de concorrência pública, a 
prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único - A lei disporá sobre: 

1 o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato, e fixará as condições de caducidade, resci
são e reversão de concessão;

II - os direitos do usuário; 

III - o regime de fiscalização das empresas concessionárias; 

IV - tarifas que permitam a justa remuneração do capital; 

V - a obrigatoriedade ,de manter o serviço adequado e acessível.

Art. 8Q - As jazidas e demais recursos miTierais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração 
ou aproveitamento industrial, e pertencem á União. 

; lQ - Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

§ 2Q - A titulo de indenização da exaustão da jazida, parcela dos resulta
dos da exploração dos recursos minerais, a ser definida em lei, será destinada á 
formação de um "Fundo de Exaustão" para apoio ao desenvolvimento sócio-econômico 
do município onde se localize a jazida. 

§ 3Q - Serão mantidas as atuais concessões, cujos direitos de lavra pres
crevera.o decorridos 5 (cinco) anos sem exploração em escala comercial, contados 
a partir da promulgaçAo desta Constituição. (Disposição Transitória) 

Art. 9Q - O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra 
de jazidas minerais em faixas de fronteira somente poderão ser efetuados por em
presas estatais ou empesas nacionais. 

Art. 10 - o aproveitamento dos potencia1s de energia hidráulica e a lavra 
de jazidas minerais em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empre
sas nacionais. 
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Art. ll - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveita
mento dos potenciais de energia hidrâulica, dependem de autorização ou concessão 
do Poder Publico, no interesse nacional, e não poderão ser transferidas sem pré
via anuência do poder concedente. 

§ lQ - Os Estaãos e Municipios, cujos territórios forem afetados pela uti
lização de recursos hiãricos para fim de geraçã.o de energia elétrica, terão par
ticipação privilegiada no sistema de partilha dos recursos arrecadados com taxas 
e tributos incidentes sobre a produção, distribUição e uso desta energia. 

§ 2Q - Não dependerâ de autorização ou concessão o aproveitamento do poten
cial de energia renovável de capacidade reduzida. 

Art. 12 - compete á União legislar sobre o uso dos recursos hidricos inte
grados ao seu patrimônio, definindo: 

I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo como
unidade bâsica a bacia hidrográfica e integrando sistemas especificos
de cada Unidade da Federação;

II - critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. 

Art. 13 - No aproveitamento de seus recursos hídricos, a União, os Estados 
e Municípios deverão compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla utili
zação desses recursos. 

Art. 14 - constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos
fluidos, gases raros e gás natural, existentes no território nacio
nal;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de de
rivados de petróleo produzidos no Pais, e bem assim o transporte, por 
meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de 
gases raros e gás natural, de qualquer origem. 

IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comér
cio de minerais nucleares. 

Parágrafo único - Ficam excluidas do monopólio de que trata este artigo, as 
refinarias em funcionamento no Pais, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2.004, 
de 3 de outubro de 1953. 

Art. 15 - Compete aos Estados, nas regiões metropolitans, e aos Municípios, 
nas demais regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços pú
blicos locais de gás combustivel canalizado. 

Art. 16 - Dentro de doze meses, a contar da data de promulgação desta Cons
tituição, o Congresso Na.íonal aprovarâ leis que fixem as diretrizes das politi
cas agrícola, agrária, tecnológica, industríal, urbana, de transporte e do co
mércio interno e externo. (Disposições Transitórias). 

capitulo II 

DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE 

Art. 17 - É garantido a todos, para si e sua familia, acesso a moradia dig
na, com infra-estrutura urbana adequada, de Yorma que lnes preserve a segurança 
e a intimidade. 

Art. 18 - A União, mediante Lei Complementar, definirá os critérios básicos 
para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, dispon
do sobre a sua autonomia., organização e competência. 

Art. 19 - Ao Poder Público, através das Prefeituras, caberá a responsabili
dade pela oferta e qualidade dos serviços do sistema de transporte coletivo ur
bano de passageiros, cumprindo o planejamento e gerenciamento através do proces
so de contratação de empresas privadas que, no prazo máximo de quatro anos, 
substitua as concessões em vigor. 

Art. 20 - o Poder Público estabelecerá a cobrança do imposto progressivo, 
no tempo, e sem caráter exproprietário, a incidir sobre áreas urbanas não edifi
cadas e não utilizadas, de forma que se assegure o cumprimento da função social 
da propriedade. 

Art. 21 - Aquele que, não sendo propriet'ário de imóvel urbano ou rural, 
possuir como seu, por cinco anos ininterruptos, d·e boa fé e sem oposição, .imóvel 
urbano de até 250 (duzentos e cinquenta} metros quadrados de área, adquirir-lhe
à o domínio, podendo requerer ao Juiz que assim o declare, por sentença, a qual 
lhe servirá de titulo para matricula no registro de imóveis. 

Parágrafo único - Os bens públicos não serão adquiridos por usucapião. 

Art. 22 - A ordenação do transporte marítimo internacional, respeitadas as 
disposições de acordos bilaterais firmados pela União, observará a predonominãn
cia dos armadores nacionais do Brasil e do pais exportador ou importador, em 
partes iguais, observado o principio da reciprocidade. 

Art. 23 - Compete à União: 

I - estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de trans
portes e Viação;

II - executar os erviços de Política Marítima, Área de Fronteira, através 
da Policia Federal, e, por este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias 
federais, na parte referente a crimes contra a vida e o patrimônio; 

III - explorar diretamente, ou mediante concessão, permissão ou licença, a 
navegação aérea, aéreo-espacial e a utilização das infta-estruturas 
portuária e aeroportuária; 

IV - manter o Correio Aéreo Nacional; 

V legislar sobre: 

a) - regime dos portos e da navegação de cabotage� fluvial e lacustre;

b) - tráfego e trânsito nas vias terrestres;

c) - direito marítimo e aeronáutico;

d} - direito urbanístico, diretrizes e bases de ocupação, uso do solo e
desenvolvimento urbano e regional;

e) - micro-regiões e regiões de desenvolvimento econômico;

f) - proteção ao meio ambiente e controle da poiuição.

Art. 24 - Fica extinto o Instituto da Enfiteuse, bem como os direitos e o
brigações dela decorrentes em imóveis urbanos públicos e de pessoas físicas e 
juridicas de direito privado, adquirindo o enfiteuta, sem ônus, pleno dominio da 
propriedade. 



Art. 25 - Compete ao Congresso Nacional dar prévia autorização para: 

I - implantação de obras federais de grande porte, conforme determinar a 
lei; 

II - concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial 
e de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias 
federais, ved.ado o monopólio. 

Art. 26 - São desobrigados do pagamento da tarifa de transporte coletivo de 
passageiros urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior a sessenta e cinco 
anos. 

Art. 27 - Lei complementar definira os percentuais mínimos dos orçamenos 
anuais e plurianuais da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios, que serão consignados para a compra de terrenos urbanos, destinados à po
pulação de baixa renda. 

Art. 28 - Os serviços de transporte 
carga aérea, dentro do território nacional, 
mento, somente serão explorados pelo Poder 
péesas em que o capital com direito de voto 
gundo se dispuser em lei. 

terrestre, de pessoas, de bens e de 
inclusive as atividades de agencia
Público, por brasileiros, ou por em
seja majoritariamente nacional, se-

Art. 29 - A navegação de cabotagem, interior e pesqueira, é privativa de 
embarcações nacionnais, salvo o caso de necessidade pública. 

Parágrafo único - Os proprietários, armadores e comandantes de embarcações 
nacionais, assim como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, serão bra
sileiros natos. 

Art. 30 - o usucapião urbano será ��ncedido somente uma única vez. 

Art. 31 - As desapropriações urbanas serão sempre pagas à vista e em 
dinheiro. 

Art. 32 - o parcelamento do solo urbano é de exclusiva compatência do Muni
cípio ou do Distrito Federal. 

Capitulo III 

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA 

E DA REFORMA AGRARIA 

Art. 33 - Ê garantido o direito de propriêdade de imóvel rural. 

§ lQ - o uso do imóvel rural deve cumprir função social;

§ 2.Q - A função social é cumprida quando o imóve1.:

a) - é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitaqo;

b) - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;

c) observa relações justas de trabalho;

d) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que
dele dependam. 

Art. 34 - Compete á União promover a reforma agrária, pela desapropriação, 
por interesse social, da propriedade territorial rural improdutiva, em zonas 
prioritárias, mediante pagamento de prévia e justa indenização. 

; lQ - A indenização das terras nuas poderá ser paga em titules da divida 
agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis em até vinte a
nos, em par'celas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais. A in
denização das benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro. 

; 2Q - A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva 
do Presidente da República. 

; 3Q - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os parâ
metros de conceituação de propriedade improdutiva, bem como os módulos de explo
ração da terra. 

f 4Q - A emissão de títulos da divida agrária para as finalidades previstas 
neste artigo obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei orçamentária. 

f 5Q - É assegurada a aceitação dos titules da divida agrária a que se re
fere este artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo 
federal, pelo seu portador ou obrigações do desapropriado para com a União, bem 
como para qualquer outra finalidade estipulada em lei. 

§ 6Q - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos
do presente artigo, não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza. 

Art. 35 - A lei ordinária disporá, para efeito de reforma agrária, sobre os 
processos administrativo e judicial de desapropriação por interesse social, as
segurando ao desapropriado ampla defesa. 

Parágrafo único - O processo judicial terá uma vistoria prévia, de rito su
marissimo, onde se decidirá o cabimento da desapopriação e o arbitramento de de
pósito prévio. 

Art. 36 - A alienação ou concessão, a qualquer titulo, de terras públicas 
federais, estaduais ou municipais, com área superior a três mil (3.000) hecta
res, a uma só pessoa fisica ou jurídica, dependerá de aprovação pelo Senado 
Federal. 

Art. 37 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e prefe
rênc·ia para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de 
terras públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu 
trabalho e de sua familia e nelas tenha moradia e posse mansa e pacifica por 
cinco anos ininterruptos. 

Art. 38 - Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma Agrária 
receberão titulo de domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade pelo prazo. 
de dez anos, permitida a transferência somente em caso de sucessão hereditária. 

Art. 39 - Compete ao Poder Executivo, quando da concessão de incentivos 
fiscais a projetos agropecuários de abertura de novas fronteiras agricolas, exi
gir a destinação de até 10\ da área efetivamente utilizada, para projetos de as
sentamento de pequenos agricultores. 

Art. 40 - Os assentamentos do plano nacional de reforma agrária de prefe
rência terão um centro urbano dotado de comodiclades comunitárias essenciais em 
forma de agrovila. 

Art. 41 - A Justiça Federal criará varas espeçiais para dirimir questões 
fundiárias, na forma da lei. 

Art. 42 - o Estado, reconhecendo a importância fundamental da agricultura, 
propiciar-lhe-à tratamento compatível com sua equiparação ás demais atividades 
produtivas. 

f lQ - Lei Agricola, a ser promulgada no prazo de uma ano, criará órgão 
planejador permanente de política agrícola e disporá sobre os objetivos e ins-
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SUOAM, FISCT, foi decTinodo à 
e provocou o doscmprogo no 
"bóias-frios", o,� cm regiões 

bem-c&Tor soclol, como no 
mi groc;:üo do campo poro. o e l':-

Dados csToTfsT coe, opurodoc no Brnol 1 
pelo Orgonlzoçõo InTornoc,�onol do Trobolho, reve
lem que, no período de :96D o 1980, 30 mi lhõcc de 
brosi lei roe migraram do �ompo poro 06 cldodcs. 

EGsc csponToso doslocomonTo de populoçõo 
om curTo espaço de Tempo, em um pois cujo indús
Trla nõo Tem condlçõe= do obcorvor, soqucr, o 
cresclmenTo normal do populoçõo urbano, esTó Tor
nando invlóvels os con�ições do vido dos grandes 
cidades brosi leiros, hoje corcodos por umo perife
ria de fovclos, mocombo= e polofiToG, onde nõo h� 
emprego nem rendo e, concequenTcmenTc, folTom ho
biTações, óguo, csgoTo, TronsporTe, escola e soúde 
e germlnom os som�nToc do vloléncio. 

No compo se mul,ipl lcom, por Todo o Pofo, 
os songrenTos conf I IToc pelo posse do Terra, que 
nos úlTímos onos Têm provocado cenTcnos da homicí
dios de I fderes sindicais, oocerdoTes, odvogodos, 
Trobolhodorcs e mambroc do� mi I íclos dos 
propr I cTó1· 1 o::s. 

Cm 2� de Junho de 1963, Tive oporTunidod� 
de oflrmor: 

''Prec i somo:;; ev I Tor que o fo I To de .::o I u-
960 consTiTuclonol, legal e odminlsTroTl
vo lncTiTucionol ize o desordem nos 
compos. Nõo devemos pcrm1Tir que os gro
vae e ogudos confl iToc ogrórioc, que se 
ropeTcm em Todos os regiões do poís, des
de os férTels Terras do Boixodo �lumincn
sc e do OesTo do Poronó oT� oo I iTorol 
nordosTlno, "ª Tornem numo con,;;TonTe ome
oço às lnsT1Tuiçbcs democróTicos o crls
Tõs do nosso povo." 

Todo esse quadro de profundo injusTiço 
social o confinor scTc mi lhôcs de Trobolhodorcs 
rurais e suoc fomfl loo cm slTuoçóo de exTrcmo po
breza, morglnol lzodoc do pro9r�BGO soei oi, Trons
formodoc num exérclTo de reservo de subempreg�doo, 
sem direi To o Previdéncio Social, vivendo de Tra
balho sazonal e dceenrolzodoo do seu hoblToT no 
compo poro morar no ocrlferia dos pequenos cidodes 
do inTerior do Poís, �em levado o crucnToo choques 
como o de Bebedouro um S. Poulo, o do Aroguoíno em 
Goióc e Porogomlnos. no Poró. 

• • 
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Gurgl�om OG compromissos do AI lanço 

"Reformo Agrórlo, que os,;;egura o flxoç6o 
de preços 1 .. : n i moo reo 1 1 sTo e o formciçõo 
de ecToquoc regulodore.:: odequodos. Refor
mo ogrório medlonTe cumprimcnTo do CGTo
TuTo do Terro e melhorlo dos condiçõee de

vida do homem do compo"; bem como o Plono 
Nocionol de Reformo 'Agrórlo do Governo 
3osé Sorne� (DecreTo no. 91.766, de 10 de 
OUTUbrc, de 1985) . " 

No Exposiçõo, que encomlnhou ao Congresso 
Nocional, o referido Plano, expôs o enTõo MinlcTro 
do Reformo Agrórlo, Dr. Nólson Ribeiro: 

"A concenTroçõo do propriedode TerriTo
rlof se ocenTuou noo úlTimos ddcoddG. 

Da 1967 o 1984 os propriedades de mois 
de 1.000 hccTorcis oumonTorom suo óreo de 
46,9t, poro 58,31-, enquonTo os pequenos 
proprledodcc de exTcnsõo Inferior o 100 
hecToros diminuirom suo órco de 18,7/. 
poro 14;<''. 

Sem dúvida, oü inccnTivos ficcois esTl
mularom o f lorecccnTc ogriculTuro de ex
porToçõo, hoje omcoçodo pelo pol íTico de 
Gubsídlos lnTernos do governo norTe
omerlcono e do M�rcodo Comum Europeu. 

Todovio, o produçõo de oi imenTos poro o 
mercado inTerno no Brosi I decl lnou 121- de 
1977 o 1984, 

PorTonTo, o ogrfcufTuro nõo oTcnde hoje 
o suo funçõo prlorlTórlo de goronTlr oi i-

menTo� em quonTldado 
populu�õo brosl lciro, 

suficienTe poro o 

No e�Tóglo oTuol, 7Dt- do nosso populoçõo 
consomn uma dieTo oi ,monTor inferior ao 
minimc indicado polo Orgonlzoçõo Mundial 
do So0�e (segundo pcoquisa do Simpósio do 
PMDB, =urlTibo, novembro de 198 4). 

Por e. 1Tro lodo, con1ro o Reformo Agrário 
oe elc�o o proTosTo do I imlTodo grupo de 
4.550 grandes proprieTórlos rurais oclmo 
de 10,uDO ho, que doTêm o domínio de 
142.819.737 ho, cor�QgpondenTes o 24t- do 
Todo o ãrco codosTrodo pelo INCRA, en
quonTo 3.705.261 puquenos proprieTórlos, 
com óroos Inferiores o 100 ho, oõo I lmi
Todos o 85.648.523 ho, equivolenTas o 
14,4t- do órco codasTrodo (Quodro no. 1). 
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Por ouTro todo, 
1 i m I Todo grupo 

proprleT6rlos, se 
de seTe mi !hões de 
ro, vivencio em 

obsoluTa. 

conTro esse proTesTo do 
de 4.550 grondes 

er9uc o relvindico9õo 
Trobolhodoros sem Ter
condições de pobreza 

t evidenTe que esso 9rovíssimo desiguol
dode económlco omeo90 o próprio exlsTên
cío do re9lme democr6Tico. 

A proposTo do Governo (PNRA) odmlTe que 
3.500.000 Trobolhodorcs rurais serõo re
Tldos cm seus empregos pelo oTlvldode em
presorlot ogrlcolo, sabendo-se que, o-
1 uo I men·1·e, só ex i sTem 3. 042. DOO osso I o
r I odos per�onenTes no oTlvldade rural. 

Propõe, 
lhodores 

porTonTo, que 7.100.000 Trobo-
rurols devem ser os 

beneflciórios poTenciois do referido pio
"º (PNRA) par-o odqu Ir Irem .1 o-rei:; sob 0 

formo de propriedade foml I ior ou proprie
dade coopero1'ivo. 
•: ev I denTr. que os Terr-c.s desopropr I adas 

d�verõo ser- vendidos nos 1ermos do lei 
(�r1'. 25, do EsToTuTo), odoTodo o norma 
lnTerno do INCRA de vendo no prazo d� 5 

anos com 2 ono� de co�éncJa . 

l 'mo Jus To T r•od I çêio do direi 1'o concT i Tu
c ! ono l br-osi leiro foro sempre o de conce
der pr-efer-Ancio aos nacionais no fixoçõo 
d� homem ao campo (ar-T. 125 do ConsTITui
ç�o de 1934 e or-T. 156 do ConsTi1'uiçóo de 
1946) 

Esse princípio, supresso pelo ConsTí1'uí
çóo de 1S67, que, em gcr-ol, fez graves 
concessões oo coplTol esTronge r-o ao re
gular o propr-iedode dos minos e do poTen
ciol de energia eldTrico (orT. 161, § 
1o.), deve ser renovado segundo nosso pa
recer (or-r. 60. do AnTeproje'l'o) . 

Náo é jusTo que milhões de Trobolhodorcs 
brosl leiros con1'inuem em condições de po
br-ezo obsoluTo, enquonTo corporações es
Trongclr-as, vindos oo Bro5J I poro reol i
zor lnvesTlmenTos lndusTr-lals, deTcnhom 
hoje o propriedade de cenTenos de mi lho-
r-es de hecTores, 
lmproduTlvos. 

Ao COhTról"fO cio 
odversórios do r-edlsTribuiçâo 
médio do pr-opr-ledode rur-ol 
160 ho, ern 1978. 

em gronde 

que oflrmom os 
fundiório, o Tomonho 

nos E.U.A. só otconça 

• • 
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(ScherT, Lwle P. "AnoThcr RevoiuTion ln

US F'orming '? "') 
Ed. US O.A - 1979. 

O An1'eprojeTo que opresenTo b consldP"o
çóo dos nobres ConsTiTuinTes Membros desTo Subco
mlssõo oprcsenTo os I lnhos fundomenTois soguin1'es: 

o) ConceiTuoç�o do dlrel�o oc F�opr:c�ade 
como correspondenTe o urna obt· i goção soe; i o 1 (orT. 
1o.), nos Termos do Proposto do Associoçáo 8rosi
lclro de Reformo Agrório e do Confederoçcio Nocio
no I c':>c· Troba I hoc:ores no Agr- 1 cu I Tur-o, funC:odo em 
sugcaTõo do Prof. O�lmo Ool lorl e do D�. Luiz Ed
son f"ochin. 

Cumpre, o I i ós, 
çõo de Repúblico Federal 
dispõe no moTério: 

re9isTror que o ConsTitvi

do Alemanha, de 1949, 

"DIREITOS ruNOAMENTAIS 

Ar-T. 140. - Propr-iedode, direito de su
cessõo e expropriação. 

"1. A propriedade e o direiTo de su-
cessão hereditório sõo goronTidos. A suo 
noTurezo, e os ceus I lmlTes sõo r-egulodos 
por lei 

2. a propriedade obrl90.
deve oo mesmo "tempo 
gero 1. •• 

se.rv ir o 
O seu uso 
bem-esTor" 

b) rnsTiTuiçõo do lmissõo de posse com�
consaquéncio imedioTo do decr-eToçõo do desopro
prloçóo por inTeresse social (orT. 2o., § 2o.), o 
exemplo do que pr-esc.-eve o DecreTo-Lei no. 3.365, 
de 21.06.1941, quonTo b desoproprioção por vTil I
dade púb 1 1 co; 

e) Cr-ioçáo do Fundo Nocional de Reformo 
Agrórlo (or1'. 200.) poro asseguro.- recursos b exe
cução do Reformo; 

d) EsTobelecimanTo do cióusulo de inol le
nobl I idade Tempo.-ór-io sobne os toTes distribuídos 
aos beneficlór-los do Reformo A9rório (orT. 130.); 

e) Exclusão dos Planos de Reformo Agr-ório
dos imóveis menores de 3 módulos explorados pelo 
proprleTório (orT. So.); 

f) Novo dlscipl lno dos Te.-ros públ lcos, 
des1'lnodos ô redis1'rlbuiçõo"fvndiórlo (orT. 60.); 
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g) Limitação da proprlodode rural 
��ssoos flslcos ou Jurldícas esTrongelros a 3 
d�lo� rurais [orT. 7o.); 

das 
mó-

h) Baneffclo de lmpenhorobl I laode aos pe
c;,Jenos imóveis cu I TI vodos pe I os seus propr I eTór I os 
(�rT. 80. § 1o.); 

1) Vinculação de 301- dos verbos de hobi
T "lÇÓO poro op I i coçóo no me I o ruro 1 (orT. 220.) ; 

J) LlmlTe de cem módulos b propriedade 
ruro 1 (or-T. 4o.) ; 

1) Nor-mos plur-ianuols de pol íTlco ogrípo
lo (orT. 160.); 

m) Apo I o, i ncenT Ivo e I sençóo oo cooper-o
T l v l smo (or-T. 160.) 

É evidenTe que o inserção de Todos essas 
normas sobre o Reformo Agr-órlo no ConstiTuiçõo pe
recerão excessivos aos defensores de um modelo 
clácsico de Lei Maior a exemplo do suclnTo Cor-To 
nor-Te-cimerioono. 

Esquecem, por�m. esses orouTos do 
"'Lolssez feire lolssez posse..-··, o choque dos con
Trodlções de classe do mundo moderno, de que é mo
delo o Novo ConstiTViçõo porTugucso, e qua o exem
plar Pacto de FI lodélflo escondi o a escrovidõo dos 
pretos. 

Considero que esta Subcomissão deverá su
gerir- b Subcomissão do PodPr- 3vdiciório a necessi� 
do.de de oprovaçôo de Emendo poro criação do Justi
ço Agrórlo, com a competáncio de julgar os I ltí
glos sobre o pr-opriádode, o possa, os I imlTes o os 
direitos de vizinhança dos torrofi públ ices ou pr-1-
vados, conforme sugestão anexo. 

Julgo, cindo, do móxlmo importância poro 
a r-eol izoçõo do reformo fundiária no� Tc�r-os pú
bl lcos,. que este SubcomJs�õo sugiro cio Exmo. Sr. 
Presidente do Repúbl Ice o rcvogoçbo do Decreto no. 
1 .164 de 1971 sobre Terros dcvolutcis b margem dos 
rodovias no Amazónia, que exclulu do oçóo do INCRA 
dezenas de mi lhõas de hectares de terras devoluTos 
e do Decreto no. 74.965 de 1974, que concedeu pri
vl léglo otentório à soberania nacional a 
estrongeiros, 

Poro eloboraçóo do Anteprojeto, ciprovei, 
parclolmente, pr-opostos oferecidos pelos Senhores 

· Cons1 i 1"u í nTes VI cente . Bogo (PMDB-RS) , Euc I i dea 
Scalco (PMDB-SC), SonTi�ho Furtado (PMDB-PR), Sen.
Ma�ro Borges (PDC-GO), Nélson Aguiar- (PMDB-ES), 

• • 
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Ivo Vondcrl lnde (PMOB-SC), AnTonio Br-lTo (PMDB
RS), Sen. Edison Lobõo (PFL-MA), Amour� Mui ler 
(PDT-RS), Ivo Mci i nord i (PMOB-RS) e as ProposTo_s da 

AORA, do EMBRATER e do Ministério do Reformo e do 
OesenvolvlmenTo Agrório. 

Devo agradecer- à colaboração do ABRA; do 
.INCRA; do Força Aér-eo Brosi leira - que P,ermiTiu o 

deslocomenTo do Subcomissão; dos Assessores e 
SecreTór-ios do Senado Federal, Drs. Mouro Mórcio 
OI lveiro, Heloíso Heleno TortaroTTi Comorgo, Marie 
do Socorro Souza de 01 iveira e Srs. Mouro Lopes de 
Sá e Márcio António Vieira; bem como dos 
funclonórios Srs. Aristeu Plócido Júnior, Imacula
da Maria Cardoso Lemos, Kleber Carlos do Si Ivo, 

José do PaTrocínio Filho, Ano Horia Tremendozo, 
Benedito. do Si Ivo Gomes Filho, José Teixelro So
brinho, Euzébio Gonçalves do Rocha, Elder de Polvo 
Borges e Edi Iene Androde Plres, sem cujo dcdic�do 
apoio nóo me serio pos�ivcl elaborar- este Relo.tó
rio e Anteprojeto no breve proz; de cinco (05) 
dias. 

Com esTos considerações, que se esTende
ram �m virtude do importóncio, complexidade e do 
caróter contr-overtido que a questão u9ro�10 �ssu
Miu nes�o SubcomiGsôo, e sol ienTondo o exemplo 
democróTlco do controvér-sia, apresento aos Senho
res Constituintes o AnteprojeTo e o quadro 
segulnTe; 

QUADRO No. 1 - EstruTur-o Agrórla Br-osi feiro 

CLASSE DE ÁREA OE 
IMÓVEIS RURAIS (ho) 

IMÓVEIS 

No. 1, No, 

ÁREA 

1, 

Abaixo de 100 3.705.261 
enTre 100 e 10.000 723. 4 03 
oclmo de 1.0.000 4.550 

83,6 
1.6,3 

0,1 

85.648.522,9 
366.903.139,2 
142.819.737,2 

14,4 
61,6 
24,0 

T O T A L 4.433.214 100,0 595.371.399,3 100,D 

FONTE: INCRA/EsTotlsticas Cadastreis Anuais 
- 1985 (Ano base 1984)



-14-

ANTE:PROJ"E:TO 

ArT. 1o. - Ao dlrelTo de proprlodode do 
Imóvel corrosponda uma obrlAoçóo ooclol. 

9 1o. - O Imóvel rural que nóo correspon
der à obrlgoçõo social poderó ser orrecododo me
dlonTe a opl icoçao do inaTITu7o do desoproprioçóo 
por lnTerosse social, poro fln� de Reformo 
Agrória, medíanTc lndenlzoçôo pago cm TITulos. 

9 2o. A propriedade de imóvel rural 
corresponde a obrlgoção cociol quando �lmulTo
ncorne:nTe: 

o) á roclonolmenTe oproveiTodo;
b) conse�vo oo recursos na1urols renovóveis e 

preservo o mnlo omblcnTo; 
c) observo of!l ô i spoa l çôc=. 1 ego Is que · rogu i om

ob relo9óas de Trobolho e do produç.60; 
d) não exrcd� o óreo móxlmo previsTo como 11-

mlTc re9Íonol 

ArT. 2o. - A lndnnizoç6o referido no orT. 
1o., 9 1o., significo Tornar sem dono o oqulsiçào 
e os lnvesTimenTos real lzooos pr.lo proprloTório, 
scjo o Terra nuo, seja de benfelTorlos, com o de
dução dos valores corrospondentcs à conTrlbuiçõo 
de melhoria e ddblTos com pessooB Jurídicos de dl
re I To púb 1 1 co. 

9 1o. - Os TÍTulos do dívida ogrórlo prc
vlsTos no ArT. 1o., § 10. Terão clóusulo de corra
çõo mon�Tórlo, serão rcs90Tóvels no prazo de 20 
anos em parcelas anuais ouecssivao, ossa9urado o

suo ocaiToçóo a qualquer Tempo como meio de pogo
menTo de 50Y {crnquenTo por cenTo) do lmposTo Ter
rlToriol rural, do preço de Terras públ lcos e doo 
débiTos de crédiTo rurul oficial do expropriado. 

§ 2o. DecrcTodo o dasoproprioçõo por 
lnTeresse social o Unióo poderó ser lmiTido Ju
dlciolmanTe no poose do Imóvel, mcdionTe o depó
&ITo do valer declorodo poro po9omcn10 do lmpooTo 
TerriTorlol rural, em TITulos do divido 09rório, 
1 lmlTado o conTccToçôo o discuTlr o valor dcposl

Todo pelo exproprlonTe. 

§ 3o. A dcooproprloçõo 
osTe orTl90 se opl lcor6 TonTo à Torro 
ào benfeiTorios lndenizóveio. 

de que TroTo 
nua quonTo 

ArT. 3o. - O Imóvel rural deooproprlodo 
por inTeres�e social, poro fins do Reformo Agrórlo 

• • 
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eeró Indenizado por votor que Tenho como poromá
Tros os TrlbuTos honrados pelo proprleTórlo. 

Por69rofo Único - A dcsoproprloçõo de que 
TrnTo osTa orTigo é de corupcTéncio exclusivo do 
Unlôo, e podcro ser ualcgodo pelo Pr�sldenTe do 
Repúb 1 1 �:o . 

ArT. 4o. - Nlngv�m poderó ser proprleTó
rlo ou possuidor dlreTo ou lndireTomcnTe, de lmó� 
vot rural de 6rco conTlnuo ou dasconTínuo superior 

o cem (100) módulos rurais, ficando o cxcedcnTc 
sujei To ô deooproprloçóo por lnTere�se social, 
paro fino de Reformo Agrórlo. (ver Quadro no.2). 

Porógrofo Único - A árco ·refcrido neoTe 
orTigo earó considerado pelo conjunTo de Imóveis 
rurais de um mosmo propricTório no Pois. 

ArT. 5o. E:sTóo excluídos de desopro-
prloçóo por inTercsso soclol, poro fins de Reformo 
Agrórlo, os Imóveis possoolmenTe explorados pelo 
proprlcT6rio com dimensôo que nóo ulTroposse a 

Trés (03) módulos rurais. 1 

� 1o. - É dever do Podor Públ fco promover 
e criar os condições de ocosoo do Trobolhodor e do 
mulher à propriedade do Terra, de prcforénclo no 
re9I00 em que hoblTom. 

§ 20. - O Poder Público reconhece o di-
relTo ô propriedade do Torro ogrícolo no formo co
operoTlvo, condominlol comuniTórlo, ocsocioTivo, 
Individual ou misTo. 

ArT. So. - As Terras públicos do Unlôo, 
E:sTodos, DlsTrlTo rederol, TerrlTórioc e Municí
pios somenTe serão Transferidos o pessoas físicos 
brosl lelros que cc qual !fiquem poro o Trobolho ru
ral mcdionTe concessao de direlTo real de uso do 
superfície, J iml1odo o exTensôo o TrlnTo (30) mó-
dulon rurois, axcreTuodo� oo 
de produçôo orlglnôrlos do 
A.9rór i o. 

cosos da cooperoTIVoo 
processo de Reformo 

ArT. 7o. - Pesso=, físico$ esTrongciros 
nóo poderão posculr Terras no Pois cujo somoTório, 
olndo que por inTcrpos10 pessoa, eeJo ouperior o 
Trés (03) módulos rurais. 

Pa�ôgrofo Ú�ico - E�To normo opl Jco-se às 
pessoas Jurídlcon cujo coplTol não perTenço moJo
rfTorlomanTe o broci lelros: 

ArT. Oo. - Ao� proprleTórios de Imóveis 
rurol6 de óreo n6o exccdPn1e o Tr6s (03) módulos
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rurais que os culTlvem, neles residam e não pos
suam ouTros Imóveis rurais, e oos beneficiários do 
Reformo Agrário, serão assegurados prcferencial
menTe, crédlTo e osslsTénclo Técnico. 

Por69rofo Único - É lnausceTlvel de pe
nhoro o propriedade rural oTó o I imlTe de Três 
(03) módulos rurais, explorado dlre�omenTe pelo

proprlcTórlo que nela resido e nôo possua ouTro 
Imóvel rural. Nesse caso, o gorontjo pelos obri90-
96es I imlTor-ae-á o sofro, aos animais e os 
máquinas. 

AnT. 9o. - A dcsoproprio9õo por utl I Idade 
pública dos Imóveis rurais mencionados no orTi90 
80. poderá ser feiTa, de preferência, medianTe 
permuTo por área equlvalenTe siTuoda no região do 
obro moTivodoro da ação. 

ArT. 10 - A conTribulçôo de melhori� será 
cobrada dos proprieTários d� Imóveis valorizados 
por obro� públicos e Terá por l)miTe global o cus
To dos obras, sendo exigido de cada conTribuinTe a 

esTimotivo lagol do valor acrescido ao Imóvel. 

§ 10. - A conTribulção de melhoria será 
lançado e cobrado nos dois anos subsequcnTes à 
conclusão do obro, sob peno de responsabi I idade do 
au1oridocie execvtoro. 

§ 2o. - O produTo do orrecodoçõo da con
Tribuiçõo de melhoria dos obras reollzodos pelo 
União nos áreas de Reformo Agrário desTlnor-se-á 
ao Fundo Nocioncl de Reformo Agrária. 

ArT. 11 - O Poder Públ lco poderá reconhe
cer o posse pacífico em imóveis rurois públicos, 
sob condições imposTas oo beneficiário e em óreo 
que não excedo o Três (03) módulos ruroiG. 

ArT. 12 Todo oquele que, não sendo 
proprleTório rural, possuir como suo, por cinco 
(05) anos ln!nTerrupTos, sem jUsTo TÍTUio e com

boa fé, área. rural púbi lco, porTlculor ou devolu
To, conTínuo, nõo excedenTe a Três (03) módulos 

rurais e o houver Tornado produTlva com seu Tra
balho e nela Tiver GUO morado permonP.nTe, 
adquirir-lhe-ó o domínio medianTe senTenço declo
roTório, que servlró de TíTulo porÕ o reglsTro 
lmobl I l9rlo. 

Porágrofo 
sendo proprleTório, 
Terras públicas e 

Trabalho e o de suo 

ún1co - O brosi leiro que, nõo 
ocupar por cinco (5) anos 
os Tornar produTivos com o seu 
fomíl la, adqul�lr-lhe-á o do-

mfnlo nos condições do orTlgo onTerlor. 
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ArT. 13 - Aos beneflclârtos da disTribul
ç�o de loTes pelo Reformo Agrária serôo conferi
dos TíTulos de domínio, grovodos com ônus de ira
i lenobi l Idade pelo prazo de vinTe anos, sendo nu
los os documenTos oe Tronsferéncio do domínio on
Tes desse prazo. 

. 
ArT. 14 - A Unióo e os EsTodos reconhecem 

a 1mporTãncia do crédiTo rural, do pesquiso do 
ass I sTénc ia Técn i G:o ogr.opecuór i o e do seguro �9,,; -
colo, como formos de assegurar o bem esTor do po
puloçóo e o dosenvolvimenTo social e econ6mlco do 
foís. Os órgãos do Unlõo dirlgenTes do suo execu
ção serôo lnTegrodos por um (01) rcpresenTanTe do 
Confederaçôo Nacional dos Trobolhadores na Agri
culTura e um (01) represenTanTe dos empresários 
agrícolas. 

ArT. 15 
será es�abelecido 
vlmenTo Agrário, 
compreenderó: 

A pol íTico ogrfcolo do União 
em Plano Quinquenal de Des�nvol

oprovodo pelo Le9isl0Tivo, e 

a) preços mínimos jusTos e goronTio pré
vio de comercio( izoção dos produTos ogropecuórios; 

b) créd i To ruro t, aTrovés do l"ede 
bancórlo oficial e de cooperoTivos ---� � cus�-·
e lnvesTimenTo, devendo ser lnTegral aos pequenos 
p�odu�o�es ru�oi�, 

c) seguro og�ícofo poro a coberTuro dos·
pl"ejufzos advindos de ocorréncias que compromeTom, 

no Todo ou em porTe, o desenvolvfmen�o 
dades ogrfcoJos e pecuórios; 

dos cn iv i -

d) asslsTâncio Técnica, exTensõo rural �
crédlTo orienTodos de preferência no senTldo �� 
melhoria de rend? e bem esTar dos pequenos agri
cul�ores, para diversificação de aTivfdodes prod�. 
Toros e melhoria Tecnológ1co; 

e) fiscal lzaçõo e conTrole da qual ldode �
dos preços dos insumos agropecuários; 

f) armozenomenTo poro os produTos 
agropecuórfos; 

9) o lncenTivo, o apolo e a isenção 
TrlbuTário às aTlvid�des cooperaTlvlsTos, fundados 
no gesTóo democróTlca e no ousênclo de fins lucro
Tlvos, no forma do lei. 

ArT. 16 Todo 
agropecuários in-naTuro, 
çõo do Le9isl0Tivo. 

lmporToção de produTos 
exigirá prévia auToriza-
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

ArT. 17 - ATé que lei especlol deTermlne 
o f ormo de cólculo do Módulo ,Rural e defino o óreo
9eo9róflco dos rsspecTlvos regiões, $er6 uTI I lzodo
o cólculo deGcrlTo poro o módulo fiscal no orT. 
50, Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, com o
redoçõo do Lei No. 6.740, de 10 de dezembro de 
1979, e do OccreTo No. 84.685, de 6 de meio de 
19BO. 

ArT. 18 A recelTo do TrlbuToçóo 

fundiórlo rural deveró oTehder exctuslvomenTe aos 
progromo s governomenTo ie de desenvolvimenTo rurol 
e ooc processos de Reformo A9rorio. 

ArT. 19 - Seró cone;TiTufdo o Fundo Nr,cl o
nol do Reformo A9r6rlo, com doToçáo mínimo dr.• 51, 
do recelTo previs To no OrçomenTo do Unlóo. 

ArT. 20 - Os proprieT6rlos de óreo supe
rior o cem (100) módulos rurois só poderõo �bTer 
crédiTo rural se promoverem a produçó o de oi ;men
Tos básicos poro o mercado inTerno, no mínimo, em 
dez por cenTo (10/.) da 6reo d� suo propriedoo�. 

ArT. 21 A Unlõo desTinoró TrinTn por 
cenTo (301-) dos rec ursos alocados poro consTruçõo 

·de hobiToções ao meio rural.

ArT. 22 - As res idências doe Trabalhado
res nos assenTame�r os; promo�ldos pelo Unlõo ou
pelos EsTodos, serõo consTruídos em núcleos
comunir-ór-ios.

ArT. 23 - Fico cri odo o OeporTomcnTo No-
No-ruraisclonai de Defeso do Solo e dos 

com o doToçõo de cinco por- cenTo 
do MinísTério do AgricUITuro. 

Recursos 

(51) do orçomenTo 

ArT. 24 - O MinlsTérlo Público do Unlõo 
promoverá oçõo judicial de recuperoçõo poro opuror
o legol idode don ooncessões de Terr-os Públicos de 
óreos superiores o dez mi I heciores (10. 000 ho). 
Declarado o nul idode do ·oTo do concessão, os óreos
recvpe'rodos pe I o Uni ão possaróo õ dispos i çôo do
MinlsTérlo do Ref ormo- e do DesenvolvlmenTo
Agrário.

RELATOR 

• 

QlJADRO No. 2 -
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Módulos flccois móximos 
cm vigor-, poro Unidades 
çpo seleclonddos. 

o.,.uolmenTe 
o, Federa-

Unldodc Federaiivo Tamanho do m�dulo 
móx I mo (ho) 

DisTri-to Federal 

Sóo Paulo 

Pernambuco 

Amazonas 

MoTo Grosso do Svl 

rONTE: INCRA/MIRAD 

5 

"'º 

70 

.100 

.1.10 

Sugesiáo � SUBCOMISSÃO DO PODER jUOICIÁRIO 

Floo insTITuída a jusTiço Agrórla com 0 compeTénclo d� ·u1 J gor os I ITíglos sobre a proprle-dode, os 
pr ivadas, 

1 l r,. 1 Tes e o posse dos Terr-os púb I i cos ou 
lnc! usive os direiTos de vizinhança.

DISPOSIÇÕES TRASITÓR!AS 

�rT. rico ouTorlzodo o Poder ExecuTivo 0 criar � numero de Varas do JusTlço Agrór-lo correspondenTe o uma Varo por 100.000 (cem mi 1) hablTon-Tes dos óreo s rurais com os oTribui�ões 1 no orT · 
.,.. prev sTos

19° Os Julzes serõo nomeados por concur-so de.provas e TíTulos e Terõo os goronTlos prerro90T1Vas, vencimen�os e lmpedimenTos dos'J·urzes 
feder-ois. 

Centro Gráfico do Senado Federal- Brasma _ DF 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 

VI - COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA 

VI-e - SUBCOMISSÃO DA POÚTICA
AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA

REFORMA AGRÁRIA 

RELATÓRIO 

InlciolmenTe, volho-me, Srs. ConstlTuln
Tes, do orienToçõo odmlróvel do Encíclica "Laborem 
Exercens", em que o SonTo Podre 3oõo Paulo II de

fine a posição do Igreja em relaçõo à moTério: 

"Em ol9vns países em via d@ desenvolvi• 
menTo, mi lhores de homens se véem obrigo
dos o culTivor os Terras de ouTros e são 
explorados pelos laTifundiórlos, sem a 
esperanço de chegar sequer um dia à posse 
da um pedaço mínimo de Torro. Por consc
guinTe, em mui Tos slTuações, são 
nocessórias mudanças rodicols e urgenTes 
poro volTor o dor à ogricUITura e oos ho
mens do compo o jusTo valor, como base de 
uma sedio economia, no conjunTo do desen-
volvimenTo do comu, , _  ..... "" . ::::-,u 

(Encícl icci Laborem Exercens) .. 

Tenho Tómbém presenTes os ofirmoções his-
16rlcas do rrosidcnTe Tancredo Neves, no seu dis
curso de 12 de ogosTo de 1984: 

"Isso exige Todo umo �qvo concepção do 
objeTivo social do economia. Temos que 
começar polo base, pelo Terra, que e o 
vnico gerodoro primórln de rlquezos. Nôo 
posTulo medidos radicais e novos poro o 
aoluçõo do problema 09r6rlo do' Brosi 1. 
Vamos empenhar-nos em exccuTor a legislo
çüo que aí esTó, proclomodd e nõo 
cumprido. Poro os 000s próximo�, a opl 1-
coçõo do EsTa1uTo da Terro, por si só, 
corresponderó o uma ravoluçõo no campo. 



-2-

A demooro�lzo9õo do propriedade rurol 
foci I IToró a desconcenTroçõo lndusTrlol e 
o fim do êxodo rumo âs imens�s metrópo
les, que Jó se Tornom inob!Tóvei6- . 

_Ao pronUnclor o Plono de Reformo Agrórla,
no seu discurso de moio de 1985 poronTe o IV Con
gresso Noclonol de Trobolhodores Rurols, cm Brosí-
1 ia, declarou Também o Presidente Sorney: 

-Assegurar o propriedade do Terro o quem 
nelo quelro Trobolhor nõo � openos um oto 
de rcporoçõo de umo pre�e�lçôo hisTórlco 
mulTlsseculor, mas Tombém umo declsõo po-
1 íTlca que atendo õs corénclas do presen

Te e prevlne os neccssidodas do ·futuro. 
�oi a ou�odlo e o sacrifício de homens e 
mulheres, botolhando o Torro, que permi
,. i "ºn' oos brqs í I e I ros conqu l sTor o rno i 0,

porTe deste ConTlnen1"e. 

É deploróvel consTaTar que 11- dos p,- 0-

prledodes rurais ,-epresenTo 451- do 6,-eo 
ruro l I n: .�9ro 1 . Is To é o chomodo I oT f fún
d i o dovoronTe.· Ninguém desejo vtolor a 
propriedada, mos cumprir o ConsTITulçõo, 
que o submc1e oo interesse sociol". 

A SubcomiHsba ouviu, nos Termos previstos 
nos ar1s. 14 e 16 do Re9imenTo Interno do Assem
bléia Naclonol ConsT1TuinTe, ôo se9uinTes cnTlda
des represenToTivas de seTores da sociedode ,-ural 
dírigenTcs da Adminisiroçõo Públ lca e o Senhor MI: 
nl�Tro da Reforma e do Desenvolvimento Agrórlo: 
Srs. Dr. PI ínlo Moraes Sampaio, DireTor da Asso
cloçóo Brosl feiro de Reformo Agrórlo, Dr. Antonio 
Ernesto De Solvo, PresidenTe do Fcderoçõo de Agrl
culTura do EsTodo de Mines Gerois; Dr. Romeu de 
rlgueiredo, PreGidenTc do Empreso s,-oci lelro de 
AssisTêhcio Técnico e ExTensõo Rurol (EMBRATER); 
Dr. Ormuz �reiroc Rlvc!do, PresidenTc do Empreco 
Brosi leira de Pesquisa Agropacuório (EMBRAPA); Dr. 
Rubem IlgenfrlTz do s; Ivo, PresidenTe do InsTITuTo 
Noclonol de Colonizoçóo e Refor"mo Agrória (INCRA); 
Dr. AríosTo Rlvo, Dirigente da Associoçõo de 
Empresórios do Amazônia; Dr. Flóvlo Brito, PrcF-1-
dcnTc do Confcderaçõo Nocional de Agricultura; Dr. 
rlóvlo Teles de Menezes, DlrigenTe do Sociedade 
Ruro I Bros i 1 '-' í ro; Dr. :Jos"é Fronc i e;co do S l Ivo, 
Prc�ldcnTe do Confedoroçõo dos Trobolhodores no 
A9riculTu�o (CONTAG) f o Sr. MlnjsTro do Reformo e 
�o DescnvolvimenTo Agrário, Dr. DonTe do OI ivelro; 
Dr. Roberto Rodrigues, Presidente do Orgonizoçõo 
dos Coopero, ivos Brosl leiros (OCB), e os Srs. Po
dre Ricardo Rezendc e Dr. Daniel Rech, dirigentes 
do Comissõo Po�1orol do T�rra. 

• • 
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Alndo por dei iberaç�o dos scuc membros, o 
Subcomissão visitou a óreo decoproprlodo do Enge
nho Pl�onga, em Igoro•su-PE, e reo�izou reuniôo 
com o �edcraç�o dos Trobolhodores Rurais de Goiós 
e seu: O$SOciodos no cidade de ArogUOlno-GO, quan
do pode :::onsi·o·tor o e 1 1 ma de v I o I t.>r.c-i os e º" i mes, 
couzodoras de grave Ten�áo soclot no Ragiâo

) 
onde 

se sucedem morTes e lncénd1os de hobitoç6es no 
campo, sem qualquer provld6ncln legol dos ouTorl
dodes locols. 

Sabemos· que, no spoca colonial, o slsTcmo 
toTifundiórlo brosi lelro impre9n0u-oo do feu�ol is

mo, que jó morria no' Europa, .inclv�ive na Pen insu
lo Ibdrico, moe pr"oTlcomcnte rcnoscido no BroHi 1. 
No início do século XIX, po� exemplo, o Inglês 

Henry KosTer reloTo, nos suos mcmórios, que, sendo 
sl!'nhor-de-en9enho cm PC?rnornbuco, f i coro o l·ormodo 
quando um morador dc suas T�rro�, quase um servo 
do gleba, comunicoro-lhP que o pol ício hovlo 1nvo
dldo o engenho poro prender um homícido, e exigia 
que �lc proTecTossc, porque havia ocorrido um des
respeito oo seu poder de senhor-de-engenho. Ele, 
vindo do Inglatcrro, jó no início do civl I izoçõo 
indusTriol, ficou oltomenTe surpreso oo ver1ficor 
que o feudal Ismo o indo exisTio no Brosi I daquele 
époco. No verdade, isso decorria de um velho Texto 
legol colonial, que permiTia oos proprleTórlos dor 

couto ou o&i lo o criminosos, com exccçõo de 3 
cosos: o criminoso de moedo folso, os culpados do 
crime de feso-MojesTade e os criminosos condenados 
por odulTério 

No opresentoçõo, 6 C6moro dos DepuTodos, 
do ProjeTo No. 4.225, de 1962, regulando o deso
pr"opr I ac;:oo por I nreresse soei o 1 , ·Tive moT i vos poro 
clTor o oplni6o ouTorizodo do ilustro clenTísTa T. 
L�nn Smi1"h, mestre de Sociologia Rural do Univer
sldodc de Lousiono, nos EsTodos Unidos do Américo, 
que cnslr,o: 

··o onóTemo bíblico, "omoldlçoodo sejam
os que junTom co�o com coso, campo com 
campo, oté que nbo hoje mois lugar, o fim 
de f lcorem sós no melo do Tcrro··. (Isoles 
V: 8), foi uma TcnToTivo da fozer cessar 
o pr"oleTorizoçõo do Trobolhodor rural que
se segui'? o· conccnTroçõo cio p"ropr i edode do
solo. 

Procuraremos em vôo um coso em que o o
griculruro loTifundiório hojo criado nos 
mossos um Tipo de cidod6o próspero, rijo, 
lndependcnTe e bcm-ir,formodo. No verdade, 
além das desvonTogons imposTas ás cldsses 
rurais pelo pol iTica esToduol e federei 
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Tofc como os cousodas pelos imposTos a 
lef de Torlfoo um esTUdo aprofundado 
mosTro tjue o dicTribulçõo dasl9uol do 
Terra msTó no fundo de quase Todos os 
probJc�oa rurais. IsTo é cPnTo quer se 
TroTe do problema de m6o-de-obro ogríc�
lo, do locoçõo do mole, do baixo podr"o 
de vida, do mobilidade TerriTorlol excc ,
s Ivo, do i gnorónc i o e ano I fobeT•I smo ou --la 
quaisquer ouTros moles qye ofl igem o p�
pu 1 0960 rul"o 1 • AconTecc;, que os d 1 091)6s1 · -
cos fel Tos e os receiTos formulo�-s 
d i ,, 1 gP.m-se gel"o I menTe aos si ,,1·omos e n.:..o 
os couso.::.·• (In ""Sociologia do Vida 
Rul"o,I "', póg. 3.l 7) . 

3ó à época do Independência, dizia o 
Triarco 3osd Bnnifdcio �e Andrade e Si Ivo no 
""M,mórlo sobre o LlberT0960' Progressivo 
Ee:crovoT.ur-o º : 

p�-
5UO 

do 

""ArT . .l.D. Todos os homens de cor, for
ros, 9ue n6o Tiverem off9io, OU modo cer
TO de vida, l"eceberõo do EsTodo umo pa-
queno sesmaria de Terro poro culTlvoram, 
e reccberõo, ouTrossim, dele os socoftros 
neces$órlos poro se eeTobelecerem, cujo 
valor ir6o pogondo com o ondor do Tempo". 

3ooqu i m Nob1,co, em memor"óve I discurso no 
PorlomenTo, sobre o Aboliçbo do Esc,-ovoTuro, re
clomavo, por" l9uol, o reformo ogrório: 

""0 obol lcionlEmo significo o I lberdade 
pessoal, o indo melhor o iguoldode civi 1 
de Tudos o� closs�s sem exce�5o é assim 
uma �eformo social ;•significo o Trabalho 
1 lvre, é ossfm uma reformo econômico; 

significo no fuTuro o pequeno proprieda
de, d assim uma reformo ogr"�l"lo, e como é 
uma explosão do dl9nidode humano, do sen
TimenTo do fomíl lo, do respeiTo oo próxi
mo, é umo reformo moral de primeiro 
ordem"'. 

DuronTe o Império, porém, o Lei de Terras 
(Lei no. 60.l, de .l.8.09.1850), no prótica pro,hlro 

oos colonos adquirirem �erras devolutos, oo &$To
belece,- poro suo aquisição o processo de hqsTo pú
b! lco e oi Tos preços

r 
o que impediu o exponsào do 

pequeno propriedade, como à época sol lenTou 
r-ce:s BasTos. 

Com rqzõo, OI ivelro Viana conc�uiu· 

Tovo-

"Todo o longo período colonial d de es
p I endor "' g l ór i o do grande. prop1 i edode 
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Terrrltorlol o 
berço, um povo de 

que nos Tornou, 
l·oT I fundi ór i os"" 

oesde o 

EnquonTo esse era o quadro do Brosl 1, nos 
Es1·odos Uni dos o "HomesTeod Lo�-- 1 i m I Tovo a '.Jn ido
de ogrícclo foml I lar nos Terras do Uni6o em 1862, 
o 65 ocras. 

EnTre nós, o eminenTe 
DuorTe, pioneiro do discvssõo do 
no Con9resso Nocional 
1955, ofirmovo: 

TroTondo 

Depu'todo Nes'tor 
quesTõo ogrório 

do moTérlo em 

""Reformo Agrórlo é o revisão, per diver
sos processos de execuçõo d.os re I ações 
jurídicos e económicos dos que de.Têm e 
Tl"obolhom o propriedade rurol, com o ob
jeTlvo de modificar deTerMlnodo siTuoçõo 
oTuol do domínio e posse do Terra e o 
diaTrlbulçóo do rendo agrícola."" 

E conTlnuovo: 

nUmo reformo doa o'tUOiG condições do e
conomia 09rlcol� do Brosl I Ter6 é que vi
sor doís fins: oumenTor o produçôo noci0-
nol de oi imenTos paro um povo, que Todos 
os nutrologlstos offrmom nóo Ter o que 
comor nem saber 
gUror ;erras, 
divisão do solo 

corno deve cornar, e osse
denTro de novos Termos de 
e de esTobi I Idade econõ-

mico poro uma sempre molol" populoçõo cam
pesino, oTé ogoro sem TeTo, sem Terra e 
sem lnstrumenTo de Trabalho próprios, a
pesar de consTliulr uma classe de milhões 
de Indivíduos e de grupos humanos n� mo)s 
Injusta e mais remedlóvel dos desigualda

des o desigualdade económico"". 

Vé o Congresso· que o quadro Tc,o bem de 1 1 -
neodo pelo tolenTo de NesTor Duarte, e� 4955, con
Tlnuo, hoje, lmperTurbóvel: �ete mi lhõ<s de 'trobo
lhodores brosi leiros conTlnuom, como sol lenTovo, 
""se.m TaTo, sem Terl"o e sem lnsTrumenTo �e Trobolho 
pnóprios'". 

Quero o indo sal lentar, que no 0onferéncio 
de PunTo Dei EsTe, no Uruguai, em 3.l de janeiro de 
.l.962 porTonTo, hó.25 anos - o Minis,�o ClemenTe 
Morionl, como represenTonTe do Brasi 11 a represen
TonTes dos demais noções omericonos, op novaram uma 
resolução recomendando o real izoçõo imediato do 
reformo ogr6rio no América Latino. 

O compromisso lr>Ternocionol en'Tõo OS$Uml
do pelo Brosi 1, dacloroua 
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"Impulslonor pr-ogr-omos de r-efor-mo 
ogr-óríd inTcgrol o fim de subsT\Tuir o 
regime de loTlfúhdios e mlnlfúhdlos por 
slsTcmo JucTo de propriaddde, de maneiro 
que, conTemplodo por crédlTo opor-Tuno e 
odequodo, oeslsT�ncio Tdcnico, comercie
i izoçõo e disTribulçõo dos seus pr-oduTos, 

o Ter-ro se consTITuo, poro o homem que o
Trobolho, em bose do suo esTobl I Idade e
conômico, fvndomenTo do seu cresc�nTe
bem-esTor � goronTio da suo I lber-dode e
cll9nldode"

Àquela ópoco, o Governo Joóo GoulorT se 
empenhou em real i�or umo refor-mo consTlTucionol 
que pe�mlTlsse o desoproprloçbo de Imóveis rurais 
por inTeresse soclol medionTe pogomenTo em TÍTUios 
do dívida públ ice, como formo de vlobi I lzor o re
for-mo 09r6r-lo. 

36 no proposTo do Pleno Trienal de Desen
volvlmenTo Económico e Soclol eloborodo pelo Prof. 
Celco FurTodo, em 196i, o esTruTuro ogrGrlo foi 
assim definido: 

"Todos os esTudoa e lnvesT!9oções sobre 
os couroo do oTroso �cloTlvo da ogricul-

Turo bros 1 1 e 1 ro, do sua no i xo pr""odu-r; vi -
dade e de, pobreza doe. por,1.;1 I oçõc,L, rura Is 
conduzem, un6nime e ln ,vlTovPlmenTe, 6 
ldenTlficoçõo dos suos or'gens no dcfl
cienTe esTruTuro ogrórl� do País, o qual 
so consTITul no moi• s,r o obsT6culo 6 
exploroçáo racional do Terra, em bases 
coplTal lsTos de permanen�- oprimoramenTo 
Tecnológico da oTlvidade ogrlcolo, que 
viriam o empr-esTar 6 prod_çõo a flexibl-
1 idade rmclomodo pelo prucesso de desen

volvimenTo do economia n"clonol e peJo 
rápido creEcl.;,cnTo do populoçõo." 

"O Traço morc�nTe dessa csTruTuro 
ográr-lo arcaico e obsoleTo, que confl iTo 
per I goso,.,en.Te com ai;; necess I dodca soei ais 
e moTerlois do �opulaçõo brosi leira, esT6 
no absurdo e onTieconómico dlsTribulçõo 
dos Tenros Jó incorporados oo mcr-codo no
clonol olndo que só de maneiro formal". 

Na suo mensagem de 15 de março de 1963 oo 
Congresso Nocional, afirmou o PresidenTe GovlorT: 

"A reformo 09rário d uma ldéio-forço lr
resisTlvel, que já nBo pode ser proTelo
do, pois suo ur9énclo e necessidade esTõo 
no consciénclo de Todos os camadas do 
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população. Urge efetlvó-lo, Tornando-o 
finonceJromenTe possível, sem sobrecorrc,
gor dcmosiodo o Pois com o ónus do ínves
TimenTo nocescórlo. Ser6 preciso reduzir 
oo mínimo o cusTo findnceiro do reformo, 
por mRlo do legiGloçõo qu� fixe o cr-iTé
rio do valor poro o desoproprioçõo com o 
fim sociol e esTabeleço olTcr-noTivo poro 
a pr-év I o i nden i ;z:oç:õo em d J nhe Iro". 

A mcilorio do Congrcg�o ...... �,...i •• a, -..n; _. _ 
consTITuldo de grandes proprioTórios ru;ais, se 
opós o qualquer modiflçoçào do 9 16 do orT. 141 do 
Constituição de 1946, o qual esTobelcccro a condl
çôo I mproT i cóve I de ··pr&v la e jus1·0 1 nden i :z:oçào em 
pinheiro··. 

Essa exigência de inLçnizoçõo 
nõo exisTlo no ConcTITuiçõo �h;crlor 
no. 17, do ConsTITulçõo de 19�4). 

am dinheiro 
(orT. 113, 

Pelo Dec. no. 53 700, d� 13.03.1964, o 
Governo GoulorT declarou de 1, Teresse social, poro 
efelTo de desoproprloçõo, ��s termos e poro os 
fins previsTos no·a,-T. 1"'17 do ::onsTITuiçõo Federo! 
os 6rcos rurais compr-eendidos em um raio de 10 
rdez) qui lómeTros dos eixos d�s rodovias e ferro

vias fed�rols, e os Terras be�eficlodas ou recupe
��dos por lnvesTlmenTos exclu•lvos da Unlõo em o
bras de irri9oçõo, dreno9em e_oçudo9em. 

o Governo do Pr-esldenTe CosTel lo Bronco, 
insT!Tuído pelo HovimenTo Mi I ITor de 1964, oTenTo 
6 inqulo,oçõo dos TrobolhodoreG rurais, que se ex
pressaram em grandes movimenTos populares no Go
verno 3oõo GoularT, enviou oo Congresso e fez a
provar- o Emendo ConsTITuclonol no. 10, de 
10.11.64, e o EsToTuTo do Tsr-ro (Lei no. 4.504, de 
30.11.64), permiTlndo a desopropr-loçõo por lnTe
resse social de Imóveis rurais medionTe pogamenTo 
em TÍTUios do dívida públ ice com prazo de vinTe 
anos e exoTo corroçõo moneTórlo. 

Decorridos vlnTe e Trós anos.cm que esse 
diplomes legols Tivera� escasso e rara apl icoçõo, 
o problema dgrório se opresenTa ·ogrovodo pelo
"modernlzoçõo conservodoro do campo", odoTodo pelo 
regi r,,e ouTOl" 1 Tório, que, oo esT i mu I ar o mode I o c
con6m i co dependenTe, concedeu o·ogr-iculTuro de cx
porToçõo e ô produção de ólcool largos subsidias ô 
mecanlzoçõo agrícola e o uma Tecnologio lnTcnsiva 
de coplTol, dependenTe de Insumos produzidos por 
empresas mulTlnoclonois. 

Toda essa pol íTlco de cr€diTo rural, de 
subsídio os exporTaçóes e de iscnçõeo e lncenTlvos 



CONGRESSO NACIONAL

REQUERIMENTO N9 1, DE 1988/CN 

Cria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apu
rar os fatos ocorridos com o massacre de garimpeiros de Serra 
Pelada na cidade de Marabá. 

Com fundamento no art. 21 do Reglmento Comum, solicito a cons
tituição de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apu
rar os fatos o-'J.:>rridos com o massacre de trabalhadores garimpeiros 
de Serra Pelada - Marabá, bem como as responsabilidades das auto
ridades envolyjdas, apontar às instituições próprias os culpados e 
indicar ao Congresso Nacional todas as medidas ao seu alcance que 
devam ser adotadas em função de tais fatos. 

A referida Comissão terá o prazo de 30 dias para a realização 
deste trabalho e será constituída por vinte e dois membros efetivos. 

Sala das Sessões, 6 de janeiro de 1088. - Dep. Vivaldo Barbosa.

Justi�icaçãn 

E:iquanto o Congresso Nacional e a Assembléia Nacional ·consti
tuinte estiveram em recesso de ::uas atividades para as festas de final 
d:? a:i-:.i. oc,rreu o terri•,el mas,a::re dos trabalhadores garimpeiros de 
Serra �elada em Marabá. homens, mulheres e crianças, que confir
m2das a.s notícias veiculadas pela imprensa, estaríamos diante de um 
at-0 de tamanha brutalidade praticado por autoridades públlcas a 
que este Congresso Nacional jamais poderia assistir sem se sentir 
ferido em suas atribuições básicas esscm:ials. 

As informac:0?s e dechrações oficiais a respeit-0 são imprecisas e 
ccntraditór:ías. O Jornal do Brasil do dia 2 último, anuncia que cem 
garimpeiros poderão ter sido vítimas do massacre, enquanto que na 
edição de hoje o Presldente da República afirma que tem conheci
mento de apenas 2 mortos. 

A afirmação do Jornal do Brasil é respaldada no depoimento do 
representante oficial do Mlnistério do Interior, portanto do próprio 
Governo da República, Delégado Nelson Marabuto, que assistiu ao 
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final do mas.,acre e· acudiu multas da.s Tltlma.s, informando, alnda,
que mult.os Imprensados pela Policia Mlllta.r no., dot., lados d� ponte,
não tiveram alternativa senão atirar-se no rio e, all, COllS\l°:llrem 
suas vidas. 

o Gov.ernador do Estado assume responsabUidades pela ordem do
massacre, mas imputa acusações graves ao desempenho do represen
t!lnte do Governo F�deral. 

Na mesmn. edição do dia 2 de janeiro, do J?rnal do Btasil ! noti
ciado que o enviado especial do Chefe da .Poli�ia Federal, D-legado 
Wilson Perpétuo n.firmou que foi o Ministro da Justiça quem mandara. 
"evacuar a ponte". 

Há Indicações, portanto, da responsabilidade direta �e altas auto
ridades da República e do Governo do E.5tado do Para neste triste, 
lamentável e condenável episódio em que resultou no massacre -de 
numct'osos trabalhndores, crianças e até mulheres trabalhadoras grá
vidas. 

Requeiro a Vossa Excelência diante de tais fatos a convocaç�o 
tmcdlnla do Congresso Nacional e a constituição de uma Co_mlssao
Parlamentar Mlst:i. de Inquérito, nos 'term::is do art. 21 _do Regtment�
comum, para apuração real dos tenobrosos !atos �corndos, a revela
çã-o de sua intcil'cza à Nação estarrecldn, ap�raçao das_ respo11sabi
lidn.dcs das autoridades envolvidas, apontar as lnstitulçoes proprlas 
o.s culpndos e indicar ao Congresso Naclo�al todas ns me_dldas no seu 
alcance que devam ser adotadas em funçao de tais ep,lsodlos, 

Sala das Sessões, 6 de Janeiro de 1987. - Dep. \'imldo Barbosa.

.. 
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dos) ou do Senado (27 senadores), por 
mais da metade das Assembléias 
legislativas Estaduais e pelo Presidente 
da República. A votãção é realizada em 
dois turnos: na Câmara e no Senado. 
Para que a emenda seja aprovada é 
necessário que a aprovação se dê por 
60% da Câmara e do Senado. Em otitras 
palavras: por 302 deputados e por 49 
senadores. 

A revisão constitucional, como 0 
próprio nome sugere, é a oportunidade 
de se revisar a Constituição. Ela não é 
nova em nossa tradição constitucional: 
as constituições de 1891 e 1934 já adota
ram o mesmo mecanismo, seja dob a 
forma de reforma ou de revisão. As cons
tituições de alguns países, como Portu
gal, Espanha e Bélgica também já adota
ram, sob formas diferentes, a revisão. Os 
limite_s da revisão, ou seja, se ela será 
total ou parcial, ainda não estão defini
-dos. O que nós sabemos é que ela só 
pode ser realizada a partir de 1993, de
vendo ser aprovada por maioria absoluta, 
ou seja, com o voto favorável de 50% 
mais um dos deputados e senadores (293 
congressistas = a 50% + 1 de 503 depu
tados e 81 senadores), e será realizada 
pelo Congresso Nacional, em sessão 
unicameral (Câmara e Senado juntos). 

No que se refere aos limites da 
revisão constitucional éxistem quatro po
sições diferentes, a saber: a) a primeira 
entende que a revisão deve se limitar ao 
resultado do plebiscito, ou seja, a Consti
tuição deve ser revista para se adaptar ao 
presidencialismo, parlamentarismo ou 
monarquia; mesmo antes do plebiscito 
essa posição já era minoritária; com a 
aprovação do presidencialismo, ela se 
tornou menos jmportante ainda; b) a se-

gunda defende uma revisão total da Cons
tituição, sem limites ou restrições; na prá
tica, ela eql.ivale a uma nova Assembléia 
Nacional C01stituinte; e} a terceira, de
fendida porun número cada vez maior de 
pessoas, sustenta que a revisão deve ser 
ampla, respeitando-se, apenas, os limi
tes que a própria Constituição estabelece 
para ser emendada, não podendo ser 
modificadoovoto secreto, direto e univer
sal, os direios e garantias individuais, a 
separaçáodos Poderes e a forma federa
tiva do Estado; e d) a quarta, sustentada 
por parcelas expressivas do movimento 
sindical, entende que a revisão só deve 
acontecer após a Constituição demons
trar toda a sua eficácia, ou seja, após a 
sua regulamenta_ção. Trata-se de uma 
posição irieressante que tem angariado 
crescentes simpatias. 

Se a sociedade brasileira não con
seguiu eleger uma maioria estável na · 
eleições de novembro de 1986, que esco
lheu os representantes para a Assem
bléia Nacional Constituinte, ela também 
não obteve êxito para consolidar uma 
maioria nas eleições de 15 de novembro 
de 1991,onde foram eleitos aqueles que 
trabalharão na revisão constitucional. A 
crise de negernonia, portanto, permane� 
ce. Sem uma maioria inconteste, os 
diferentes segmentos sociais foram para 
aConsti11Jinte sem a capacidade de impor 
suas demandas, cada qual-com um poder 
recí prooo de veto sobre as iniciativas 
alheias. inviabilizando a elaboração de 
um texto constitucional que fosse a ex-
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pressão mais acabada de um projeto
nacional soberanamente definido para o
país. Por isso, a Constituição de 1988 é
um texto contraditório e, provavelmente,
a revisão também o será 

Nesse contexto, o grande empresa
riado, nacional e níuttinacional, o capital
financeiro e os latifundiários tentarão sub
trair ao máximo as conqtistas consagra
das na Constituição de 1988. Por outro
lad�, muitos dos temas a serem debati
dos na revisão constitucional ainda não ,
foram analisados pelo movimento social
com a profundidade necessária, sendo
que alguns deles dividem os setores pro
gressistas. 

Dos muitos dispositivos polêmicos
que serão objeto de discussão na re_visão
constitucional, destacaremos os princi
pais. São eles: 

1) Direitos e deveres individuais e cole
tivos e direitos sociais:

Sob o argumento de que são maté
rias a serem disciplinadas por léi ordiná
ria, os empresários defendem a supres
são, pura e simples, ou a limitação quase
total dos dispositivos que regulam os di
reitos e deveres individuais- e coletivos.
Na verdade, o argumento uffiizado é ape
nas um subterfúgio para desconstitu
cionalizar conquistas sociais da mais alta
importância, remetendo a sua regulamen-

- tação para um processo de elaboração
'l._ '·legislativa demorado e fragmentado,

despotencializando o poder de pressão
da sociedade civil sobre aqueles que
elaborarão as leis. Como exemplo, pode
mos citar a -tentativa de se eliminar a
jornada de seis horas para turnos
ininterruptos e a licença paternidade, bem
como limitações ao direito àe.greve.

O movimento sindical tentará incluiro contrato coletivo dentre os direitos sociais.

li) Organização do estado:
Será necessário repensarmos arelação União-Estados-Municípios. Te�seafirmado que boa parte do déficit púljjco e da desorganização orçamentária origi- .,nam-se da desarticulação entre os e�s

que compõe a federação. A descentrali
zação de iniciativas, recursos e decisões,
promovida pela·Constituinte, em favoróe
estados e municípios, não foi ·acompa
nhada da correspondente descentraliza
ção de funções e encargos. Esse quacko
é agravado pelas dívidas cruzadas den-
tro do setor público envolvendo a previ
dência social, os estados e municípios.as
empresas estatais e o setor privado que,
ao seu tempo, tem dívidas com o gover-
no, que também é seu devedor.

, No que se refere especificamenteà
administração pública, a reforma do esta
do deverá priorizar a qualificação perma
nente dos quadros da Administração,
notadamente aqueles responsáveis pe!a
formulação e implementação de estraté
gias de desenvolvimento. Por outro lado,
a resolução definitiva do problema da
isonomia está relacionada com a defira-
ção das diretrizes mínimas dos planos de
carreira dos diferentes órgãos dos distin
tos poderes, sem as quais não podere
mos fixar critérios transparentes que de
finam a semelhança das atribuições dos
cargos e, consequentemente, a correla
ção entre os vencimentos. 

A estabilidade . '(deverá ser
ireestudada para que se .transforme em
ll.Jm mecanismo de incentivo à eficiência e
a progressão funcional. Alguns setores
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da própria Administração entendem que 
a estabilidade deve ser limitada às carrei
ras estruturadas e diretamente relaciona
das à atividade fim do estado. Seriam 
elas: diplomacia, polícia .federal, magis
tratura, ministério público, tesouro nacio
nal, receita federal, advocacia da união, 
forças armadas, políticas públicas e ges-
tão governamental e controle externo e 
interno. Trata-se de uma discussão com
plexa que pressupõe a conceituação das 
funções do Estado para posterior defini
ção das assim chamadas carreiras típi
cas de estado. 

É provável que os empresários quei
ram estender às empresas privadas a 
concessão dos serviços telefônicos, tele
gráficos e de telecomunicações ou, ain
da, acabar com o monopólio estatal sobre 
esses serviços .. 

Ili) Organização dos Poderes: 

O Estado nada mais é do que uma 
abstração jurídica que expressa um de
terminado pacto de poder. _Nesse senti
do, ele é único. Para mel�or desempe
nhar seus objetivos, ele se triparte nas 
funções legislativa, executiva e judiciária. 
No nosso atual estágio de organização 
política, a relação entre os poderes cons.-
tituídos não tem se pautado por uma 
interdependência, necessária e indispen
sável, para a implementação de oolíticas 

_ públicas comuns. Assim, muitas vezes, 
os poderes Legislativo e Judiciário tem 
atuado como se fossem "estados dentro 
do estado", com a adoção de regramentos 
internos e benefícios de toda ordem, para 
seus membros e funcionários, que 
desconsideram a propria Constituição. É 
necessário que reformulemos a relação 
entre os poderes, estabelecendo meca-

nismos mais eficazes de controle entre 
eles. 

No iRJe se refere ao Reder Legisla
tivo é neressário corrigirmos a despro
porção riarnpresentação da Câmara dos 
DeputadtllS, onde os estados do norte
nordeste, com menor número de eleito
res, possuem mais deputados do que os 
estados .db sul-sudeste, com maior nú
meros de�leitores. O Senado poderá ser 
extinto O.JJ. o que é mais -provável, suas 
atribuições ficariam restritas aos temas 
de interesse da União, não funcionando 
mais coroo casa revisora. 

É provável que alguns parlamenta-
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res proponham a extinção do Tribunal de 
Contas da União, por entendê-lo ineficaz 
e inoperante. Outros, entretanto, prefe
rem a sua incorporação ao judiciário ou, 
ainda, a sua manutenção nos moldes 
atuais, sendo que suas decisões Jeriam 
força de lei. 

Os parlamentaristas proporão a li
mitação dos poderes presidenciais. O 
Presidente deixaria de nomear os minis
tros do Supremo Tribunal Federal e do 
Tribunal de Contas da União, bem como 

· o Procurador-Geral da República e o Pre.
sidente do.-Banco Central. A proibição do 
Presidente da Republica ser responsabi-

lizado por atos estranhos ao exercício de 
suas funçãos também deverá ser 
rediscutida 

Em relação ao judicjário, ?lgumas 
- propostas serão debatidas: a) extinção

dos juízes vogais da Justiça do Trabalho;
b) extinção da�stiça Federal, da Justiça
Militar e do Tribunal Superior do Trabalho;
c) criação de lEl órgão externo de fisca
lização do Poder Judiciário; d) reestudo
dos diferentes graús de recur_so. para
agilizar a tramitação dos process,os; e)
aumentar o prazo para aquisição da 
vitaliceidade, que hoje é de dois anos, 
para cinoo anos, possibilitando um maior 
acompanhamerito dos juízes em início de 
carreira; e f) redefinição dos ·critérios de 
escolha dos ministros dos tribunais supe- . 
riores (Supremo Tribunal Federal, Supe
rior Tribunal deJustiça, Tribunal Superior 
Eleitoral, Tribunal Superior Militar e Tribu
nal de Contas da União) 

-

Em relacão aos ministros de esta-
. , 

do, alguns presidencialistas pleiteiam que 
eles sejam nomeados pelo Senado e 
possam ser destituídos pela c·âmara. 

No que se refere ao Ministério Pú
blico, é provávelque setores conservado
res tentem limilar ao máximo as funções 
institucionais_ que lhe foram conferidas 
pela Constituição de 1988, notadamente 
a defesa do regime democrático, dos 
interesses sociais e inçiividuais indispon'í-

- veis e do con1mle externo da atividade
policial. De nossa parte, devemos fazer
tudo para manter e ampliar as atribuições
do Ministério Público como, por exemplo,
o poder de fiscalização sobre a-_polícia:

Ainda em relação aos magistrados 
e membros do Ministério Público, havere
mos de discutir o direito à sindicalização 
e à filiação paJtidária. 
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IV) Defesa do estado e das instituições

democráticas:

A função constitucional das Forças 
Armadas será reavaliada, tentando-se li
mitar as suas prerrogativas de garantido
ras da lei e da ordem. O seNtço militar 
deverá ser repensado dentro do contexto 
da profissionalização das Forças Arma
das, podendo se tornar opcional ou alter
nativo. A segurança pública será 
reestudada, sendo que a proposta de 
desmilitarização das polícias militares e 
sua u_nificação com a polícia civil será 
uma das mais polêmicas. 

V) Sistema tributário:

A sistemática da tributaçãô será 
rediscutida, sendo que a redução JS 
tributos será proposta. Nesse capítulc. o 
tema mais controvertido será a repartição 
das receitas tributárias entre a União, os 
Estados e os Municípios. 

VI) Oráem econômica e financeira:

O capital industrial e financeiro, na
cion_al ou não, haverá de pressionar por 
uma liberalização ainda maior da econo
mia, notadamente pela participação da 
iniciativa privada em setores estratégi
cos. Assim, podemos afirmar com relativa 
segurança que esses setores tentarão 
suprimir: a) a proibição às empresas de 
capital estrangeiro de participar da 
pesquisa e lavra de recursos minerais 
e do aproveitamento dos potenciais 
hidraúlicos; b) o monopólio sobre pes
quisa, lavra das jazidas, importação e 

_exportação de petróleo e seus deriva
dos; e c) a limitação dos juros em 12%. 

Em relação a outros temas, os em
presários não tem concordância. São eles: 
a) preferência para a empresa brasileira

dettapital nacional na aquisição d� bens 
e S2Niços pelo Estado; e b) redefinição 
do conceito de empresa brasifeira de ca
pital' nacional para harmonizar a Consti
tuição com o Estatuto da Empresa Bi
Nactonal Brasil-Argentina. 

Vil) Ordem social: 

No capítulo da ordem social a gran
de polêmica deverá estar centrada na 
cOê'Xistência de dois sistemas 
pre,,,idenciários. Um público_. para popu
la(;ão de-baixa rend�. e outro particular. 
E1119resários e setores governamentais 
defenderão o fim da aposentadoria por 
tempo de serviço e a adoção da aposen-
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tadoria por idade. 
O ensino públíco e gratuito será 

questionado por aqueles que defendem a 
cobrança de mensalidades de acordo 
com a renda familiar. 

a) Substituto processual:

A atual Constituição garantiu aos 
sindica'!Ds a defesa dos direitos e interes
ses coletivos da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas, 
deixando em aberto a criação do substitu
to processual, que nada mais é do que 
aquelemecanismo por intermédio do qual 
o sinmcato pode ingressar na justiça re- .
presentando a categoria profissional.
Assim.,por exemplo, se o sindicato decide 
ingressar na justiça pleiteando o paga
mento de hora extra, ele poderá fazê-lo 
em name de toda a categoria, não haven
do necessidade que cada trabalhador 
reclame individualmente o seu direito. 
Isso agil1za a decisão judicial e desobstruí 
a jus,iça do trabalho, pois trata-se de 
apenas um processo, e potencializa a luta 
da categoria, cujas demandas judiciais 
não Sl?fâo mais encaminhadas individual
mente. A adoção recente do enunciado 
310, :pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
restringiu o alcance do dispositivo consti-
tucioool. 

1 b) Reedíção da medida provisória: 

Uma das características iniciais do 
--Govano Collor foi o ��srespeito sistemá
ticoda Constituição com a edição reitera
da demedidas provisórias rejeitadas pelo 
Congresso Nacional. Como a Constitui-

- apenas. diz que o Presilfent� poderá
atar, em casos de urgêmcia e relevân

cia. medidas provisórias com força de lei, 
não proibindo a sua reedição, o governo 
Collor usou e abusou desse mecanismo, 
notadamente na adoção do confisco da 
poupança. O mais indicado seria a sua 
extinção. Entretanto, caso isso não seja 
possível, luteremos para proibir a sua 
reedição. 

e) Reformulação das funções do

Senado:

Pela Constituição, oSenado repre-
sen_ta os Estados da Federação e atua 
como câmara revisora, owseja, revisa os 
projetos aprovados pela Câmara dos De
putados. Na prática, entretantCY,o Sena
do tem-se revelado extremamente con
servador, rejeitando sistematicamente as 
poucas propostas que beneficiam os 
trabalhadores aprovadas pela Câmara. 
Por outro lado, é o órgão do legislativo 
mais sucetível às pressões e influências 
do Poder Executivo. O rrrais indicado se
ria limitarmos a competência do Senado 
às matérias concernentes -a federação, 
extinguindo sua função revisora 

d) Controle externo do Poder

Judiciário:

Criação de um conselho externo 
para fiscalizar o Poder .l.ldiciário, com
posto por juízes, membros do Ministério 
Público e da Ordem dos Advogados do 
Brasil com a finalidade de controlar a 
ativjdade administrativa�Q desempenho 
dos deveres funci�nais.dos magistrados, 
formulando propostas para a agilização 
da justiça. Atualmente aConstituiçáo não 
estabelece nenhum met:anismo de con
trole externo do Poder Judiciário, que, 
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como um dos Poderes do Estado, não 
pode estar imune �o controle social. A 
fiscalização de juízes e tribunais pela 
s ociedade civil  é pressup osto de 
legimitação da atividade administrativa 
do Judiciário. 

e) Legitimidade dos Partidos Políticos

. para ajuizar Mandado de Segurança 

Coletivo: 

Um dos avanços da atual Constitui
ção foi a instituição da legitimidade para 
os �artidos políticos ingressarem com 
mandado de segurança coletivo. Foi o 
que fez o PT quando inwessou na j usti�a 
contra o Diretor do Tesouro Nacional.por 
n�o ter repassado as verbas para o Fun
do de Amparo ao Trabalhador, de onde 
se origina os recursos para o pagamento 

# .., 

-d:>seguro-desemprego. Entretanto, ajus
tiça tem .entendido que os partidos,políti
cos só podem ingressar com mandado de 
segurança coletivo em favor de seus 
1iac(os. Assim, no caso dos recursos 
destinados ao Fundo dE: Amparo ao Tra
balhador, sea ação forjulgada proceden-. 
te. somente os filiados do PT terão direito 
dese beneficiar com os recurso do segu-

. f1>.desemprego, o que não faz nenhum 
. 

. 

se11tido. Portanto, é necessário que a 
k!gi_timidade dos partidos políticos para
ill]Jressarem com mandado de segurnaç-a 
ouletivo em favor de toda a comunidade, 
e 11ão apenas em favor de seus filiados, 
esteja expressa na Constituição. 

f) Desmilitarização das �olicias Militares:
A existência de duas policias, uma 
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civil e outra militar, tem provocado uma 
disputa permanente entre as duas insti
tuições, enfraquecendo a implementa
ção de uma politica de segurança eficaz. 
Pela atual Constituiçf.o, a polícia militar é 
qualificada como força auxiliar e reserva 
do exército; sua organização é 
hierarquizada e militar1zada, o que tem 
contribuído sobremaneira para o aumen
to da violêr;1cia policial. A des�ilitar1zação 
da polícia militar e a posterior unificação 

V ' 

com a polícia civil, crindo-se um� polícia 
única e desmilitarizada, como já ocorre 
em vários países como os Estados Uni
dos, Canadá e Inglaterra, é medida im
prescindível para se combater a violência 
policial e dar efic�cia à segurança públi
ca 

g) Extinção da Justiça Militar:

rão ser melhor utilizados na criação de 
novas juntas de conciliaçào e julgamento. 

i) Lista trípl ice para Pro curador-G�ral

da República:

Atualmente o Procurador-Geral da 
Repúbica é nomeado pêlo Presidente da 
Repúbka, após aprovaçâo de seu nome 

'pela· maioria absoluta do· Senado. Os 
Ministéfios Públicos dos Estados, ao con
trário, furmam lista tríplice para a escolha 
de seu Procurador-Geral, que é nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo. Estamos 
propondo que a mesma sistemática seja 
âdotada pelo Ministério Público.Federal. 
Os Procuradores da República escolheri
am urna lista tríplice a ser subm�tida 8:º 
Presiderate da Repúiblica, que �poderia 
escolha- entre qualquer um dos três inte
grantes.. Após a escolha, o nome seria 
subme1K:lo a aprovação do Senado. 

j) Criação do Tribunal Constitucional:.

A consolidação do Estado. Demo
crático d'e Direito pressupõe-a éxistência 
de um Tribunal Constitucional encarrega
do de apreciar e julgar, em última instân-

A justiça militar tem se caracteriza
do P,ela benevolência no julgamento dos 
cri�es militares,notadamente áos polici
ais. O corporativismo dessa justiça, que 
contempla apenas uma parte do organis
mo policial, viola o princípio da igua!9ade 
de todos perante a Jei. A democratização 
,dâs forças armadas e a desmilitarização 
da polí eia só se completará com a extinção 
da justiça militar. 

• eia, os itígios relacionados a defesa dos
direitos e liberdades-individuaisrcoletivas
e políticos, bem como as prerrogativas
inerentes à cidadania, à soberania__popu

h) Extinção d o s  Representantes 

Classistas na Justiça do Trabalho: 

A existência dos juízes classistas 
remonta a criação da justiça do trabalho. 
Esses juízes não contribuem em nada 
para o julgamento dos processos. Tradi
cionalmente o cargo de juiz classista tem 
sido utilizado para cooptar o movimento 
sindical. A extinção pura ·e simples des
ses.cargos representará uma economia, ...... 
sensível de recursos públicos que pode-

lar e à nacionalidade.

k) Constitucionalização do CADE:

A criação norte-americana de uma 
comissão federal para exercer o controle 
dos carieis e dos monopólios foi a que se 
mostroomais eficaz no combate ao abu
so do poder econômico: tanto que o sis
tema foi adotado pela Comunidade Eco� 

.,,r. 

nômica-.Européia,;peJa m�oria-dos:paí- -
ses que a integram e pelo Japâ0. Em
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todos eles, a comissão de defesa da· 
concorrência excerce funções quase
j �risdicionais, goz� dé autonomia finan
ceira e exerce sua competência específi
ca com indepêndencia totaL Com a 
constitacionalização dcr-eonselh<TAdmi
nistrativo de Defesa Econômica (CADE), 
estaremos dando mais estabilidade e im
portância ao órgão responsável pelo com
bate à concentração econômica e ao 
aumento abusivo dos preços. 

1) Constitucionalização da ENAP:

A Escola Nacional de Administra
ção Pública foi instituída com o objetivo 
de formar recursos humanos de alto nível 
e direcioná-los para os escalões superio
res do serviço público federal. Inspirada 
no exemplo francês da Escola Nacional 
de Administração (ENA), a ENAP formou 
a primeira turma de Especialistas em Po
líticas Públicas e Gestão Governamental, 
carreira especificamente criada para do
tar a Administração de pesso�I altamente 

... capacitado e estável, preparado especifi
cam ente para formular, gerir e 
implementar as diferentes políticas públi
cas. 

m) Democratização das Fo r ç as

Armadas e criação do Ministério da

Defesa:

As Forças Armadas precisam estar 
subordinadas aos poderes constituícfos 
não cabendo a elas a garantia da lei e da 
ordem. como preceitua a Constituição. A 
criação do Ministêrio da Defesa é fator. 
imprescindível paramel_hor harmonização 
das diferentes forças e para maior eficá
cia de uma política militar democrática. 

-

n) Sllbmeter a revisão ·ao referendo:

Para consolidarmos e legitimarmos 
os trabalhos da revisão constitucional, 
devemos submeter o texto revisado ao 
exame da vontade popular por intermédio 

- do referendo.

o) Critérios para criação· de novos

estados:

Temos presenciado uma tendência 
muim grande na criação de novos esta
dos, muitas vezes fundamentada em in
ten:Sses meramente oligárquicos e regio
nais nem sempre explícitos, que não ob
servam a capacidade da nova unidade 
federativa a ser criada de se auto-susten
tar, sem o repasse de verbas orçamentá
rias federais. Entendemos que a criação 
de oovos estados deve estar condiciona-
da asua viabilidade econômica, não one-
rando os recursos da União. 

p) Voto facultativo:
A obrigatoriedade do voto distorce 

J o p.lÍ'lCÍpio participativo, tornando obriga-
tórauma manifestação de v6ntade que é
livre e soberana.

q) Extinção do Tribunal Sup?rio� do 

Trabalho:

O Tribunal Superior do Trabalho 
terra se demonstrado extremamente vul-
- • • 1 

nerável as pressões do empresaríado, 
.impedindo reiteradamente a consolída
çãttde direitos sociais relevantes, como o 
substituto processual. � sua extinç__?o de
vera ser estu·dada dentro do contexto da 
reforma do Poder Judiciário, com a 
relii!finição das competências dos tribu
nais, superiores. 
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JOSÉ FORTUNATI 

r -

- - José Alberto Réus Fortunati é natural de
Flores da Cunha. advogado e bancário do"Banco 
do Brasff. Foi Presidente do Sináicato dos Bancá-< 
riõs de Porto Alegre e da Central única dos 
Trabalhadores/AS por duas-gestões. 

Depois de um mandato na Assentiéia 
Legíslativa/RS, onde foi líder da bancada e o 
parlamentar que mais apresentou emendas no 
processo Constituinte Estaduaf, é eleito para a 
Câmara dos Deputados em 90: Vice.líder da 
Bancada é também meml:>ro da Comissão Espe
cial que estuáa a reformulação do Sistema FÍllqn-

. ceiro Nacional. Membro da Comissão de Educa
ção e da. Comissão de Mefo Ambiente � D�a 
do Consumidor. Foi autor do requerimento de 
instalação e·memoro da CPI que investigat.t a 
violência contra a mulher. Tem coordenado as 
mobilizações contra a privatização do B�co 
Meridional do Brasil. 

PAULO BERNARDO 

Paulista de nascimento, ·il)i6iou sua 
militância no movimento estudantil ém Brasília. 
Como funcionário áo Banco do Brasil radicou-se 
em Londrina, onóe su_a atuação nos :5indicatos 

· bancários e a participaçâo no Comando Nacional
de Negociação o t9maram conhecido em meio à
categoria.

Em 1990foi eleito peputado federal,tendo
se destacado por sua atuação como coordena
dor da bancada do PT na Comissão Mista de
Orçamento.

Foi membro da Comissão de Finanças e 
Tributação e da Comissão de Ciências, Tecno

� logia e Comunicàção, além· de vice-líder: da 
bancada do PT. 

Atualmente é membro da Comissão de 
Seguridade Social e Família1 o que o leva a ser o 
responsável, dentro do PT , sobre assuntos refe
rentes à seguridade. e da Comi�ão Mista de 
Orç�mento. 



r) Contrato Coletivo de Trabalho:

O contrato coletivo já existe em 
países como a Itália e Alemanha. E um 
instrumento inovador na resolução dos 
conflitos trabalhistas. Trata-se do docu
mento que pode abranger todos os direi
tos e devere_s do trabalhador e da empre
sa, negociados entre as partes. Eles po
dem ser negociados em diferentes níveis: 
nacional, regional, por ocupação ou setor 
e por empresa. 

s) Defesa do Sistema Financeiro:

Nossa luta na revisão será a de 
manter o atual artigo 192 que dispõe 
sobre o Sistema Financeiro Nacional pro
curando regulamentá-lo através de lei 
ordinária já apresentada por nós e que se 
encontra em discussão na Câmara dos 
Deputados. Nossas proposições se ba
seiam no direcionamento da poupança 
nacional para invest1mentos que promo
vam o crescimento e distribuam a rendã. 
O papel social das instituições públic�s 
deve ser fortalecido no confronto com o 
setor oligopolista do capital financeiro 
privado. 

t) Sistema Tributário:

· Procurar consolidar a progres
sividade dos impostos como forma de 
justiça tributária: "quem tem mais paga 
mais". Endossar mecanismos ofensivos 
de combate à sonegação, ampliando a 
arrecadação do fisco e diminuindo as 
alíquotas. 

u) Educação e Desportos:

Com a aprovação da LDB a nossa 
luta será pela manutenção d·o atual Capí
tulo Ili da Constituição'Federal. Com cer
teza os setores privatistas tentafáO m�-

dar o texto atual que é contrário, em boa 
parte, aos seus interesses. 

v) Meio Ambiente e Minorias:

Estes pontos tanibém· deverão ser 
alvos dos setores retrógrados que tenta
rão restringir os avanços já conquistados. 
Precisamos manter e aprofundar os direi -
tos das mulheres, combater à discrimina
ção e o preconceito cootra as minorias,· 
garantir a demarcação das terras indíge
nas e incorporar culturalmente a preser
vação do meio ambieme. 

w) Patrimônio Estatal:

Garantir na ordem econômica o 
carátér social do patrimônio estatal· pre
servando-o da investida neo-liberat e ga
rantindo-lhe papel social subsidiário da 
retomada de nosso desenvolvimento eco
nômico e social. 

Informativo editado pems gabinetes dos 
deputados federais José Fortunati (PT RS) 

e Paulo Bernardn (PT PR) 
O presente documento ioi elaborado cotil a 

assessoria êcnica 
do companheiro Pai:Jlo Brickman. 

Contato: 
Deputado Paulo Bernardo 

Brasília: Câmara dos Deputados, .Anexo 3. 
Gabinete 379 

Fone:(061) 318 53 79 Fax:(061) 318 23 79 
Londrina: Rua Huston, 155 . Jardim Montreal 

CEP 86 cm>-700 
Fone (043) 321 24 55 

Deputado José Fortunati 

Brasílía: Câmara· dos Tuputados, Anexo a,
./ Gabinete372

Fone: (061) 318 5372 Fax: (os1r.318.2.� 72 
Porto Alegre: Rua Fê:pública ;212/201 

CEP 90 6}-320 
Fone/Fax: (051) 226 5206 
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s oscilações humorísticas do Presidente Itamar revelam a vácilação de·seu 
projeto e mesmo a falta de eficácia das suas poucas ações. Um governo 
nascido da rearticulação ética da cidadania perflilanece entretanto fulcrado 
pelos ideais liberais no atacadoepelos conservadores no varejo. Ao mesmo 
tempo combina políticas monetaristas com ticket gás e discursos ideológi
cos contra a care�tia e a paupelização. Não se liberta da matiz originária da 

Campanha Collor que nasceu independente dos partidos e da sociedade civil' organizada. 
Uma proposta tão tênue corno seus compronissos. 

Neste contexto, a política econômica de Fernando Henrique Cardoso surge sem 
medidas eficazes e imediatas contra a inflaçãn. Procura sanear exclusivamente a desor
ganização fiscal dó Estado. Não aponta par9 urna reorientação econômica de magnitude. 
Mantém no fundamental os elementos de recessão e arrocho salarial. - -

Acima de tudo falta ao Governo base .social para que seja possível a tornada de 
decisões enérgicas. 1 ncorpora no cotidiano céRcterísticas de um governo de transjção. A 
mudança no Ministério da Fazenda traduz uma jogada tática de um Governo que não tem 
estratégia. Ganha ocasionalmente tempo, emt.mção de uma suposta unanimidade, mas 
fundamentalmente apenas transfere o detonar inevitável de uma crise social que se gêsta 
há muito tempo. 

A população convive com a indigência, a miséria, o desemprego, a insalubridade e
.a violência. A distribuição de renda, passando pela moradia, emprego, saúde, educação -. 
e tantas outras responsabilidades constitucionais são neglicenciadas por um Estado 
combalido. As demandas sociais crescentes e11contram o Poder Público destruído e uma 
falência generalizada nos setores de atendimarto público. O caos brota internamente com 
uma política de arrocho salarial sobre o funcillnalismo e sucateamento da estrutura de 
trabalho do servidor. A sonegação de imp<llStos e o desperdício do dinheiro público 
culminam uma realidade dramática para a m�uina do Estado. 

O processo de revisão constitucional de�rá necessariamente abordar este quadro. 
Estará submetido aos jogo da política entre osi!ll'e.querem minimizar as funções do Estado 
e privatizar o patrimônio público a aqueles que,mmo nós, queremos resg�atar as obrigações 
sociais do Estado, promover a desconcentraçá!> da riqueza

L 
estimular a produção, retomar 

o crescimento e gerar oportunidades ai-odos.
A isto estarão igualmente subordinados ns interesses dos que querem adiar a revisão 

e daqueles que preferem mantê-la no prazo aiterior às eleições gerais de 94. A posição 
do Partido dos Trabalhadores é favorável à transferência das reformas para um novo 
período político pós eleitoral, quando acredita-se deveremos obter uma nova correlação de 
forças dentro e fora do parlamento. Em que pese esta convicção percebe-se uma 
orientação majoritária dos partidos para que a revisão realmente se inicie em outubro/93. 

Assim sendo devemos participar no senfdo de que o processo não se teduza à órbita 
legislativª. Não se trata apenas de inscrever aiei. l mporta socializar e universalizar o direito . 
Submeter o Estado ao contróle da cidadania. A lei como conseqüência da luta e da 
constituição de uma relação social democraflzante.,Para isso se efetivcy- é necessária a 
participaçâo popular, o crivo da cidadania sc:êre os negócios públicos. E a possibilidade 
concreta para repudiarmos a privatização da vida política nas mãos de ·poucos. 

É nesse sentido, do esclarecimento e da.mobilização, que estamos publicando este 
documento. Com a valorosa colaboração do companheiro Paulo Brickman de Oliveira 
estamos oferecendo elementos para introdu5 a discussão sobre a revisão, seu significa-
dos e algumas perspectivas. ·' 

Estas elaborações são abertas, dispostas a receberem críticas e contribuições e, 
acima de tudo, esperançosas para produzir lllTI qualificado debate. 

Oep. José Fortunati (PT/RS)e Oep. Paulo Berriardo.(PT/PR). 
Brasília, junho/93
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1. Introdução ·· 

Vivemos uma crise de governa
bilidade. Essa crise pode ser definida 
como umaa>njuntura na qual o governo 
- qualquer governo, inclusive o governo
do Presidente Itamar Franco - não possui
os meios ekazes para governar. Ela se
manifesta de maneira mais nítida e pode
ser decomposta por intermédio de quatro
grandes crises do Brasil contemporâneo,
que se superpõe e se complementam:
uma crise política, uma crise econômica,
uma crise a:iltural e uma crise social. A

crise política se expressa pela perda de
representatividade do sistema político, o
que acarretao descrédito das instituições
e o surgimento de grupos de pressão que
negociam <iretamente com as agências
governamentais seus interesses corpo
rativos, a margem da participação do
legislativo. A crise econômica se caracte
riza pela perda de eficácia de qualquer

� política púbtica, gerando disfunção do
processo decisório, expansão do 
fisiologismo e apropriação dos gastos 
sociais por grupos economicamente fa
vorecidos. A crise cultural se manifesta 
pela desmotivação gene(alizada de par
celas crescentes da população, provo
cando ceticismo e descrença quanto ao 
Muro, a utilidade e a viabilidade do 
sistema democrático, posto que ele tem 

. se demon�do incapaz de atender as 

.,, �uas demandas básicas. Por fim,. a crise
social se exçressa pelos índices crescen
tes de pobreza e concentração de renda, 
o que inviabiliza a mobilidade social.

Nesse contexto, a derrota do parla
mentarismosimboliza a perda de credibi
lidade do Poder Legislativo e de seus 
me;nbros. A população votou contra a 

concessão de maiores poderes aos par
lamentares, o que não significa que tenha 
aprovado o presidencialismo tal como o 
conhecemos. Como bem lembrou Fran
cisco Weffort, use no Brasil a imagem dos 
parlamentares têm sido a de um não
govemo, a opção pelo presidencialismo 
só pode significar a de um caminho que 
leve a um governo eficaz". Na verdade, 
estamos diante de uma encruzilhada onde 
o próprio sistema democrático começa a
ser questionado. Podemos e devemos
ser democratas, mas a satisfação das
necessidades básicas ou, em outras pa
lavras, a promoção da cidadania em to
das as sua dimensões pode ser feita em
um regime democrático? A democracia é
incompatível com uma governabilidade
eficaz e reformista? Enfim, estaremos
aptos a operacionalizar as reformas polí
ticas e econômicas que dêem capacida
de governativa à democracia e nos colo
que em condições de nos ins_erirmos so
beranamente dentro da nova ordem inter
nacional? 

As reformas pai íticas mais urgentes 
e relevantes, capazes de dar ao governo 
- qualquer governo - os meios eficazes
para governar, são as seguintes: a) refor
ma da legislação partidária e eleit_oral que 
coiba as legendas de aluguel, reduza o 
número de partidos políticos, estabeleça 
a fidelidade partidária e dê transparência 
ao financiamento das campanhas eleito-

. rais; b) correção imediata da representa
ção dos estados na Câmara dos Deputa
dos, eliminando-se a desproporção entre 
os estados 'do norte-nordeste-centro
oeste e do sul-sudeste; c) redefinição do 
pacto federativo, modificando-se a rela
ção entre União-Estados-Municípios por 
intermédio de uma melhor redistribuição 
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decompetências e obrigações. Tais re

tomas tem encontrado sérios adversári

os naqueles grupos dominantes na soci

ecade e no Congresso que não têm inte

resse na mudança. notadamente a alte

r.qão do desequílibrio representativo da 

federação. Trata-se, em realidade, de 

ucraaliança emque "a utilidade dasobre

r.esentação política dos estados do 

n.mte e noFdeste é a de servir à domina

� de grupos do sul, sequiosos de pro

terão estatal e temorosos em relação à 

sua própria modernidade" (Weffort). Es

mnos diante, portanto, de um circulo 

)fuioso onde os segmentos conservado-

125 do norte-nordeste e sul-sudeste se 

aantém e se protegem mutuamente. 

Conclui-se que. não serão poucas

e& dificuldades a serem enfrentadas na 

ra!Visâo constitucional. Precisaremos, 

CEsde já, articular com o movimento soei-

ai e sindiêàl, tentando agregar em torno : 

das reformas apontadas os setores pro

gressistas mais avançados e influentes. 

A Assembléia Nacional Constituin

te determinou que a Constituição de 1988, 

após cinco anos de sua aprovação (pro

mulgação}. será revista pelo Congresso 

Nacional. Quando falamos em revisão 

constitucional estamos nos referindo a 

uma das modalidades de reforma da 

Constituição. A outra é a emenda consti

tucional. 

A emenda é a forma mais corriquei-

ra e difícil de se modificar a Constituição. 

Ela podesar apresentada: a) por um terço 

da Câmara dos Deputados (168 deputa-
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o Estado-Membro está sendo despolitizado. Enquanto cresce a responsabilidade
administrativa que assume em matéria de cultura, educação, habitação, urba
nismo, defesa e preservação do meio ambiente ou combate à poluição, decli
nam a autonomia e o poder decisório, pela dependência financeira a q1.11e fica
sempre atado ao ordenamento federal. Os Estados-Membros se prendem assim,
�da vez mais, a aspectos administrativos, ao passo qu� a União, nas re:la�es 
com tais unidades, exprime sobretudo os aspectos políticos porque, em reg11ne 
de monopólio ou privilégio, toma a decisão e outorga os recursos" ( 2).

Depois de outras considerações, concluímos com o exame dos aspect.os re
gionais, cuja importância recrudesce em conseqüência da tragédia que ora se 
abate sobre o Nordeste. "Finalmente - dissemos - há um ponto que tocamos 
em vários trabalhos publicados com respeito à crise do federalismo brasileiro: 
não podemos ignorar as regiões. Devem estas entrar quanto antes em nosso 
sistema federativo, devidamente institucionalizadas, do ponto de vista político. 
Tanto nos Estados federais como nos Estados unitários tomam elas dimensão 
de claro teor federativo. 

Com relação ao seu reconhecimento político e jurídico, estamos maLo; atrn
sados que a França, sem falarmos d� I�ália, duas república� unitárias, _ ond_ea institucionalização das regiões constitui a base de um movunento de inspi
ração federalista irreprimível. Na França, votou-se já a lei de 5 de jul?o . ele
1972 relativa à criação e organização de regiões. Na Inglaterra e na Belg1ca, 
o s;tema de regiões é objeto de preocupações oficiais. A região é, en:firn! a
saída política descentralizadora mais importante, tanto para os _Estados u,mt�
rios como para os Estados federais, nestes, sobretudo, em razao da fa lenc1a 
das autonomias estaduais". 

A unidade nacional é sagrada. O federalismo das reg,oes assim como o 
movimento redencionista do Nordeste nada têm que ver com o separa.tismo, 
cujo perigo foi apontado pelo Deputado federal Tarcísio Burity, eic-Governa
dor da Paraíba, em declarações ao jornal O Norte, edição de 28 de s�t��mbro 
passado. "O perigo - disse ele - não está no Nordeste. mas na poht1ca de 
discriminação ao Nordeste." 

Mostrou com dados estatísticos que a região contribui com 12 por cento 
da produção nacional de petróleo e cons_ome ap�nas 6 por cento d�ssa. pro
dução; é auto-suficiente em álcool, possui as maiores reservas de mméno do 
País destacando-se o urânio, minério estratégico, e em 1981 obteve um StJpera
vit de 2 õ bilhões de dólares na balança comercial. Acrescentou: "Por todos 
esses dados o Nordeste não tem qualquer parcela de responsabilidade no pro
cesso inflacÍonyio nem com relação a crise. Pagamos pelo que não devemos." 

Quando essa mesma Região perde por ano, segundo denunciou tai�bém 
aquela fonte insuspeita, cerca de 1 bilhão de dól3:es correspondentes � 7 8 por 
cento de recursos que deixaram de ser proporcionados pelo mecams�10 �e 
incentivos 34/ 18, dantes aplicados em sua totalidade no No�deste, ela Já �ao 
se acha em presença elas inspirações do chamado federalismo cooperativo, 
mas de um federalismo espoliativo, uma contradictio in adjecto, que paten-
ca> Entrevista ao Estado de s. Paulo, edJçáo de domingo, 25 de Janeiro de 1976. 
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teia simplesmente essa realidade unitarista e perversa, cuja result:Ante tem

sido transformar o Nordeste numa espécie de África tribal encravada no inte
rior da Nação. 

De união ou república federativa temos apenas o nome. De império fica, 
porém, a realidade. Nunca a monarquia alcançou grau de centralização com
parável ao do Estado brasileiro nos dias correntes. A vontade do Poder Central, 
que é tudo, decide o destino do País; a vontade do Estado, que é muito pouco, 
nem à própria administração provê com autonomia. Unitarismo, tecnocrac.is
mo e autoritarismo fazem difícil a sobrevivência de poderes autônomos. E sem 
ordenamentos providos de autonomia, a Federação será quimera ou ficção de 
juristas. 

A reconstitucionalização do Pais em bases democráticas passa pois pelo 
meridiano da plenitude federativa do sistema, com abrangência do Estado

:\Iembro, do Município e da região. 
Não somos os federalistas de Jaurés, lembrados por um publicista belga, e 

"a quem CLEMENCEAU exprobava que todos os seus verbos se conjugavam no 
futuro· (ª). Queremos já a Federação, mas a Federação de verdade e não a 
Federação de opereta, onde dançam os bailarinos da tecnocracia. 

Presidencialismo e Parlamentarismo 

Se a forma de Estado - livre, democrática e consentida - é a Federação, 
a forma de governo poderá ser a parlamentar, ou seja. o parlamentarismo, 
que faz do Legislativo o centro de gravidade polltica da Nação, a cabeça do 
regime. 

O País não pode continuar preso indefinidamente à forma presidencial 
executiva. O presidencialismo ou derruba governos e instituições ou vive em 
permanente estado de crise: crise crônica nas relações do Executivo com o 
Legislativo, de cujos atritos resultam tragédias como o suiddio de Vargas ou 
mistérios como a renúncia de Jânio Quadros; e crise aguda, que se r�ete a 
cada sucessão presidencial, colocando o País diante de alternativas sombria,, 
não raro a um passo da guerra civil ou do golpe de Estado. 

Com o presidencialismo o Brasil não tem sido apenas mal governado, senão 
que tem sido também pouco governado, o que os publicistas costumam dizer 
que é muito pior. O governo, sendo qualidade e não quantidade, não se mede 
como tal pelo número de leis nem pelo volume dos atos de administração. 

Do nosso presidenêialismo, que breve completará um século, o mais que 
se pode dizer, em conclusão, é que ele fez da presidência um poder imperial, 
ora paternalista, ora autoritário, oligárquico e colonial; um poder quase into
cável, de melindres abusivos, nomeadamente quando sua vontade colide com 
as das Casas do Congresso. Esse regime, portanto, não nos serve. 

Que dizer, então, do sistema parlamentar? Tudo depende da esp�cie da 
parlamentarismo que se adotar, posto que o parlamentarismo seja a melhor �as 
(3) HENRI BRUOMANS, IA Peru�e Politique du Fédtrallsme, Netherla.nda, 19611, p. 21. 
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formas de Governo. Em sua versão hí.brida e dualista, repartindo competências de governo com o Cbef e de Estado e o Primeiro Ministro, significaria ele um novo desastre para as instituições. Teríamos aí a reedição do Ato Adicional de 1961, com o casuísmo do Governo, que o pânico das eleições diretas sopra na desorganização política do País. Por outro lado, poderá ocorrer também o casuísmo da Oposição, que consistiria num parlamentarismo com. eleição tiireta do President.e da República. Obtendo um respaldo plebiscitário de tamanha magnitude, ficaria o Presidente capacitado a fazer sombra política ao Chefe de Gabinete com o sistema desse modo se arruinando num dualísmo inviável. 
O único parlamentarismo boje admissível como remédio à crise brasileira é o que transfere ao Parlamento todas as prerrogativas de governo: é o parlamentarismo monista, de plenitude máxima, apto a neutralizar a função presidencial, confinada unicamente ao exercício da Chefia da Estado. 
Fora desse caminho, e nas circunstâncias presentes, uma emend:a parlamentarista imposta à Nação equivaleria a um golpe de Estado branco. 

A Assembléia Nacional Constüuinte 

Resta-nos, a seguir, examinar outra alternativa para remover a crise, a alternativa que faz o País descer às nascentes da soberania, onde jaz o poder constituinte da Nação. 
Aqui se levantam, como chave do problema, duas indagações preliminares, de capital ímportância e delicadeza: Quem convocaria a consltituinte? Que espécie de poder constituinte tem legitimidade para fazer a nova Constituição? 
O Professor AFONSO A.RINos DE MELO FRANCO, um dos mais abalizados constitucionalistas deste País, responde excelentemente à primeira inquirição, mas não se houve com o mesmo brilho no que toca à segunda. 
Quanto à convocação, sobre a qual recai .da parte dos juristas d10 po�er um zelo de legalidade que eles jamais exibiram quando o Executivo d1esp6tico editava Atos Institucionais nas décadas de 60 e 70, veio a resposta, clara e certa: a convocação pelo Congresso Nacional, por via de Resolução. 
Mas logo a seguir veio tamb-ém o erro, quando o jurista admitiu a possibilidade de o mesmo Congresso, pelo sobredito instrumento, se autoconstituir em assembléia nacional constituinte. Com isso se transforma o poder constituinte secundário, poder de segundo grau, num poder constitui:nte primário, ou seíaJ, de primeiro grau, cuja titularidade nos sistem�As l�gitimam�ntedemocráticos só ao povo pertence, não podendo, sem sua aud1enc1a, se1r ob1eto de delegação por quem quer que seja. 
Em termos de legitimidade, uma coisa é a iniciativa da convocmção d? poder constituinte, outra o exercício �es�e- mesmo ?º?er. Um poder con_stituinte derivado, que esbarra na Constitu1çao com Imutes expressos e tá�1tos a sua competência revisora, não pode, salvo por um golpe de Estado legislativo, se autoconverter em poder constituinte originário. 
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O presente Congresso é 6rgi\o de representação e entre os poderes que o povo li1e conferiu não figura certamente o de fazer uma Constituição.Demais, se ele assim proceder, estará atuando com menos legitimidade queo de .1�, aquele que um Ato Institucional converteu em assembléia nacionalconstituinte. O Parlamento de 66, sem embargo da mutilação decorrente da perda de mandato de alguns de seus membros mais ilustres, por obra das cassações executivas, não acolhia nos respectivos quadros o corpo estranho dos Senadores biônicos, que a sugestão A.FoNso AluNos transforma, sem nenhum título de legitimidade, em constituintes da Nação. 
, A autoridade da Constituição se fortalece por suas origens. As Consti- �r !{ h1ições outorgadas ou de procedência suspeita à vontade democrática não tt\m 
( força para restituir à sociedade a confiança no regime e no exercício da função governante. 

E como essa confiança tende a desaparecer ou já desapareceu em facedas circunstAncias atuais da crise brasileira. só uma constituinte legitímadapelo sufrágio popular congrega elementos de apoio na opinião para nonna!izar as instituições. Se esta tarefa for cometida ao poder constituinte derivado,isto é, ao atual Congresso, não resta dúvida que o recuo, em matéria de legítimidade, nos fará morrer de inveja da antiga Carta do Império, promulgada numa época em que a soberania popular não havia ainda alcançado o grau de prestígio logrado no século XX com o sufrágio universal e a solidez das crenças democráticas. 
Maiores, portanto, foram os escrúpulos de legitimidade de nossos antepassados, que impunham ao poder constituinte derivado limites tão rígidos que nem sequer a reforma constitucional admitiam sem a prévia audiência dos eleitores nas urnas. 
Assim o Projeto Antônio Carlos, que malogrou com a dissolução da Comtituinte, e assim também a Carta de 1824. 
No primeiro, para que houvesse a revista, se fazia mister uma aucliênciá tácita dos constituintes em três Legislaturas, coroada afinal pela convocação de uma assembléia revisora, equivalente a uma verdadeira Constituinte. 
No segundo caso, isto é, na Carta de 24, que foi o direito constitucional positivo do Império, a mesma cautela e o mesmo controle da reforma pelos eleitores, posto que aí se abrandasse o rigor com a supressão do interstício das três Legislaturas previstas no Projeto Antônio Carlos. Mas, de qualquer maneira, nenhuma reforma ocorreria durante a mesma Legislatura da proposição, nenhuma reforma sem que os eleitores primeiro conferissem aos Deputados a especial faculdade para alterar os artigos da Constituição. 
Foi desse modo que se procedeu por ocasião do célebre Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, antecedido pelo ato de autorizaç.i.o contido na lei de 12 de outubro de 1832. 
Hoje, em plena idade da democracia e do povo soberano, querem, porém, nos reservar este paradoxo sem precedentes de entregar toda a Constituição a urn poder constituinte de segunda classe, um poder sem representatividade 
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para tanto, abaixo dos níveis de legitimidade de que a Nação não pre.scinde sem abdicar a soberania interna. 
Essa Constituição o povo a rejeitaria como rejeitou as de 67 e 69, fiicando tudo no mesmo, a saber, na esfera das indefinições e das perpl�xidade.s, que ora caracterizam o cenário nacional. A Constituinte oriunda do povo é tão il!lportante, t�o essencial, tão inabdicável quanto as eleições diretas o sã.o para 

o regime presidencial.
" O atual sistema, assim como quis as eleições indiretas, . cujos f.rnc�ssospertencem ao presente, assim tambem poderá querer a conshtumte m direta, 1 cujo malogro pertencerá ao futuro e fará, mais uma vez, a infelicidade das instituições. 

Se há carência de legitimidade nas bases do presente sistema, faz-se mister gue a Constituição venha de constituintes do povo . E uma vez projetada nos 
\.\ debates e deliberações, e aprovada nas votações do plenário constituinte, torne àquele mesmo povo, antes de sua promulgação, a fim de que, pelas via.s ref erendárias, ela sob todos os aspectos, se faça a expressão legítima da soberania popular e do consenso nacional. Não se caia, porém, no equivoco de supor que basta a Assembléia Nacio
\l nal Constituinte para lograr, de imediato, o fim das dificuldades que o País atravessa. A C-Onstituinte não é panacéia, urge advertir. Mas é inquestionavdmente \1 o princípio de uma solução, o meio de restaurar a crença, a �egitimida de e a, confiança nos poderes, principalmente quando se sabe que tms valores foram 

os mais apatidos e postergados na conjuntura da crise. Muitas batalhas terá o povo que ferir para manter no território da decisão política níveis de representatividade legítima . 
As Constituições não se fazem de símbolos nem as Constituintes são coros , de anjos, mas um campo de peleja, uma praça de com�ti_ções, uma asse1!1-. '/ bléia de interesses freqüentados pela realidade e pela ambiçao de grupos, naoraro em porfia com os postulados mais altos do bem comum. Isto, contudo, não invalida a verdade de que das Casas constituintes emerge sempre a consciência nacional num momento culminante em que se elege o destino da cole-"' ti vida de e se legitimam as instituições. Cabe neste ponto assinalar que não procedem as apreensões do elemento 

Jlcooservador q�ndo, diante do argumento da Consti�i�te, ma��sta e, �emor ) 1 de que semelhantes assembléias resvalem p�ra a.s cn�çoes r�d1cais e s:e1am a expressão ou imagem de um poder revoluc10náno e 1mprev1sivel. 
. Teorizado nas épocas de reação ao absolutismo como uma vontade que senão· deixa confinar, que desconhece limites ao seu decisionismo, que atua sempre 1,egibus solutus,. 

um tal p��er a ciência P?_litica e a soci?logi� o ignoram esó ex.iste nos conceitos metaf1S1cos ou na regiao abstrata e idealista do pensa-mento e da filosofia. 
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Em verdade, não houve nem haverá jamais uma Constituinte ou um poder 
l l�om a força de fazer, como dizia Al...ArN, o que é injusto se tornar justo ( •} 
I�· muito menos, o que está fixo nas leis da sociedade e na essência do realse modificar ao capricho de um arbítrio ou de uma determinação irracional. A sociedade em seus derradeiros fundamentos, tem mecanismos autónomos de ação e resistência, sendo em última análise a instância final das dechões supremas. A sociedade não é feita unicamente de indivíduos, mas de grupos ou poderes intermediários, não havendo como ignorar o ímpeto e a eficácia destes na sua projeção sobre o meio social e sobre as camadas dirigentes que legislam e governam, influindo decisivamente sobre o caráter das leis e dos atos administrativos. Não há Constituinte que apague todo o direito preexistente nos domlnios sociais . Basta este limite tácito e evidente, gravado na ambiência coletiYa, para espancar aqueles temores, dúvidas ou suspeitas, 

.O pessimismo sobre o teor material e real da Constituinte, sobre as virtudes e os vícios de seus membros, sobre a natureza das pressões gue sobre eles e ela se exercitam, vindas tanto de forças ostensivas como de forçu OGultas da sociedade, não nos deve despenhar no realismo rude de Roussuu, quando se apartou do otimismo de sua filosofia contratualista para descer à! reflexões amargas, porém vizinhas da realidade, estampadas nas Conridera
ções sobre o Governo da Polónia. 

Ocupando-se da lei, dizia o pensador de Genebra: •pôr a lei acima do homem é problema político que eu comparo ao d.a quadratura do cú-eulo na geometria. Resolvei bem esse problema e o governo fundado nesta solução será bom e não cometerá abusos. Mas até aí, ficai certo de que onde vós credes fazer reinar as leis, serão os homens gue reinarão· ( 5). Uma linguagem muito diversa da que o filósofo cunhara no Contrato Social ao escrever: "Toda lei que o povo não haja ratificado pessoalmente é nula, não é lei·('). 
Mas não queremos, ao contrário de RoussEAu, que punha no livro sobre a Constituição da Polónia o reino dos homens acima do reino das leis, colocar também a Constituinte acima da sociedade, mas primeiro que tudo, numa visão realista, inserir a Constituinte na sociedade mesma, reconhecendo-lhe a� Hmitações à reforma e à mudança súbita das estruturas sociais, e, a seguir, sem embargo de tais ressalvas, proclamar que ela é o instrumento de legitimidade mais poderoso que existe no século democrático. Basta essa razão para justificar o reencontro da Nação com sua própria soberania. 
Enfim, o Direito Constitucional sem Constituição, eis como se pode estabelecer o paradoxo que resume e reflete o desabamento institucional nesse(4) ALAIN, Poltttque, PUP, 1952, p. 230.(5) J. J. ROUSSEAU, Consúiératloru sur le Gouvemem.ent cu Pologne, Cap. I.(6) J. J. ROUSSEAU, Du Contrat Social, Oam1er, Paris, 1954, p. 302: "Toute lol que le 

peuple en personne n'a ps.s ratlflee est nulle; ce n'est polnt une lol."
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período de p6s-autoritarismo, marcado ainda por uma incerteza e incompreensão relativa a novos rumos, cuía fixação é imperiosa para debelar a crise brasileira. 
Não se pode chamar de Constituição um documento formal que, pelas'Jf,j §Uas origens e pelo seu conteúdo, se apartou por inteiro das exigências mais• J sentidas que devem orientar a revisão fundamental da ordem jurídica vigente.
Nunca houve no Brasil, em termos constitucionais, um fosso maior entre,, , a legalidade e a legitimidade, entre o aspecto jurídico e o aspecto político da Constituição, entre a forma e o conteúdo. Não somente se separaram como 

1 estão em manifesto confronto. A Constituição ilegítima é uma agressão do' Estado à sociedade. 
Não é possível manter a continuidade dessa situação nem resolvê-la pelas vias paliativas de meras reformas ou emendas. Quanto mais se toca na presente Constituição, mais se põe a nu a fraqueza com que seu formalismo nos protege. A Constituição retrata am conjunto distorcido de valores em contra-i• dição. 
Ocorre, porém, que toda ordem constitucional, para alcançar a plenitudede sua eficácia formal, demanda, num certo sentido, uma unidade axiológica,

1, uma expressão congruente de princípios. e convergências fundamentais, emoutras palavras, um sistema de valores. É isso o que agora nos falta, pois aIlegitimidade material, assentada na vontade do povo e na consciência dQ Na-1 ção, vem sendo, em antagonismo com os anseios sociais, reprimida, desrespei-tada e obstaculizada por uma legitimidade fo�l. de que o Estado é titular. 
Em 'suma, não haverá neste País direito constitucional democrático enquanto o lado jurídico da Constituição estiver em desacordo com o lado · 11p0Htico� enquanto o Estado não exprimir,ª vocação da alma coletivll, enquanto perdurar a menoridade do povo soberano, enquanto a legitimidade do corpo/ 1 social não prevalecer �obre a legalidade do Estado na fundamentação doscomportamentos e das instituições. 
Sem essa premissa de legitimidade, haverá, quando muito, uma falsa legalidade, jamais um Estado Constitucional, ou seja, um Estado de Direito, em nome da liberdade, da igualdade e da democracia, que afinal de contas éaquilo a que todos n6s aspiramos. 
Como se vê, a presente Constituição precisa de ser removida por incom

patível com alabertura jurídica e a plenitude do Estado de Direi.to. Ela é por 
sua origem, espírito e conteúdo um Ato Institucional, como já afirmamos; ..Q..

_úniço, aliás, que ainda não se revogou. Pela sua origem, porque resultou de 
\ uma outorga e de uma usurpação; pelo seu espírito, porque se gerou em clima 

de ··autoritarismo e ditadura; e por seu conteúdo, porque contém dispositivos 
como os referentes à segurança nacional e aos poderes de exceção, as chamadas 

\ emergências que o Chefe do Executivo, se quiser, decretará, sem ouvir o Con
gresso e a Nação, conforme os recentes e deploráveis acontecimentos de Brasília 
evidencia.Ta.m. 

Valor e papel do Congresso 

J oSÉ CA.m.os BB.ANDr Au:Ixo 
Ph.D. Professor da Unlversidade de 

Brasília 
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I. Importância e natureza da separação de Poderes

. Sabidamente não se pode escrever a hist6ria das conquistas democrá-ticas sem a inclusão de importante capítulo sobre o Parlamento. Sua aS* censão ou re�tauração coincide geralmente com o declinio do absolutismoem �u�s d!versas formas. A !'f agna Carta de 1215 foi um passo importantena lmutaçao dos poderes reais. Através da Revolução Gloriosa de 1688 sobe ao trono inglês o Rei Guilherme. O novo governo, fundamentado no consen-
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timento do povo, reservou ao Parlamento lugar do maior destaque. JOHN 
LOCKE, considerado o pai do liberalismo e defensor do novo regime, pre
conizou a supremacia do Poder Legislativo. Atribuiu-lhe a função de go
vernar por meio de leis estabelecidas e promulgadas igualmente váli�as para 
todos os cidadãos (1). O Barão de MONTESQUIEU, em seu famoso Livro XI, 
de Do Espírito das Leis, viu na divisão dos Poderes a explicação para maior 
l!berdade política reinante na época, na Inglaterra. Diz ele: 

"A experiência eterna mostra que todo homem que tem poder 
é tentado a abusar dele, vai até onde encontrar limites ... Para que 
não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das 
coisas, o poder freie o poder ... Tudo estaria perdido se o mesmo 
homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do 
povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o �e execu!ar 
as resoluções públicas e o de juJgar os crimes ou as divergências 
dos indivíduos" (2). 

Em 1776 são representantes dos Estados Unidos que, em nome dos di
reitos inerentes e inalienáveis à vida, à liberdade e à busca de felicidade, 
rompem com a Inglaterra de Jorge rn, e na cidad_e de Filadé�fia proclam_am a
independência. A Constituição dos Estados Umdos, e� vigor a partir �e 
4 de março de 1789, dedica o primeiro de seus sete artigos ao Poder Legis
lativo. A primeira Constituição brasileira, de_ 25 de março d; 1824, tr�ta
do Poder Legislativo em seu Títudo IV, dep01s de falar no Título anterior 
dos Poderes e Representação Nacional. Aí se lê: 

"A divjsão e harmonia dos Poderes políticos é o princípio 
conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de 
fazer efetivas as garantias que a Constituição o_fe�e�e" (art. 99) �: 
"Os Poderes políticos reconhecidos pela Constitwçao do Império 
do Brasil são quatro: o Poder .Legislativo, o Poder Moderador, o 
Poder Executivo e o Judicial" (art. 10). 

Na América de língua castelhana SIMóN BOLfVAR reservou lug;:u- de 
grande relevo ao Poder Legislativo na Constituição que preparo�, em 1825, 
para a República que o homenageou ao adot_ar o nome d� Bolivia. O ti�ulo 
de Majestade foi, na primeira metade do seculo XlX, dispensado, mmtas 
vezes ao Congresso, na América hispânica. 

(1) LOCKE, John, Segundo Tratado. e. XI, n.0 142. No n.0 144 do Capítulo XII escreve
0 mesmo autor: "TOdavia, como as leis elaboradas lmed.latamente e em prazo 
curto têm força constante e duradoura, precisando para Isso de perpétua execução 
e asslstênclh, torna-se necessã-rla a existência de um Poder permanente que acom
panhe a execução das leis que se elaboram e ficam em vigor. E, desse modo, os 
Poderes Leglslatlvos e Executivos f1cani. freqüentemente separados."

( 2) MONTESQUIEU, Barão de. Do Espírito das Leis. Livro XI, Cap. V!. PAULO
. BONA VIDES a!lrma t.er o senhor da La. Brede cometido equivoco quando preten. 

deu haver na Inglaterra de seu tempo separação de Podei;es. Acrescenta, porém, 
que . "se erro houve esse erro há de ter sido fecundo, visto que enriqueceu o 
con�tituclonalismo e�opeu de seu Instrumento mais poderoso e mais rígido �� 
proteção e garantia da.s liberdades individuais, a sabe.r, a separação de Poderes · 
Ciência Polltica. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Ve.rga.s, 1974, p. 149, 2.ª edição. 
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�st� diversid_ade �e Poderes é pois fundamenW para a melhor defesa
dos direitos dos c1dadaos. Ela é uma resposta à observação do liberal inglês 
LORD ACT�N: "Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolu
ta1;1e�te.''. Nao �e. trata, pois, de divisão de trabalho como ocorre em outros 
�rganismos sociais, 1;1as d� um sistema de controles e contrapesos, de 
che.�ks an balances , destinado a conter abusos que, na história, muito

freque�temente, foram perpetrados por detentores discricionários do Poder 
Executivo. 

Vale, porém, ressaltar que nem mesmo no texto clássico de CH.ARLES 
LOUTS DE SECONDAT se preconiza uma divisão rígida e estanque. dos Po
deres. Observou a propósito JAMES MADISON: 

. '.'Destes fatos, pelos quais MONTESQUIEU se orientou, pode
inferir-se claramente que, ao dizer "que não pode haver liberdade 
quando os Poderes Legislativo e Executivo estão reunidos na mes
�a pess�a ou !1º mesmo corpo de magistrados", ou "se o Poder de 
J�gar na_o e�tiver separado dos Poderes Legislativo e Executivo",
nao queria d12er que estes departamentos não devem exercer qual
quer atuação parcial nos atos uns dos outros ou qualquer controle 
sobre esses atos. O que ele quer dizer, como as suas próprias pa
lavras significam, e ainda mais concludentemente segundo o exem
plo que tinha sob os olhos, não importa em nada mais do que isto 
- onde todo o poder de um departamento é exercido pelas mes
mas mãos que �ossuem todo o poder de outro departamento, sub
vertem-se os pnncípios fundamentais da Constituição livre. 

Tal o caso na Constituição por ele examinada se o rei, que é 
o único magistrado executivo, houvesse igualmente possuído in
teiro poder legislativo ou a suprema ministração da justiça; ou se o
corpo legislativo inteiro possuísse o poder judiciário supremo" (K).

P?d� �aver, pois_, benéfica interpenetração dos Poderes. São exemplos
de �tr�bUJ'!,oes executivas do Parlamento: aprovação de tratados, apreciação 
de rndicaçoes de nomes de embaixadores, ministros etc. Ao Parlamento cabe 
tamb�m atuação direta ou indireta na área do Judiciário (4): impedimento de 
au�onda_des . gov_ernamentais, determinação do número dos membros dos
Tnbuna1s, fixaçao de suas despesas e vencimentos, anistia etc. Por sua vez 
o Poder Legi�lativo é, �e alguma fonna, partilhado pelo Executivo quando
este veta proJetos de leis, encaminha ao Congresso projetos de leis ou até
mesmo emi�e decretos-leis . Os magistrados exercem funções legislativas 
quando decidem sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das

leis. 

( 3 ) MADISON, James. Sobre a ConstituJçáo doe Estados UnJdos. São Paulo, mRASA, 
1964, p. 68 . 

( 4) Diz o art. 42 da atual Constituição do Brasil: "Compete privativamente ao
Senado Federal: I - julgar o Presidente da Repl1blloa nOs crimes de responsa
blllda.de e os Mlnlstros de Esta.do nos crimes da mesma. natureza conexos com
aqueles; n - processar e Julgar oo MlnJstros do Supremo Tribunal Federal e 0 

Procura.dor-Geral da RepõbUca, nos crimes de responsabilidade" ...
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A independência e harmonia dos Poderes está afirmad� �a _Magna Carta

do Brasil (li). :E: idéia também presente em outras Con.stitu�çoes: Co� tudo 

cabe ressaltar que o relacionamento entre os Poderes e mmto din�m11co _ e 
variável. As mudanças podem inclusive significar pass�gem do pres1denc1a
lismo ao parlamentarismo, e vice-versa , ou o estabelecimento d� ?utras fo�
ims de governo. JOSt BATLLE Y ORDó1'lEZ �tri�uiu a �stabilldade polí
tica do Uruguai no século XIX particularm�nte � h1pertro�iaA do _s poderns �o 

Presidente da República e is fraudes eleitorais. A Pr�siden�ia, :lm :razao 

de sua excessiva preponderância , er_a cobiçada Pº; muitos c1�adaos_ impa
cientes que não titubeavam em conspirar para ?cupa-la

_. 
A� mampulaçoe�s dos 

votos explicavam as revoltas dos que se sentiam preJudlcados pelos 1 esll:1-
tados dos pleitos. Neste contexto o líder urugua_io promulgou e introdu�1u

sistema de eleições mais honestas e a forma colegiada de governo com vá�1os 

membros, mais tarde até mesmo da Oposição, compon�o o Poder Exe��ttvo. 
Estas e outras medidas contribuíram para longos penodos de estabilidade 
democrática no país. 

A história ensina-nos , outrossim. que mesmo sem alteração ?� te�to 

constitucional a distribuição de forças entre os Poderes _sofre modlf1c:açoe_s significativas. Os Estados Unidos oferecem a este respeito exemplos e1uc1 -
dativos. O Juiz John Marshall, através de sua sentença no caso de �'M:3-r _bury 
versus Madison", fortaleceu a Corte Suprema e estab_ele�eu º. pnnc1p10 �a

"judicial review", que lhe permitia decidir da constituc10nal1dade o.u _nao 

de leis elaboradas pelo Congresso {6). Comenta-se que nos Estados Umdos 

0 Executivo ampliou seu campo de ação particularmente n?s period�s pre
c:idenciais de Andrew Jackson eleito em 1828, Abraham Lincoln eleito em 
1. 861 e Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). Diversamente, a for�a. do

Congressb foi grande no inicio da independência, logo após a guerra ,c�vil _e 
no período imediato ao escândalo de Watergate que provocou a renuncia 
de Richard Nixon. 

As crises econômicas podem abalar' profundamente �s �stit_:1ições Pº: líticas e acarretar o crescimento do Executivo e a mar�mahzaçao �.u, ate 
mesmo, o fechamento do Congresso. A grande depress�.º de 192_9_ :ilustra 

bem a matéria. Em conseqüência dela o Parlamento muito Sf: debilitou em 
vários países da América Latina . Com a vitória da Revoluçao de 1930, o

Palácio Tiradentes deixou de funcionar de outubro daquele ano _até nove�
bro de 1933. Com ou sem crises econômicas, os autores de _regime�. �otah
tários ou autoritários permitem ou até promovem cert� mtranqu,�dade
social para pretextar a necessidade de aumen�ar os própnos po_dere,l. Com
estes propósitps os nazistas incendia�am, 

.
na n?1t: d� 27 de fevererr� d ,� 19��.

0 Reichstag (Câmara Bab<a), �tribuira1'.1 a v10lenc1a aos �dve:sános 
5 

pollti· 
cos e anularam garantias antigas de liberdade. No Brasil fo1 tambLm em 
clima artificialmente conturbado que o Presidente Getúlio Vargas fechou 

0 Congresso em 10 de novembro de 1937 e assim o manteve até a queda

(5) 

( 6) 

CUSHMAN, Robert E. 1,ea.ding Constitutlonal Declsisus. New York, A'ppleton
centu.ry-Crofts, 1964, 12." ed., pp. 323-331. 

Reza O art. 6.º àa constituição do Brasil: "S�o Pode��s da Unllio, indep iendentes
e harmônicos, o Legisle.tlvo, o Executivo e o Judiciá.rlo. 
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do Estado Novo em 1945. Ele ressurgiu com particular vigor após o pleitode 2 de dezembro de �5. O Marechal Eurico Gaspar Dutra, eleito nesta datapara um período de seis anos, concordou com a redução de seu mandato emum ano, de acordo com o art. 82 da Constituição de 18 de setembro de 1946.
. _No período de 1961 a 1_�4 o País experimentou um parlamentarismoh1bndo E:_ u!11 ret?rno precipitado ao presidencialismo. Este último fato.porém, nao 1mpedm o agravamento das tensões sociais. Com a implantação �e novo governo em_ 1964, o Congresso veio a sofrer importantes restrições1 esultantes em particular dos Atos Institucionais. Outras foram inclu.ldasno te�o _da Constituição d:. 1967. São exemplos: o estabelecimento de períodos max;111os para a _votaçao de determinados projetos de lei do Executivoe a poss1vel aprovaça _o sua por decurso de prazo; proibição de aumento dedespesas _ orçament_ánas; faculdade reservada ao Executivo de editar de�r�tos-le1 em ques�oes_ urgentes de finanças públicas e segurança. Com a aboLi_çao do Ato Inshtuc1onal nQ 5 e outras alterações da Emenda Constitucional n9 ;1, de 13 de outubro de 1978, cresceu o espaço de atuação doCongresso. Pode-se falar de uma tendência atualmente no sentido da recu peraç�o ou criação de maiores prerrogativas do Parlamento. Em palestrapron_unc1ada na Escola Superior de Guerra, em 16 de junho de 1981, o então Pres1dent� da Câmara, Deputado Nelson Marchezan, a propósito do tema dasprerrogativas , mencionou os seguintes pontos : 

"- autoconvocação do Congresso (art. 29, § 19, alínea b);
- autonomia administrativa das Casas do Congresso (art. 30);
- inviolabilidade (art. 32); 
- aprecia _ção dos projetos sujeitos a prazo solicitado pelo PoderExecutivo ou pela Constituição - decurso de prazo (arts. 51,§ 39 - 55, § 29 - 59, § 49); 
- ree_xam� da, f�culdade de editar decretos-leis que tratem m;.t�na tnbut�ia ou que criem ou extingam cargos públicos efixem vencimentos dos servidores da União (art. 55); e

reexame de disposições sobre votação e deliberação de vetopresidencial "(7). 
�ão _ p�de haver fórmula rígida válida sempre para exata distribuição de atnbu1çoes entre os Poderes. Quando qualquer deles amplia o seu espaço e o ocupa de forma sábia e satisfatória , o povo pode endossar as mudançascom o seu voto, como aconteceu com a reeleição de Franklin Delano Roosevelt em 1936, 1940 e 1944. Em última instância, cabe ao povo soberano de quem emana todo o p�der em cujo nome todo poder é exercido (ª), s�bretudo através do veredicto das urnas, aprovar ou não possíveis novosrumos na vida pública do país. 

C 7 ) MARCHEZAN, Nelson. Conjuntura Polltlce. Nacional. o POder Legislati?o. &q-urança e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, XXXII (193) : 21, 1983.
( 8) Art. 1.0, § 1.0, de. Constituição do Brasil.
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Il. Diferenças entre O Poder Executivo e o Poder Legislativo 

A or anização do Executivo lembra a figura da pirâmide. Funda�:::a-

�f�:.fê �
f 
r;��il'���'.'! ��iti��= �: ;i�

i

�����::t�
is

i•!' ;;�:.::::c�{:t d1ãi 
lo o e o acordo. O mais das vezes, o Congress? atua sem a prem

o or note�po e, conseqüentemente, pode melhor antec1p:aJ::��m;,x
s

e�ulfv! maiorva� alternativas e diretrizes. � lógjc� qu
fd��t!

ª 

da República, no ápice da urudade de comando e de ª��º· O . ref 
. ue -são demissíveis ad nutum.hierarquia, escolhe seus auxiliares drre º

!b�ndantes canais de informação. Dispõe ele de numerosos asse�sores e de 

b cerca de 550 atualmente o Congresso reúne elevado . num�ro de m��/ºJ�u rocesso de tomada de no Brasil, divididos e�tre Situaçao . e Oposiç 
Ó cont�aditório é da natureza decisões é compreens1velment� mais 

��:�
s

:deira seiva fecundante e podemdo P'.11'lªn:te;1to. �s deba

l
tes

d
po em 

b�!�as estudados e dar soluções a serem enseJar visao mrus amp a os pro 
adotadas . 

t . entemente coletiva eDistingue -se o Parlamen�o pela n_a �:�z�e::� que se torna público aberta de sua ação. �o �xecut!v

b
o

li, 
o r�s

deliberaçã�, o debate e a decisão.é a decisão; no Legislativo, pu ca 
Disse a respeito PEDRO ALEIXO: 

.� Po "A diversidade dos p_rocessos d� i��:�º1::�ee::i�:o; 
;;[!eir�deres permite que os defe1�os do Le

t�!l do Executivo e as decisõesvista. Enquanto a elabor�ç�? 
��

s 

d: dos gabinetes os projetos de judiciárias se fazem na m 
":1

1 ª
ezes em debates �paixonados, puleis se discutem e s� vt�m as v
erficiais ou a censores malicios?sblicamente. A obse1_v� ores sup 

05 influem na aprovaçao pode parecer que so_ mt�resses suba!��s interesses subalternos das proposi�ões leg�s)at1v�s. 
d 
Qs m 

comportamento dos que exer
podem tambe� ser v1slum �a os��cutivo seja o Judiciário"(º). cem os demais Poderes, seJa o 

. . - d iores recursos materiais e meios Geralmente o Executivo d1spoe e ma 

Con resso Nacional, para seu financeiros para levar a ca�o 
ª 

sua ta�e!�- O
ro íc1as de trabalho . É natural melhor desempenh?, necessita de co,nd�i� 1! pirlamentares e às crescentes que cresça proporcionalmente ªº. num_ 

das duas Câmaras. Como seus traresponsabilidades o total de funci�ár�os 
to do público pode parecer aosbalhos estão mais expostos ao co ec1:11en 
muito e1evad'as. Cabe salientar ,menos avisados que suas despesas seJam 

1 o/1 ao· Orçamento da União (10). porém que el'5 não correspondem sequer a o 
___ , -

actonal Dia 31-5-1962. Anais da CA.m ara dos C 9 ) Dis curs o e m  defesa do C ongress o N . 
Deputados, 1972, vol. 9.º, PP, 432 º445· 

d 21 de outubro de Õ ,, d O Estailo de S. Paulo, e 
t d 

(10): Lê-s e no art i go "S6 bá. limltaç _es e . re esenta 0,6% do orç am en o a 1978 à págJna 4: "A manut ença o do C�ngr;��o tte é cons iderado órgão auxiliar União, Jnclu!ndo o Tribunal de conta.s 
� 

n
e:a.,prevlsta. de Cr$ 569.779.500.000,00 do P oder Leg!s]a.tlv o. Em 1979,� para u m

� �:P ara Senado e TCU custarão apena� n o  t otal geral da admlnlstraçao do Pa 
, : valor de um ma ç o  de cigarro paraCr$ 3.435.700.000,00, mult o  m

t
en os d�r eq!

e 
Deputado José Bonifé.Cl o.'' cada brasllelro, c onform e rep e e se m.,, 
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III. As numerosas funções do Congresso 

Tradicionalmente e até mesmo na terminologia consagrada pelo uso, o Congresso está associado com a idéia de Poder Legislativo. Já se viu, porém,que esta não é atividade sua exclusiva , sobretudo no mundo moderno. Poroutro lado, há numerosos outros campos em que a atuação do Parlamentose reveste da maior importância. 

- Legitimação do sistema político 

Os pleitos indicam a preferência do povo entre os candidatos a postosexecutivos tais como os de prefeitos, governadores e muitas vezes presi·dentes da república. As urnas manifestam também os desejos dos eleitoresna composição do Parlamento . E a este cabe, de maneira particular, legitimaro sistema político. Estabelece as regras de convivência democrática segundo as quais cabe as maiorias governar, mas ouvidas as minorias. Estas regraspreceituam eleições periódicas e livres de maneira que Partidos minoritáriosde hoje poderão ser majoritários amanhã, e vice-versa. A inexistência doParlamento priva as oposições de um instrumento legal de crítica ao governo e freqüentemente contribui para que este seja ou mantido ou derrubadopela força. Em um sistema democrático de Parlamento atuante a contestação ao regime é enfraquecida e a resistência a ela facilitada. Ele contribui paraa consolidação, a tranqüilidade das instituições públicas e particularmentepara o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos. 
Cabe ressaltar que a representação difere do mandato privado e porjsso não é imperativa. O Parlamento é expressão do povo, no conjunto dosseus membros. Nenhum Deputado ou grupo de Deputados pode pretender o direito de falar em nome de todo o povo com a exclusão de colegas seus demandato. O povo não aliena sua soberania quando escolhe os componentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas compete a eles o exerdcio da,funções previamente catalogadas e delimitadas em diplomas jurídicos. Emassim sendo, careceria de sentido pretender que o povo deva exercer direta ou concomitantemente as funções delegadas. Embora haja em alguns paísesmecanismos co11stitucionais de recall ou de abreviação do mandato dos governantes, é através de eleições periódicas que ao povo cabe manter oualterar os rumos do país e inclusive a extensão da delegação de poderes. OParlamento é assim expressão da vontade popular e base da legitimidadedo sistema. 

- Mediação entre o eleitorado e a burocracia 

Em um sistema aberto é necessário o diálogo amplo entre os parlamentares e os vários escalões do governo. Este diálogo não ocorre apenas quandoministros de Estado comparecem às Comissões ou mesmo ao plenário parainformar $Uas atividades e responder às objeções e perguntas. Ele se processa através de correspondência e entrevistas pessoais que ajudam os governantesa acompanhar o processo politlco e sentir melhor as reivindicações e aspirações grande.s ou pequenas dos cidadãos. 
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- Recrutamento, tirocínio e campo de ação de lideres pollticos 

As Vereanças , as Assembléias Legislativas e o Congresso são escolas

permanentes de politica. Seus membros adquirem maior conhecimento dos 

problemas nos âmbitos dos Municípios, dos Estados e do Pais. A diversidade 

de procedência, de ideologias, de profissões contribui para uma visão mais

ampla dos problemas. Isto é particularmente válido no Congresso Nacional.

Muitos de seus componentes adquiriram ai maior experiência e saber e pas·

saram posteriormente às funções de governadores, ministros, magistrados e

presidentes da república. Outrossim, é verdade que após o exercício de car·

gos executivos e judiciários muitos regressam ao Parlamento ou nele entram.

- Fórum de debates nacionais

Cabe ao Parlamento exercer controle em torno das opções básicas do 

governo no que toca particularmente às políticas econômicas, financeiras e 

sociais . Como órgão típico da representação popular, espelho da multiplici·

dade dos interesses nacionais, o Congresso, através da maioria de seus mem·

bros, pode vetar propostas do Executivo ou encaminhar a ele as de sua ini·

ciativa. A presença das minorias permite que diversos ângulos de um

problema sejam conhecidos. O debate pode até não alterar a votação corrente ,

mas pode influenciar a atitude do Executivo em relação a futuros projetos

legislativos, assim como a urgência na implementação dos projetos já apro·

vados. O Parlamento funciona como caixa de ressonância dos problemas

do Pais, levando-o a tomar conhecimento deles, mesmo quando se refiram a

pequenas minorias ou rincões isolados do território nacional. 

Escreveu o falecido Deputado DJALMA MARINHO: 

"A tarefa do Poder Legislativo é basicamente politica . Tem

por escopo, pelo livre debate, bbter diante de cada problema uma 

diretriz que leve em conta os diferentes interesses em conflito dian·

te das opções possíveis, procurando -sintonizá-las com as preferências

mais gerais de toda a Nação . A sua especificidade funcional re·

si de na procura desse compromisso , na criação de uma atmosfera

em que os contrários possam fazer-se ouvir , exprimir e influir" (11). 

- Educação e informação do povo 

Cabe ao parlamento ajudar a população a entender o funcionamento do 

sistema politlo e mostrar sua capacidade e sua maneira de equacionar e re·

solver os problemas. As duas Casas do Congresso , com suas publicações e o

tempo a elas reservado na Voz do Brasil, informam o País sobre sua própria

at1:1ação. Há também estágios de universitários que permitem a estes melhor

conhecimento do Congresso. WOODROW WILSON, roais tarde Presidente 

dos Estados Unidos, disse em 1884: "mais importante ainda que legislar é

(11) o Valor do Parlamento. Discurso de 3-5-19'73. Dja.Jm.& Marinho. Perna Parla-

mentares. Bro.sllla - Câmara dos Deputados - 1982, p. 60. 
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(13) Projeto 
· 0· Ano :x:xxn, o.º 193, p. 21. 
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excessos. Seria como proscrever a liberdade de imprensa pe1os excessos de

alguns jornais. 

• 

Observa LAUDO DE CAM.ARGOS: 

"Agindo, pois, dentro de sua competência e na elucidação de
fatos determinados, nada se poderá aduzir contra a Comissão, que 

formula simplesmente conclusões e não profere sentenças de âm

bito do Judiciário ; tampouco cerceia a ação do Executivo cuja

administração somente assiste e auxilia a certa co 1heita de dados ,

para um exato pronunciamento , todo da alçada própria do inves-

tigante. 
A separação continua existindo entre os Poderes da soberania 

nacional e a harmonia a reinar entre eles, por via de urna, como

que, cooperação indireta, visando ao êxito da missão perscruta-
dora" (18). 

A importância do instituto de investígação parlamentar cresceu com 

a maior intervenção do Estado na vida econômica e social do País. Já não 

vigora mais o antigo princípio do liberalismo clássico : "O governo que

governa menos governa melhor.'' Aceita-se a necessidade de legislação 

sobre variada gama de matérias. Conseqüentemente cabe ao Congresso cres·

centê responsabilidade de investigar sobre estas diversas áreas da ativi-

dade humana. 

Sobre o tema assim se expressou PEDRO ALEIXO:

"Entre nós as Comissões Parlamentares de Inquérito atra

,vessam ainda período de fixação . Suas prerrogativas são reconhe

cidas, mas ainda não se delinearam, em definitivo, os limites de 

sua atuação , nem o próprio Congresso se capacitou do papel que

podem desempenhar no cumptimento da tarefa legislativa. 

Não se compreendeu ainda que a valorização das Comissões 

de Inquérito é a valorização do Congresso; e sua participação mais

ativa na obra do governo, pela informação exata, que pode colher,

por si mesmo, da realidade social do País. A esse interesse devem 

ceder as demais preocupações. 

Nossa tradição, nesse campo, é ainda modesta. E vem resu

mida 110 estudo de Aguinaldo Costa Pereira que merece ser com

pletado . É verdade que as conclusões de nossas Comissões de In

quétlto não chegam, na maioria das vezes, à efetividade. Expli·

ca-se: têm tido elas o caráter de investigação para apuração de 

irregularidades (caráter penal), e a efetivação das medidas pro

postas tem dependido da ação de outras autoridades , estranhas

aos seus quadros. 

(16) Revista Forense. Rio de Janelro, v. 161, p. 8. Apud ALEIXO, Pedro. Com.lllsão

Parlamentar de Inquérito. In: O Poder Legislatlvo e Executivo. Fundaçli.o Petrõnlo 

Portella e Fundação Milton Campos: 1981, p. 122, e Diário do Oonp-esso Naclona.L 

Brasfiia. Seção I. 14-l2-1963, p. 9938. 
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1. 

do Congresso alcançam hoje o número de seis: 1891, 1930, 1937, '19166, 1968 
e 1977. Entre esses, o período mais longo medeia entre 1937 e 1 �145, com 
a ditadura Vargas. 

Essa pequena resenha da história parlamentar brasileira nã10 regis
tra tendências lnusitadas. Em verdade, com exceção das colônias afri-

•canas e asiáticas, todas as Nações do mundo cultuam nas primeiras
décadas do século XX a legitimidade democrática exclusiva. Até mesmo
as ditaduras nazi-fascistas e os freqüentes golpes de Estado latimo-ameri
canos se autojustificam corno promotores da democracia. Várias monar
quias européias se submetem ao referendam da vontade popular (4fi),
inclusive a espanhola que, no artigo 57 da sua Constituição (1978). tam
bém reconhece o monarca como "legítimo herdeiro da dinastia hi!3tórica".

A vida dos Parlamentos passa a depender, por inteiro, do jogo das
instituições representativas e os seus conflitos com o Executivo cingem-se
ao exercício das respectivas especializações funcionais. Os sistemas par
tidários e os arcabouços parlamentarista ou presidencialista do�; gover
nos orquestram o prestígio das Casas do Congresso.

Mas, desde a 1 � Guerra Mundial discute-se a confiabilidade da fun
ção legislativa histórica dos Parlamentos, e a revolução soviética (1917)
parece lhe ter emprestado novo significado.

Nos nossos dias, SCHLESINGER escreveu sobre a "Presidência Im
perial" norte-americana (4º) e MAURICE DUVERGER refere-se à "Mo
narquia dos Estados Unidos, França, Canadá e Inglaterra" (41). Mais re
centerne'nte, porém, THOMAS E .  CRONIN constatou o declínro da "Presi
dência Imperial'' (48) e DAVID M .  ABSHIRE, ocupando-se também da 
política exterior norte-americana e retomando expressões de Wilson, 
refere-se ao "governo neocongressual" em surgimento (4º). Permanecem, 
portanto, atuais as análises e djscussões sobre os Parlamentos e, sobre
tudo em torno do trabalho legislativo que desenvolvem. Retomar esses 
estudos - ainda que sob a forma de "um esboço de história" - é 
também uma maneira de homenagear essas instituições, com a:s quais 
nasceu e sobrevive a democracia representativa. 

(45) Ver R. FUSILLER - Les l\'.lonarcbies Parlementaíres, Paris, Les Edltlons Ouvriêres,
1960.

(46) ARTHUR l. SCHLESINGER - L,,i. Présidence Jmpériale, Paris, Presses 1Jnlversl
taires de France, 1976. 

(47) La Mon&l'chie Répubücaine - Parls, Laffort. 1974.

(48)· ''A Resurgent Congress and the Imperlal Presidencé" in Politleal Sclence (�uartely, 
vol. 95, n.0 2, 1980, pp. 209 a 237. 

(49) Foreign Pollcy Makers: Presldent vs. Congress, Washington, Georgetown University,
1979, pp. 47 a. 6'7.
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O poder constituinte 
e a sua pragmática 

I - Origem e evolução

PAULINO JACQUES 

Professor emérito 

Se a sobe_rai:ua, que é o supremo poder de Estado, reside no povo, 
o Poder Const1twnte, que dela deriva, repousa. numa. pessoa sobrenatural 
ou ?�tural, ou �um conjunto de pessoas coordenadas entre si com fins 
poht1cos, ou seJa, uma assembléia. 

Como_ o _próprio nome indica, o Poder Constituinte é aquele poder
que c�nsti�Ul o Estado, .estruturando-o com os poderes constlttúdos _
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, na terminologia moderna.
Como . 03servamos em A Constituição Explicada, de nossa autoria
(51il ed1'!,_ao, �or�nse, de 1982), o Poder Constituinte está no bojo de toda 
revoluçao v1tonosa, como o nascituro no útero da gestante. Por- isso 
pode �esenvolver-se como o feto na vida uterina, enquanto durar � 
gestaçao. Dai o Poder Constituinte "remanescente". 

A v�e é que, . como ensina a História, o Poder Constituinte
era exercido, nos ma.is. re1:1otos tempos, por pessoas sobrenatu.ra.i.s,. 
como Shamasch, que m.spirou a Harnurabi o seu famoso Código 
(�000 a.e., aproximad.am�te); Jeová, que anunciou a Moisés o De
calogo ( 160_0 a .  C ., aproximadamente); Brahma, que pre.screveu a
Manu as Leis (1100 a.e., aproximadamente) e, mais tarde esse mesmo 
Poder Constituin�e _foj exercitado por pessoas naturais, c�mo Licurgo
com a sua Const1tmçao (Esparta., 898 a.C.); tFilolau, com a sua Cons
tituição (Tebas, 890 a.C.) e Sólon , com a sua Constituição (At.ena.s 
593 a.C.). 

' 

Na velha Roma, fenômeno semelhante ocorreu. Tarqüínio o Soberbo 
editou o Jus Papirianum

_ 
(520 a .C . ), os Decêmviro.s em (439 a.C.)

1 

elaboraram_ � Lex Duodrfcim Tabu�ar1:m e Justiniano outorgou oo seus
famosos Codigos, consolidando o d1re1to romano anterior no século VI 
d. C .  No fim desse_ mesmo século� Maomé, inspirado em Àlah, começou 
a escrever o Alcorao, que só terminou no século seguinte, VII d .  e. 

Mais tarde! as Capitulares de Carlos Magno (século IX d. e .)  vieram
consag�ar, mais u�a v�z, o Poder Constituinte exercido por pessoas
natura.IS, podendo mclmr"'5e entre elas o próprio João Sem Terra com
a sua Magna Carta imposta pelos barões (1215 d .C.).
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II - No Estado de Direito 

Ê �e� _que, após o advento do Estado de Direito com a centúria 
revolu�1onana anglo-franco-americana (1689'-1789) - as leis funda
mentais do Estado passaram a ser elaboradas por Assembléias exercitan
do o :Poder Constituinte", como regra geral; mas menos é que houve 

• exceçoes que merecem registro. 

�im, a Carta Constitucional outorgada à França. em 1814 
por Lu1s XVIII; a Constituiçào do Império do Brasil, outorgada po; 
D. Pedro I em 1824; e a Constituição de Portugal outorgada por D. Pe
dro I do Brasil, então D. Pedro IV de Portugal, 'em 1826. 

A _verd�de é que _essas "leis fundamentais'', embora outorgadas,
e:am liberais, tendo vigorado as duas últimas durante mais de meio 
seculo e assegurado, tanto ao Brasil quanto a Portugal grandeza cívica 
política e militar. 

' ' 

Vale obse�v3:r que _ o_ �o�er Cons�ituinte _a�resenta _dois aspectos:
o Poder Const1twnte ongmano, que nao tem limites senao a soberania 
e o Poder C�1;1stituinte derivado, que emana daquele� é por ele limitado'. 
q�al se verifica no poder de emenda constitucional. Convém lembrar 
amda, o Poder Constituinte "remanescente", que atua enquanto durai'. 
a revolução que o originou. 

m - A Assembléia Constituinte 

� G:rande Con�elho �o Rei (Concílium Principum ou Curia Regis), 
const1ttpdo de b�roes, bispos, �bade� e outros cortesãos - apesar de 
ter elaborado "leis fundamentais", nao pode ser considerado, obviamen
te, uma Assembléia Constituinte. Igualmente, as Assembléias de barões 
e bispos que impuseram aos reis da velha Bretanha a promulgação de 
cartas constitucionais, como a Petition of Ríghts de 1628 e o BiU of
Rights de 1689. 

Só mesmo a partir dos Congressos de Filadélfia, que se reuniram 
na Colônia americana de Pensilvânia, de 1774 a 1787 é lícito falar em 
Assembléia Constituinte, composta de representantes do povo, que 
elaboraram e promulgaram as Constituições das Colônias, da Confe
deração e da Ji'ederação americana. 

O fenômeno político-constitucional, a partir daí, propagou-se pela 
França e out;ros países europeus. Assim, foram votadas e promulgadas 
!)<?I �embllias políticas algumas Constituições, como a de 1791 (Mo
narqu1ca), 1793 e a de 1795 - com vigências efêmeras, porque não 
tardou o advento do Consulado Napoleônico e, a seguir, o seu Império 
até 1814. Ainda outras Constituições foram votadas e promulgadas, 
como as de 1830, 1848 e 1875. Vale observar que esta última constava 
apenas de três leis constitucionais (Organização da Câmara dos Depu
tad�, do Senado e suas relações com o Executivo) - não tendo se 
codificado, porque nada impediu que vigorasse durante 70 anos. 

Demais, podemos lembrar a Constituição espanhola votada e
promulgada pelo Congresso de Cádiz em 1812; e a Constituição portu
guesa votada e promulgada pelas Cortes, em 1822. 

Não obstante, o Reino Unido da Grã:-Bretanha permaneceu elabo
rando novas "leis fundamentais", sem convocar qualquer Assembléia 
Constituinte, porque nesse pais a Câmara dos Comll.Il8 sempre exerceu 
e ainda exerce, singularmente, o Poder Constituinte - nas conhecidas 
lições de BAGEliOT e DICEY. Aliás, é sentimento popular nesse pais que

"Os Comuns podem tudo, menos mudar um homem em mulher" ... 
Além disso, na segunda década de nosso século,. foram votadas 

e promulgadas por Assembléias Constituintes, entre outras, as segti.int.es 
Constituições: a) Constituição dos Estados Unidos do México pela
Assembléia Constituinte instalada na cidade do México em 1917; b) 
Constituição da República Socialista Federativa dos Soviéticos da Rússia 
pelo V Congresso Panrusso, reunido na cidade de Petersburgo em 1918; 
e) a da República Federal da Alemanha pela Assembléia Constituinte 
que funcionou na cidade de Weimar em 1919. Convém notar que essas 
Constituições foram as precursoras das leis fundamentais, íncorJX>rando 
ao seu texto os novos direitos do homem, ao lado dos civis e políticos -
os econômicos e sociais. 

Após a 2� Guerra Mundial (1939-1945), votaram-se e promulga..
ram-se por Assembléias Constituintes outras Constituições republicanas, 
como a da Itália (Roma, 1947) e da Alemanha Ocidental (Bonn. 
1949) - ambas parlamenta.r!stas e social-democráticas. 

No Brasil, tivemos três Assembléias Constituintes que funcionaram 
regularmente, votando e promulgando as Constituições de 1891, 1934

e 1946, apesar das conjunturas politicas que sacudiram o Pais. 

IV - O casuísmo constitucional

Não obstante, crises políticas têm sacudido várias nações, em dife.
rentes periodos de sua história, originando ª. Legislação Constitucional 
in specie, quando deve ela ser normalmente m genere.

Assim a legislação fascista, a legislação nazista e a. legislação 
franquista' - todas produtos de crises políticas - e, conseqüentemente, 
casuísticas, para melhor atenderem à.s emergências. São as lições de 
SANTI RoMANo,-KARL SCHMITT e LEGAZ Y LAcAMBRA, entre outros. 

o Brasil não escapou dessa fen_9menidade legislativ_a, c':m os Atos
Institucionais oriundos da Revoluçao de 1964, e a legislaçao comple
mentar (veja de PAULINO JACQUES, A Constituição Explicada, cit.). 

A verdade histórica é que as cri.ses políticas geradoras das conjun
turas legislativas são benéficas porque ensejam a transformação do 
organismo social e, em conseqüência., a evolução da normatividade 
jurídica. 
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V - As Superconstituições

� antigas "declarações de direitos" (Bill of Rights) inglesas, norte
amer1ca�. : francesas (1689-1776-1789) - eram verdadeiras Su
per?onst1t�1çoes, porque as Cartas Magnas ou as Constituições não 
p_odiam fen-las, Eram essas "declarações de direito" promulgadas ante
riormente às Constituições, como aconteceu com as da Virginia Nova 

• Jersey, Maryland e Carolina do Norte - na Nova Inglaterra � e na
França, em 1789 (Décla.ration des Droits de l'Homme). 

Ma.is tarde, essas "declarações de direito" foram incorporadas aos 
textos �onstitu�io�ais, aparecendo n�o preâmbulo das Constituições ou
em capitulo propn_o na parte dogmatica - com o que perderam evi-
{jenteznente, o carater de superconstituições. 

Hoje, porém, ressurgiram com geral ênfase esses atos normativos 
excep�ionais, no âmbito internacional, qual se verifica das declarações 
dos direitos humanos da ONU e da OEA. 

. Demais, ?ºs Estados totalitários da esquerda (União Soviética e
aba.dos ou China Popular e aliados); e nos Estados totalitários da direita 
(Itália fasc�sta, Al�anha �azlsta_ e Espanha franquista) os estatutos 
d os  respect1v?s Partidos nao _podi� �r feridos pelas Constituições. 
Era o renascimento da superconstltwçao sob forma normativa esdrú
xula - ensinamento de VISHINSKY, KmICHENCO e DINISOV.

VI - O poder inalienável

A pragmática do __ Poder Constituinte, que atrás examinamos,
demonstra a sua versatilidade formal, tanto quanto a sua imutabilidade 
substancial. É q�e :s.se Poder p�a acima de quaisquer outros, com9

os . Poderes Cons�it1;1-1�o.s (�xecut1vo, Le�islativo e Judiciário). As pró
pn� �upercon�ti�wçoes

1 
seJam declaTaçoes de direitos, sejam estatutos

part1danos, estao melutavelmeme submissas ao Poder Constituinte. Nem 
��mo aquele "quarto _ Pode� d� �tado" - que era a imprensa no

Jmzo de BURKE - fugia ao 1mper10 do Poder Constituinte, ainda que 
pudesse subverter os Poderes Constituídos. 

�or isso, as funções constituintes, bem se percebe, só podem ser 
ex�rc1das pelo ���r Constituinte, que reside numa Assembléia Legis
lativa extraordmana, como o Congresso Nacional, especialmente con
vocada. Isso si, seria possível no momento atual através de um golpe 
de Estado, que é uma revolução branca, sem derramamento de sangue , 
mas que é �c�:>I:npatível com o �stado democrático. Este é o meu pen
samento defm1t1vo, fruto da mais profunda meditação e plena isenção

doutrinária. 
Daí, o caráter, por assim dizer, de lei natural, estabelecida por

Deus, que o Poder Constituinte revela no plano estatal. 
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Constituição, constituinte, reformas 

Ministro CwVIS RAMALmmt

Proponho-me a fixar certas notas sintéticas e essenciais, concernen
tes à Constituição e o que seja - Constituinte e seu papel polftico -
Reformas constitucionais, seu mecanismo. 

I. Constituição: como surgiu, o que seja

Constituição, tal como hoje a praticamos, é _ efeito do fato �olftico
recente - o Constitucionalismo -, que há dois séculos no OCldente,
transformou a organização do Poder (fins do séc. XVIII e inicio do XIX).

No Brasil sob a regência de D. João aqui sediada, eclodiu a ação 
revolucionária' do constitucionalismo com agitações populares até sangren
tas. Preparou o advento da monarquia constitucional brasileira. 

As Revoluções exigiam o constitucionali�mo e formarai:n UI? destes 
poderosos fenômenos políticos d_e trans!�rmaçao_ q�e. se espraiam 1mp�n�n
tes por cima de povos e fronteiras. Assim a Historia por vezes de sub1tD 
dá seu passo. 

Este movimento revolucionário, o constitucionalismo - que ao tempo
recobriu as Américas e a Europa - veio a revestir cada governo com sua 
Constituição. 

Entende-se por Constituição certo docume!lto legislativo, superior aos 
demais e produzido de modo formal. Por mais solene que surJa e_la, do
ato que a elaborou, também a Constituição escrita sujeita·se a freqüentes
mudanças e adaptações. 

Exemplos: a Constituição dos EUA e a nossa história constitucional 
desde o Império. Ambas registram emendas. 

Apesar do ato constituinte, no interior da �omunidade nacional, ante
riores à Constituição escrita, jazem e atuam vigorosamente certas_ forças
duradouras instituídas. Elas se mostram vivos agentes de Poder. Sao cor
pos ou instituições permanentes . (No Brasil: _Muni<:ípio�, Igr�ja, .Forças
Armadas, Sindicatos, Corporações, Imprensa, Clas regionais, Umvers1dades,
e outros.) 



Quando advê�, a Constituição escrita acolhe-os. Ela não os criou. Se 
for o c��o, orga�z�-os ou dá-lhes eficácia jurídica. A Constituição com 
eles legitima-se e mJeta-se de efetividade. 

, ·, ' . Neste passo e�tou com aquela autorizada linhagem de constituciona-listas, os qu.e se poem na fronteira da sociologia com o direito, os quaisdes�e. o antigo �OU� até 
.
ªº

. 
moderno CARL FRIEDRICH reconhecemitas forças antenores a Constitmção". 

C?mo seu produt� jurídico, a revolução constitucionalista estabeleceu no º<:1dente, certos direitos do individuo perante o Estado, e ainda, ex�propn?t� o ![Overnante do seu poder de legislar e do de impor tributos sem
ª parhc1paçao, no ato, de representantes diretos dos governados.

II. Constituições: o que as compõe

Desde entã�, as Constituições perduram. Definem a extensão do Po·
der e a separaçao das funções do Estado. :E: que quando se limita o Poder 
do Estado, resguarda-se o direito dos indivíduos. 

No entanto, neste século, o conteúdo das Constituições distendeu-se.
Nos, dias atuais, as Constituições geralmente compõem-se de normas 

substancialmente constitucionais e ainda de outras que são normas só for.
malmente constitucionais. 

A Constitu�ç.ão br�s�eir� do Império antecipou-se de um século, a esse 
moderno conceito. D1stmgum normas que são constitucionais de outras 
constantes do próprio texto. Düerenciou-as apenas para disciplinar O pro
c�sso coi:stitucional de emenda (Coust. 1824, art. 178 - ''lt só constitu
c101,1� o que diz. respeito aos limites � atribuições respectivas dos poderes
�ohhco.s e .aos d1.reitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não 
e constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas pelas Le-
gislaturas ordinárias"). · ' 

. A� normas s.ubstancialmente constitucionais estabelecem 1} garantias 
ao mclividuo e, amda, 2} organizam o Estado e seu Poder em ramos de 
funções, 3} fixam as regras do acesso ao Poder, 4) dispõe� sobre o pro· 
cesso de emendas à Constituição e instituem 5) um sistema de defesa in
terna e externa da ordem constitucional. Tais são as normas substancial
mente constitucionais. 

Já as outras, as normas só formalmente constitucionais, referem-se à 
ordem econômica e social, à familia, à educação e a outras questões. En
contram-se nad Constituições, à busca de tutela estável. 

Estas outras normas sociais e econômicas surgiram com os constituin
tes do após I Guerra. Eles se advertiram do relevo político da Questão
Social. t de evocar-se aquela época européia, de caos social e político, e 
o significado naqueles dias da Revolução soviética de 1917.

. Houve tendência de até universalizarem-se certas normas de tutela ju
rídica do trabalho . Criou-se, então, a Organização Internacional do Traba· 
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lho, aberta a governos e representantes de empregadores e de operários. 
O Tratado de Versalhes refletiu essa inspiração social dos tempos. Asseve
rou (Preâmbulo, 131!- parte) que a paz, para ser universal e duradoura, deve

assentar na justiça social. 
As Constituições européias elaboradas no entreguerras refletiram es

ta hora política. As regras constitucionais não se limitaram, porém, às re

lações de trabalho. Estenderam-se à família, sindicato, educação e a outras

questões. No Brasil, o constituinte de 1934 absorveu esta tendência. 
Do conjunto surgiu a moderna concepção do Estado do bem-estar so

cial. Tais são, portanto, de outro lado, as normas só formalmente ·consti
tucionais, vindas com tamanha exigência histórica. 

III. Constituições: duas etapas do capitalismo

Vê-se, nítido, que certa ordem econômica veio a gerar, digamos, o
capitalismo: Este, de começo, exigiu que a Constituição pusesse limites ao 
Poder estatal, e estabeleceu o sistema representativo pelo voto. Entrelan· 
to, de dentro desta própria ordem jurídica do capitalismo, assim organiza
da pelo voto, uma outra ordem lentamente formou-se. Instrumentou-se com 
o voto, Passou desta vez a impor certos limites ao poder econômico, no capi
talismo. O presente é grávido do futuro, disse se não me engano LEIBNITZ. 

A ordem jurídica do capitalismo desdobrou-se, portanto, e até a atua
lidade. em dois períodos. Eles se refletem na história das Constituições. 

Na primeira fase, ao capitalismo bastou que a Constituição pusesse 
freios ao Poder e que lhe assegurasse a liberdade de contratar� Esta fase, 
não obstante, passou a ser contestada já nos meados do século XIX (surto 
de associações laborais, de reivindicações de jornada de trabalho e de ou
tras denúncias do sistema). • 

Na segunda etapa, entretanto (por efeito da contradição social ins
trumentada pelo regime democrático pluripartidário com voto), a ordem 
jurídica do capitalismo passou a legislar no campo econômico, limites à 
liberdade de contratar, 

Tais restrições, exigindo tutela maior, elevaram-se às Constituições. 
Nelas instalaram-se, desde os constituintes do após I Guerra. 

Estas outras normas só formalmente constitucionais em 1934 ingres•
saram na Constituição brasileira. 

O primeiro período - o da plenitude do liberalismo econômico
esteve adotado pela Constituição do Império e a da República de 1891. 
Vigorou até 1930. O segundo período :--. o_ das garantias sociais e �on&
micas -1 este iniciou-se com a Constituiçao de 1934. Prossegue vigente 
(Constituição de 1937, 46, 67 e Emenda de 69). 

Tal é a história das normas só formalmente constitucionais, inclusive 
no ;Brasil. 
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IV. Constituinte: seu papei político

. O Poder Constitu!nte surge,_ quando de súbito ocorre esse fato poli·
ti�o fundam:ntal que e a separaçao entre Autoridade e Poder. Constituinte 
nao se propoe. Acontece. 

Exemplos da Autoridade sem Poder ou de momentos constituintes: D. 
•Pedro II,. no ��ço daA Cid�d�, cercado pela família imperial e pior uns
poucos d1gnatanos, ve-se mtimado pelo Major Sólon a deixar O Brasil
(1889); - o� Washü1gton Luiz, no Palácio do Catete, quando o Cardeal
Leme o co:3y1da a recolher-se,ª? Forte de Copacabana e a exilar-se (1930);
- ou Ge�úlio Varg�s, no Palac10 Guanabara, ao ser notificado pelo Gene

ral Cord�1ro de Fanas de que já não era Presidente (1945). Tais fatos, os 
da Autoridade sem Poder, geraram Constituintes na História do B:rasil. 

Cada qual deles a inst�lo�. por_ forças objetivas e sobre a ruptura
da ordem constituída. Const1tmnte nao se propõe. Acontece. 

O Poder Constituinte decide politicamente o novo modo jurídico de 
ser, do Est�do. No entanto, ele ressurge no corpo da comunidade nacional 
quando o titular da Autoridade se vé expropriado do Poder. 11: o que se 
constata na História. 

A C�nst!tuinte, porém, surge historicamente, quando esse modo de 
ser, constitutivo do estatuto do Estado, perde eficácia. 

. O Poder desmen:bra-se, então, da autoridade. Abandona-a, por oulro 
titular d? .Poder efetivo ou por um grupo, que haja penetrado o Poder
c?m efet1V1dade. Surge daí Poder Constituinte, que não pede prévia norma 
vigente para autorizá-lo; pois a Constituinte advém para instituir outra 
normatividade. 

A Constituinte é ato originário pra,ticado por Poder político do fato,
radical. Distingue-se de reforma ou emenda porque não se assenta em 
norma a fim de legitimar-se. 

ConstituJnte não institui o Estado, mas imprime-lhe unidade. 

V. Constituinte e revolução

Constitui!1te consiste �m. �to do Poder, quando este Poder poUtica
mente se deshga da forma Jundlca de ser, do Estado - e a qual desintegra. 

O novo titular do Poder pode já ter penetrado o governo ou ainda 
estar fora dele L como se vê na História. (No governo - Deodoro, Geitúlio, 
Castello Branco. E de fora do governo - Adenauer em 1945 e De Gaulle, 
em 1958.) 

No Brasil, como nas Américas e na Europa, Constituinte tem cheiro 
de revolução. Ela salta de dentro da ruptura da ordem jurídica. Revolução, 
esse fato político do Poder, apto a arredar, pela força, e a substituir, com 
efetividade, porções da ordem institucional. 

Constituinte, radical, originária do nada, por isso não se confunde
com reforma ou emenda. Ela não se propõe. Acontece. 

Neste País, cada Constituinte sempre correspondeu ao colapso da Au
toridade. Constata-se não haver ocorrido Constituinte, em parte alguma, 
mesmo na Europa ou nos EUA, que se implantasse durante situação cor
rente de normalidade institucional. 

Veja-se, até nas guerras, o vinculo entre Constituinte e ruptura da 
ordem institucional. 

Comprove-se a relação entre a derrota na guerra (caos interno) e a
instalação de Constituinte no Estado vencido; e do outro lado, a ·relação 
entre a vitória na guerra (reforço interno da Autoridade) e a permanência 
da ordem institucional. 

Veja-se. Em 1870: A Alemanha vitoriosa. Então, somente a França, 
vencida1 foi que instalou Constituinte para elaborar as 3 Leis Fundamen
tais. de 1875. Mas em 1918, a França foi vencedora. Então, apenas a Ale
manha, tendo sido derrotada, convocou para Weimar (1919) a Assembléia 
Constituinte. E veio depois a Il Guerra: Alemanha e França derrotadas; e 
ambas passaram à convocação de Constituintes. 

\'é-se que a ruptura da ordem interna proporciona Constituinte. Cons
tituinte não se propõe. Acontece. 

VI. Constituinte: como se instala

Da revisão das sucessivas convocações de Assembléia Constituinte, no
Brasil, hã o que deduzir. 

Primeiro, que o agente supremo do Executivo tem sido quem sempre
a tem convocado. Assim foi em 1822, 1889, 1933, 1945 e 1965. Não o pro
pugno; constato. E destes fatos tiro conclusões para o presente. 

Desde Pedro I e seu Ministro José Bonüãcio, até o Presidente Castello 
Branco e seu Ministro Carlos Medeiros, as Constituintes aqui têm surgido 
por decisão política manifestada pelo Chefe de Estado. Instalaram-se por 
um movimento descendente do Poder: da cúpula para as bases.· 

É o sentido inverso do fato constituinte norte-americano ou europeu. 
Mas é assim. Não cabe aqui demonstrá-lo. 

Cabe, no entanto, concluir que as reformas, na atualidade tão impe
rativas (formação de lei por decurso de prazo, mandato imperativo, regras 
de formação de Partidos, e tantas mais), terão de ser encaminhadas politi
camente, mas por compromisso entre o governo e as grandes formações 
politicas, para implantarem-se. 

Segundo, que quando aqui se instalou Constituinte, é certo que foi 
convocada pelo Chefe de Estado, mas não pelo_ �g�lativo. E �ssir:i acon
teceu pela circunstância mesma da total mexistenc1a do Leg1slativo em 
cada caso (salvo 1966). 



Terceiro, que essa total inexistência de Legislativo que recebesse ou 
que decidisse o encargo constituinte (como nos EUA, no século XVIIl; ou 
no após Il Guerra, na Alemanha, França e Itália) proveio, no Brasil, de que 

· tinha havido aqui, em cada caso, a desintegração anterior da ordem juri
dica1 fim de cada período histórico. Então, o Poder, tendo desapossado a
Autoridade, havia até dissolvido o Corpo Legislativo.
• 

Por isso, sempre foi instaurada Constituinte no Brasil pela ruptura
da ordem, a qual ocasionou a dissolução da Câmara e do Senado da mo
narquia como em 1889, ou a extinção do Legislativo estando ainda em
curso o seu mandato, como em 1930, 34 e 45. Sem esta prévia ruptura da
ordem, não ocorreu Constituinte em nossa história.

(Em 1966, entretanto, deu-se pequena variante. O Legislativo, então,
prosseguia reunido, mas apenas por ter sido mantido pelo Poder Discricio
nário. Este, depois, pelo Ato Institucional n9 4 (7-12-66), foi que convocou
a Reuníão Extraordinária do Congresso. para discutir e votar o Projeto de
Constituição, a e1e apresentado pelo Presidente da República.)

VII. Reformas, s-eus amplos limites

Reforma distingue-se de Constituinte. f: que ela assenta em norma
constitucional preexistente. Ao emendá-la, é ainda a própria Constituição 
que se está aplicando. 

Na Constituição federal (art. 47. § 19), qualquer matéria é passível de 
tramitação; salvo o projeto de abolir a República ou o regime federativo. 

Vill. Reforma, seu fim político 

A nossa história constitucional reflete, nas emendas ou reformas, a 
tentativa de solução ao conflito da ocasião, entre o Poder constituído e as 
resistências antagônicas. Há deduções a· tirar daí, como dado de ciência 
política. 

Veja-se. A primeira grande emenda surgiu no Império, com o Ato 
Adicional e sua Lei de Interpretação. Constituem ambas sob a Regência, 
mas não na mesma direção, o resultado jurídico dos abalos na estrutura 
do Poder. A tendência federalista ergueu-se, então, forte, por um mo
mento. Mas, foi reprimida ou aplainada, pela chamada Lei de Interpreta
ção, que se seguiu. 

Na República, pelo contrário, a emenda de 1926 resu1tou em magro 
resultado. EJa i,ão representa, de modo adequado, as mudanças, que já 
então eram exigidas. 

Na época dos Estados cafezistas, os dominantes escolhiam o novo 
Presidente. Certos impasses das sucessões haviam resultado em Hermes e 
provocado a campanha de Rui; e em Epitácio Pessoa. 

As oligarquias cafezistas em 1921 convocaram a Convenção partidária 
para a sucessão de 1922, mas com candidatos já conhecidos como do ritual 
da época. 

Os lideres não fizeram, então, o correto diagnóstico das resistências, 
Já tinha ocorrido Rui com a campanha civilista. Pois surgiu, então, a abs
tenção protestativa de Nilo Peçanha, que formou a 'reação republicana, por 
dissentir quanto à forma e o processo de escolha. Veja-se a carta de Nilo, 
em 7-6-21: é um documento programático. 

Mas o sistema oligárquico (um arranjo em cadeia, que subia desde os 
clãs rurais e de base municipal, até os ajustes das elites, na aliança do 
Poder central com os chefes estaduais), não se deu conta do que, então, 
ocorria. Por isso, a Reforma de 1926 não teve profundidade que abrisse 
necessários canais às mudanças. Reforma constitucional estende sua legi• 
timidade até às novas exigências do corpo social. Mas o Congresso de 1926, 
ao emendar a 1 � Constituição da República, porque não teve a medida 
de tais exigências, não atendeu aos fins politicos de uma _reforma consti
tucional. A repressão foi vencida em 1930, quando tudo fo1 levado de rol
dão, e por isso mesmo. 

Tiram-�e conclusões de ciência política deste breve registro histórico. 
O aspecto positivo do uso da emenda, pelos estadistas do Im�rio, opõe-se 
ao aspecto negativo do uso do poder de emendas, pelos estadistas da Re
pública Velha. 

Os homens do Império consolidaram a monarquia representaUva e 
unitária, com a L€i de Interpretação (Lei 105, de �2-5-1840). Ela só formal
mente surgiu como lei; mas, substancialmente, fo1 emenda à reforma ron· 
tida no ato adicional. 

Centralizado, por ela, o Poder, houve então, pode-se dizer, a funda�o 
da relativa estabilidade do 29 Reinado. Esta revisão de normas constitu. 
cionais da monarquia, se de um lado é certo que represou os grupos da 
tendência centrifuga federalista, de outro lado, deu suporte ao grand�
projeto político dos fundadores do Brasil. Ele consistiu na unjdade nacio
nal por cima dos interesses regionais ou de grupos. 

O poder de emenda, vê-se, foi, então, no Império, usado adequada
mente. 

Mas na República, os de 1926 não entenderam os ventos da História. 
Os estadistas do café, usufrutuários de privilégios politicos, não avaliaram 
os indicativos da próxima ruptura. Os sinais da próxima ruptura foram, e 
por ordem: as greves operárias de São Paulo e Rio (1917/1�), a sedição 
militar de 1922 (Rio), 1923 (Rio Grande do Sul) e 1924 (Sao Paulo); o 
surto de militantes anarquistas e o de políticos populares de base urbana 
(Maurício de Lacerda ou Evaristo de Morais, pai, no Rio; Joaquim Pimenta, 
no Recife). Não viram, sobretudo, que a base do domínio político oUgár
quico assentava no artificio econômico, o de o café ser sustentado por em• 
préstimos externos. · 

Os estadistas dos anos 20 não sentiram os tremores subterrâneos. Re
bentou tudo em 1930. Não avaliaram, ,então, as mudanças. 

• • • 



Há o que deduzir do bom e também do mau emprego do poder de 
reforma constitucional. Ela existe no direito, como instrumento apto a su
cessivas e graduais reformas, que em momentos de crise canalizem as ten
dências históricas. Só assim a Emenda pode frustrar a desintegração da 
ordem e o surto da Constituinte. 

U. Reforma é compromisso

O uso do poder de emenda no Império e na República teve por fito
conseguir um resultado de compromisso ou de conciliação. Houve êxito, 
nas mãos quase geniais dos estadistas do Império. Não o tem tido, na Re·
pública. O emprego do poder de reforma constitucional necessariamente
sempre inclui o Executivo e largas formações políticas no Legislativo, mor·
mente no presidencialismo. As últimas crises surgiram do antagonismo en
tre os dois Poderes (desde 1951). 

No Império, com êxito, esta unJdade negociada construiu a consolida·
ção do regime monárquico representativo, ainda que em cima de abalos,
como as Revoluções liberais de 1842 (São Paulo, Minas). 

Esta é uma lição das crises 1 no Brasil e no exterior (Alemanha, 1945; 
França, 1958). 

Na República, em 1926, porém, o uso desse poder de emenda consti
tucional não guardou a dimensão da crise que pretendeu debelar. Por isso,
frustrou-se de seu fim político. 

Como, então, também hoje radicalismo e desentendimento conduzem 
r.omo sempre a impasse institucional. Ele desemboca na solução bonapar
tista ou na violência desintegrativa. 

Tal é o quadro atual. Ele parece indicar ampla negociação polfti9,
para conduzir o tão reclamado processo de reforma institucional. 

X. A História e o acidente

Mas o acidente às vezes surge. Na História, ele é a ferramenta do
irraciona1. Por isso, admito o improvável. 

Recordo nesse sentido o que sucedeu no fim do Império. João Alfredo,
Presidente do (i.onselho, havia conduzido com êxito a decisão da Lei Aurea,
do 13 de maio. Ante o descontentamento e mágoas de certos setores, o
Deputado Cesário Alvim interpelou-o sobre o Partido Republicano. 

- "Cresça e apareça11 

- foi, ainda que com outras palavras, a res·
postà de João Alfredo, que se tornou dito popular. 

Naqueles dias, o horizonte político até que parecia limpo. Dois anos
depois, implantou-se a República. 

Técnica constitucional 
e nova Constituição 

JOSAPRAT MARINHO 

Professor Titular da Universidade de 
Bruíl1a 

SUMARIO 

_ Elaboração constitucional: fatores e caractere& 

_ Função renovadora das Comtttutç6es 

_ Preeminência dos principws f unàamentaf.3 

_ Ampltação àas constttufçDes e papel ela técnica 1urúUca

_ Mudança institucional no Brasil: reví.!ão ou nm,a 
Corutttutção? 

- Pecu1taridades

- Postura do legislador

- Aspirações nacionais

_ o legislador e a opinião colettt,a

- Constituição consentida

1 A elaboração constitucional, sobretudo a de índole originária, requer
'. 

mais 
d� que

. 
a feih.ua das leis comuns, nítida simetria entre os _fato!es políticos � 

os elementos técnicos. A importância, a dimensão : a _destina�ao das Consti
tuições como instrumentos permanentes, embora nao unutáve1s, �m fa� �a 
realidade variável, exigem perspicácia e visão ampla, para_ que haia_ f fíbno 
entre O componente racional ou de princípios e o dado circunstancia . e � 
im rime aos textos estrutura lógica e valor cultural, o outro . lhes transm!te 
coifteúdo de atualidade e de eficácia mais espont�neamente ace_1ta. A_s peculia
ridades de cada momento hjst6rico podem determm�r a predommânc1a de uma 
ou de outra dessas forças modeladoras das normas 1urid1?8s. Mas desn�vel exa· 
gerado na influência delas é prejudicial à unidade. do �1ste�a norm�hvo e ao 
P:restígio e à durabilidade de seus preceitos. A rac1onahzaçao ex�s1va .d�
nhece os fatos e produz regras abstratas. O apego aos fatos subestima a teona, 
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........... ,.,..,.,v. uu11�c,H�me e oasrante, em verdade, é a delegação, se perfeita
mente enumerados, no instrumento de autorização, as condições e os limites 
da concessão. A par disso, urge reforçar o poder de fiscalização e de controle 
do Legislativo. por órgão ou mecanismo de ação eficaz e de cujo trabalho 
resultem sanções adequadas aos infratores da lei e da moralidade administrativa. 
O regime de planos, de inegável vantagem, é propício a esse fortalecimento. 
Se o Poder Legislativo deve aprovar os planos, por prescrição constituicional, 
ll1clunbe-lhe, naturalmente, fiscalizar a execução deles. No campo dos direitos 
e das garantias fuadamentais, é justa a supressão da figura do "abuso de direito 
individual ou político, com o propósito de subversão do regime democrático 
ou de corrupção", constante da Carta vigente ( art. 154). A eliminaçiio não 
visa a permitir excessos condenáveis, mas estabelecer a aplicação. quando cabí
vel, das sanções comuns previstas nas leis penais. Por fim, no domínio econô
mico, há de evitar-se a hipocrisia constitucional de declarar que a "livre inicia
tiva" é princípio básico. procJamando que o Estado só intervém "em caráter 
suplementar", conforme hoje se anuncia (Const., arts. 160, I, e 170, § 19)i, e ao 
mesmo tempo interferir autoritariamente em diferentes setores. Se o Estado 
moderno é intervencionista, a Constituição deve tn1çar as fronteiras de sua 
atividade na economia, delineando, claramente, o ciue se reserva às empresas 
privadas. A firmeza e a coerência de princípios coibirão abusos e conflitos. 

20. O conjunto das aspirações nacionais, porém, conquanto examinado e co
ordenado pela pluralidade da representação política, deve ser analisado e: enri
quecido pelo pensamento de idôneas instituições e correntes de idéias, ern ebu
lição no meio social. Os delegados do povo à assembléia decisória tanto mais
fortalecerão seus mandatos quanto auscultarem as fontes de que emana sua
autoridade. No gesto de ouvir não há alienação de vontade, antes propósito de
conciliar e acertar. AJienante é o mandato imperativo, como o obediente ·- sob
pena de perda - a diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária,
qual presclito na Constituição vigorante ( art. 152, § 59), num sistema de agre
miações instáveis, apenas encorpadas por uma heterogeneidade que confunde
qualquer linha programática. Não ocorre submissão passiva, porém, na consulta
às raízes da opinião pública, para a decisão consentânea com o espírito ou o
interesse coletivo.

Somente assim elaborada, a Constituição retratará aquela "ata do pacto 
social, que fazem entre si os homens, quando se ajuntam e associam para vive
rem em reunião, ou sociedade", a que se referiu a aguda percepção de FR.Er 
CANECA ( 14). Na estrutura social pluralista de nosso tempo, especialmente, a 
Constituição não resistirá aos movimentos sísmicos das multidões, se for b·aba
lho de facções e produ�o de preconceitos. 

Depois de lgngo período de normas impostas e desprezadas. o legisl1ador 
brasileiro há de ser sensível à necessidade da ordem democrática. que só o é a 
livremente consentida. 

Cl4) !'.'REI CANECA, Ensaios Poltticos - C-ríti<!a da Constituição Outorgada, PUC/RJo,
Cons. Fed. de Cultura, Editora Documentár1o, 1976, pág. 69,

Conferência proferida. em Recife, em março de 1984, no Congresso de Direito Oons
tituclonal realizado na Faculdade de Direito da. Universidade Federal de Pernambuco. 

152 R. lnf. legisl, Brosilia a. 21 n. 81 Jon./mor, 1984

A limitação do poder constituinte 

F'ERN'ANbo WHIT Ak"U\ DA CUNHA 

Professor Titular da UERJ 

Sendo inequívocos oo fundamentos axiológicoo da autoridade estatal, 
deve ser considerado que, em clássico opúsculo, (1) o combativo Abade

SIEYES formulou a teoria do Poder Constituinte para, como lidimo repre
sentante da Nação, protegê-la contra as ambições da nobreza e do clero 
que, facilmente, poderiam influir no Legislativo ordinário. Afirmou 
SrEYÊs que, inexistindo Estado sem um cédigo político, criando esse os 
poderes, não poderia ser instaurado por eles, sendo, todavia, elaboração 

de um poder popular que o antecedeu: o constituinte. É oportuno lem� 
brar que o pensador, em seu projeto de Constituição, propôs um "jury 
constitutionnaire", para apreciar as queixas de atentadoo à Lei Magna 
- HERRAULT DE SECHELLES, que trabalhou no projeto da Constituição de
1793, lembrou, por sua vez, a necessidade de um "júri nacional", para 
apreciar atentados contra a liberdade feito.s pelo Legislativo e pelo 
Executivo -, revelando não só influência da prática americana, sobre 
a declaração de inconstitucionalidade, visível mesmo, antes do famooo 
julgamento do caso Marbury x Maddison, em 1803, mercê dos julgamen
tos proferidos pelas Cortes de New Jersey (1780) e da Virgínia (1778), 
como antecedendo mesmo a instituição do Ombud.sman, que seria consa
grada pela Con.stituição sueca de 1809. Esse poder é sempre fundador, 
autônomo, incondicionado, pennanente, unitário e indivisível, não po
dendo estar regulado, "por ningún orden jurídico preexistente", como 
doutrina RECASENS S1cm:s. Entretanto, não poderá livrar-se ele das in
fluências sociais, a que normalmente está sujeito e que, na verdade, o 
explicam. M. G. FERREIRA FILHO (2) ref ere--se, mesmo, à opinião dos que 
pensam ser ele "uma força social, a ser estudada pela sociologia e não 
algo que deva ser estudado estritamente pelo direito". 

Com toda pertinência gizou VERDRoss: (3) "on n'arrive pas à com
prendre les faits sociaux si l'on ne pénetre les pensées qui sont à leur 
base", não se devendo olvidar o mandamento de OLIVER WENDELL 

HoLMES: ''the life of the law is not logic, but experience". 

( 1 } SIEYÊS - Qu'est-ce que /e Tier ttal? 

t 2) M. G, FERREIRA FILHO - O Poder Corutituinte, BushatskJ, 1974, pág. 65. ARIClt 
AMARAL SANTOS - O Poder Constituinte, Sug. Llt., 1980, PAOLO BONAVIDES
- Direito Constitucional, Forense, 1980, págs. 133 e segs. IVO DANTAS - Poder
Constituinte e Revolução, Ed. Rio. J. A. OLIVEIRA BARACHO - MTt!orla Geral
do Poder ConstltUlnte", ln ReviJta de InforrtUJção LegiJlativa n. 74.

t 3 ) VERDROSS - Recueil de l'Académie de Droit Interndtional, vol. 30/277. 
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O Poder Constituinte, inâubit.avelmente, surgiu como um bastião da 
rigidez constitucional, contra os possiveiS abusos do Poder Constituído, 
e, "como sua conseqüência, surgiram as Constituições rígidas", como se 
lê em ALBERTO AMERICANO(•). Pode ser ele originário e instituído, traçan
do limites ao Poder Legislativo. O segundo, como recorda ANA CÂNDIDA DA 
CUNHA FERRAZ (ll), "recebe outras denominações: derivado, remanescen
te, Poder Constituinte de segundo grau ou Poder Constituinte consti
tuído", vendo M. G. FERREIRA FILHO (ob. cit., pág. 134) duas espécies 
desse último: o Poder Constituinte de Revisão e o Poder Constituinte 
Decorrente (que é o das unidades federativas e que comporta o segundo 
grau, quando revê o texto). Não só o poder constituinte instituído (seja 
ele de revisão ou dos Estados-Membros, nas federações), que não deixa 
de ser um "Poder Constituinte Complementar", sofre limitações mate
riais e temporais (a extensão da revisão foi debatida, principalmente, na 
França, desde 1875, optanda-se desde 1879, por sua limitação), como 
exaustivamente demonstrou NELSON SAMPAIO (ª), como o próprio poder 
originário não mais é absoluto, porque não pode compreender a paz, nem 
vulnerar os direitos humanos. Como prelecionam MESSINEO, LAPRADELLE 
e DABIN, o Poder Constituinte encontra intransponíveis limites nos direi
tos originários da pessoa. Monistas, aceitamos a predominância da ordem 
internacional sobre a ordem interna e que o direito das gentes é que 
atribui competência aos Estados, como pensam KUNz e V:eRDRoss, que só 
lhe será exclusiva, quando inexistirem regras de direito internacional, 
determinando como a deverão exercer, embora sejamos sensíveis à ponde
ração de REINHOLD ZIPPELIUS (7) de que, apesar dessa teoria não ser 
contraditória em si mesma, "não está de acordo com a realidade jurídica 
atual, à parte alguns preceitos de direi.to de guerra". 

WILSON já notara a necessidade de restringir o poder do Estado pelos 
superiores direitos da humanidade. Sendo as chamadas Constituições 
internacionais, ligadas ao direito constitucional internacional,_ sobre o
qual nos deu MmKINE GUÉTZÉVITCH alentado tratado (8), textos internos, 
internacional.mente a.c;segurados, acha uma considerável corrente de 
autores que o Poder Constituinte originário ou o instituído ("le pouvoir 
institué ou selon la terminologie plus usitée, le pouvoir de revision est, 
de son essenc} même, un pouvoir limité", repisa BuRDEAU, em seu Traité

( 4 ) A. AMERICANO - Ensaíos Sobre as Constituições Rlgidas, São Paulo, 1948, pág. 38.
( 5 ) A. C. CUNHA FERRAZ - O Poder Constituinte do Estado-Membro, Ed. Rev. Trlb.,

1979, pág. 15.
( 6): NELSON SAlvIPAIO - O Poder de Reforma Constitucional, Bahia, 1954. 
( 7) R. ZIPPELIUS - Teoria Geral do Estado, Fundação Gulbenklan, Lisboa, 1974,

pág. 00.
( 8) M. GUÊTZI!:VITCH - Droit Constituttonnel Intemation.al, Paris, 1938.
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de Science Politique, 2� ed., Tomo IV, pág. 250, Paris, 1969) estão restrin
gidos por compromissos internacionais, fiscalizados muito mais eficaz• 
mente pela ONU do que pela romântica. Liga das Nações. KELSEN leciona 
que a ordem jurídica internacional limita o Estado, sendo certo, pois, 
que "as regras supra�tatals" (RosAH RussoMANo) restringem o Poder 
Constituinte, como enfatiza VIsscHER. 

Quando, em 1950, o Profes.5or LAUTERPACHT observou que "não é 
inconcebível que a supremacia do Parlamento possa deliberadamente 
ser levada a ceder a uma Carta Internacional de Direitos, ele está falando 
de direitos humanos", registra Lorde LEsLIE ScARMAN (º). Na Ingfaterra, 
aliás, os statutes, que são a principal fonte do direito, não podem contra
riar provimento do European Community La10 (10). 

Não há dúvida que a Carta da ONU é um documento realista e, "por 
mais incompleta que possa ser, a primeira Constituição mundial no plano 
do direito internacional", no opinar de JURGEN VoN KEMPSK.I {1 1).

Com toda a razão, JACOB DoLINGER preconiza que "a ordem pública

universal comandará o respeito pela ordem pública dos outros Esta.dos, 
poderá fazer com que as jurisdições abdiquem de aplicar seu próprio 
direito e até seus princípios de ordem pública numa nova e ampliada 
comitas gentium" (12). É perceptível, nesse ilustre monografista, a in
fluência de JrTTA, (13) para quem o Estado é "le représentant de l'huma
nité organisée, chargée de remplir des devoirs importants envers la 
société juridique universelle". O dever comum dos Estados é, insofisma
velmente, a prova de sua vocação universalista. 

HAROLDO VALLADÃo dá ênfase às "obrigações internacionais'' cu) e

RAFAEL CAI.DERA proclama a mudança do direito internacional "através 
da justiça social internacional". 

A soberania, conceito indivisível, é princípio de direito interno, justi
ficando, conforme DuBS, a "libre détermination poli tique" (15), que não 
pode fundamentar, em caráter absoluto, o direito internacional, asseve
rando BEVILACQUA que nesse assume particular relevância a solidarie
dade, "a consciência de que a.s Nações cultas têm interesses comuns, que 
, 9 )  Lorde L. SCARMAN - O Direito Inglés, A Nova Dimemão. P. Alegre, 1978, pág. 33. 
(10) P. SMITH - Law a1id Legal System, Londres, 1979, pág. 5.
(11) J. VON KEMPSKI - Derecho 11 Polftica, Buenos Aires, 1968, p�. 23.
112) J. DOLINGER - A Evolução da Ordem Pública no Direito lnt�rnadcnal Privado,

Rio. 1979, pág. 267.
(13) JITIA - La Méthode du Droit lnternational Privé, La Haye, 1980, pág. 2:1.
04) HAROLDO VALLADAO - "Os enfoques universalistas e ttgionallstas no Direito

Internacional", ln Revista de Informação Legislativa n. 62.
(15) DUBS - Le Drott Publique de la Con/édération SuiJae, Dewtieme Pe.rtle, Neuchà

tel-Genêve, 1879, pâg. 36.
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transbordam de suas fronteiras, e, para satisfação dos quais, necessitam 
umas do concurso das outras" (1º). 

Caminhamos, indubitavelmente, para um direito mundial, como per
ceberam BLUNTSCHLI - Direito Internacional Codificado - taLmbém 
partidário do direito de resistência-, JOÃO MONTEIBO (17). DEL VECCHIO 
(18), na esteira de KANT (19), e, também, KoTARO TANAKA. O segundo, 
apoiado em LAURENT, clamava por uma necessária "unificação universal 
do direito", por "um direito para todas as sociedades", o quarto pc1r uma 
confederação de Estados. 

Os próprios Estados tendem a se unir em grandes federações, dando 
maiores dimensões ao "monopólio do uso legítimo da violência", de que 
fala MAx WEBER. 

O Poder Constituinte, que para o decisionista CML SCHMITT é a
"vontade política cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta 
decisão de conjunto sobre modo e forma da própria existência política", 
e que, no entender de NELSON SALDANHA (2º), é fruto da menta.Hdade im
posta aos indivíduos de "ser parte de um todo criado por consentimentos 
livres", não pode ser, por conseguinte, arbitrário e ilimitado. 

Quando nos referimos ao Poder Representativo, usamos a expressão, 
no sentido lato, que abrange não só o Poder Constituinte, como o Poder 
Constituído, como, igualmente, ainda, o próprio Poder Político, apesar 
de, na acepção estrita, designar ela o Poder Legislativo. Foi, no primeiro 
significaqo, que NICOLAS MATIENzo a utilizou, em seu conhecido Bl Go
bierno Representativo Federal (Buenos Aires, 1910). Salientou Rui que 
"todos os poderes são delegações da Nação". 

"A Constituição se supõe feita pelo povo e-iemanada do povo sobera
no, não para refrear a si mesmo, nem para pôr limite a seu próprio poder 
soberano, mas para refrear e limitar seus delegados, que são Ois três 
Poderes que integram o governo nacional", advertia ALBERDI (21). Era a
filosofia do art. 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (todo homem tem direito de tomar parte no governo de seu país, 
diretamente, ou por intermédio de representantes livremente escolhidos: 
a vontade do povo será a base da autoridade do governo), que não e�coni-

(16) 

(17) 

CLôVIS B&LACQUA - Direito Público Internacional, vol. 1, Francisco Alves,
1910, pág. 13. 
JOAO MONTEIRO - A Universalização do Direito, São Paulo, 1906.

(18) G. DEL VECCIDO - Verso un Diritto Mondiale. 

(19) :E. KANT - A Paz Perpétua. W. B. GALLIE - Os filósofos da paz e da 11uerra,
Artenova, 1979, págs. 21-46. 

(20) N. SALDANHA - "Liberdade Pública", 1n Rev. Proc. Ger. do Est. Sáo Paulo, n9 12.
f21) ALBERD1 - Escritos Póstumos, Tomo X, B. AJres, 1899, pág. 125.
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dia a influência de RoussEAu e que se projetou sobre todas a.s Constitui
ções modernas. 

"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido" anuncia o 
art. 19, § 10, de nossa Carta Magna, reiterando idêntico mandamento de 
suas antecessoras de 1934 (art. 20) e 1946, art. 10 (demagogicamente a 
de 1937, art. 10, exarava: "o poder político emana do povo e é exercido 
em nome dele e no interesse de seu bem-estar, de sua honra, da sua 
independência e da sua prosperidade"). Quando se fala em povo tem-se 
em vista a Nação (esse, aliás, é o sentido do vocábulo, no Velho .Testa
mento, enquanto o Novo tem uma "concepção santa do povo, oposta a 
povos, ou nações ou gentes·', pondera JoÃo DE SCANTIHBURGo), como, entre 
outros autores, destaca AMúJo CASTRO (22). A Constituição de 1891 usava, 
indiscriminadamente, ambas as expressões {preâmbulo e art. 1 O). 

"O exercicio do poder, ainda por parte daqueles que só indiretamen.

te o recebem, como os juizes e os funcionários públicos, é sempre exercido 
em nome do povo", consigna PONTES DE MIRANDA (23). Era, aliás, a lição
de LA.BouLAYE e LE BERQUIER, que reconheciam serem, mesmo os juízes,
mandatários do povo. 

A Constituição francesa, de 3 de setembro de 1791 (a primeira es
crita na Europa e a segunda. no mundo fora a polonesa de 3 de maio do 
mesmo ano), art. 20, estabelecera a eleição popular de julzes. 

O poder, que menciona nossa Constituição, é poder estatal, poder 
público, poder político, e não poderes pollticos, como acredita o ih.1.rtre 
PONTES DE MmANDA (ob. cit.), que aplica ao primeiro o rótulo poder de
construir, para diferenciá-lo do poder de constit1+ir, e, como entendia a,

Constituição de 1824, art. 12 (todos esses poderes no Império do Brasil 
são delegação da Nação), sendo esclarecedor o art. 10 da Constituição de 
Weimar: "Das Deu�che Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht 
vom Volks aus". 

O poder estatal é exercido pelo povo através de seus repre9e.lltantes 
e mediante os poderes constituídos (art. 20, 2, da Lei Fundamental de 
Bonn), mas não se confunde com asses. É também, sem qualquer intuito 
de cotejo, a orientação da Constituição do Paraguai (a.rt. 20).

Diferente é a redação do preceito correspondente da Constituição 
colombiana (art. 20): "La soberania reside esencial y exclusivamente 

122) ARAúJO CASTRO - A Constituição de 1937, 2t ed., Ed. FrelLas Bastos, lkl,
pág. 38. AURELINO LEAL - Teoria e Prática da ConsHtufçdo Federal Bra.ril�
Rio, 1925, pág. 116. 

(23) PONTES DE MIRANDA - Comentários d Con3tituiçcfo de 1946, 4ª ed., voL I,
pág. 377. 
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en la Nación, y de ella emanan los poderes ptiblicos, que se ejercerán en 
los términos que esta Constitución establece". 

A palavra soberania é usada nessa Carta, como nas da Espanha, 
art. 2Q (La soberanía nacional reside en el pueblo espafiol del que· ema
nan los poderes del Estado), Portugal, art. 30, Uruguai, art, II (La sobe
râ.nía en toda su plenitude existe radicalmente en la Nación), Costa 
Rica, art. 2Q, Chile (1925), art. 2Q (art. 59 da Const. de 1980), Venezuela, 
art. 4Q (La soberania reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el 
sufragio, por los órganos del Poder Público), Equador, art. lQ, Itália, 
art. lQ (La sovranità appartiene ai popolo che la esercita nelle forme e 
nei limiti delle constituzione), Paraguai, art. 2Q (La soberania de la 
República del Paraguay r-eside esencial y exc1usivamente en el pueb:to que 
la ejerce por medio de los Poderes del Estado, conforme a lo que dispone 
esta Constitución) e França, art. 3Q (A soberania nacional pertence ao 
povo que a exerce através de seus representantes ou através de re:feren
dos), no sentido de Poder Estatal e mesmo no de Poder Constit·uinte. 
Quando se emprega poder é no sentido de Poder Público e quando se 
utiliza poderes é na acepção de funções políticas. 

''El Poder del Estado emana del pueblo, y se ejerce por los funeiona
rios con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen", reza
va o Foral peruano (art. 10) anterior, em fórmula, a bem dizer, encam
pada pelo atual (art. 81). "El Supremo Poder de la Federación se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", consta do art. 49,

da Constttuição do México. 
"All Powers of government, Leglslative, Executive and Judicial 

derive, under God, from the people11

, estabelece a Constituição da J[rlan
da (art. 6Q), bem definindo o governo, que ''está compuesto de los tres 
Poderes", como e-xplana RAFAEl- BIELSA (24), resultante da independência 
e coordenação deles, a que se dá o nome de ponderação de poderes.

A Constituição do Panamá (art. 2Q) assenta que o poder ema.na do 
povo, o qual exerce o governo mediante a repartição de funções aos 
órgãos Executivo, Legislativo e Judicial. Sagazmente explanou KBLSEN 

que "a separação dos Poderes é contrária ao princípio democrático, que 
trata de uni-lof todos no povo". 

As Constituições do bloco socialista se manifestam, dentro de sua 
ideologia, no sentido inequívoco que precisamos acima. A da Uniã,o So
viética de 1936 (art. 3Q), seguida pela da Alemanha Oriental (art. 2·Q, 1), 
estipulava: "Todo o poder pertence na URSS aos trabalhadores da didade 
e do campo, representados pelos Soviets de deputados dos trabalhadores". 

(24) R. BIELSA - Régtmen de Facto y Ley de Acefalia, Buenos Afres, 1963, pág. 9. 
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A de 1977 (art. 2Q) determina: "Na URSS todo o poder pertence ao povo. 
O povo exerce o poder do Estado por intermédio dos Soviets dos depu.

tados do povo que constituem a base política da URSS".

A Constituição da Polónia (art. lQ, 2) esclarece que o poder pertence

ao povo trabalhador das cidades e do campo, explicitando (art. 20, 1) que 
o povo trabalhador exerce o poder estatal, por intermédio de seus repre
sentantes eleitos à Dieta, em sufrágio universal, igual, dfreto e secreto.

A Constituição da China (art. 3Q), mutatis mutandis, noo termoo da 
Lex Magna búlgara (art. 20, 1) e da checa (art. 2Q, 1) é do teor seguinte: 
"Tout le pouvoir de la RépubUque de Chine appartient au peuple". 

Algumas Constituições, como a da Argentina, avocam, para. o preâm
bulo, o conteúdo do preceito. 

Passarão outros mitos, como outros se esgotaram, como idéia-força, 
, mas o mito da Constituição não perdeu sua energia histórica, estando 

intacto, pelo idealismo que comporta e pela fórmula de liberdade que 
representa, porque "es el mito de1 hombre � tim� _!olunt.ad_ge 
vivir <;Ugnamente", como afirmou MAmo Jusro LóPEZ (26). Reflexo pul

san_te de um panorama polltico, em suas coordenadas históricas e econô
micas, de uma complexa realidade social, a Constituição que assim se
chama porque "organiza o constituye al pais politicamente.,, como di
gressiona DANIEL Cosro Vn.LEGAS (26), documenta um ritmo de vida, fixa 
,regras de conduta, enumerando direitos e estabelecendo deveres, dando, 
por outro lado, forma e movimento à unidade politica, i;ela montagem 
dos poderes. Nos termos da refutação de JAURÉs e TAINE, não deve ser 

" abstrata e metafisica, mas !ealista e_ expe1imental'.1Não p_qde ser fei� 
como asseverouDEMA:rsTRE, como o "relojoeiro faz um relógio", porque
deve traduzir o modus existéncialâõ_�tMC2.- ---

"As Constituições são expressão do caráter nacional, ma.s, por sua 
, vez, as Constituições modelam o caráter de quem se habitua a elas", 

assinala BRYCE (27), mostrando a inter-relação entre as Leis Básicas e os 
individu� 

AUMAITRE nota que a Constituição organiza os poderes e regula os 
direitos, acentuando JunsoN que "marks only the great outlines", sendo 
arejada síntese que define e limita o Poder Politico. "From its nature 
the proper scope of a Constitution is confined to the fundamenta.l.s", 
concorda PuTNEY (28). Por sua natureza, a Lex Fundamentalis se distín-
(25) M. J. LOPEZ - "El MJto de La eonstituclón", ln Rev. Arg. de Cíenc. Pol. nQ 1/87. 
(26) D. e. VILLEGAS - La Constituciôn de 1857 y sus Crfticw, Méx.lco. 1973, pãg. 7. 
(27) BRYCE - Constltucione3 Flexlbles 11 Constituclone3 Rlglda.,, Madrl. 1952, pág. 1:1. 

(28) PU'J:1'lEY - United States Constituticmal Hi.story and Law. Chicago. 1908, pâg. 14. 
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gue pelas características cie legitimidade, supralegalidade e permanência. 
Foi o plano de New Jersey que incorporou a disposição, posteriormente, 
consagrada como cláusula de supremacia, base do controle da constitu-

i 
cionalidade, e que �N, solarmente, assim explicou: ':Se a Consti
�ão_é a _lei StlPrema, não pod�r �ra 1ei que a contradiga ou lhe
�··. 

O princípio interessa, inclusive, ao problema da inconstitucionalida
de, no direito inglês, tendo razão PINTO FERREIRA (211) ao asseverar que 
um ato do Parlamento só pode ser considerado inconstitucional, quando 
"improcedente, inusual, arbitrário ou discrepante dos costumes políti
cos". Pondera IVA.IR NOGUEIRA ITAGIBA (3º) que, napesar de o Poder Cons-

1 tituinte se confundir com a legislatura ordinária, há uma consciência de
l, responsabilidade a impor limitações à atuação dos representantes do po

vo". Isso demonstra o acerto do registro de AFONSO ARmos (31) de que "a 
divisão clássica das Constituições em escritas e costumeiras não pode 
ser encarada sem relatividade". 

A estabilidade, pela elasticidade (não se confunde -essa com a 
flexibilidade), que lhe permite adaptar-se aos tempos, e não a imutabi
lidade da Constituição, é necessária à ordem pública. Veementemente, 
como era de seu feitio, PEDRO LESSA (82) denunciou os que pretendiam 
modificar a Lei Fundamental sem cuidar de a "conhecer e aplicar". É

/
indiscutível, contudo, a observação de BRYCE de que "a estabilidade de, 11 qualquer Constituição depende não tanto de sua forma, como das forças
sociais e•econômicas que a apóiam e sustentam", dos "fatores reais de 
poder" (LASSALLE). 

E evidente que o pensamento marxista tem uma noção diversa de 
Constituição, no que concerne à sua natureza, rotulando-a, na síntese 
de OsNI DUARTE PEREIRA(ªª) , como "o estatuto de coexistência pacífi
ca dos grupos em que se subdivide a classe dominante, para exercer, 

(29) L. PINTO FERREIRA - Da CQnstiluíçâo, pág, 82. Em contrário, RODEE, ANDER
SON e CHRISTOL - Introdução à Ciência Política, Agir, 1959, pág. 119. JORGE 
R. VANOSSI {"Introduocíón a los Sistemas de Control de la Constituclonalldad'',
1n La Ley de 28-2-80), considern possível o controle da legalldade e não o da
constituoionalldade, no direito britâruco, Contra a revisá.o. ANDREW WEINBER
GER - Li�erdad.es e Garantias, Forense, 1965. pág. 25.

C30) r. NOGUEIRA ITAGIBA - O Pensamento Político Universal e a Ccmstitutçáo 
Brasileira, vol. 2, Freitas Bastos, 1947, pág. 12. 

\31) AFONSO ARINOS - As Leis Complementares da Constituição, pág. 4. 

(32) ·. PEDRO LESSA - Do Poder Judiciário, Llv. Francisco Alves, 1915, pág. 11. ALCI
NO SALAZAR - Poder Judiciário - Bases para Reorganização, Forense, 1975,
pág. 29, ,. •

{33) O. DUARTE PEREIRA - Que é a Constituição, Ed. Civ. Bras., 1964, pág, 1'74,
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sem obstáculos, a sua ditadura sobre as elas.ses que não dispõem de 
meios de produção e vendem sua força de trabalho para sobreviver". 

ArusTÓTELEs, entretanto, já entendia o ordenamento constitucional 
como a organização que se atribui um Estado, regulando a atuação 
das associações politicas, determinando a soberania e designando a classe 
social dominante. 

Como rememora MARCELO CAETANO (84), têm querido alguns autores 
lobrigar, nas leis fundamentais do reino, superiores à vontade dos reis, 
o germe das Constituições escritas, e com efeito, tais normas, estabele
Cfilldo o regime monárquico e a ordem de sucessão dinástica, não podiam
ser modifica.das, livremente, pelos soberanos. DuGUIT (1111), a propósito,
faz distinção entre "lois du royaume" e "lois du roi", não tendo prer
rogativas o rei, legislador ordinário, de alterar ou revogar as primeiras,
sem "l'assentiment des états généraux". ULRICH HtraER distinguia entre
leis fundamentais tácitas e leis fundamentais expressas. Aquelas ju.stl
ficam a ordem jurídica, em geral, essas se relacionam ao jus -positum.
"En el primer caso son condición del E.5tado, en el segundo, con.secuen
cia", completa CARLOS MEJÍA GóMEZ (38). 

, A palavra "Constituição" designava, originariamente, lei, decreto 
1 ou ato 'baixados pelos monarcas ou pelo Sumo Pontifice. Parece ter 
sido o internacionalista VA'ITEL quem, pela primeira vez, lhe atribuiu 
o sentido moderno, opinando que incumbia à Nação elaborá-la, dife
rençando, ainda, o Poder Constituinte do Constituído, em seu clássico
tratado surgido em 1758. A superlegalidade já era reconhecida entre
os gregos e a normação constitucional identificou-se, por vezes, com o
governo e .mesmo com o Estado, achando muitos que ela decorre d�
frase "republicam constituere".

A Constituição que, no sentir de BENJAMIN AxzIN (ª7), tem por 
função primária "controlar los centros de poder polttico del Estado e

aquellos que aspiran a ocuparlos", apresenta-se, como já dissemos, como 
um feixe de direitos e obrigações recíprocos, vinculando o individuo à 
Nação organizada jurídica. e politicamente, tipüicando a forma de Esta.do 
e de governo, o regime político e o sistema de mando, regulando, ainda, 
os direitos públicos subjetivos. Por esse motivo, deve ser interpretada, 
segundo BLAK, "no sentido que melhor consulte e promova os grandes 

(34) MARCELO CAETANO - Breve História da$ Constituiçoo Portuuutsa.3, s• ed� 
Lisboa, 1971, pág, 12. 

(36) L, DUGUIT - Traíté de Droit Constituticnnel, 21 ed., 3º vol., pág. &t:l. 
(36) e. M. OóMEZ - Teoria de la Con.stituctón, Bogo�, 1967, pé.g. 62. 

(37) B. AKZIN - "El Papel de la Const!tuclón en el Esta.do Contemporànto", ln 
Atlántida, n9 32.
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objetivos que teve em vista". A Constituição de Malta, para obviar difi

culdades, interpreta-se a si mesma. 
JELLINEK sustenta (88) que, "na América, as instituições positivas 

precederam o reconhecimento solene de direitos, na iFrança o seguiram". 
• BRYCE vê, no Código Político, o "complexo de leis que compreendem
os princípios e regras pelos quais a comunidade se encontra organizada,
governada e definida". O decisionis1TW

1
de que fala ScHMrrr (é int.eres

sant.e sua distinção entre Constituição, que aborda questõeô básicas, e
leis constitucionais - eram emendas, pela Carta de 1937, art. 174, § 4Q -

que tratam de t.ema.s não substanciais, pregoeiro da urgência da auto
nomia da Teoria da Constituição), sem dúvida lhe é inerente, não pro
cedendo a crítica dos que o vêem como um produto dele. Quer seja
escrito ou não escrito, outorgado ou popular, rígido ou flexível (ou ple
biscitário, como em alguns cantões suíços), dogmático (ortodoxo ou
eclético), sintético ou analítico, codificado ou não codificado, originário
ou derivado, é ele, sempre, o ordenamento basilar de uma coletividade,
refletindo, como quer HEGEL (ªº), "l'organizzazione dello Stato e il pro
cesso della su vita organica".

TEóFn..o GAUTIER, com mordacidade, mostra o que uma iCarta não 
deve ser. O poeta visitava a Espanha, em 1840, quando, subtamente, 
deparando com uma velha inscrição que dizia: "Plaza de la Con.stitu
ción", observou: "esoo es una Constitución en Espafia, una pellada de 
yeso sobre gra,nit.o". 

Em compensação, o Conde SAIN'I1-S,IMON (4º) nos faz concordar que 
a melhor Constituição é aquela em que "cada questão de int.eresse públi
co seja tratada da maneira mais detida e mais completa". 

Pensamos que é possível o controle judicial dela. 

Dispositivos de melhor voltagem jurídico-política, que brigam com 
a sistemática constitucional, e com os emba.samentos do Código Político 
(como os arts. 152, § 5Q, como opinam NELSON SAMPAIO e RUBEM

NoGUEIM, que trata da perda do mandato por infidelidade partidária, 
e 181), à luz dos direitos fundamentais, podem ser considerados incons
titucionais, cor/10 sustenta Orro BACHOF, demonstrando a limitação do 
poder constituint.e, em face de normas supralegai.s. 

(38) G. JELLINEK - La Déclaration de Droit de l'Homme et du Cltoven, Paris, 1902,
pág. 91. 

(39) HEGEL - Lo Stato, Milão, 1965, pág. 35.

(40) CONDE DE SAINT-SIMON - De la Reorganizaclón de la Socledad Europea,
Madrl, 1965, pág. 61.
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SUMARIO 

1 - Preliminares: Consliluiçl!o sintética ou pormenoriza· 
da? - As Constituições lêm que se ajustar às caracterlstlcas 
nacionais - O caso brasileiro. 

li - Ponto de referência: a Constituição de 1967: A Cons
tituição atual, apesar de falhas e redundâncias, tem um espl· 
rito brasileiro, e, como tal, pode servir de base pal"8 uma nova 
Carta. 

Ili - Mudançu essenciais: Ê preciso vencer os tabus -
Nem liberalismo nem totalitarismo - O regime federativo não 
serve mais par� o Brasil - A Justiça e o Ministério Público 
devem ser nacionalizados - O Poder é um só, os •tuals "P<>: 
deres" do Estado sl!o meros ôrgl!os do Poder Nacional -
Conselho de Estado - Valorlzaçl!o do Leglslatlvo - Eleições 
indiretas - Voto de militares - Limitação dos Partidos Poli· 
tlcos - Polítlca migratória e planejamento familiar - Fortale
cimento dos Municípios - Delesa de nossas rlquez.as béslc1111 

- A aposentadoria compulsória precisa acabar - Integração
Estado x Universidade - Reeleição - Controle dos serviços
de comunfcaçl!o e divulgação - Uma república democnUtc11 e
cristã.

IV - Um projeto de Constituição.

Divergem as opiniões dos publicistas no tocante à maneira como deve 
ser uma Constituição. 

Uns defendem a tese de que ela deve ser o m_ais p_ossivel. sintéti�a,
constituindo um mero corpo de principios fundamentats, deixando-se � legis
lação ordinária, que não pode fugir aos princípios nela estabelecidos, a 



IV - o ensino religioso é facultativo; 

V - o provimento dos cargos das carreiras do magistério dependerá, sempre, de 
prova de habilitação, que consistirá em concurso público de provas e títulos; 

1 • VI - os programas de ensino serão uniformes para todos os estabelecimentos 
de ensino, oficiais ou particulares, e serão traçados pelo Ministério da Educação e 
Cultura. 

• Art. 189 - As empresas comerciais, Industriais e agrlcolas serão obrigadas a man
ter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre
os sete e os quatorze anos, ou concorrer para aquele fim, mediante contribuição do
salário-educação.

Parágrafo único - As empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas a 
assegurar, em cooperação, condições de aprendfzagem aos seus trabalhadores menores 
e a promover o preparo de seu pessoal qualificado. 

Art. 190 - As ciências, as letras e as artes são livres, respeitadas a ordem e a 
moral pública, a segurança e a soberania do Pais. 

Parágrafo único - O amparo à cultura é dever do Estado, que Incentivará a pes· 
quisa e o ensino cientifico e tecnológico, diretamente ou em convênio com os estabe· 
lecimentos de ensino. 

Art. 191 - Os estabelecimentos de ensino mantidos pelas Embaixadas de palses 
estrangeiros para seus nacionais deverão ter permanentemente hasteada, em lugar de 
realce, a bandeira do Brasil. 

§ 19 - Ê obrigatório, nos referidos estabelecimentos, o ensino da lfngua nacional.

§ 2C? - Os citados estabelecimentos deverão celebrar, condignamente, a data da 
Independência do Brasil. 

TITULO V 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 192 - Ao civil, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que tenha parti
cipado efet,ivamente em operações bélicas da Força Expedicionária Braslleira, da Mari
nha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército, são 
assegurados os seguintes direitos: 

a) estabilidade, se funcionário público;

b) aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso público;

c) aposentadoria com proventos Integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo,
se funcionário público da administração direta ou Indireta ou contribuinte da
Previdência Social;

d) assistência médica, hospitalar e educacíonal, se carente de recursos.

Art. 193 - Até que, por leis complementares, se proceda à nacionalização da Justiça 
e do Ministério Público, o Poder Judiciârio e o Ministério Público estaduais continuarão 
a funcionar com a estrutura e na forma atual. 

Art. 194 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis, nos termos que a 
lei determinar, a /eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes. 

Art. 195 - A lei estabelecerá a paridade de vencimentos entre os membros da 
Magistratura e do Ministério Público. 

Art. 196 - O estabelecido nesta Constituição em nenhuma hipótese prejudicará 
direitos já constituídos em razão de situações preexistentes. 

Ar!. 197 - Esta Constituição entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Direito Constitucional 

O direito não é ciência que se cultive com indiferença ao modelo de socie
dade onde .º h.omem vive e atua. Não é a forma social apenas o que importa, 
n'.as :m primeiro Iug.ar a forma política, pois esta configura as bases de orga
rnzaçao sobre as quais se levantam as estruturas do podeT. 

. Trata-se, ao mesmo passo, de estruturas e bases inarredavelmente tributá
nas de _uma �ert� táb�a de valores, que definem a ideologia, o direito e a
concepçao de Justiça VJgentes em cada período da História. Tomado o direito 
por esse ângulo de observação e análise, é de todo possível discernir com 
clareza os vínculos entre a ciência jurídica e a ciência política, nomeadamente 
entre o direito constitucional e a ciência que A1usr6n:u:s fundou há mais de 
dois mil a�os, cujo renascimento no século XX tanto há contribuído para uma 
compreensao melhor dos processos mediante os quais se rege a sociednde hu
mana. 

Em virtude precisamente de sua conexidade com a ciência política é que 
avulta a importânci� do direito constitucional nas horas de crise. Disciplina de
estudos fundamentais sobre a forma de Estado e de governo, a distribuição da 
competência entre os 6rgãos do poder e a garantia dos direitos humanos funda
mentais, o direito constitucional não pode ficar ausente do debate que se fere 
sobre o momento político nacional e sobre a necessidade de refazer, mediante 
um pacto social, as instituições arruinadas. 

Com efeito, o direito constitucional tem, desde as bases, uma dimensão 
política que não só o distingue das demais matérias do conhecimento jurídico, 
como faz impossível sua neutralidade ou alheamento diante das crises que en
volvem o Estado, a sociedade e a Nação. 11: no direito constitucional que a li

berdade deita raízes, e os valores da convivência ganham a segurança e a solidez 

das formas jurídicas e democráticas. 
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As épocas autoritárias foram sempre adversas ao florescimento do direito 
constitucional, tanto gue o Estado l\orn o reprimiu em nosso País e á ditadura 

, intentou substituí-lo nas cátedras pela Teoria Geral do Estado. Os regimes de 
força em geral se revelam estérejs, com a proibição do pensamento livre se 
refletindo na decadência da produção jurídica, A Alemanha de Hitler e a Itália 
de Mussolini jamais poderiam formar constitucionalistas. 

• 

Que livro importante de direito público veio a lume nas quadras do na-
cional socialismo e do fascismo? Até mesmo CAL SCHMirr, o perseguidor de 
l<ELsEN em Colônia, não escreveu uma única obra de valor nos anos em que 
vivia bafejado das honras e dos aplausos do regime de Hitler. Tudo quanto 
deixou de valioso na teoria constitucional foi produzido à sombra da Constitui
ção de Weimar.

Fora da liberdade, não há clima para o direito constítucional, pois ele é 
filho da Hberdade mesma, como a Wstória bem o demonstra. Seria deserção 
atroz e alienação inadmissível, se, na hora da maior crise por que passa o Brasil 
desde 7 de setembro de 1822, nós, juristas, nos omitíssemos perante o exame dos 
temas crnciais da conjuntura nacional. 

Quando os tecnocratas subiram ao poder em 1964 e sobretudo logo que 
sua influência se fez sentir culminante por ensejo dos anos do ''milagre", o regi
me, buscando um modelo de perpetuidade, deliberou ouvir cientistas políticos 
estrangeiros, nomeadamente americanos, como se a ciência política, desacom
panhaaa do direito constitucional, pudesse ministrar fórmulas de estabilidade 
a um sistema sem leis e sem apreço aos princípios mais elementares da demo
cracia, 

Depois do malogro da república autoritária, sustentada à base de Atos 
Iostitucionq.is, de efeitos que ainda atuam na desorganização geral da sociedade 
brasileira e na carência de um ordenamento constitucional legítimo, o descré
dito dá tecnocracia deu espaço à interveniência de novas forças, cujo poten
cial de luta abre perspectivas restauradoras para as vias representativas normais, 

Destas vias, 1964 nos afastou até hoje, fazendo indiretas, contra a vontade 
do povo, as eleições presidenciais, Os juristas têm diante de si graves problemas 
institucionais e se movem no campo das incertezas gue rodeiam o advento de 
um sistema pluralista e democrático. 

A !\ação quer o fim das influê_ncias oligárquicas dominantes e rebeldes a 
todo o ensaio reformista. A caminhaoa do País em cinqüenta e três anos de osci
lação entre a liberdade e a ditadura tem sido assinalada por inumeráveis difi
culdades, que marcam avanços e recuos no domínio das relações normais do 
sociedade com '! Estado, 

Quais são essas díficuldades? Vamos intentar expô-las, traçando o mapa 
dos problemas que obstaculizam uma participação mais efetiva do povo na 
condução de seus destinos. 

Temos de partir da verificação de que somos atual��nte um País devas.ta
do de crises, e as crises entendem com o Estado de Dire1to e o Estado soc1al, 
com a liberdade e a igualdade, com a segurança jurídica e a justiça - valores 
todos colocados em esfora de controvérsia e instabilidade. 

218 R. lnf. legisl. Brosílio o. 21 n. 81 jon./mor, 1984 

O Estado ck Direito

Que é o Estado de Dir�it?? Difícil �:fini-lo: ma� fácil sem dúvjda apontar
alg�ns de seus dados essenc1a1s. A_ estabilidade Jurídica congrt1ga dois aspectos
básicos: um forma� outro matenal, ambos de notável significado histórico 
correspondendo a distintas formas de Estado, conforme se acentue o primei� 
uu o segundo . 

São traços for�a!s .do Estado de_ Direito, consoante a concepção acidenta�
cntr_e . o�tros, o pr:nc1p10 da s61'.'.�açao _ de J?º�eres, a independência do Poder 

Jud1c1�no, a leg�lidade da admmistraçao publica, as garantias processuais e a 
proteçao consequente da pessoa humana contra o arbítrio do poôer. 

Todos esses traços patenteiam na organização jurídica da sociedade ums 
opção qualitativa, que não _ se_ en;o�tra, por exemplo, naquele conceito amplls
s1mo de que o Estado de Direito e sunplesmente o Estado-Lei ou Estado-Norma, 
sujeito a diversas variantes históricas, como foi sustentado pelo constituciona
lista alemão CARL Scm.m-r, um dos mais célebres juristas do a1,1toritarismo e da., 

ditaduras. Falava ele de Estado de Direito feudal e de Estado de Direito na
cional socialista, como se bastasse haver direito positivo para haver Estado de
Direi to ( 1). 

_05 elemen_tos f��ais introduzidos na estruturação do poder pelas Constí
t\!içoe� no�m�t�vas limitam o Estado e compõem um pressuposto da liberdade., 

ma� nao significam que todas as classes sociais deles se beneficiem nece:ssnria
rnente na escala dos interesses materiais, conforme já ficou de todo demons
trado durante a idade do liberalismo. 

Aos aspectos formais sucederam os aspectos materiais referentes à ronç. 
trução do Estado de Direito. Aqui a liberdade abstrata é substituída por um 
novo postulado - o da liberdade concreta, jungida a valores de justiça e igual
dade. os quais, buscados unilateralmente, resultariam na estatalidade social 
sem laços com a estataüdade jurídica. • 

. Sujeit�ndo o meio social a toda sorte de abusos e ingerências, essa estata
h_dade sena no espaço político um convite tácito a iteração dos regimes opres
sivos que fazem do homem coisa ou instrumento e não fim. 

Não pode, portanto, haver Estado social legítimo sem Estado de Direito. 
Da união desses dois componentes é que emana o Estado justo. dimensionado 
pela liberdade e pelas limitações do poder. 

Forma e conteúdo, o chamado Estado social de Direito, assim concebido, 
somente pode achá-los no mterior de uma Constituição, onde as relações entre

o cidadão e o Estado sejam reguladas juridicamente a partir do reconheci
mento e do respeito aos direitos humanos fundamentais.

J?ep?is �e tantos anos de n:enosprezo �is�emático do regime aos princípios 
constituc1ona1s neste Pais, a soc1ed�de bras1le1Ia, inegavelmente a maior vitima 
desse autoritarismo, já se persuadiu de que uma nova ordem constituciooa1 só 
terá legitimidade se vier do povo. Um poder divorciado da sociedade e hostíl 
(1) CARL SCHMI'IT, LegllllMt Und Leglttmltitt, 1932, p, 19 e 1934, p, 716,
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à soberania popular tem por única alternativa a força com que manter a obe
diência e a dominação. Não é à toa que a Lei de Segurança tem sido de mais 
prestígio e serventia para o regime do que a Constituição. 

Quando, porém, a autoridade se dilui por obra de pressões impossíveis de 
sufocar, provenientes da insatisfação do povo com seus governantes, faz-se 
n11ster reformar as instituições e procurar as fontes do poder fegítimo, em ordem 
a estabelecer um novo contrato social. Vejamos, todavia, se há justiflicativa 
para essa procura diante da crise com que o País ora se defronta. 

Os temas da atualidade, pertinentes ao Estado de Direito, ao Estado .Social, 
ao princípio federativo, à forma de governo e ao sistema representativo nos 
darão uma resposta a esse respeito. Passemos, pois, a examiná-los, se possível, 
todos. 

Desde a Independência, o Brasil forceja por fixar as bases de um ordena
mento constitucional que traduza o consentimento da sociedade e que limite 
o raio de ação dos governantes.

A Constituinte de 1823, ao organizar os poderes, se inspirou ma.is em 
.\loNTESQUIEU do que BENJAMIN CoNSTANT, mas ouviu nos debates tant01 o ar
gumento federativo como a tese unitarista da Coroa e foi mais sensível, no Pro
jeto Antônio Carlos, à independência dos Poderes do que à sujeição a um 
quarto Poder, o Poder Moderador da Carta outorgada. 

A promessa imperial de uma Constituição duplicadamente mais liberal se 
concretizou com o tempo menos no texto da Carta do que no exercício do poder 
e na realidade do Segundo Reinado. Foi aí, então, que se fez na monarquia um 
ensaio originalíssimo de governo parlamentar, interrompido pelo golpe de Es
tado de lq de novembro de 1889. 

A história constitucional hesita, porém, em asseverar se houve já Estado de 
Direito durante o Império, consideradas as ressalvas absolutistas dos artig;os 98, 
99 e 101 da Carta outorgada. O comportamento do Imperador, com suas oca
sionais abdicações à dimensão do poder pessoal, teria atenuado aquelas ressal
vas, mas isso constitui ainda matéria controversa. 

Não resta dúvida, contudo, que, desde a Constituição republicana de: 1891, 
nasceu no País uma espécie de Estado formal de direito, enriquecido em suas 
garantias por obra do talento forense de Rt.n, cujas lições de hermenêutica. cons
titucional, guiando os arestos do Supremo, cimentavam a doutrina brasj]eira do 
luibeas corpus. 

Ocorre, todavia, que o direito roçava apenas a epiderme do social, fiicando 
assim encobertaluma reaJ.jdade mais densa e mais verídica: a das oligarquias, 
que nenhuma revolução pôde ainda suprimir. 

A aliança dos oligarcas rurais com os bacharéis fez a relativa estabilidade da 
Primeira República: mas o Poder se revelou, como sempre, insensível à mudança, 
adverso à necessidade de reformas por via constitucional, acabando desse modo 
por abreviar a queda das instituições de 1891. 

O Estado formal de Direito ,teve seu fim com a Revolução de 30, derru
bado pelas armas tenentistas. O equívoco de 30 produziu um liberalismo de 

palavras, que buscou �anar o processo eleitoral e limpá-lo na forma, sem evitar
contudo que ele depolS se corrompesse com a representação material dos inte
resses em conflito e com a qualidade de representante que engendrou. 

A estabilida�e jurídica_ entrou em <:_rise com a primeira ditadura de Vargas,
qu�ndo as atençoes reformistas da Naçao convergiram para o princípio da esta
talidade social, cuja adoção nas leis marcou um novo período de nossa existência 
trazendo resultados alentadores para a jornada de concretização do Estado sociaÍ 
nas Constituições brasileiras. 

. D�as vezes b�scamos pela_s vias constitucionais legítimas assentar os dois
pnncíp1os, os qu3.1S, numa sociedade democrática não devem ser alternativ05 
nem caminhar separados: o princípio da estatalidade jurídica e o princípio 
da estatalidade social. 

A pr_im�i:a vez ocorre� esse ensaio na Carta Magna de 1934 e a segunda
na Co�shtuiçao de 1948. Ali, o elemento conservador, conjecturando que se dera

?er:n8:51ada atenção ªº; �ireitos �ociais, _nada fez em socorro da Constituição e, 
1�tim1d�do. �om a polem1ca das 1de0Jogias,. não trepidou em sacrificar a estata

lidade Jurídica acolhendo a alternativa parafascista do Estado Novo. 

. De?ois,. �m 1946, aco�!va-se a Constituição de simbolizar o statu que so
c_ial, a 1mob1üda_de, a lent1dao reformista, o inteiro descompasso com uma rea
lidade posta à vISta de todos, e que se retratava principalmente na indeclinável
necessidade de atravessar o mais cedo possível as fronteiras do subdesenvolvi
mento, 

As duas épocas constitucionais de 34 e 46 foram assinaladas por uma crise 
de adequação a novos valores e conteúdos jurídicos. 

. Mas n�nca se _poderá negar que por aqueles caminhos a sociedade brasileira
ten� padecido I'T!enos trau_mas e alcançado resuJtados mais expressivos em fazer
efetiva a estatalidade social do que seguindo as vias do arbítrio em 37 e 64. 
Aí as conseqüências foram funestas e desestabilizadoras para a ordem jurídica 
acarretando o divórcio do Estado e da sociedade. 

• 

Enq�anto,. p�is! não se opera� .ª reconstituciona1ização legítima do Pais,
a estataf1dade 1ur1dica, sendo precana e caótica, jamais consentirá um ava11ço
'firme das instituições na direção social. 
O Estado Social 

. Vejamos, a seguir, numa digressão rápida o perfil histórico da estatalidade
social em seu desáobramento nos períodos ditatoriais. 

. A ditadura do Governo provisório, após a Revolução de 30, inaugurou, como
Já asseveramos, o princípio do Estado Social no Brasil, aplicado principalmente 
às relações trabalhistas. Após o interregno da Constituição de 34, veio o Estado 
Novo de Vargas. A estatalidade social serviu, então, de escora à ditadura para 
manter um regime de supressão das garantias constitucionais e de aniquilamento 
das liberdades públicas e que representava a antítese do Estado de Direito. 

Finalmente, uma nova ditadura, em menos de 35 anos, instalou a terceira 
fase do autoritarismo republicano. Mais prolongada e não menos compressiva 
que a do Estado Novo, estampava ela a pretensão arrogante de conferir legiti-
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midade, por meio de um Ato Institucional, às partes remanescentes da Consti
tuição de 1946, Constih1ição que fora obra de constituintes do povo e que o 
golpe de Estado de 1964 aniquilou em seus fundamentos. 

O sistema autoritário, três anos depois de arrebatar o poder, produziu uma 
Carta constih1cional, elaborada por um Congresso sem legitimação popular para 
o exercício pleno da função constituinte e decepado já nos seus quadros repre
stmtativos pelas chamadas cassações revolucionárias de mandatos.

A crise constitucional se agravou com a Emenda nc:> 1 que o triunvirato 
militar, oriundo de uma usurpação de poder, promulgou em 1009, transf ortnaodo 
a Constituição num Ato Institucional de duzentos artigos. 

A ditadura de dez anos caiu afinal com a revogação do AI-5, a lei d,� anis
tia, as eleições diretas para Governador e a liberdade de imprensa, mas a :Emen
da nC? 1, que não sabemos precisamente se é Emenda ou Constituição, embora 
haja sido, com certeza, como já dissemos, uma espécie de Ato Institudonal, 
ainda permanece, e pior do que ela, a Lei de Segurança, esta sim, a verdadeira 
Constituição das dit-aduras. 

Durante esse período violento e repressivo, não só se pôs abaixo o edifício 
constitucional da sociedade brasileira, ou seja, aquele Estado de Direito, de 
cunho formalista e contextura clássica, herança de três Constituições re:publi
canas, senão também que pouco se fez para dar continuidade à obra de cons
trução do Estado Social emergente.

Muito ao contrário, o que vimos a esse respeito foi todo um progra;ma de 
retrocessos sociais, como os da política de habitação, da política salarial, da 
política desenvolvi.mentistas, fazendo pesar sobre a sociedade o 6nus inju:sto de 
5a.arifícios acima de suas forças. 

As di(aduras, em regra, têm seu Estado Social para compensar a quebra 
daa estatalidade jurídica; esta última, porém, não o teve. Quis fazer pela força 
o que a economia do liberalismo, sem estatalidade social, não poderia fazer
pelo consenso. Seu modelo coercivo, concentrador de renda e estatizante no
pior sentido, afogou o País numa crise de proporções jamais vis:as· Pr?iduziu 
uma dívida externa hum.ilhante, ao mesmo passo que pôs a Naçao de 11oelhos 
diante do Fundo Monetário Internacional. 

Se perguntássemos onde está o poder constituinte da Nação, clepo:is dos 
acordos danosos do FMI, a resposta que ocorreria ao País perplexo seria esta: 
na microconstituinte dos tecnocratas, ou seja, no triunvirato da área econô
mica, que repete o da área política, autor do "pacotão" institucional ele 1977.

A sociedad
EJ, 

em suas relações com o Estado, se acha, portanto, dim_imuída,
tanto interna como externamente. Não há, tocante a esses fatos, soberan1�L rela
tiva quando se trata dos supremos interesses nacionais. Ou a soberania é ou 
não é. No Brasil do FMI ela não está sendo, mas poderá voltar a sê-.Jo no 
Brasil do Congresso e da sociedade, se o povo tomar em suas mãos a titula
ridade e o exercício do poder supremo que os tecnocratas usurparam. 

Como fazê-lo? Aqui está o remédio: por meio de uma assembléia ;nacio
nal constituinte. 
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A Questão Federativa 

Vimos, pois, a estatalidade jurídica e a estatalidade social, referidas ao 
contexto da crise brasileira. Vimos um Estado de Direito frágil, e sem futuro

até que se restaure a legitimidade constitucional do poder. Vi.mos também 
um Estado Social que perde substflncia e peso, padecendo recuos e atropelos. 
Vejamos, agora, se com a forma de Estado é menos grave o desastre das insti
tuições, já que vamos analisar o sistema federativo qual ele hoje se apresenta
em face da realidade brasileira. 

As três ditaduras repubücanas do século XX foram manifestamente ant.i
f ederativas, centralizadoras e unitaristas. A primeira procrastinou a reconstitu
cionalizaçiio e feriu as autonomias; a segunda incinerou as bandei.nu dos

�stados-me!°bros; e a terceira transformou o governo de cada Estado numa 
mterventona federal, com o processo da eleição indireta. 

O problema federativo, em termos mais profundos, não é unicamente uma 
<J\lestão de mudar leis, alterar competências, suprimir, repartir ou instituir 
tr1butos, senão que abrange por igual a fonnação de uma consciência federa
tiva exemplar. 

, !fão haverá .fe�eralismo autêntico sem novos métodos de gestão da coisa
publi_ca, sem variaçao no comportamento político, nos hábitos de governo, naJ
relaçoe� entre os podere,�, _ no eg�ísm.o dos corpos intermediários, nas praxes
centralizadoras, na educaçao part1dána, na cultura política das camadas diri
gentes, que não sabem efetivamente o que é uma Federação, nem possuem 
espirito federativo bastante para que possa aquela forma de comunhão de 
�veis de governo funcionar satisfatoriamente. Não haverá, tampouco, federa
Üsmo com governantes afeiçoados a exercer o poder pessoal e a absorver com
petências. 

O sistema federativo inclina o homem e os grupos a valorizarem a liber
dad� e ,as auto�omias, ao passo que o centralismo unitarista gera efeitos COtl· 
trános na mechda em que tolhe as faculdades criativas e fomenta as depen
dências. 

O iederali.smo não desmembra nem separa, senão que mantém a união dotodo, com um grau mais elevado de consenso, unificando assim as diversi-
dades e solidarizando as distinções. 

No Brasil, todas as aventuras autoritárias e centralizadoras do poder se 
fizera?1 s�mpre às expensas da sociedade e dos interesses municipais, estaduais 
e reg10natS, duramente -sacrificados. 

A repúbüca unitarista a que fomos reduzidos, além de conculcar a auto
nomia dos Estados, entronizou o tecnocrata, um ente que vê a sociedade como 
máquina e o homem como objeto; um calculista que perde por inteiro a noção 
de humanismo e universalidade. Ora, foi exatamente a casta dos tecnocratas a 
que mais conspirou no exercício do poder para desfazer o que ainda restava 
de nossa organização federativa. 

A propósito da crise da Federação, declaramos, há alguns anos, em entre
vista ao jornal O Estado de S. Paulo, que "nas federações deste fim de século 
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JOSF: íl:OCO, PÃES LANDIM, RICARDO IZAR, �IMAO l!fi3SJN 
VALIUR CMIPP!LO, ANTONIO CARLOS tOlfOER RBIS, OARCY fOZZ>.1 • 
JARBAl3 PASSARINHO, JOS8 LUIZ MAIA, VIRGILIO TAVOAA, ADY1,80K MOTTA, 

PRANCISCO ROSSI&T 
11 º', 1 608 • 
21216190lt!IA Bll 
614837IEU BI\ 

CONTlNUANDO HE.118.\G6M••• 

178 • 93•8)•117•,. ADOLFO OLIVBI�J SIQUEIRA 
CAMPOS, JAMIL HADDAD. 

PAJtLAHENTARP.S J.USP.NTES1 !J.HIR GABRIEL, CARLOS M08CON?, CIO CARVALHO 

FERJ(ANDO BJZBUA COELHO, PERNAHt>O QASPARIAN1 PBltlfAHDO K!lflIQUB 
CARDOSO, JOAO KBRHMANN NETO, JOSB 1RBIRB, JOS� O!JIALDO, 
JOSB R!CHA, JOSE SERRA, MILTON Rl':16 1 RENATO VIAIIIIA 1.• 8BVlllO 
GOMES, sIOMA.Rrno.a. ssixAs, APONRS ARrnos, ANTONIO cAJU,os HtNDBS 
THAME, CHRISTOVAH CHIARADIA, t· ctRe10 OLIVEIRA, J081 JORGE, 
JOSE THOl'!AZ NONO, MARCONDES GADELHA 1 PAULO PIH! T!JL, G!RSON PERES, 

OAS1'0!1E RIOIII 1 AROLDO LIHA, ANTONIO l'ARIAS, 

RESULTADO! SIM• 31 
NAO • 60 

, • " - Dl:!ITAQUf; APRF:SF:tlTADO Pt:Lo DF:PUTAOO_Hr.1,SOI( rosu, 

® ti_ 1•,U:.SJ. C(.t:n:uoo I PROPOE GUE TODAS AS ..!&ll. g A1'.Q!l F'f,0.f� -e.. 
RCPCi<�!:'l'r.S 1\0S !H::�llQª-._QQ_l:IQYF'J.I, AOS. QI.Rfil'F.9� .IunA.l.liAQO.B.ES, 
F: AA ft,f.:H:kv · . .;;,() DO tlF: IO 1.."!BIF:NT.f:, SP!J Af1 SUBMETIDOS .\_BEFERJ:lll2Q. 
(•Çf''Jw\!<, nr. ;t,r. QUF: -RF;QÍJ'lR0IOO POR UM IIUKERO 'IGUAL A MEIO POR CE!ITO 
DO f.Lr:ITOJ...\CO :IACIOIIAL. • A WPO!<'!'AIICIA DESSE DF:STA QUP. ESTAR IIA POSSBILIDADE DE 
ABRIR AA l'AR'l'tCIPACAO POPULAR A DF!CISAO ULTIMA OS: LEIS E ATOS QUE 
r::rvoLvn: os Dt!<ElTOS HUMAIWS' os DIREITOS TRABALHISTAS E AA 
1:A.1rtrTF:r1<.:AO DO :!F:IO AHBIEHTF:, IMPECIHDO DESTA MA&IRNEIRA, ABUSO 
?OR PAkTF: D�J PCD��ES FEC�RAIS QUf. MUITAS VEZES IIA O REFLETEM O 
UJTP.l<ESSE DA MAIORIA DA POPULACAO, 

PAJtLAHENTARE8 . ALl'RF.00 CAMPOS, ALUIZIO CAMPOS, 
RTUk D TA • , LOS SAIITANHA, CELSO DOURADO, CID CAltVALIIO, 

0-:C ., F<::lREIRA Lll!A, l'ER!IAIIDO Df.Zf:RRA COELHO, JOAO CALHON, 
JCAO 11::i-::1:A1111 1/F:TO, Josr. l'OGACA, JOSE PltElRE, JOSl'l GERALDO, 
JOS0 1c::ACIO r�:RC(F:lRA, JOSF; RIOHA, J09l'l ULISS!S Df: OUVEIIIA, 
�!!LTON C:F:IIJ, t/ELIJOII CIBSON, PIMP.IITA DA. Vl:IGA, RAIKUNDO !IBZP:RRA, 
RODRIUUf.3 PALMA, TEODORO HP.NDF:S, VIRGILOASIO D! SENHA, 
JOSP. COSTA, CHAGAS RODRIGUES, Al:CIO IIEVP.!l, HIRO TPjIXf:IRA,
JOSE t!ARMIHAO, AtlTO!IIO CARLOS H!l!IDP.S THAflE, ARNALDO. PRIETO,, 
CARLOS ClflARELLI, ER/,l.DO TIHOCO, IUOCEIICIO OLIVEIRA, JOSE JOí<GI':, 
JOSE: LlNS, LUIS r.DUARDO, HARCO?lDES OAOELIIA, OSCAR CORREA, 
OSVALDO COF.Lllú, RICARDO PIUZA, :JAl{Pf1A CAVALÇANTI, E!IOC VIEIRA, 
JOSE T!IIOCO, JOII/IS PINIIEIRO, GILS01' MAHCADO, ANTONIO CARLOS 
1:0llDli:R RP.I!l, DARCY POZZA, GflRSOll PERF:S, JARBAS PA8SARINKO, 
JOSP. LUIS MAIA, VIRGILIO TAVORA, P.llOC VIEIRA, JOSE 'l'INOCO, 
JO!l,\S PIIIIIP.IRO, DIGO, DF:POIS OFl VIRGILIO TAVORA SEGUEI ADOLPO 
OLIVl'lIR.\. SIQUP.lRA CAMPOS, 

4 

PARL/l�F.IITARlr.S AUSP.NTP.r.1 ABIGAIL FEITOSA, 1,LHIR OABRIEL, 
t.NTOIIIC BIIITC, Dr::!!'.'!A!füo CABRAL, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 
FF..!UIAt:oo LYkA, PRl\tlCI5CO PINTO, IBSP.N PINHEIRO, MANOEL MOREIRA, 
OSVALDO LI11A FILHO, RE:IATO VIAIINA, IJf:VERO GCHf:S, WILSON MARTINS, 

sror�SO AP.!110�, ALCF.!II GUERRA, ALUISIO CHAVES, CHRISTOVAM 
H!I\MBíK, �D�E TAVARES, PRANCISCO Bl!HJAMIH, JOSEH LOUJtENCO, 

JOSF: S/1.NTMIA OF: VASCOIICF.LOS, JOSfl THOMAZ NO?lO, MAl!IO ASSAD, 
PAULO Pill!:NTEL, DRAIIOAO MONTEI.R� LUIS INACIO LULA DA SlLVA, 
AllT0!:10 Pi\l!lAS, 

RE!lULTADOl :Jlt1 • 29 
11.\0 • 54 
AUSTP.IICAO • 01 
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1 • 3 - IJE!:TOUf: APk�:St::IITADO PELO DEPUTA.DO ll,F:LSOII lllJU.M 
(PBPll .RM. corm:uoo, MSCGll.llô...LJtm:;u1T1YA.fOf..Ul.t1R...M....t.f,L.IW /rRoc�;s:;êJLEGI!iLATIVO, DESDF. ou� APRESEIITADA U.QfQSTA SUBSCRITA 
POR l!�A_MIL _r.Ll':I_To�r.s �Q_IHlll� 

A n:PO!,TANCIA DP.:Jsii: DF:STAOUB, TAMBEM APRESF.NTADO COMO 
t:l�ENDA POPULAR, F:S'fAll NO ,.ATO DE PF.RHITIR AO POVO APRESF:NTAR 
PROJF:TOS Df: LEI 110 LEGISLATIVO DP.Stf: OUP. SUBSCRITO PCR SETEIITA KlL 
ELF:lTOR!':S, Dr. ACORDO cor-: o DF:!.TAOUF:, DEPOIS DE APRf:SF.MTADA A 
PROPOSTA POPULAR C CONGRP.SSO TF.RAH UM PRAZO MAXIHO DE CF.IITO E 
OITEIITA DIA5 PAP.A DISCUTIR F: VOTAH-LA F.H CARATER PRIORITARIO, r, 
CASO IIAO SP.JA VOTADO, A PROPOSTA PASSARAII AUTOHAT:fCAf!ENTE PAIIA 
SF:SSAO SF:GUINTB OU PMA PRif,(F:lRA Sf:SSAO 011 Lf:GISL,\TURA SUBSEQUENTE, 

PAULAJIE!ITAkES � ALFREDO CAMPOS, �RTUR DA TAVOLA, 
CELSO DOURADO,"cnlcARVALJIC, F:GIDIO PP. Rf:ÍRÃ LíRA, (5'\ 
r!::l!IIAUDO BF:ZF:l<RA co�;LJIO, JOAO CtJ.f,(otl, JOSE JOGACA, Josp; l".REIRr., \::;/ 
JOSE IGt:AClO FF.RltF:IRA, JOSF: RICIIA, JOSE ULISSE5 DE OLIV&IRA, · 
!(Al!-IUI/DtJ Bf:ZE:RRI\, RODl'<ICUF:S Pi\Ll�A, THEODORO l'-ENDE!i, 
VIRGit.DASIO DE: :;r.1•WA, �IICHEL Tf:1'.��R, lll"Q!ISO ARlllOS, ALCEIII GUEkRA, 
,\ld;i\L:>O PllH:TO, CARLOS CHIARELLl, F:RALDO TÍHOCO, lNOCF:IICIO 
OLIVr.IRA, J05E JOIWB, JOSP. LIIIS, LUIS EDUARDO, MARCOl:OES GADELl!A, 

MARIO ASSAD, OSVALDO COELHO, RICARDO PlUZA, SAIIDRA C�\'Al&ANTl, 
ENOC VIF.IRA, JOSE Tnmco, JOIIAS PINl!ElRC, GILSOII HÂC ÃDO, 

AIITO!:IO CARLOS l::OIIDf.R REIS, DARCY POZZA, GERSOII PERES, JOSE LUIS 
l'.f.IA, VIRGILIO TAVORA, JOAQUIM Df:VILACQUA, LADQl,FO Ottvr,I� '<;)SE !:,\RIA F:YMAEL, 1 JA!UL IIACDAD,I PARLA�F:NTARES AU,rF.!ITF:Sj Hil'I GAOR 
i.,!:: AllTClllO Bl?lTl'O, DF:�NARDO 
CABRAL, C,\I<LCS ZANTAIIIIA, f'ERIIAIIDO HEIIRIQUE CAliDOSO, Fl<RANCISCO 
PI::TO, ID!l!c:ll Pli:HF:rno, JOSF: GERALDO, P.AIIOEL MOREIRA, 
!HLSON GIBSOI:, 'kF:NATO VIANIIA, sr.vr.Ro GCMf.S, \.'ILSOtl MARTINS, 

ALUIZIO CIIAVllS, AfJTOI/IO CARLOS MF:IIDES THAY.F:, CHRl!iTOVAl'. CHIAHADIA, 

F:DI-IE TAVARES, Jl'R.ANÇISCO BENJAMIM, JOSE LOUREIICO, JOSE SAIITANA 
Dr. VASCONCELOS, JOSE THOAZ NONOH, OSCAR COR.REA, PAULO PIMENTEL, 

GASTOIJE RIGHI, LUIS INACIO LUl,A DA SILVA, SIQUl!:IRA CAMPOS, 
ASTOIIIO l'ARIAS, 

RESULTADO! SIM• 39 
NAO • 44 

1,4 • DESTAQUE APRESF:NTADO PELO DEPUTADO WR&STUf FERI/ANDES 
� SP), CONTEUD01 TRANSFERIR PARA A COHP&!ENCIA PQ CCNGRESSQ 
/lACIOt:AL, OUVIDO O CONSELHO NACIONAL DE COHUNICACAO, �AR 

�éó�éESSÕ�S, Ef.RMISSOES, MJ!ORIZACOES DE SERVICOS DE R�fVSAO 
so1:ÕRA ou �g J!Qfill E IHAGEllfili � ESSE DESTAQUE , DEVERAS IMPORTANTE, POIS ACABARIA 
COM A EXCLUSIVIDADF: -DO MINISTRO DAS COHUNICACOES NA PERMISSAO DE 
SP.RVICOS DE RADIO E TV , g PORTA!ITO, COM O CLIENTELISHO POLITICO, 
ASSIM COMO DEHOCRATIZARIA ESSF: SERVICO NA MEDIDA EMQ UE SUA 
A\JTORIZACAO POSSE DEFIIIIDA PELO CONQRgsso NACIONAL, 

PARLAMENTARES !;ONTRAI ALJl'REDO CAY.POS, ANTONIO BRI'no, 
l;

ARTUR D� 
TAVOLA� CELSO DOURADO, CID CARVALHO, EGIDIO Jl'E.RREIRAIHÃ, 

'--.,: -FERNAíroo BEZERRA COELHO, JOAO HERHHANN N!TO, JOSE 01!:RALOO, 
� JOSE lONACIO FERREIRA, JOSE IICHA, JOSB SERKA, JOSE ULISSES 

• \ OE OLIVEIRA, 11/"'Ll!Otl CARNEIRO! r:r.LSON JOBIM, PIM!!:NTA DA VEIGA, 
;��Í RAIMl.lllDO BE ZERRA, RODRIGUES PALKA, THEDORO MENDES, 

-... VIRGILDASlO OE SENA, WILSON MARTINS, MICHEL -TSME.R, ISRAEL . 1 PIIIHEIRO, DELIO BRAZ, EUCLIDES SCALCO, ALUISIO CHAVES, 

L,�i CARLOS CHIARELLI, EDHE TAVARES, ERALDO TINOCO,. r.RANCISCO 
..., <l BEIIJAY.IM, JOSE JORGE, JOSI'! LINS, , JOSE SANTANA DE VASCONCELOS, 
�..._ LUIS EDUARDO, MARIO ASSAO, OSCAR CORREA, OVALDO COELHO, 

PAULO PIMENTEL, 1.SA�'DRA ÇA�ALCA?lTI• ENOC VIEIRA, JOSE TINOCO, 
•. · PAES LAIIDil1, JONAS PINHEIR , 

�
§!MÃO l!ESSIHà JOPRAH ,aEJAT, 

ANTONIO CARLOS IONDER REIS, ARCY POZZÃ,..-GERSON PERES, 

1. 

�·: 
)�. \ 
. { 

1 ' 
1 ,, 

1 h. 

JARBAS PASSARINHO, JOSE LUIZ HAYA, ,ADILSON ,MOTTA, FRANCISCO ROSSI, 

GASTON!l RIOHI, ,ADOLFO Ol,t'lll''T'll'A,\ JOSE MARIA Z'YHAEL,· ANTONIO ,ARIAS. 

··-·---··· � 
PARLAHBNT/iRES AJl5EHTfi§r ALl-!IR GABIEL 1 AL17IZIO CAMPOS, 

'@ BERNARDO CABRAL, CARliOS MOSCOIII, CARLOS SANTANNA, 
CRISTil,A. TAVARES, l"F:RIIAIIOO OASPARlAN, FERI/ANDO LYRA, 
PRAHCISCO PUITO, lBSr-N PINIICIRO, JOAL CAU!ON, JOSfl: JOGACA, 

JOS� PWf.IR�, MANOEL MOREIRA, HAalO LIMA, MILTON REIS, 
RENATO VIAIIA, SEVERO GOl-:Ell 1 \Ji!'OITSO ARI!IOS t' ALCBNI GU!:RRA, 

A?lTONIO CARLOS 1-!P.NDCS THAME,A.RNALDO PRI� O, CHRISTOVA>I CHIARADIA, 

IUOCP.tlCIO OLIVEIRA, JOSE LOURENCO, JOSE THOMA.Z NONO, 
MARCONDES OAD�LHA, .RICARDO FIUZA, VIRGILIO TAVORA, JOAQUIM 
BEVILACQUA, SIQUEIRA CAMPOS, 

RESULTADO! SIM• a5
IIAO • 56 
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nos mantivermos abatidos, inativos e desarticulados. 

Daí a necessidade de nos revermos, reagirmos, nos unir 

r.,os <.l<: novo, para nos sustentarmos mutuamente e, depois 1'e uma 

aná�ise metódica, traçarmos, em conjunto, estratégias compatI-

\'t!is. Não será fácil. Mas representa um desafio a ser assumido. 

Quanto maior, portanto, for o número de militantes e 

lidaranças dos diferentes setores e provenientes de diversos es 

tados e municlpios, mais rica será a discussão, mais 

a divulgação dos resultados deste seminário. 

eficiente 

Sua presença, a da sua entidade sao imprescind!veis . 

� i�portante, porém, que todos estejam bem informados sobre seus 

ubj�tlvos: nao se tr�ta de uma caravana de massa para exercer 

�r�ssão, nem de ato público, mas de um espaço para realização de 

ur:1..i avaliação que forneça elementos orientadores de urna ação. 

Para podermos montar o seminário sobre bases reais ne 

cessitamos ter uma previsão do número de pessoas. Nesse senti

do, estamos, em anexo, enviando uma ficha de consulta prévia so 

bre a intenção e possibilidade de participação individual, ou da 

entidade e com quantos representantes. Preencha-a e devolva-a 

até a data nela indicada. 

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO: 

l - Realizar um levant?.mento, o mais sistemático Pº!

sivel, dos avanços (em especial das •novidades") e das insufici

incias do Projeto de Constituição aprovados pela Constituinte 

em 19 turno. 

2 - Capacitar lideranças e formadores de opinião de 

todo o Brasil a divulgar essa análise em suas regiões. 

r 

- - l<lentificar ou avanços que se tornará defender no

29 turno rle votações (contra as e�endas supressivas qu� 

õpresentadas). 

PARTICIPANTES: 

serao 

Lideranças e formadores de opinião idenfiticados pe

los Plenários, Comitês e Movimentos Pró-Participação Popular na 

Constituinte dos Estados e Municípios e, evidentemente, pelas en 

tidades que regionalmente os integram: representantes d�s e�en 

das populares. 

NUMERO ILIMITADO, cada entidade se responsabilizando 

pelos deslocamentos e hospedagem dos seus respectivos convidados 

representantes. Participação aberta� outros interess�dos que 

venham por sua própria conta. 

DATA DE REALIZAÇÃO: 

Entre o 19 e 29 turnos de votação, talvez entre cs 

dias 15 e 30 de �aio, em data a ser fixada e comunicada em prtx! 

ma correspondência, quando se puder ter uma previsão m�ls �xata 

do término do 19 turno (é necessário que seja após o 19 turno, 

não somente para se poder analisar o resultado final, mas t��oém 

e principalmente para se poder contar com a participação de Cor3-

tituintes). 

SISTEMA DE TRABALHO: 

1 - Apresentação de análises, tema por tem�, neste �2 

mento sendo definidos (não necess_ariamente coincidindo com titu 

los e cap!tulos do texto constitucional), por �xemplo: Trabalha-

dores, Educação, S3Úde, Participação Popular, Direitos Indivi-



·:(oJ,1.1lS e Col�t.ivos, Sistema de G0verno, Regime Econtlco, Refor 

;.J5 /,;r5r1.3, Urbana, etc. 

2 - Tempo para questõ�s e esclarecimentos, após a a-

rr�s�ntaçio de cada tema. 

3 - Síntese final sobre os avanços a assegurar absolu 

LJ:'.��t� no 29 turno. 

4 - Apresentação de propostas e sugestões quanto às 

:�rmas de açao para obter esse resultado; eventualmente, articu 

l .JÇ)O cc alguma(sl in1ciativas(s) de caráter nacional. 

APRESENTADORES: 

Constituintes com conhecimento mais preciso e tletalha 

do de cada um dos temas, respeitando-se o princípio da represen

taç3O pluripartidária. 

lOORD[NAÇÀO E AUXILIAR[S DOS TRABALHOS DE MESA: 

Repr�s�ntantes das entidades organizadoras. 

DURAÇÃO: 
Três dias completos. 

LOCAL: 
Se possível, auditório Petrõnio Portela, no Senado F:

dcral, ou auditório Nereu Ramos, na cãmara dos Deputados, ou Uni 

versidade de Brasília como segunda alternativa. 

PRODUTO FINAL: 

As discussões com as bases, no retorno; um jornal t!

blóide de 12 páginas, retratando as análises feitas e as deci-

. " 

-
AMARRAÇAO DEFINITIVA DE PONTOS EM ABERTO: 

Envio de uma segunda leva de correspondência, no fir..u 

de abril, inicio de maio, com ficha definitiva de inscrição, co 

municações a respeito de data, local escolhido para o seminário, 

esquemas alternativos de alimentação e hospedagem, texário 

vado e respectivos expositores. 

apr� 

ENDEREÇOS E TELEFONES PARA INFORMAÇOES1 (mantenham-se informa

dos) 

- SECRETARIA NACIONAL DOS PLE�ÃRIOS PRÔ-PARTICIPAÇf.O

NA CONSTITUINTE;. 

Nota: 

Rl,!a Visconde do 
T�lefone (021)

{021) 

- CEAC - UNB

Rio Branco, 54 - Rio de Janeiro 
205-6161 (Regina) 
222-98�2 (Sandra) 

Campus Universitário - Asa Norte - Prédio da reito
ria - 39 andar - CEP 70910 Telefone (061) 274-5915

{Lúcia ou Glória) 

Somente para esses 2 endereços deverão ser enviadas as 

fichas de inscrição 

- CEpAC - Rio - Tel. (021) 242-9693 (Floriscena)

- IBASE - Rio - Tel. ( 021) 286-0348 (Emanuel)

- FASE - Rio - Tel. (021) 285-2998 (Zilea)

- INESC - Brasllia - (O 61) 226-8131 ou 226-8093 (�blra) 

- DI�P - Brasília - (061) 225-9704 (Márcia)

MULTIPLIQUEM, DIVULGUEM ESTE SEMINÁRIO! 



S[l.1,J�U\RJO NAClütU\L SOGíl[ Pr·WJl 10 DE COt61 llUJÇAO 

í lCHA DE ItHEt�ÇAO DE Pf,Rl lClP/�Ç1l.0 ( l!WlVlDUAL ) 

NOM[: 

ENDlREÇO COMPLETO ( RUA, CEP , MUNJC!PJO , UF ) 

ENTIDADE A QUE PERTENCE : 

NOTA: DEVOLVA ESTA FICHA AT( 31J.-OL ABRIL AO CEAC - UNB 

BRASlLIA OU A SECREJARIA �ACIONAL DOS PLENARIOS 

RIO 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE PROJETO DE CONSTJTUIÇAO 

FICHA OE INTENÇAO DE PARTICIPAÇAO { DE ENTIDADES) 

NOME DA ENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO { RU�, CEP, MUNIC1PIO, UF) : 

NOMERO OE PARTICIPANTES QUE CONTA ENVIAR: 

NOTA: DEVOLVA ESTA FICHA AT( 30 DE ABRIL AO CEAC - UNB 

BRASlLIA OU A SECRETARIA NACIONAL DOS PLENARIOS, 

RIO. 



- CONSTITUINTE

S�.CkETAklA NM'IOIJAl 
DOS PlENAklOS l'kÓ rARTlCll'AÇAO 
r:>PULAR NA CONSTITUINTE 

�E.". l tl.�R l O NACIONAL SOBRE O PROJETO DE CONSTITUI ÇAO 

;l::�c1v.3 e organização: 

J ., :: í I F 1 : ,\T I v ,\ : 

Plenários, Comités e Movimentos Pró

-Participação Popular na Constituin-

te; 

e as seguintes entidades de assesso

ria: 

- CEAC - �entro de Acompanhamento da

Constituinte da UNB 

- IBASE -Instituto de Análises Sócio

-Econômicas t 
�t'..� 

- CEDAC - Centro de .ASFs saor-ia Comuni

tária 

- DIA? -Departamento Ir,teri;indical

de Assessoria Parlamentar 

- l NESC - Ins t, uc Estuc.os SÕ::1o-f.ccnân1cns

- FASE -Federação de Assistência So

cial e Educacional 

AI NECESSIDADE DE UMA AVALIAÇÃO OBJETIVA= 

��o podemos f1c3r i mircê somente das noticias da im 

1 1 ...-r.s.l , .. ,..1 n..,:;�10 confinados ã apreciação de um único tema do texto 

•· :-.,a 1 t,1.,.;1 .)r.a l em vot.3çâo, sob pena de formarmos uma opinião Pª!.

-cial ou env1ezada. 

2 

Trabalhamos com as emendas populares as mais diversas 

e, temos agora de, com a ajuda de pessoas competentes, verifi 

car, através de wna análise comparativa e sistemática, até onde 

o Projeto de Constituição que está saindo do forno conseguiu ab

sorver, nessa fase, as demandas contidas nas emendas populares 

e de que maneira representa ou nao um avanço fa�e às Constitui

ções de 1946 e à vigente. 

E obrigação e responsabilidade nossa, militantes e � 

ducadores politicos que somos, evitarmos julgamentos apressados 

ou setorizados, Pachorra e seriedade para pegar "o texto i un 

nha", mastigá-lo ou decifrá-lo, é um passo essencial para tr�ns 

mitirmos, com segurança e furdamentação, nossa visão sobre a to 

talidade do Projeto de Constituição às bases dos sindicatos, das 

associações, das paróquias ou movimentos a que pertencemos, 

Em hipótese alguma podemos repetir atitudes displice� 

tes que se caracterizem por: NÃO LI, NÃO GOSTEI. 

B) NÃO PODEMOS ENTREGAR A RAPADURA:

se todos os argumentos a que nos referimos já justif! 

cavam O seminário, sua realização dobra de importância a partir

dos efeitos provocados pelas votações do dia 22 de março que co� 

cederam às forças conservadora� (militares, palacianas, e empr� 

sariais) tudo o que elas queriam naquele momento, sobretudo os 

5 anos para os futuros presidentes, forte indic.ltivo para se as 

segurar a mesma duração de mandato para o presidente Sarney. 

Esse reavivamento da articulação das forças de dire!

ta apresenta ótimas condições para interferir inclusive nos ava�

, d primeiro turno, com mais facilidade ainda se
ços ja aprova os em 



B) NAO PODEMOS ENTREGAR A RAPADURA:

Se todos os argumentos a que ·nos referimos já ju� 

tificavam o seminário, sua realização dobra de importância a pa� 

tir dos efeitos provocados pelas votações do dia 22 de março que 

�oncederam às forças conservadoras ( .militaces, palacianas e e� 

·presariais ) tudo o que elas queriam naquele momento, sobretudo

5 anos paro os futuros presidentes, forte indicativo para se as

segurar a mesma duração de mandato, para o presidente Sarney.

Esse reavivamento da articulação das forçns de di 

reita tem ótimas condições para· interferir, inclusive, nos avan 

ços já aprovados em primeiro turno, sobretudo se nos mantivermos 

abatidos, inativos e desarticulados. 

Daí a necessidade de nos revermos, reagirmos, nos 

unirmos de novo, para nos sustentarmos mutuame�te e depois de 

uma análise metódica, traçarmos em conjunto estratégias compatí 

veis. Não será fácil. Mas representa um desafio a ser assumido 

Quanto maior, portanto, for o número de militan 

tes e de lideranças dos diferentes setores e provenientes de di 

versos estados e municípios, mais rica será a discussão� mais 

eficiente a divulgação dos resultados deste seminário. 
1 

Sua presença, a da sua entidade são imprescindí 

yeis. É importante, porém, que todos estejam bem informados so 

bre seus objetivos; não se trata de uma caravana de massa para 

exercer pressão, nem de um ato público, mas de um espaço para 

realização de uma avaliação que forneça elementos orientadores 

de uma ação. 

Para poder�os montar o seminário sobre bases reais 

necessitamos 1ter uma previsão do número de pessoas. Nesse senti 

do, estamos, em anexo, enviando uma ficha de consulta prévia so 

bre a intenção e possibilidade de participação individual, ou da 

entidade com quantos representantes. Preencha-a e devolva até a 

data nela indicada. 
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4 - Apresentação de propostas e sugestões quanto 

às formas de ação para obter esse resultad�; eventualmente,uLa� 

ticulação de alguma ( s ) iniciativa ( s ) de caráter nacional. 

APRESENTADORES: Constituintes com conhecimento mais preciso e

detalhado de cada um dos temas,, respeitando-se o princípio da 

representação supra-partidária. 

COORDENAÇRO - E AUXILIARES DOS TRABALHOS DE MES�: 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS 

DURAÇAO: Três dias completos. 

LOCAL: Se possível, auditório Petrônio Portela, no Senado Fe 

deral. Universidade de Brasília como segunda alternativa. 

PRODUTO FINAL: As discussões com as bases, no retorno; um jo� 

nal tablóide de 12 páginas, retratando as análises feitas e as 

decisões tomadas. 
. e 

AMARRAÇAO DEFINITIVA DE PONTOS EM AOERTO : Envio de uma segunda 

leva de correspondência, no final de abril com ficha definitiva 

de inscrição, comunicações a respeito de data, local escolhido 

para o seminário, esquemas alternativos de alimentação e hospe 

dagem, temário aprovado e respectivos expositores. 

ENDEREÇOS E TELEFONES PARA INFORMAÇOES: 

SECRETARIA NACIONAL DOS PLENARIOS.PRO- PARTICIPA 

ÇRO NA CONSTITUINTE. 

Rua Visconde de Rio Branco, 54 - Rio de Janeiro 

Telefone ( 021 ) 205-6171 ( Regina ) 

( 021 ) 222-9832 ( Sandra ) 

CEAC - UNB 

Campus Universitário - Asa Norte - Prédio da Rei 

teria - 3º andar - CEP 70910 Telefone ( 061 ) 274-5915 ( LGcia 

ou Glória ). Somente para esses 2 endereços deverão ser envia 

das as fichas de inscrição. 

CEOAC - Rio - Tel. ( 021 ) 242-9693 ( Floriscena) 

IBASE - Rio - Tel. ( 021 ) 286-0348 ( Emanuel )

FASE - Rio - Tel. ( 021 ) 285-2998 

INESC - Brasília- Tel. ( 061 )226-8131 ou 

226-8093 ( Moura )

DIAP - Brasília -Tel. ( 061 )225-9704 ( Márcia )

-
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SEMINARIO NACIONAL SOBRE PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

FICHA OE INTENÇAO OE PARTICIPAÇAO ( INDIVIDUAL) 

NOME: 

ENDEREÇO COMPLETO ( RUA, CEP , MUNICIPIO , UF ) 

ENTIDADE A QUE PERTENCE : 

NOTA: DEVOLVA ESTA FICHA ATf 30 OE ABRIL AO CEAC - UNB 

BRASILIA OU A SECRETARIA NACIONAL DOS PLENARIOS 

RIO 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

FICHA DE INTENÇAO DE PARTICIPAÇAO ( DE ENTIDADES) 

NOME DA ENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO ( RU�, CEP, MUNICIPIO, UF ) : 

NUMERO OE PARTICIPANTES QµE CONTA ENVIAR: 

NOTA: DEVOLVA ESTA FICHA AT� 30 DE ABRIL AO CEAC - UNS 

BRAS1LIA OU A SECRE�ARIA NACIONAL DOS PLENARIOS, 

RIO. 
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CON STITUI1'JTE 

SECRETARIA NACIONAL 
DOS PLENÁRIOS PRÓ-PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NA CONSTITU INTE 

S.UBSf DIO FORNECIDO
ELO INESC 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE O PROJETO OE CONSTITUIÇAO 

INICIATIVA E ORGANIZAÇAO : Plená:rios, Comitês e Movimentos Pró-

JUSTIFICATIVA: 

-Participação Popular na Constituinte e as se 
guintes entidades de Assessoria: 
FASE NACIONAL, IBASE, INESC, DIAP, CEDAC ( Cen 
tro de Assessoria Comunitária ) e CEAC ( Centro 
de Acompanhamento da Constituinte na UNB ) 

A) NECESSIDADE DE UMA AVALIAÇAO OBJETIVA :

Não podemos ficar à mercê das notícias da impre� 
sa ou mesmo confinados à apreciação de um único tema do texto. 
constitucional em votação, sob pena de formarmos uma opinião 
parcial e enviezada. 

' ·� Trabalhamos com as emendas populares as mais di 
versas e temos agora de, com a ajuda de pessoas competentes, ve 
rificar, através de uma análise comparativa e sistemática; até 
onde.o Projeto de Constituição que está saindo do forno canse . 
guiu absorver, nessa fase, as demandas contidas nas emendas 
pulares, de que maneira representa ou não-um avanço face 
Constituições de 1946 e à vigente. 

p�
às 

E obrigação e responsabilidade nossa, militantes 
e educadores políticos que somos, evita�mos ·julgamentos apress! 
dos ou setorizados. Pachorra _e seriedade para pegar "o texto à 
unha'' , digeri-lo ou decif�á-lo é um passo essencial para trans 
mitirmos, com segurança� fundamentação, nossa visão sobre a to 

"talidade do Projeto de Co"stituição às bases dos sindicatos, as 
sociações, paróquias e movimentos a que Rertencemos. 

.. Em hipótese alguma pode�os repetir atitudes que 

se caracterizam por: NAO LI, NAO GOSTEI. 



OBJETIVOS DO SEMINARIO: 

. 

1 - Realizar um levantamento,. o mais sistemático 

possível dos avanços ( em especial das "novidades'' ) e das insu 

ficiências do Projeto de Constit.uiç�o aprovado pela Constituin 

te em 1º turno. 

2 - Capacitar lideranças e formadores de opinião 

de todo o Brasil a divulgar essa·análise em suas regiões. 

3 - Identificar os avanços a serem defendidos no 

2º turno de votações ( contra as emendas supressivas que serão 

apresentadas ). 

PARTICIPANTES: Lideranças e formê1dores de opinião identificados 

pelos Plenários, Comitês e Movimentos Pró-Participação Popular 

na Constituinte dos., Estados e Municípios e, evidentemente, p� 

las entidades que regionalmente os integram; representantes das 

emendas populares. 

NílMERO ilimitado, cada entidade se responsabill 

zando pelo. deslocamento e hospeclagem dos seus respectivos con 

viciados representantes. Pa,rticipação aberta a outros interessa 

dos que venham por sua própria conta. 

DATA DA REALIZAÇAO: Entre o 1º e 2º turnos de votação talvez en 
()/ il.- /'7 tX.(_ :fVN#O 

tre os dias • em data a ser fixada· e comunicada

em próxima correspondência, quando se puder ter uma previsão 

mais exata do término do 1º turno ( é necessário que seja · após 

o 1º turno, não somente para se poder analisar o resultado fi 

nal, mas também e, principalmente, para se poder contar com a 

participação 
1
cte Constituintes ) . 

SISTEMA DE lRABALHO: 

1 - Apresentação ele análises, tema por tema, ne� 

te momento sendo definidos ( não necessariamente coincidindo com 

títulos e capítulos do texto constitucional ) por exemplo: Tra 

balhadores, Educação, Saúde, Participação Popular, Direitos ln 

dividuais e Coletivos, Sistema de Governo, Regime Econômico, Re 

formas Agrárias, Urbana, etc. 

2 - Tempo para questões e esclarecimentos, após 

a apresentação de cada tema; 

3 - Síntese final sobre os avanços a assegurar ab 

solutamente no 2º turno. 

• 1 

• 1 



III. Quanto aos instrumentos de participação popular que deverão constar da nova

Constituição:

l. Com relação à açao popular

1.1 Possibilidade de a ação popular ser movida, tanto por pessoas físicas (in

divíduos) como por pessoas jurídicas (associações, sindicatos, etc •••• ) 

1.2 Ampliação das razões que. poderão determinar a ação popular. 

1.3 Isenção de qualquer tipo de pagamento pelo autor da ação popular quando 

este for pessoa jurídica, mesmo que a ação popular seja julgada improcedente. 

2. Com relação à iniciativa legislativa

2.1 Possibilidade de conjuntos significativos de cidadãos apresentarem proje

tos d� }�is, inclusive emendas constituc�onais, ou submeterem leis em vigor 

a referendum popular. 

3. Com relacão aos mandatos eletivos

3.1 Criação de mecanismos para que os eleitores possam revogar mandatos que não


estejam sendo cumpridos de acordo com os interesses coletivos. 

4. Com relação à defesa da Ordem Constitucional 

4.1 Independência do Ministério Público dos poderes governamentais, e recursos

que possibilitem a defesa dos interesses coletivos e da ordem constitucio

nal. 

IV. Quanto a determinados conteúdos da Constit:uição 

1. Estabelecer, inclusive para o funcionalismo público, a liberdade e a autonomia

sindical, a extinção_progressiva do imposto sindical e o direito irrestrito de

greve. 

2. Limitar a jornada de trabalh� em 40 horas semanais.
-

3. Destinar os fundos públicos captados para a construção de moradias, exclusiva

mente ao atendimento das necessidades de habitação das populações de baixa re�

da.

4. Vedar o uso de recursos públicos, captados com fins específicos, em programas

que não aqueles para os quais foram captados.

5. Proibir o uso de recursos públicos para subvencionar atividades lucrativas no

campo da saúde e da educação.

6. Proibir o uso dos recursos públicos na indústria armamentista.

7. Garantir o ensino gratuito em todos os níveis.

8._Criminalizar a prática da tortura.

�'··· 
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9. Criminalizar a prática da discriminação racial, sexual, ideológica e religi.Q_

sa.

10. Criminalizar a especulação com bens e serviços essenciais (alimentação, saú-

de, educação, transporte e moradia).

11. Criminalizar as ações que prejudiquem o meio ambiente e a preservação dos re

cursos naturais.

12. Fixação de limite máximo para a propriedade rural de qualquer tipo, continua

.. .
.. .. 

e descõntinua e pertencente a mesma empresa ou núcleo familiar .

13. Fixação, de imposto progressivo que promova a expropriação, em 5 anos, de ter

reno urbano não edificado de área superior a l.OOOm'.

14. Estabelecer o instituto da perda sumária da propriedade urbana ou rural em 

casos que a lei dispuzer.

15. Estabelecer a isenção de impostos sobre a+imentos básicos.

16. Estabelecer a isenção de impostos sobre casa própria, quando esta tiver

uma metragem ãté 60m 2 e for destinada à residência do seu proprietário. 

17. Estabelecer a igualdade entre os conjuges, tanto em direito quanto em deveres,

na administração do núcleo familiar, em relação à prole, patrimônio e repre

sentação legal da familia.

18. Estabelecer a objeção de consciência para o serviço militar com alternativa

de prestação de serviços no atendimento de necessidades sociais.

19. Revogar, sem indenização, as atuais e proibir novas concessões de lavra a em

presas ou p�ssoas jurídicas estrangeiras.

20. Equiparar a classe política aos trabalhadores em geral, no que se refere às

formas de remuneração de seu trabalho.
# 

21. Eliminar e proibir todo e qualquer tipo de privilégio fiscal em funções gove.r..

namentais (no poder executivo, inclusive forças armadas, legislativo e judi

ciário).

22. Reconhecer os di.rei tos das nações indígenas no que se refere a demarcação e

garantia de seu território, ao usufruto do solo e subsolo, à preservação de

sua identidade cultural e garantias de plena cidadania .
I 

23. Proibir o Estado de operar serviços de informação sobre a vida particular das

pessoas exceto na esfera policial ou militar.

24. Extinção do Senado e adoção do uni-cameralismo.

25. Que sejam submetidas ao Congresso Nacional as condições de negociação da dÍvi

da externa e da assunção de novas dividas, respeitada, em qualquer caso, a Cf!.. 

pacidade financeira do povo brasileiro.

Plenário Nacional - Pró-participação popular na Constituinte.
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SUGESTÕES I'RELlMlNARES DE ÍTENS PARA A 

PLJi.TliFORH.Jt HÍNIHA - Dos candidatos à Constituinte em São Paulo

(a serem revistos e comp!etados dia 19 de Setembro pela Comissão do Plenário) 

I. Quanto ao funcionamento do Congresso Constituinte:

1. Que o Congresso Constituinte tenha prazo de um ano para concluir seus trabalhos.

2. Que os senadores eleitos em 82 tenham direito a voz, mas não tenham direito a

voto.

3. Que as entidades da sociedade civil, afins com o-s-temas tratados, sejam sempre

convocadas a participar das discussões das comissões do Congresso Constituinte.

4. Que seja garantido, através de legislação específica, a expressão dessas entid.§.

des sobre esses temas, nos j9rnais, rádios e redes de televisão, durante os tra

balhos do Congresso Constituinte.

5. Oue o Congresso ConsLituinte acolha propostas de normas constitucionais, subs

critas por um numero significativo de cidadãos.

6. Que durante o funcionamento do Congresso Constituin,te a :.função J_eg.i,,slativa -d-rdi

nária seja exclusiva do Congresso.

7. Que a promulgação da Constituição seja condicionada a referendo popular e seus

itens controvertidos submetidos a plebiscito.

1I. Quanto a nova Constit:uição como um todo

A Constituição dev�rá: 
l. Ser redigida em linguagem simples, acessível e·precisa, sem ambigÜidades de COI!.

cei tos.

2. Ser marcada pela opção.de descentralização do poder da União, em favor da auto

nomia dos Estados e Municípios.

3. Garantir, através de instrumentos ·específicos, a participação da sociedade:

3.1 Na definição de polit.i,.cas e orçamentos governamentais em todos os níveis e

setores. 

3.2 Na fiscalização dos atos do poder público, em todos os seus níveis e seto

res. 

3.3 No controle de todas as ações públicas ou privadas de interesse coletivo. 

4. Acolher e ampliar a lista de direitos indivjduais e coletivos já consagrados iQ

ternacionalmente, criando instrumentos·efetivos que garantam e promovam esses

mesmos direitos.

5. Assegurar que todas as normas que se referem aos direitos fundamentais sejam

aplicáveis imediatamente,. independentemente de regulamentação.

6. fixar um prazo m_áximo para a regulanientação das normas que assim o exigirem. FiQ

do esse prazo, a regulamentação resultará de decisões judiciais solicitadas pe

lo Ministério Público ou por qualquer cidadão.

. I ••• 
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"Lll!Í?IO IH.:HltHA TEXTO' 
•Para substituiçü, do§

foi <.lcstacaJo o § 2 <lo ur 
com cXt.:lusi"'10 uus ex· ressoe 
"terceiros" 

ROlHlHTO AUGUSTO 
• Dostoco<lo o 

tuir o S. 30 da

. . 

·.

§2�
art

.. 

·rtx·fo •
<lo Pro 

69 du 

Projeto 1 1/\ 11 

9 da cmcndi.J 2P2038-1 
, úl! uo Proj , 11 A 11

, 

11 inclu:;ivo 11 utó 

Projuto 11/\ 11 

cto 11A 11 para substi
cr.ienda 2r. 2038- l 

1. 

'·'· 

e 

I_!'fll 1.ú .. lJ. -�-.f!(ci t 11 1 o 1 - ( Co n t. )
Ar_l ._ (l_h � .. 211 

o H se a <lo i n J e II i .z: ar iÍ o e e n <l e n :.i <lo por
erro judiciú r io, u�sim co:rro· o sc:ntcnci:ido
l\ u e (i i.: 11 r p r e s o n l em tl o tempo i n <l i e a <lo na
scntc11c.1, 

Art. ti<?, § 2� 
Niio haverií prisiio civil por dívida, 

�;,ilvo a Jo rcspon!i:ÍV�l pelo °ina�ímp;cmen�o 
voluntário e inescusavcl de obngi.lpO ali
mentícia e a do dcposit5r�o infiel.

� rt ; (1 9 ..1 § 3 o 
O preso tem direito a it.!c'ntifioção 

<los r�spons5v�is por sua prisão ou interr� 
patório policial, 

. Art, ti9, §31 
· Ninguém sod pri-vJdo de qual.quer �os

·:icus úiroitos por motivo i.le crcnça r<:;li�io-
s;i ou dl! convicção filosófica oü _polit1c:ii_
salvo se ;is invocar para eximir-se <lc obnga
ção lci;al .i .to<lQ�·:t 1�pos�a e r�cusar-sc a. cur.i
P ri r p r e s ta ç ão a l te rn a n v a , f 1 x a d a era l_ e i • (
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JOSÉ GENO f NO Nl'.TO 
CARDOSO ALVES 

• i:u siio rcquu r i
°
J.i 

e· Constituintes UON 
"( AGClO Dli· UORUAtuu 

l::Ml�llll/\ .. 

i\U'l'Olt 

2lU!l-l {Conr.l 

Tl:XTO l'roj ,"A"ll1 1,1 1 S:\l l 
,\ ltl-!l MAllClO HllAGJ\ 

122·I-B JOSÉ Gl:NOfNO NETO 
TEXTO l1roj,"A"(ü9,§}l pi1r1:
e I os· r, spcc ti vos uutorcs 
1=ÃC!IO ,t ANURAlH; 
Ol' l!lll(!I Ja 211-ousn-ú)

VI.RGll,DÁSIO UE Sl:NNA TL:XTO• Projc_to 11·A"
•ucstacaJo � S 3 Jo ar • b9 para substituir
oi 33 <lo urt, • 9.<lu c1 en<la 2P02038-l 

.ou.a 14�1' FEUNANUO LYRA
2 til• PAU LO 'lA!lZ UI\ 

TEXTO Projeto "A'' 
l070-9 P1\UI.O ZAHZUll 
ZOla-1 A�lV UOM1NGOS º COLU'l'l VA 

• r-u,ão

1' 

·e

,1 

vo·r,,ç"Ao 

(111\'I'/\) ;,. , /:1�/llU l"l_.. l .! 

Tl::X'fO J\l'HOV J\00 DISPOSl'rlVO 

T rTu LO 1 t - C: u p í t ;.;.11
..:.
l .;:.o

_;..
__;_( ..=.C .;:.

o
.:.:.

n
..:.

t
..:., .:..l 

' .. 

•·

t.Ll . .:_ ��Lll 

I: livre a exprcss:io d:i ;.tividatlc in
rclcctuol, artístii.:a, cicndfic:i e de comu 

'nical,"i°io, inJcpcntlcntc Jc c.:cnsura ou li1.:en: 
<;a. Aos ilutorcs pcrtc1;cc o <lircito exclusi 
v o tk u t i l i z a ç ii o , p u li I i e a ç ii o o Lr r e p r o tl u ..; :i Õ 
d e S li a S O b r a � , t r a S H1 i' S S l V C 1 :.i U S h C í J C i í O S 

p e I o te 111 p o que a l e i f j x:1 r . r. ::is segura <la a 
pr01ci;�o,nos tcr111us J:i lei, ;:is particip:ições 
indiviuu:iis cm obras c.:olctiv:is e ;i rcproJu
ç�o d;1 í:a;igc11: e v1n hu111:i11;1 1 inclusive nas 
ucivid;iJcs J1.:s'lortivas. Será Jss1.:gurado aos 
crL.Jdor0s, int�rprctes e às rcspcetivas re
prc:-t:ntaçõcs sintli�:.iis e associ;1.tivos o di-
:· e i t o J e r i s c 'a l i 2. o ç ii o s o b r e o J p r ove i t J r.; e n -
to e�o11Õ:n ico J;.is obr;.is que criarem-ou de que 
participarem. 
�� ..!_�.J._l_ll 

A l e i :.i s s e 1: u r a r á · :.i o s a u t o r e s tl c i n v e n -
tos inJustri ais privilésio tcr.:por�ri9 p ;:;r � 
d' sua utilii;iç�o, bem co:no protcpo ::s cr1:i 
i;õc::; in<lustr i:.iis, � 1.Hoµriec.lac.le das marcas: 
;ios no:,.cs ·<lc c:nprcsas e a oucros siinos ci� 
tintivos, tendo e� vista o int�tcssc social 
<lo País e o seu desenvolvimento tecnológico 
e cconõmico, 

�- u<:.i....J_2i 
fados c�m direito a receber <lo� 6rg�os 

!) Ú \) \ i t: O S i li f O rtll a Ç Õ C S J t.! i l) tl! r' C S S C f) :J rt i C LI l a Í 

cnlctivo ou geral, ressalvadas a4uclos cujo 
�i·gi lo s1.:j;1 ia1pr1.:scin�ívcl à 50!:;urança <l:i so 
l'.le<li.luc t.: Jc. t:sc;.;Jo, As inform:içõcs rc,;ucrI 
·<l il 5 ser� o p r e s t ;J d;; s no p r �/ o e! a lei I s (', ';) p � n ;-
d e r�sµonsabilida�c. \ 
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-

• Substitul o S . S Jo ai t,69 <.la em, ZP02U:Hl-1

-; 

lSll' Ncl.SON CAP.NElH O 2038-l AFlfo UOMlNGOS(Col.) 
*Destaque ela § 38 <lo ,HI. 69 pHn suprcssi.o
das expressões •· 1a forn I da lei 11 � 

•. 

-

1. 
1. 

VO'l'/\ÇÀO

( 11/\'I'/\}, ,1.J Ài.!. /1111 
M/\PA D�MONSTRI\TIVO 

_r'I,. IJ

'l'f.XTO l\PllOVM)O DISPOSITIVO 

TÍ'l'ULO 11 - Capítulo (Co11t. l 

�. --� �� 3 :1 
f: a l o u o s ;1 s s <: g u r" J o o d i r e i t o <l e p e t i -

ç;io ;rns Poderes hÍblit:os cm <lcfes:i <lc <lirci 
t U $ O li C O n t r ;1 i ] l! � a l Í U a d l! O li J b t; S O d C p O d'c r 1 

bt.:111 \.'.01110 u obtcni;:.io <lc certidões junto a re
partições públic�s, para defesa de direitos.
u csclJrccimentos _de situações de interesse 
pessoal, intlcpcn<lentcmcnte de pagamento de 
taxas. 

Art. 69, § 36 

Nenhum brasilcirÓ' sera extraditado, sal
· YO o natur�iliza<lo, o;n caso de c.riw.c co;;:u::i 

· jir,1tie�<lo ant�s <lo n:ituraliz::içi:io ou de con
provauo envolvimento cm tráfico· internacio
nal ilícito c.lc t.lroga� entorpecentes > r..1 for 

• r,1a da lei, 

Ar·t. u�_Ll?. 
N3o ser� l:oncu<li<la extradição :Glce -e:Stt:i!�.-. -

gcircs por crir,1e político ou rle o,pim.E.o .. 

Art. 69, § 38 

Concedcr .. se-á asúo ;político .. 
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1cxto apresentado\de-- ,,, 
Res�lu_çao' n9 3, qe 1

. . 

. 1 

-

1 
' 

: : 3 3 t:

1 

-
EMENDA 

AUTOR 

2038-1 (Cont.) 
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'l'EX'l'O AP!lOV]I.DO DISPOSI:'IVO 
.:.. 

TfTULO II - CA?fTLlLO I (Cont.)

Art, 69, § t; 1 
1 

1., 

' 
•., 

É gara�tido o direito de herança.

,' 

Art .. 69, 5 39 

É Ju����idc· o ài�eito �e ?�º?ric�ace. A

propricd��e atc��eri � s�a :u�cao sa=�al. A

lei 2stab2l2c2ri o o��cec����:8 s��ê c�sê��0

priaç�o por nece�si�2.de o:.: ut.:._2.ida�e · �{!jl .i:

ca; cu po� :�te�2sse social, �ecia�:e j�s��

_. • � � �...: :'!a n � ., - "; ,..... ::> - e� : ""h _j :. .. �o .;.. :, S - ;l 1 '/; -
e 0r'2·J_2. -•-�'- , __ .:::1yc.:U "''·' _.,.,e_. ) - -.. ::, __ -

• 
- - --- ,.;-- - --- ...... _1"'\ ..... .;-, � ;I""'\ :-- • 

dos OS Cc.SuS u • ._;\•_::, 1. 0S .,ê::,1.c. �-.,S� ... ._J_ç-.._,._ ... 

... :..., .... y.; � --�bl' .......... ,_; __ ").,.:-� ;: ;:1t .... ('Y'\�,.J;_ 

c2.�o e� Dt..: .. _r� .. __ , 1 ..._ v _., __ ,t ..... J••-, t,;.. '--L-· _.._._ 

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

d2 co�:�:��:e �:�e�� �s�� :�o:�:eda=a sa:':l-

culãr,. ê ss�3ur��a ac �ro��iQ:r�io inceni:a-

,ç�o ul�2r:o�, Sé ho�ve� ���o. • 

1-:-::-t , � :::, , § .: 2 t 
- . . s·_·_! 

A s�c�ss20 �e �a�s ca es:�a�z���os

t�cdos �o =�as�� Sê�� �ê6���=� p ê �� _ e � b�a- \
_., . • - • . . -- J 

s�le� ""' '° e- b::.-;-,c:.o e.o co;-."'·-z.:: e..: cos --- , 

1;.o·s ... ;;�si·i- 2 i;�;� - s2�p:::-e �t12 � :::1es �âo. sêja j
r.:i.is :�voréval a lei pessoal_ �o C.:. _çu,us. 1 

• ,., 111' e o ô 11 3 . 

:::.,r ...... ,.. . > - , 
.. ,_e_i,,Q .., ;::;1i.\ 

: ::s: 2.óJ :_:::-0::-. .J 112r2., :-.a :::rr..2. e.a .., .... 

�af��� �� :c�s��ic.J:',

.:.... -::· � \ 3 y ' §. 1; :+

_,·1 ..:--""-� 
•.. --- .e... t;;J 

( 



. / .. . 

•. ,�.ss::::•IIJLSit\ Nl\CIO!U\L CON5TITUINTB
.,... 

PLENARIO REUNIÃO 

f,;:SULTADO

s H 

·.

'i o f, 027 011 

o 

OESTl\QUE

AUTOR 
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1266� NELSON CARNEIRO
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1552- JOAQUiM SUCENA

1566-' NELSON CARNEIRO

2038- AflF.DOMINGOS 
'' COLETIVA.· . . 

n Fusâci requerida 1elos respectivos autores

· e Con·stituinte BONifl CIO DE ANDRADA.• 
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VOTJ\Ç?\'
- MAPA

(011.'l'JI.): ·O� /02/80· FL. 14 

TEXTO l\Pll0V2\DO DISPOSITIVO

TÍTULO II Capítulo 1 (Cont.)

. 1 

Art . 6 9 , § 3 9 .

Votação adiada. ( Resolução n9 3 / 8 8, art. lú)

Art . 6 9 , 9 ti O
' . 

A pequena propriedaàe ru�al> assi� defini-

d l . . d d t b lh d . , - .f' - - � l. 

a em ei, -es e qL:e rc. a .. a a p e -º .. e. ... - ia> 

n�o-será objeto cc penhora para pa ga�ento de

d�bitos deco�ren�es de sua ativicace p�oduti

va. A lei definirÍ os mei6s de financiar o 

seu desenvolvime��o. 

,' 
' 1 

1. 

1 
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FERNANDO LYRA TEXTO Proj, ''A" (G'?, §43 ) 
JOLIO COSTAMILAN 755-4 J0LIO COSTAMILAN 
GIDEL DANTAS 1556-5 GIDEL DANTAS · ·. 
COLETIVA 2038-1 AFIF DOMINGOS 

�Fusão requerida pelos 1asoectivos autores e 
o Constituinte BONilÁCIO.Dl ANDRADA.

.. 

. . 

-

.. 
: ·' 

.. 

\. 

. . . 
,· . 

JOP.0 PAULO·. TEXTO Proj. 11 A 11 .·(:
5Ç1, 547)

COLETIVA 2038-1 AFIF DOMINGOS 

fusão requerida 1 elos rc spectivo·s. autoras .e 

o Conatituin1:a BONil ÁCIO D · ANDRADA. · · . • '. {.'

Aditiva. da pa:rágl afo ·ao ax-t, 6<i". · . · � 
. . . 

1" 

. . • • i ' 

., 

. . ...

... 
. •. 

. .

i' Art . 6 9 , !:i li s ·.
.. Todos podem reunir-se pacifica�ente, Se� 

armas, cm locais ?bcrtos ao pÚ�lico, in�2�2�-d d .., ,, - . .,. J • cntemc_ntc e au .. or1zaçao, ex1r.;1.vel. -prev:..o 2.-

viso 5�ilutoridade. O direito de reuni�o n�o 
pode ser usado p2ra frustrar outra re��iao, 
pr�viamente convocada para o �es�o locGl, 

. Art. S 9, 5 1� 6 · 

S plenà a· lib'erd2.de de associação :::::>-:-2. 

r1ns licitos, vedada a d�·car�ter oara�ill�ar 

A criac�o de associaç5es e coo�2raiivas i��2-

pende de autorizaçio, vedada a� interferincia

esta tal · ern. seu, 'funcioname;1to.: 

Art .. 6 9 
1 

!:i 11 7 
As associações sÓ pod�rão·ser· CO�?�lso

'!'iamcnte dissolvidas ou ter suas ativ�ca��s 

suspensas por decisão judicia� tra�sitada e�

,·. julgado . 

f.rt : . 6 9 2 § ·4 8 

Ninguém poderá ser cc�pe�ido a associar

se.ou a permanecer associado� . 

Ar:t. 69, § 

is ehtidadas associativas, quindo ex?�ª!
famente autorizadas, �im legitiraida�e pa�a ��

.p�es�ntar seus 'filiados o� juí:o ou fc�a ce:e 

. . . 

-
( 
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1119� RICARDO FIUZA 
. · 

·1, COLETI �A 
1531-0 RICARDO FIUZA 
2038-1 AFIF DOMINGOS 

'O 

f 

�Fus�o requ��ida pelos 'espectivos autores e

o Constituinte BONIF�CIO DE ANDRADA� abrangendo 

o §35 da Emenda n9 1>31-0 e o §50 da EmBnda C0l�

tiva n'? 2038-1, i • "·, 

-

JOÃO AGRil?INO 

..

.. 

T.exto Proje:·.:o 11�11, a.rt.69,
§50 pa�a aditar co�o
parágrafo à .Dnenda �
l�tiva n9 203a .. 1

- ..

. ...

. 
. . 

15 O 3 ú ?ern�do P.enrique C.ardosc
1', COLETIVA 

1 S 13 -1 f cr:1ando Ec.r.riq�� Caroos•. · '

2038�1 AFIF DOMINGOS 

12 S O\'; :-ux Rosenrrann' (com apoia
• r ente do Constituinte Jo-

2038-1 ArIF-·D0MING0S (para
· · supressão da _expres

são 11 na f ormê.i da. iei'� 1 

• 
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Art. 6 9, � t; 9. 
Conceder-se-á 11habe2.s cm.'oús II s e:-:r:rr2

que al8u�c sofrer ou se a�har ��eaçado ·de

sofrer viol�ncia ou, coaçao e� sua liber�a

de de, locomoçâo > por ilegalidade ou a�uso

de poder. 

Art. 69 1 5 SO 

Conceder-se-á ��nd�do G� scgcrança ?�

ra proteger direito liç�i�o e certo nfa _:

parado por 11 habe2. s -corpt:S·1� ou 11 ha.:>ec.s-da-:

· ta' 1
, • seja o res�o:-.s�vel pel� �lel2..�:::.ace c·.l

abuso da ooder au:o�ic�ce c�jlica ou a���-
. 

. -
te da pe�soa jurrd!ca �o ex��cicio de 2.tri

buiç5es do Pode� Publico. 

.. ,Art. 6<?, § 
. -

O m�ndado de se3u�2nça �cle��vo pode

ser impetraào por part�co fOl�tico, coG re

presentação r.a Cánara_cos_D�?�ta�cs ou ��

Senado Federal, organ1:aç2.o s1nd1ca!, e�:�

d�de de classe ou qualquer associaçao l�

galDente constiturca, 2� :��cio�a�ento hi

oelo menos uo ano, em.defesa dos interes

�es .de seus membros ou associaàos. 

·Co�cec�r-se-á D����co ce inju�ção se�

pre que a falta ce nor�a r�gul��e�tado�ã

torne inviiv�l o exercício �os di�ei:os e

liberdades co�s�itucicnais e das�p�e�=oõa

-tivas inerentes� nacio��licade·a sobera-

nia e à cidacania� 

1 
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Art . G C? 2 5 5 3 Qualquer cidnd3o 5 p�rtc lcBiti�J pJr�

propor açao popuiar visando a anul�r ato 12

sivo aç·patrim5nio pGbli20 ou �e enti�at� 
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§ 55 . \ 
/, h 

'd 
' . .  - .- . 

� recon .eci a a i�s-:.:��:ç�� êJ J�rl e�� J 

- .:7--;� qr., 1 ·n.::), ,!� ... � ... ""':-.i ---..,-t1..,..._.,.:_ l
a ort;,c.n,;..-C.:.yC.:U Q c. <e. ..L, • .;. 1..·-• C. - '- -> ,:::.:,::,�õ '- - C�'-5

A:>t, ê 9, 
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eia: para o j.ulgarnan-co c!os c�i::.as dolosos c:::::1 \i 

tr-a a vida. 1.
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JOO .. \ S�o ��a:��:os.acs �ecc���c:�a���:� :o-- . 
' . - .. .. . . 
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i\ ·'
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Art,S9, cnput 

São direitos dos trabalhado��s �rbanos 
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Art. 89
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I , 
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Art.8 º , IV 
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radia, alimentação, educação, saúde, lazcr, vc � 
tuirio, higiene, transporte e prcvid�ncia soe; 
al, com reajustes peri�dicos, de modo a prese] 
var-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vincul1 
,ção para qualquep. fim; 

Art.8º,V 
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Art.8º, XI 

- salário-família aos dependentes;
Art.8º;XII 

1 
1 

'i 

- duração do trabalho normal não superior a oito
hor�s diárias e quarenta e quatro semanais, fa
cültada � compensação de. horários e a reduç� � 
jornada, mecliante acordo ou convençao cole t.11/é\l�_c 
trabalho; 
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TEXTO APROVADO DISPOSITIVO 

TÍTULO II- Capitulo II (cont.) 

Art.82 ,XIII 

- jornada
realizado
to, salvo

Art.82, XIV 

máxima de seis horas para o trabalho 
em turnos�lninterr�ptos de revezamen 
negociaçã� coletiva; 

.'-' .. - repouso semàna� remunerado, preferencialme�
te aos domingos;.

·, .

,. 
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l 1 ,111 l!11wmla Col\niv.i 
2Ul7•2 

Josa i:o�ACA T!.!Xto' l'HOJl:TO 11/\11 

• /\cré:idmo 11t.l I rt, •19 Ja l!monda Cohniva 
119 2tl:\7-l Jas ,n:pl'l'S:iioc.•:; 11 Uil niio-l11t�I'• 
vo11i;iio" .-

�l,\IH.:ONOUS t;/\Ol:1.11/\ Texto• PIIO.Jl1TO '.'/\ 11 

JOSt C/\lll.OS VA�t:ONC re): t O I PIIOJ ETO 11/\ 11 

•votação 1o:011junt11. Sul>stit1111.:úo Jo urt,·Sc.i
da emendA colotiva o:n.2 1 do nn, 59 Jo Projc. 
to 11 A11 

( IIAT /\ 1 1 'li 

'lEX'l'O 

/li 1 / 1111 

APHOV/\00 

l"l,. li � 

DISPOSITIVO 

11 /\rt. 2� S�o poJurcs tl:J ll11iiio o l.c�is
lutivu, o l.:xc�utivo e o Judidiírio. 

Art. lY Siio qbjctivos fundamcnt3is fo 
1:sta<lo: 

• 1 

1 - ga ra11 ti r a i 11Jcpcn<lênc ia e o <le sen�. 
volvi111c11to 1iar.:io11ais; 

11 - crradil.'.ar a p�hrc1.;1 e a margin:.iliza • 
.,;;'1u e n:du2.ir as Jcsi1.:u.ill.l.idcs ent-rc us pcs
su:.is u regiões;. 

11 l - promover o bem <lc toJos, sem prccon
tci to� Jc ori�cm, r�çJ,scxo, cor; idade e de 

.·o.utras form.is de disuirnin.iç�o. 

Ar 1 • ,l 9 à ll r a s i l f u n d ;1 ia e n t ar 5 ::. u as r e la 
<,:1ics i11tcrni1do11ais nos princípios Ji.J inJcpeii 
dê11�iil nacio1wl, d;1 pn•v:ilénci.i dos Jircítos 
h11111:111os, Ja aut0Jt:tc1·mi11:.ii;iio <los povos, JJ 
11 � o - i n t 1.: r v e 11<; ;1 o , J :i t g li a l J a d e e n é r e e s E s t ..i -
dos, Ja sol111,;üo pac:íii.:a <los co.nfli.to s e d:i 
dcl"cs;1 da p:_1z., IH·m c,n;o no r�púdio ao tt!ror�s.:
mo e :.io r;n:1s1110, e r,:·opu):!n:.ira pela coopcr;iç::o 
u11trc o:; povos e pelo progresso <la humi.lnidocic 

Art. 59 O Br:.isil busc:.id a intq{ração· 
econom1ca

L 
polítio, ·soci3'1 e cultural dos. po 

vos <la Amcrica Luti;·.:i, tr.ndo cm vista a· forr.ia 
çSo <lc um� comunidade latino-americana de na
ções," 

l!NClll H/\U/\ li VO'l'AC/\0 UO l'IWAHUUW 1: UO 'l'{TUL.O 1 
l>H�IO STltA'l'l\l) fiUJl!l'l'O A Cl1NFE1il!N( 1,A CO,I.\ os Oltll;INA!S'l)A v·o�·;,çi',&>J·
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2030-1 AFIF OOMINCOS

• Aprov,,�o o C.iplL11I ,l, com rLHHrnlv;, 11�::i
. c1cstaquL�s; con orml' i1 lk:;,ção oo lnc.Jo eh• c�
c1a d1spoRH1vo moclifc ,w. 

íllCAIIDO f'll/ZA 
cou:-r1 VA 

l!.i::ll-0 IIICI\IIDO VlUZI\ 
::?038�1• Aflf llOMlNGO!l 

• fu::;Üo úo §�! úo ar1 .Gu di.i t::mc111la hV
2P0153l-O com ctlput do art.6ª da Emen
da coictiva na 2P0203C-l, concedida a cô-au. 
toria aos'Const l�uint[s COSTA F�RílEIHA�\ · c
CIOEL DANTAS pt lo aut r do Oo&taquo· na lll9, 
Có'niitHu1ntu ftJCAflDO t LUZA, 

. . 

-

1. 
t • t. ', 

·.,

TL::X'l'O /.t>UOVADO DISPOSITIVO 

. . 

"An,uv Todo::; sã.o ic,;ua1s µc.:ranic a lei, sc.:m dis
tinção de qualquer-natureza. A. 

Constituição aoseg� 
ra aoa bras1-lc1ros e aos catrangc1ros· res1dent_es no 1 
Pain a 1nviolab1l1dadc doa direitos conccrnc�tos i 1vidi.1, i liburctadc, "à,-�cgur-anca e a pr.opricdàoc, nos 
tcr111os 6Cg1Jinccs:. " 

., ; 

§ 1 w fiup·r11nl uo, um N:!�o· d.- uprovaç8:o da om1,;nda
1 tiupra, objeto de (us�o. : .
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'l'ilwlu ll-CaplLulo 1- (cont.)

AI' 1 • li V 

§2�. N1n1!ucni ü obriu.itlo .i fazer ou deixar de-
l',1.::ur til�ú111u co1:;a senao cm virtude .de ltL . . 

'I 

§3g A lei punir� qualquc.:r cHscr1m1naçào at
.

cnt� ·
LÔrla dos u1rc1tos e libcrdudcs funda�cnr.aia. 

(AcHção du. � uo '4N 

§ A pr,1Llca clu r.icis:-::o constitui cri.i:c 1naf1-
,ir,çiwol e i111prcscr1lÍvcl, :;ujc1to a pena de rcclu-

' Õ V ) •· i."'o nrrn L<J rrnoi; cl<1 1 o 1. 

l !j01-u·

ó28-l 1 -. 
2038.-l' 

'• 
' '• 

• .

AI 11'l'ON COll/l�l l!O 

Ml::NDES llIOEin O 

AFI r OOMI NGOS 

§'lw A ll1l não oxclu1,·.'.i Ju urrcciuçõ·o do Pcc1.:r
,l1Hqi.:1iH·lo h:uõo oll ;,;_;;;;1.1nç,. n direito. 

. §59 · � ld não r,rcjudlc�rá o direi co .;cqu1r1éo, 1
o ilLO·jul'llllco pcríc!Lo ou a coisa julsada. 

1 • f'usiio clua cm,· 1u,s nrc. 21101501-6 o 2t>0062t l-1 

§6v � 11vrc ,1 r:,·�n!!'C:i�i.lçjo do pensamento, vc:ca
elo o únonlmato. É �$!;e:gurc.�o a todos. o acesso à �n- '. 
t'ol'mi..lçiío e rc�3uarc.1.ioo o ü�g1lo da fonte, quan:J n�:l 
ccssário ao cxc.cic10 pro::ssicnal. É asscõurac0 o 
nlroito de resposta, �.opo.�1onal ao agrav0, a���
d� indpry1zaçÃo por d�no material, moral ou à 1�a-

,som� , · · 
1 com o. ló• da Eml nda Col 
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'l'ILulo ll- r.upll.ulo r- (cont.)

/\rt.(jV 

§'JV·_f. 1nv101iwcl .1 liberdade de consc1ênc1a

<' cio crença, ;.1sscgura<10 o livre cxcrcicio dos cul

tos religiosos e garantida, na forma da lei, prc

l:t!ção nos locais de culto e a suas l 1 tur&1as par-

t.1cularc.:s . 

§U� � 1 Jvrc ..i loc:).;;üçi,o no tcrrl tório nacional

1

. 

t·1n tempo·. de [Hl� e, rcs�ei lados os preceitos legais,

qualquer pessoa �ode�i nele entrar, �ermancccr cu 

dolo sn1r co� seus bens. 1 
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ANTÔNIO UHl'l'l'O 

. . 

'fl:XTO• 
•oestaquc J6 §Y9 <lo urtO S ·10, do art, l19 tlu

ltOIIEíl'l'O t'lllt:IISTO Tl:XTO' �11:Ll.ú IU:IS. l�U\1-!J
UNOC Vll:ll{A 1gtts-8 

CGl.10 OU CASTHO 20:rn-1 • Pusão pnru suhi.;tituirurt. bY. uu 2l'U.'.03li-l 

Projeto "A': 
(J9 pílra :;ul>5tltuir 
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Unívorsidado do Ura�ília 

Ela esteve muito preocupada com a criaçõ'o de novos Estaóos, pois seus idealizadores logo se integrnr�m aos tralwl.tio� 
desta Subcomissão. O parecer amplia um pouco as competências dos Estados-membros, mantendo a base do.atual.sis· 
tema federativo, com correções. A Subcomissão sugere a c:riação de seis novos estados, após plebiscito das populações 
envolvidas, além de transformar cm Estados os Territórios cio Ama pó e de Roraima. Já o atual território do Fernando de 

·Noronha seria reincorporado ao estado de Pernambuco.
A Subcomissão de Munidpios e Regiões teve como relator o deputado Aloysio Chaves 

(PDS-Pará). Cria as regiões do desenvolvimento econômico, unindo vórios estados e as áreas metr�politanas com diversos 
municípios. Concede a inviolabilidade aos vereadores no Munidpio e amplia a autonomia do Município, inclusive para 
escrever sua própria lei fundamental, votada por dois terços da respectiva Câmarn, além de Municipalizar diversos servi-
ços básicos. o 

Os relatórios destas três subcomissões serõ'o agora unificados através do relator da Comis-
são, Senador José Richa (PMOB-PR). A tendência à descentralização controlada é evidente, embora sem passos surpre
endentes. 

Ili - COMISSÃO DA ORGAI\IIZAÇÃO DOS PODERE� E SISTEMA DE GOVERfJO 

A Comissão vai continuar enfrentando a polêmica parlamenta�ismo/presidencialismo e 
mandato presidencial. Por enquanto, os dois relatórios envolvidos - Legislativo e Executivo·- apontaram para um par
lamentarismo com traços sui gencris. O mandato presidencial definitivo foi marcndo em 5 anos; o mandato do atual pre
sidente ficou sem nenhuma referência expressa nas disposições transitórias, derrotado o ponto de vista do relator quo 
pretendia eleições em 15 de novembro de 1988. 

A Subcomissão do Poder Legi.slativo, que teve como relator o deputado José Jorge (PF L
PE), inovou nas prerrogativas e no funcionamento do Congrnsso. Atribui funções às Comissões Técnicas, derruba o de
creto-lei, contempla a iniciativa de leis pela população e aceita o parlamentarismo, inclusive com a dissoluçüo da Câmara 
pelo Presidente da República. O texto foi escrito no modelo da atual Constituição, agregando sugestões e novidades. 

Já a Subcomissão do Poder Executivo teve como relator o Senador José Fogaça (PMD8· 
RS), e uma noite inteira de debates para aprovação do relatório final. No cerne dessa vigi'lia, a questão da forrna de go-

4' verno, um parlamentarismo muito à brasileira, e do mandato presidencial. Dentre as modificações introduzidas pela 
subcomissão ao parecer do relator, está a seporação do Executivo em dois gabinetes: o gabinete de governo, sujeito õ 
confiança da Câmura; e o gabinete do Presidente, incluindo os ministros militures, o de relações exteriores e o da Casa 
Civil, não atingidas pela desconfiança do legislativo. Esta f órrnula está sendo criticada pelas dificuldades que irá criar. se 
os "ministros do presidente "participarem do gõbinetc hu hora de decidir, comparLilharão a decisffo sem a responsabili
de por ela que os outros terão. Se não participarem, o governo ficará com dificuldades para organizar o conjunto de 
suas políticas e tarefas envolventes, como o Orçamento da Uniffo. 

A Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público teve do relator deputudo Plí
nio Arruda Snmpnio (PT-SP) o primeiro parecer, inovador, foi substituído por outro, rcsullíldo da consullil éis cmentlus 
apresentadas e ele negociações feitas. Mesmo assim, su1J reunião durou vúrins horas, foi interrompida por muitas negocia
ções o contou com uma ossistnncia formado ele advogudos, promotores e juíLes classistas; todos muito intcrcsS.Júos crn 

. ospectos corporntivi�tas. O Tribunal Constitucional foi transformado numa Scçiio do atuul Supremo Triliumil fcde:rnl, 
com u presença de juízes tcrnpor�rio!; dêsignados pelo Presióunte dp llt)f)úlJlicn e pnlo Conorcsso. /\ Ju:aiça Mililill, IJX·

tinta 110 primci,o r elatório, co11ti11un, rni.ls, com sua juriscJiçffo reduzjcln LJo:; crime:; tipir:amentu mililillC�. /\ Justiço /\grú
rin 6 con5titucionolmcnto crindn. O Ministório Púulico rucul,c novo trutanwnto o ornndrJZü, corn indopnndii11ciir para de· 
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fender a sociedade. A Procuradoria-Gemi dn República desvincula-se do Minist6rio Público parn exercer a defcsn dos in

teresses da União. Os juízes classistas, que o relator descjnva abolir, continuam, nos Tribunnis do Trnbalho. Estês trê.s rc, 

latórios serão agora trabalhados pelo relator da Comissão, deputado Egydio Ferreira Lima (PMOO-PE).
···

IV - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA 

DAS INSJ"ITUIÇÕES 

A Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos foi a última a concluir seus traba· 

lhos, já na tarde de 2a. feira, 25 de maio:·oe ncordo com o texto, e assegurando um sistemn aberto de organização par· 

tidária, cria-se o voto distrital misto. O relator, deputado Francisco Rossi (PTB-SP), foi derrotado no intuito de tornar o 
. 

o 

voto facultativo. A_Subcomissão deseja organizar e escalonar as eleições conforme o seu âmbito: num nno as municipais, 

noutro as estaduais e noutro ílS nacionais. O mandato presidencial'f oi marcado em quatro anos, em conflito com a Sub· 

comissão do Poder Executivo. 

A Subcomissão de Oef esa do Estado, da Sociednde e de sua Segurança teve como relator o 

deputaqo Ricardo Fiúza (POS-PE). A imprensa maliciou a presença constante de assessores militares colaborando com o 

relator na redação de seu·s textos. A proposta mentem o atual papel das Forças Armadas, apenas permitindo à lei regular 

o tema e estabelecer futuros limites. Também o conceito de Segurança Nacional ficou para formulação em lei. O serviço

militar é obrigatório, com a diferença de que as próprins Forças Armadas poderão oferecer serviços civis aos _que ale

guem motivos de consciência para não prestar o serviço militar. Além do estado de sítio, existirá o "estado de defesa", 

decretado pelo_ Presidente e a seguir submetido ao Congresso. A situação das polícias militares estaduais não se altera. A 

polícia federal amplia seu status constitucional. 

Já a Subcomissão da Garantia da Constituição, Reformas e Emendas, tendo como relator 

o deputado Nelton Friederich (PMDB·Píl), foi a primeira a concluir o relatório e apresenta um dos melhores textos.

Cria o Tribunal Constitucional, estabelece a ampliação das possibilidades de propor a ação de inconstitucionalidnde cm 

fese; cria o instituto da inconstitucionalidade por omissff o. Prevê mecanismos de participação popular. Distingue a

emenda constitucional da Rcf arma da Constituição. Estatui mecanismos protetores da Constituição e punição para

quem contra ela pegar em armas.

O trabalho destas três subcomissões sr.rá agora reunido pelo relator deputado Prisco Viana 

(PMOB-BA), da Comissão teméÍtica. 

V- COMISSÃO DO SISTEMA TRll3UTÁíllO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
. /

Na Subcomissão de Tributos, Pnrticipnção e Distribuição dns Receitas, o rclaLOr foi o de

putado Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE). Foi aprovada a proposta de rcgionaliwção da distribuiçiío dus receitas e 

tributos. Alguns dispositivos de protcçüo ao contribuinte r oram aprovados. O Congresso pnssu a ter papel decisório 

rnnior, mas, a justiça socinl, na qucstITo tributária, ficou com püpcl sccund6rio. Permanecem os dispositivos de incentivos 

às exportuções. Os avanços iicarn por conta da in5tituição do imposto sobre iJ herança, a tributação cio consumo final, a 

restrição aos comrllJlsórios e a tentativJ de amcnirnr a regressividade rJo sistema utunl. 

Na Sul.Jcomiss5o de Orçame11to e Fisculizaçffo Finunccira o trabalho do relator deplllíH.lo 

José Lui1. Main (PDS-PI) mcrecrw rnstrfções do prcsidcmtc da sul)comi:;sfío 11un nprcscntou voto cm sr:parndo. O Legdn

tivo passa u participar d.i clubornçiio u a uprovnr o� rlnnos e a controlar todos os yastos. O Tribunal do Contar. tia Urtiiio 
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tem aprofundada a definição do sua competência. Novamente, aqui, aparece o critério dn regionalização dos investimen-
tos da União, diretamente proporcional à população e inversamente à renda. As rendas siJo livros de qualquer vincula-
ção. A planificação a curto, médio e longo prazo é prevista. 

Já na Subcomissão do Sistema Financeiro, a polêmica foi grande com o parecer inovador 
do relator depu·tado Fernando Gasparian (PMOB·SP). A controvérsia foi sobre o grau do eswti2ução do sistema. Foram 

aprovadas restrições sobre a ação dos bancos estrangeiros no País. O tabelamento "constitucional" dos juros foi rejeita· 
do. O Banco Central tem seu papel fortalecido. O Conselho Monetário Nacional é reorganizado. Prevê a criação e forta
lecimento de bancos regionais. O Congresso passa a ter um papel forte.nas decisões sobre matéria financeira. 

O relator da Comissão é o constituinte José Serra (PMOB-SP), que reunirá estes trôs traba
lhos numa proposta de texto à Constituição. A polêmica neste campo tende a aumentar. 

VI - COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA 

Foi aqui a principal vitória conservadora da Constituinte, conseguindo desfazer o trabalho 

dos relatores e criando um impasse adiante sobre questões básicas. 

A Subcomissão de Princi'pios Gerais, Intervenção do Estado. Regime ela Propriedade do 
. Subsolo e da Atividade Econômica teve como �clator o deputa?º V.irgildásio de Sena (PMDB·BA). Todo o seu trabalho . 1: 

foi anulado no âmbito da Subcomissão e substituído por emendas a cada artigo. Os grandes avanços inicialmente pro- · 

postos foram abandonados e o texto retorna à linguagem tradicionalmente liberal-conservadora das Constituições. corn 

fortalecimento da empresa privada, restrições à ação do Estado e outros aspectos. O relator tinha proposto a ampliação 

do monopólio estatal do petróleo, incluindo os riscos. Na votação, este artigo foi suprimido, atingindo perigosamente a 

sobrevivência do monopólio, mas, depois, foi substituído por uma redação que mantém os limites atuais. Os conserva· 
dores cuidaram de colocar artigos genéricos, pois defendem uma Constituição mais enxuta e atribuições à lei ordinária. 

Na Subcomissão da Questão Urbana e :rransporte, também aconteceu impasse entre o re
lator, deputado José Ulisses (PMOB-MG), e o presidente. O segundo parecer, após a apreciação das emendas, pouco alte
rou do projeto inicialmenté apresentado pelo relator e contraditado pelo senador Dirceu Carneiro e outros membros. Os 

avanços são poucos nesta área. O direito de proposição popular foi criado. O usucapião urbano e o especial, são previs

tos, mas, com prazos longos. As regiões metropolitanas são regulamentadas. Na questão dos transportes são submetidas 

ao Congresso as decisões sobre obras e proteg!dos alguns interesses nacionais na área de navegação marítima e aérea. 

A Subcomissão da Pai ítica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária foi palco da maior 
polêmica nesta fase da Cons\ituinte, com sessões acompanhadas por grande número de trabalhadores rurais e de mem
bros da UOR. Este impasse esteve presente até o final dos trabalhos da subcomissio. numa sessão tumultuada, cheio de 

dificuldades regimentais. Desde a instalação da subcomissão, trCs ternas polariwram os debates: o conceito de obrigação 

social que serviria de base para caracterizar o imóvel sujeito a desaproprioçffo; a emissão da posse imediata de terras de

sapropriadas; e a determinação de uma área máxima para os imóveis rurais.ficando sujeita a desapropriação por interes

se social a área superior a esse limite. O anteprojeto inicial do deputado Osvaldo Uma Filho (PM08·PE), relator d;i sub
comissão, incorporava estes três pontos. Os que se opunham. apresentaram substitutivo. A sessfi'o de votação teve um 
debato preliminar de dez horas. A ausúncia de um parlamentar, nõo bem explicada ricsia fase da sessão, levou a 1u,11ultos 

e suspeitas de desaparecimento, dr.pois af os ta das. 

levantada umn preliminar de prcf erência para o suustitutivo conservndor, esta foi aprova

da por 13 a 12. Os progrcssistus tratarnm de dcstacur. então, 9rtiyo por artigo do substitutivo, obrigando a novas vota-

� .. ......... ..._ . .  , ,, . . ............. .,.,._ ....... ,".,. 
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ções posteriores, onde a maioria se inverteu. O resultado foi um grande empate: todos os artigos do substitutivo,� exce
ção de dois, foram retirados na votaçüo dos destaques, ou seja: o relatório desta subcomissão conternpln apem1s do1s· nr

. tigos - um sobre função social da propriedade, e, outro, sobre justiça especial para a parte agrária. A discussão foi trans
ferida para as etapas posteriores. Na ComissJo da Ordem Econômica o relator vai. ter de abordílr o tema não tratado pe
fo resultado final da subcomissão. 

O Senador Severo Gomes (PMO B-SP) é o relator que terá a difícil tarefa de unificar os re
latórios destas subcomissões, suprir o que faltou e colocar em discussão no plenário geral da Comissão uma proposta. 

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL 

A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e ,Servidores Públicos teve como relator o 
deputado Mário Lima (PMOB-BA), que apresentou um excelente trabalho incorporando as principais reivindicações tra
ba!histas. Dentre elas, a estabilidade, jornada de 40 ho�as, salário-mínimo real e unificado nacionalmente, licença remu
nºerada da gestante por 120 dias, direito de greve e aposentadoria aos 30 anos de serviço para homens e 25 para mulhe
res. Uma parcela minoritária da Subcomissão argumentou sempre na busca de diferenciar as microempresas e de tornar 
os princípios constituciónais mais genéricos, deixando à legislação ordinária muitos aspectos. Na questão sindical, o 
princípio da liberdade com unicidade na base, foi proclamado, prevendo-se eleições diretas em todos os níveis do mo
vimento sindical. 

. . 

A Subcomissão de Saúde, Segurida�e e do Meio Ambiente teve como relator o deputado 
Carlos Mosconi (PMOB-MG), que apresentou um relatório incorporando as principciis teses da VIII Conferência Nacio
nal de Saúde. Esta, já foi resultado de todo um movimento na área da saúde, desde os tempos da resistência democráti

_

ca, o que permitiu ao movimento popular unificar suas bandeiras na área. O foco de maior polêmica foi a relação entre 
setor público e setor privado, ficando estabelecido que as ações de saúde são funções de natureza pública, cabendo ao 
Estado sua normalização, execução e controle. 

O relatório estabelece a subordinação das políticas de recursos humanos, insumos, equi
parJ.1entos e desenvolvimento técnico-científico aos interesses do sistema único de saúde, bem como o controle da pro· 
dução e distribuição de medicamentos, imunobiológicos, sangue e alimentos. Fundos nacionais, estaduais e municipais 

-
são constituídos com recursos tributários. Os gastos de saúde não serão inferiores a dez por cento do PIB. A igualdudeen-

. tre trabalhadores rurais e urbanos é garantida no capítulo da Seguridade Social. São unificndos os sistemas públicos de
previdência. O valor real da aposentadoria é preservado. O valor mínimo dos benefícios é de um salório-m ínimo e todos 
os brasileiros maiores de 65 anos terão direito a uma pensão desse valor se não tiverem outra fonte de renda. 

· A contribuição sobre o f aturamento das cmprcsns é um acréscimo interessante para o fi-
' 

I 

nanciamento do sistema previdenciário. É prevista a participação dos trabalhadores e empregndorns na ge�tiío da Previ-
dôncia e são proibidos os incentivos às entidades privadas de previdência. A proteç5o ao meio ambiente é uma das novi
dndcs para o futuro texto, já que a atual Constituição não tem dispositivo a respeito. Ounlquer um do povo pode acio
nar o íustiça na defesa ambiental. O princípio da propriedade é subordinado ao bem estar e à proteção do meio arnbien
te. A instalação de reatores nuclearc$ fica condicion�cla à aprovação congre5'5ual. A proposta de:;ta subcomissíio veda a 
produção, importaçflo ou armazcnnmcmto no Brasil de artefatos nucleares, tema que teve posição divergente na Subco
missão de Ciência e Tecnologia. Ern síntese, esta subcomissiío apresenta um trabalho evoluído e socialmcntO intcrcss.in
te. 
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A Subcomissão dos Negros, Populações lnd ígenas, Pessoas Deficientes e Minorias tcvo 
corno relator o constituin�c Alceni Guerra (PFL·PR). As reivindicações dos movimentos de negros o índios foram incor
poradas ao texto proposto. Nos anais da Constituinte, o capítulo desta subcomissão será estudado por décadas por caú
sa da importância para criar uma consciência nacional em torno do _questões que não eram tocadas institucionalmente 
ou eram desconhecidas. 

O relatório considera crime inafiançável qualquer discriminação, obriga o ensino da Histó· 
ria das Populações Negras, Indígenas e demais etnias do Brasil, garante a terra dos índios, veda a exploração mineral ne· 
las sem autorização dos próprios indígenas e do Congresso Nacional, assegura proteção do Estado às pessoas deficientes 
e conSôgra o direito á livre orientação sexual. Entre as disposições-transitórias estão a demarcação das terras indi'genas 
em 4 anos e o rompimento de relações com países que não obedeçam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

VIII - COMISSÃO DA FAM(LIA; DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO 

A Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes foi palco de um acirrado debate entre 
posições sobre escol? pública e particular, dentre outros temas. Ó relator, Senador João Calmon (PMDB·ES), terminou 
sendo derrotado em alguns pontos do seu parecer. Especialmente, o que se refere à destinaçâ'o das yerbas públicas so
mer1te para a escola !pública, assegurada no texto aprovado pela subcomissão contra o parecer 'do relator que preservava 

· escolas particulares sem lucro e com boa qualidade.
Alguns membros da subcomissão fizeram declaração de voto em favor de uma mediação 
- . 

posterior que permita um período transitório de retirada do incentivo público à escola privada. Autonomia universitária 
e democratização da gestão da escola foram garantidas. Alguns outros avanços sobre escolaridade e conteúdo da educa
ção ioram incluídos. A parte cultural é boa e inovadora. A pré-escola passa a s.er direito, embora não obrigação para as 
famílias. Ficou assegurado que 18% da receita de impostos da União e 25% dos Estados, Municípios e DF serão destina· 
dos à educação. 

Na Subcomissão de Ciência e Tecnologia; a relatora, deputada Cristina Tavares (PMDB-PE), 
teve grandes dificuldades. Os trabalhos haviam transcorrido normalmente, prevendo-se impasses em alguns pontos po
lêmicos. A relatora apresentou um substitutivo ao setJ trabalho inicial com base nas emendas recebidas. A subcomissão 
preferiu começar a votação pelo anteprojeto, que foi aprovado com a diferença de um voto. Através de destaques, 
aconteceram modificações substantivas. A parte de ciência e tecnologia apresenta grandes progressos, considerando o 
mercado interno um patrimônio do povo brasileiro e permitindo as reservas. A proibição do fabrico de bomba atômica 
foi retirada do texto na votação. A construç5o de grandes usinas passa a ter controle pelo Congresso. Na parte de comu· 
nicação, foram rejeitados alguns pontos básicos da relatora, corno o conselh� de comunicação para definir as concessões 
de rádio e televisão, e o conselho de redação nos jornnis. As concessões ficaram como competência da União, através do 
Poder Executivo ad rei crendum do Congresso. .. .... 

A Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, teve como relator o deputado Eraldo 
Tínoco (PFL-BA). Bons dispositivos c!e proteção à infuncia, aos da terceira idade e à família foram aprovados. A união 
estável foi equiparada à família para fins do proteção do Estado. As adoções por brasileiros são estimuladas e controla· 
das ns por estranociros. A questão do ab

(,!_f
lo suscitou enormes cfücussõcs e o texto finnlrnontc aprovado nesta suucomis

são é absolutarnento restritivo, npenas consngrnndo o direito à vidn desde a conccpçíi·o, sem exceções legais, contr�stan· 
do com a rcdnçüo dada nn Subcomissiío dos Direitos Individuais. 
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Agora cabe ao relator geral da comissão temática, constituinte Arthur da Távola 

(PMDB-RJ), reunir os textos aprovados e propor o anteprojeto no âmbito da Comissão. 

O Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte - CEAC UnB - realizou um pa

ciente trabalho de acompanhamento das 24 subcomissões da Constituinte. Audiências públicas, propostµs e dcbàtes fo-

ram observado·s e analisados. .�,, � 

Este trabalho não seria possível sem a participação militante dos comitês de defesa dos in

' teresses populares na Constituição e núcleos especiais da UnB. Apresentamos a seguir uma nominata dos participantes 

do trabalho de acompanhamento nesta etapa: , . , ·.·· 

Ana Maria Abrão 
João Garrisson 

· Paulo Py
Sérgio Muglaert
José Moura
Helena Muci·
Ocozias Silva Júnior
Anny Massiere Burchal
Glaura Laje
Jorge de Jesus Pinheiro
Mariza Aparecida Ribeiro
Luciana Moreira
Osvaldo Russo
Francisco Palhares
Tereza Pozeti
Maria Rosa Abreu
Ana Amélia Soccal
Carlos Magno
Elane Barbosa
Francesca Viceconti Panza
Luiz Pinedo Júnior
Margarida Maria Antunes
Maria Cristina Araújo
Maysa Machado
Antônio Rocha Araújo
llma Ordine
Glória Moura
Rosane Ziegelmann
Miriam Vaz Parente
luna Paes
Eleutério Rodrigues Neto
Ana Rita Pessoa
Frederico Jorge Vieira
Roberto Brant Campos
Maria Alice Tirone
Ernflia Maria Silva Luna
Maria Franciscu Salei Pinhoiro •
Sandra de Souza Carmo
Jorge Oliveira Vinhas
Isabel Mendes
Cárias Michillcs
Margarida Lopes do Nascimento

: =1 :u� ,- ,1111t-11 u 
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Lúcia Paiva 
Tânia Amaral Branàão 

Renata Maria Braga 
Allamir Peterson 

Nilse Gomes de Souza 
Almira Bastos 

Romilda Soares Nogueira 
Márcio Alves Carneiro 

Pedro Girotto 
José Fernandes Faria 

Oa!va Maria Lones de Souza 
lone Rios 

Roberto Teixeira Alves 
Antônio Luiz 

Gustavo Pereira da Silva 
Themis de Oliveira 
Luiz Alberto Lima 

Neli Melo do Amaral 
Almir Fernandes 

Vera Hilca 
José Márcio Moura e Silva 

Margarida Amélia Nogueira 
Marta Faria Calil 

Maria Luiza 
Luiz Fernandes 

Maria Fátima Duarte 
Elf a Maria Gomes 

I Francisco Machndo 
Meire Berge 

Marilda Barros Lisboa 
Fabíola de Aguiar Nunes 

Samnra Vieirn Nctão 
Maria Arindelita de Arruda 

Eric Jcnnir Roso 
Mnund I Belnciano 
Elfn Maria Gomes 

Fernanda Antônia Sobrnl 
Dinalva Melo Nascimento 

Maria Lúcia Maciel 
Marilde l.oyola 

Ronata Brnga Snntos 

.. .  - ·-· · .,..,. • -·· r•·• • .,. .• • •·• ' .. , ... • ,. 
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No dia 25 de maio encerrou-se o prazo para as subcomissões apresentarem seus 24 textos, 

que agora serão analisüdos pelas oito C.9missões Teméitic:as, cada uma envolvendo três düs subcomissões. O prazo de en

trega para sugestões �e entidades e de emendüs dos constituintes às Comissões é até 1 � de junho. 

O relator da Comissão terá cinco dias para oferecer seu estudo com um anteprojeto en

globando os temas düs três subcomissões de SUíl área. S�guem-se, então, os debates e votações. O toxto dü Comisstío do

vé estar pronto até diü 15 de junho quando será ontregue à Comissão de Sistcrnmirnção. 

Estamos a caminho de ter oito partos de umü futura Constituição, que de 16 de junho a 

15 de julho, serão unificados num projeto através da Sistematização. 

Esta fase inicial das subcomissões foi criativa, tensa e disputada. Progrcssisrns e co11scrva

dores marcaram posições, sem se preocuparem - em - geral com negqciações, que acontecerã0 nas novas fases. 

A participação popular nas audiências públicas e sugestões foi importante. A_ Comissão de

Ordem Social chegou a realizar um ato público para o re.cebimento dos textos de suas subcomissões, com a participação 

de entidades, que, inclusive, fizeram pronunciamentos. 

O rescaldo desta primeira etapa demonstro uma rearticulaça'o forte do setor conservador 

nas votações das subcomissões, conseguindo barrar alguns relatórios progressistas. Mas, assim mesmo, algumas áreas 

apresentam no!ávcis progressos. 

/ 
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1 - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DlílEITOS E GARANTIAS DO HOM�M E.DÁ 

MULHER 

Neste tema, que deverá ser a abertura do futuro texto constitucional, são uvidentcs os 
avanços, como a definição básica da soberunia nacional, que agora "pertence no povo e dele eninnam os poderes do Es
tado" ou "os poderes cio Estado são exercidos pelo povo através de representantes ou diretamente, pelos mBios previs
tos nesta Constituição." 

A Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, tendo co
mo relator o deput�do João Hermann Neto (PMDB-SP), é a responsável pela nova redação dos artigos iniciais dn Consti· 

. . 

tuição. Segundo' o t�xto, o Brasil passará a admitir a dupla nacionalidnde, todos os empréstimos externos necessitarão 
de apreciação pelo Congresso Nacional, fica proibida a antecipada e genérica autorizução; o Congresso terá um Comitê 
de Acompanhamento e Fiscalização das Relações Internacionais; o Brasil submete-se à Carta da ONU e da OE/\; e é su
gerida a criação do T ribunnl Constitucional. A regularização dos estrangeiros após a promulg

.
ação da Constituiçffo foi re

jeitada. 
A Subcomissão dos Direito$ Políticos, dos Direitos Coletivos e' Garnntias teve como rela

tor o deputado Lysáneas Maciel {PDT-RJ) e apresenta um téxto com muitas novidades e avanços, apesar de.algumas 
derrotas do relator na última sessão. As entidades e associações são protegidas e aptas a questionar cm juízo pelos seus 
associados; os eleitores têm o voto destituintB em relação aos representantes eleitos que não estejam cumprindo bem o 
seu mandato; ampliam-se as ações em defesa da constitucionalidade; contempla-se a criação do Tribunal Constitucional; 
a inviolabilidade do domicílio é extendida às sedes de entidades; o direito de propor leis ou pedir prebiscito sobre leis é 
atribuído aos cidadãos. 

A Subcomissão dos Direitos e Garantias lndividuuis, tendo como relator o constituinte 
·Darcy Pozza (PDS-RS) avança no direito à informação, incluindo o habeas data, ou scjn, o direito do cidnd5o de saber o
quê sobre ele consta de arquivos ou bancos de dados; considera crime inafiançável a discriminação; organizn de forma
melhor os direitos individuais. Não admite a pena de morte, assu.nto que mereceu longos debates. /\cJmite a prisJo per-

- pétuB nos casos de estupro ou sequestro seguidos de morte. E inclui entre os direitos da f)esson humana "o direito à vi
da, desde a concepção e até R morte natural nos termos da lei". Esta fórmuln bloqueia o aborto, dcixn11do aberta a porta
da regulamentação legal como n que jó existe isentnndo de crime o aborto em determinndus circunstJncins. Foi assim,
portanto, mais ampla do que a redação dada [)ela subcomissão da Família, onde a f)roiuição !oi cabal.

Os textos rcf crentes às três subcomissões, após recçberem novamente e maneias, serão tra
balhados pelo Sanador José Paulo Gisol (PtJIDB·F�S) na Cornissiío. O rclntor a nível de Comissiio é jurislô cornf)r.tnnlc e
evoluído, representando uma grnnde esperança de cxccfcntc propostil neste cnmpo,

11 - COMISSÃO DA OílGANIZAÇÃO DO ESTADO 

A Subconiis�Jo dn Unifio, Diwito Fedcrnl e Tmritórios, tendo como rel:1to1 o duputaúo 
Luiz Carlos Signmrinyíl Sriixns (PMDB-p r-) produziu um IJorn texto. Nele ns compctênci.is ela UnWo süo revista5, f ortnlc
ccntlo-sn u pnrlicif)aç,io popular e u  cJn:;r:e11trnliwçíío. O Di:arilü r-ederal p,1::snní íl ter novu, 11<1dor e t1�scml.Jlóit1 lc!Jisl,lliva 
oloitos, sendo os primeiro:. om 1 G de novcrnl,ro 1fo l 9130 para �rn mnrnlato t;impiío. 

Já a Suhcomi��üo úos [slüdos teve como rnl<1lor o deputado Siqueira Cumpos (l'DC-GO). 
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Alguns pontos inovadores, já que 
sã:> mantidas características gerais de 
1946 e 1967:
- a definiçã:> do Brasil e de sua oobe

rania é clãssica, tendo diferença com 
a primeira Comissã:>,quefoi profun
damente inovadora,

- para a criação de Estados e Municí
pios é necessário plebiscito da po
pulação;
empreendimentos que signifiquem
risco à vida ou ao meio ambiente,
em qualquer níwl da administração
pública, necessitarão de plebiscito;

- entre os bens da U nião, além dos
tradicionais, estão inovaçiles como
as cavidades subterrâneas, sítios ar
queológicos, mar tetritorial e patri
monial, espaço aéreo ... mas, na
faixa de frontejra é diminuída a
presença da Uniã:>, em favor dos Es
tados;

- o Distrito Federal passa a ter auto
nomia e eleger governador distrital
e Assembléia;

- os Municípios têm vários serviços
passados para a sua oompetência,
com a transferência dos bens utiU
zados por eles;

- criada a Comissão de Redivisão Ter
ritorial;

- p� de seis meses para a elabora
ção das Constituições Estaduais; e

- criados novos Estados e transforma
dos os atuais territórios de Amapá e
Roraima em Estados, dependendo
de plebiscito.

III- Co�ã:> da Organização dos Po
deres

Os temas desta Comissão - Executi
vo, legislativo e Judiciário,mostraram
se polêmicos desde o início e muito 
forte foi a presença de representantes 
dos vários setores interessados. O rela
tor, deputado Egydio Ferreira Uma, 

Pontos polêmioos, como o 
fim do juiz classista na 

Justiça do Trabalho, não 
foram aprovados peta Comissão 

da Organização dosPoderes 

apresentou substitutivo em que buscou 
o sistema parlamentar de governo em
foana mais coerente, reviu algumas de
cisões quanto ao Judiciário e não apro·
witou totalmente as sugestões da Sub
comissão do legislativo. Nas votaçiles,
o texto mudou, recuando na questão
do Parlamentarismo para uma nova for
ma mista e fixando o mandato presi
dencial em cinco anos; melhorou, to
davia, o trabalho do relator quanto ao
legislativo.

O sistema parlamentar tem algumas 
travas recíprocas e o voto de descon
fiança só pode ser coletivo ao gabinete, 
como em alguns países. 

O Poder Legislativo é bastante for
talecido, passando a ser instrumentado 
para tal, com um papel defmido para 
suas Comissões. 

O Poder Judiciário passa por modi
ficaÇÕes: o Supremo Tribunal Federal 
é adequado a um papel mais de Tribu
nal Constitucional, pela previsão de 
novos inntrumentos de questionamen
to da constitucionalidade, passam a 
existir Tnbunais Regionais l@ilizando 
as dificudades hoje existentes para re
curoos oo Tribunal Federal de Recur
oos, que passará a ser um Tnbunal Su
perior de Justiça; o juiz de paz ganha 
novo papel na base do sistema judiciá
rio, na tentativa da conciliação e na or
ganização de processos. O Ministério 
Público passa a ser o defensor da socie
dade, dirigido pelo Procurador-Geral 
da República; quem cuidará dos inte
resses do poder público será o Procura
dor-Geral da União. 

Pontos polêmicos como o fim do 
juiz classista na Justiça do Trabalho, 
não lograram aprovação. Também a es
tatização dos cartórios, causadora de 
muita discussão, restringiu-se aos car
tórios judiciais. 

N - Comissão da Organização Eleito
ral, Partidãria e Garantia das Ins
tituições 

Esta é urna Comissão fundamental 
para il futura formação do poder nacio
nal. Na primeira etapa tivera um pare· 
cer evoluído e inovador na questão das 
garantias, refoana e emenda da Consti· 
tuiçã:>; bastante restrito à situação 
atual na questão do papel dos militares 
e segurança; com pontos polêmicos no 
sistema eleito� e partidário. O relator, 
deputado Prisco Viana, quase desco
nheceu o parecer da Subcomissão de 
Garantias Constitucionais,n[o contem
plou a reforma da Constituição e sofreu 
derrotas na questão dos par tidos polí-
ticos. 

O texto referente ao Estado de De
fesa e ao Estado de Sítio agregou dispo
sitivos sugeridos pela Comissão Afon
oo Arinos, que representam pontos po· 
sitivos sobre o controle das excepcio
nalidades cometidas nesses períodos. 
Igualmente, o Estado de Defesa passa a 
ser submetido - depois da decretação 
ao Congresso, o que o diferencia dos 
atuais Estado de Erne.rgência e Medidas 
de Eme.rgência. 

Os partidos políticos sli> livres na 
criaçli>, e para concorrer a eleições de
vem apresentar 0,5% de filiados entre 
os eleitores da área onde dá-se o pleito 
(Município, Estado etc). Para terem re
presentação federal e acesso aos progra-
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mas gratuitos e fundo partidário, de
vem alcançar l % da votação em elei
ç.ões gerais da Câmara dos Deputados. 

O direito do voto é ex.tendido aos 
militares, salvo os conscritos no perío
do do serviço militar obrigatório. A Co
missão adota 18 anos como idade mí
nima para votar e o voto do analfabeto 
continua facultativo, como exceção à 
regra geral do voto obrigatório. 

Peananece o Conselho de Seguran-

O relator da Comissão da 
Organização Eleitoral, 

deputado Prisco Vianna, 
não contemplou a reforma 

da Constituição 

ça Nacional, sem urna regulameotaçãoA 
específica e saem os atuais conceitos• 
sobre a segurança. Há um capítulo so-
bre a segurança interna, disciplinando 
com detalhes o pape1 das polícias mili-
tar e judiciária, do corpo de bombeiros, 
e da polícia federal. E prevista a possi
bil-idade de guarda municipal. As PMs 
continu:m atreladas ao Exército, por· 
que são suas reservas. 

As Forças Armadas destinam-se à 
defesa da Pátria e à garantia dos pode-
res constitucionais, da lei e dà ordem", 
apresentando diferença em relação ao 
texto atual que fala em "poderes cons
tituídos", e a possibilidade de regula
mentação por Lei Complementar de 
sua o.rganização, preparo e emprego. 
Quem se negar ao serviço militar obri
gatório por motivo de consciência, terá 
um serviço alternativo. 
V - Comissão do Sistema Tnõutário, 

Orçamento e Finanças 

Nesta Comissão, a maior polêmica 
deu-se em tomo da questão do Sistema 
Tributário que repete, no fórum da 
Constituinte, a antiga pendenga entre 
a s  regiões Norte e Sul do país, na divi
são do bolo tributário. O relator, depu
tado José Serra, pautou seu trabalho 
em cinco pontos: 
- descentralização e fortalecimento

da autonomia dos Estados e Muni·
cípios; 

- atenuação dos desequiHbrios regio
nais;

- maior justiça fiscal e proteção ao
contnôuinte;

- simplificação e adequação da tribu
tação às necessidades de moderniza
ção do sistema produtivo; e

- garantia de wn mínimo de uniformi
dade n acional ao sistema, nos seus
póncípios bãsicos, mediante a pre
servação da figurada lei complemen
tar em matéria tnbutária.
A Comissão decidiu aumentar o per-

-

centual de participaçã:> dos Estados e 
Municípios na arrecadaçli> tributária. 
No Fundo de Participação, os estados 
p�sarão a ter 21,5% e os municípios 
22,5% dos impostos de renda·e sobre 
produtos industrializados. Dois por 
cento, formam um fundo especial-para 
as regiões Norte e Nordeste exclusiV!l· 
mente. Os estados exportadores e o 
Distrito Federal terão uma participação 
maior no IPI. 

O ICM será seletivo e não cwnulati
vo. 

Quanto ao orçamento, durante dez 
anos, as despesas da União serão dividi
das proporcionalmente à população de 
cada macroregião. 

No plano financeiro, alguns pontos 
merecem destaque. A clara separação 
de funções entre o Banco Central e o 
Tesouro Nacional, por exemplo. Reafir-

:Ama-se a função de autoridade monetá
_, ria do Banco Central, com o poder ex

clusivo de regular a oferta de moeda e 
a taxa de juros. O mandato de sua dire
toria, cuja nomeaçã'o e destituição é fei
ta pelo Presidente da República, deve
rá ser aprovada pelo Congresso Nacio
nal. Os recursos públicos não mais serão 
utilizados para cobertura de aplicações 
ou depósitos em instituições financei
ras liquidadas, e cria-se o fundo de se
gu,ro, com recursos das próprias insti
tuições financeiras. O Banco do Brasil 
fica com as atividades de fomento. 

VI- Comissão da Ordem Econômica

O processo de votação da Comissão
da Ordem Econômica foi extremamen
te tumultuado, e se prolongou pela ma
drugada de sexta-feira (12 de junho) e 
tarde do sábado. Após a manobra orga
nizada pelos conservadores, contrária 

a ao estabelecido no regimento intemo da 
• Conússão e visando dar preferência à

votaçli> de três emendas substitutivas
ao parecer do -relator, senador Severo
Gomes, os protestos dos constituintes
progressistas e das galerias leva-ram ao
adiamento da primeira sessão.

No sábado, com as galerias fechadas, 
o grupo conservador conseguiu votar
os substitutivos. O presidente,José Lins
(PFLCE), foi acusado de ter atuado
para favorecer interesses econômicos
anti-nacionais e privatistas, dos latifun
diários e dos lncorporado-res imobiliá
rios. Vinte e três oonstituintes (PMDB,
PDT, PT, PCB e PCdoB) retiraram-se
do plenário antes do início da votação,
como última forma de protesto. O gru
po de direita aprovou por 42 votos os
substitutivos de autoria dos constituin
tes: Irapuan Costa (PMDB-GO) .sobre
os princípios gerais; Jo.rge Vianna
(PMDB-BA) oobre a RefonnaAgrária;e
José Ulisses de Oliveira {PMDB-MG)
oobre a questão urbana e transporte.

Como resultado do .. rolo compres-
l.;(e. 

5 

oor" tem-se lllll relatório de orientaçoo 
privativista, de restrição ao papel do es
tado na economia, de entrega dos recur
oos minerais e naturais, de limitação da 
funçoo oocial da propriedade da terra. 

Na questão dos princípios gerais, se
rá considerada "empresa nacional â pes
ooa jurídica constituída e com sede no 
país, cujo controle de capital esteja, 
em caráter permanente, exclusivo e in
condicional, oob a titularidooe de pes
ooas físicas ou jurídicas domiciliadas 
no país ou por entidade de direito in
terno". A intervenção do Estado na 
economia 9:5 procede em casos de im
perativos de segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo. 

O monopólio do petroleo é estendi
do ao refino e transporte marítimo ou 
oleodutos. As jazidas e demais recursos 
minerais e os potenciais de ene.rgia hi
dráulica constituem propriedades da 
Unioo para efeito da exploraçli>,porém 
não há restrição para a origem do capi· 
tal que vai atuar no setor. 

As atividades econômicas a serem 
consideradas estratégicas para "defesa 
nacional ou o desenvolvimento tecnoló
gico poderli> ter proteçli> transitória" 
o que delimita a extensli> de reservas 
de mercado, por exemplo. 

No capítulo da Reforma Agrária fi. 
cam garantnos os direitos do proprie
tário do imóvel rural e a função oocial 
da propriedade é definida segundo a 
ótica dos proprietários como: 

"A terra que é aproveitada ou está 
em vias de sê-lo racionalmente; conser
va os recursos naturais e o meio am
biente, observa relaçiles justas de tra
balho e propicia o bem-estar dos pro
prietários e dos trabalhooores". 

O capítulo da questli> uroana repre
senta um retrocesoo ao relatório do se
nador Severo Gomes {PMDB-SP). Os 
artigos sã:> Vl@OS e oonfuoos, não haven
do nenhuma preocupação em se colo
car a reforma urbana a nível nacional. 
Os artigos se resumem à questão da mo
radia, sem apresentar dispositivo que a 
garanta efetivametne a todo o cidadão. 
O usucapili> voha a exigir 5 anos de 
prazo com o requisito de boa fé e com 
a proibi9ão de ser aplicado às terras 
públicas. O imposto progressivo é acei
to para garantir a funçoo oocial da pro
priedade. 

Finalmente, a desapropriação urna
na requer o pagamento prévio em di
nheiro, o que praticamente anula a ca
pacidade do poder público de utilizá-la. 

VII - Comissão daOtdem Social 
Na Comissão foram apresentados 

764 destaques oo substitutivo final, 
dos quais mais da metade foram levan
tados _pelo!. conservadores, percebendo
se aí uma provável manobra de obstru
çoo ao relatório do senador Almir Ga 
briel. 
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Foram aprovadas as questões bási

cas como: 
- o trabalho como direito de todos;
- o Brasil define-se como país pluri·

étnico, e protege as cuhuras indíge
na e negra, assegurando a todos o
princípio da isonomia quanto à cor,
sexo, idade, estado civil, natureza
de trabalho, religião, orientação se
xual, convicções políticas ou filosó
ficas, doença, militância sindical e
deficiência;

- a eStabilidade a partir de 90 dias de
emprego e a redução da jornada de
trabalho para 40 horas;

- direito de greve, ficando os trabalha
dores com a responsabilidade do fun.
cionamento dos serviços essenciais;

- licença de gestante por 120 dias,
- aprovação dos Fundos de Garantia

do Seguro-Desemprego e do Patri
mônio Individual;

- assegurada -a categoria de trabalha
dores domésticos;

- fica livre a o.rganização sindical, não
podendo ser constituída mais de
uma categoria profissional ou econô
mica ou em cada base territorial,

- concedida anistia arnpla, geral e irres
trita a todos que foram punidos em
decorrência de motivação política, e

- A Refonna Agrária é aprovooa, fi.
cando o Estado responsável por pro·
movê-la.
Pela primeira vez em uma Constitui

ção brasileira foi  tratada a questão do 
meio ambiente. 

Aprovou-se que instalação de usinas 
hidrelétricas e indústrias poluidoras de
pende de autorização do Congresso Na 
clonai, após consulta plebiscitária à co
munidade local.Proibição de instalação 
de reatores nucleares para a produção 
de ene.rgia elétrica, exceto para finali
dade científica. A educação ambiental 
será promovida em todos os níveis de 
ensino. 

Na seção de Saúde ficou aprovado 
que as ações e serviços de saúde inte
gram uma rede regionalizada e consti
tuem um sistema único de saúde, fman
ciados com recursos do Fundo Nacio 
nal de Seguridade Social e receitas dos 
estados e municípios. 

Observe-se que desde o primeiro dia 
houve tentativa de derrubar o relatório 
Gabriel com manobras dos conservado
res, para impedir sua aprowç1io. No en
tanto, foi alcançado o número para fa. 
zê-lo aprovar, na madrugada do dia 15, 
depois de muitas articulações, que in
cluíram as diversas lideranças. 
VIII - Co�o da Família, deEduca

ção e Cultura, Esporte, Comu
nicação, Ciência e Tecnologia 

Após 70 horas de trabalhos intensos, 
dois substitutivos do relator e l.921 
emendas dos demais constituintes, das 
quais 1.04 7 referentes aos anteprojetos 
das subcomissões e 874 ao primeiro 
substitutivo do relator, esta comissão 
chegou a uma situação reahnente para
doxal, ou seja, ao fim de seus trabalhos 
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não havia nad'a de concreto para se vo
tar, em decorrência da rejeição de todo 
esse volume de trabalho produzido pe
lo relator, deputado Artur da Távola. 
Por trás desta realidade frustrante, es
tava a divisão polarizada entre aqueles 
que não aceitam o monopólio estatal 
das telecomunicações, o postal e tele
gráfico, contia a destinação de verbas 
públicas exclusivamente para escolas 
públicas e, aqueles que reivindicam 
avanços sociais à altura dos anseios da 
maioria da população brasileira. 

Sem que chegasse a um ponto de ne
gociação no praw regimental, esta co
missão ficou sem relatório, cabendo 
agora à Comissão de Sistematização a 
responsabilidade de elaborar relatório 
sobre os pontos e artigos· polêmicos, 

Entretanto, para swpresa geral, o 
presidente da Comissão, senador Mar
condes Gadelha, invocando o fato deaque o relatório foi rejeitado "preferiuW
impos a suà vontade com um projeto 
inaceitável" e encaminhou à Sistemati
zação o projeto de seu interesse, com as 
assinaturas do grupo conservador e, em 
segundo plano, o relatório rejeitado, 
oo qual constam avanços significativos 
no plano social, nas questões que di
zem respeito à educação, ciência, "tec
nologia e comunicação. 

Os referidos textos foram encami
nhados, a título de infonnação, para a 
Comissão de Sistematização, pois niro 
foram aprovados pela Comissão Técni
ca. 

COLABORADORES DO CEAC 

O difícil trabalho de acompanha
mento dos trabalhos das 24 subcomis
sões e das 8 comissões temáticas, foi 
um exercício de militâncía e de ativi
dade político-intelectual de diferentes 
grupos de pessoas, professores ou 
profissionais de nível superior. So 
mente assim pôde o Centro de Estu
dos e Acompanhamento da Consti
tuinte, da Universidade de Brasilia, 
manter este serviço de .informação e 
coletar os dados que são analisados e 
serviroo para montar a história do
atual processo constitucional.

Estas pessoas são professores da 
UoB ou cedidos de outras universida
des, servidores qualificados de órgoos 
e entidades, liberados em períodos de 
trabalho, membros dos comitês de 
defesa dos interesses populares na 
Constituição ou de núcleos especiais 
da universidade. 

A todos eles, o registro e o agrade
cimento do CEAC pelo trabalho reali
zado em favor da transparência do 
processo constituinte: Almir Fernan
des, Altamir Peterssen, Ana Amélia 

Soccal, Ana Liege Thuller, Ana Maria 
Guimarães, Ana Maria Abrão, AnaRi
ta Pessoa, And.réa de Castro Ribeiro, 
Anny Massiere Byrchal, Antônio 
Luiz, Antônio Rocha Araújo, Carlos 
Magno, Carlos Michilles, Carlos Mou
ra, D alva Maria L. de Souza, Dinalva 
Melo Nascimento, Elane Barbosa, 
Eleutério R. Neto,ElfaMariaGomes, 
Emília M. Silva Luna, Erlc J ennis Ro
sa, Fabíola de A. Nunes. Fernanda 
Antônia Sobral, Francesca V. Panza, 
Francisco Palhares, Francisco Macha
do, Frederico Jorge Vieira, Glaura 
Laje,GlóriaMoura,GoretheM.Miran
da, Gustavo Pereira da Silva, Helena 
Mussi, Tuna Online, Ione Rios,lsabel 
Mendes, João Garrison, José Carlos, 
José Fernandes Faria, José Márcio M. 
e Silva, José Moura, Jorge de Jesus 
Pinheiro, Jorge Oliveira Vinhas, Lú
cia Paiva, Luciana Moreira, Luiz A. 
Lima, Luiz Fernandes, Luiz F. Ac-am· 
pis, Luiz Piííedo Júnior, L'Una Paes 
Márcio Alves Carneiro, Margarida 
Amélia Nogueira, Margarida L. do 
Nascimento, Margarida Maria Antu-

nes,Maria Alice Tirone,MariaArinde
lita de Arruda, Maria Augusta de 
Araújo, Maria Cristina Araújo, Maria 
Fátima Duarte, Maria Francisca S. 
Pinheiro, Maria Helena Ribeiro, Ma
ria Lúcia M. Abreu, MariaLuiza,Ma 
ria Rosa Abreu, Mariad 1. Belacíano, 
Marilda Barros Lisboa,Marilde Loyo
la, Mariza Aparecida Ribeiro, Marta 
Faria Calil, Maysa Machado, Meire 
Be.rge, Miriam V. Parente, Neli Melo 
do Amaral, Nilse Gomes de Souza, 
Ocozias Silva Júnior, Osvaldo Russo, 
Paulo Py, Pedro Girotto, Renata B. 
dos Santos, Roberto B. Campos, 
Roberto Teixeira Alves, Romilda 
Soares Nogueira, Rosane Ziegelmenn, 
Samara Vieira Netão, Sandra de 
Souza Carmo, Sebastioo Rios, Sérgio 
Muglaert, Silvânia de Miranda, Tània 
Amaral Brandoo, Tereza Pozeti, 
Themis de Oliveira, Vera Hilca, Yara 
Cortez. 

Para a execução deste trabalho 
também foi essencial a colaboração 
de Tânia Costa, Jaques Reolon, 
Walter Rodrigues e Lúcia Assunção. 

BIRdlNTIS 

Mobilizar a população 
para reverter derrotas 

Carlos Michiles 

"Depois de passarmos pelas subco
missões e as comissões, chegamos, en
fim, numa etapa fundamental da Co
missão de Sistematização. A cada dia, 
ultrapas;amos distintos desafios que 
nos aproximam dos momentos decisi
vos de uma definição da futura Consti
tuição, em torno da qual uma grande 
espectativa popular se fo011a para res
paldá-la, ou não, com seu apoio e legi
timidade. 

• Das grandes experiências constitu
cionais que se conhece, três delas ser
vem de exemplo para nós. A Constitui-
ção Mexicana de 1917; a Constituição
Soviética de 1918 e a Constituição Ale
mã de 1919 - todas elas trazem uma
grande lição: não basta apenas que te
nhamos as garantias de igualdade jurí
dica perante as leis, mas trata-se de
buscar uma igualdade sedimentada nas
conquistas sociais e econômicas. Não
se pode admitir que a Constituição que
está sendo gerada atualmente - apesar
de odas as limitações desde a sua con
vocação, foram denunciadas e os limi
tes em sua soberania decorrentes de
sua oão exclusividade - seja um texto
aquém do nível de mobilização e aspi
rações do povo brasileiro.

As derrotas concretas, até hoje, na 
Comissão da Ordem Econômica, espe
cificamente a Reforma Agrária e a parti

A cipação do Estado nas questões sociais,
• e a rejeição do projeto em Ciência e

Tecnologia e Comunicações, Educação 
e Familia, denotam um resultado des
fam rável, que nos leva à necessidade de 
maior esforço de articulação na trans
formação social, ao contrário de se 
acenar com sjnais de desânimo e capi
tulação. Não é agora que vamos, a 
toque de caixa, mudar uma tradição 
autoritária que remonta a 1824, quan
do D. Pedro l fechou a Assembléia 

Constituinte reunida e outorgou uma 
Constituição de seu interesse. Não se 
pode ignorar que a atual Constituinte 
resultou de uma forte composição con
servadora. Basta dizer que não há ne
nhum representante camponês em seus 
trabalhos e poucos são os líderes sin
dicais dos trabalhadores. 

Esta Constituinte/Const ituição, o 
processo que lhe antecedeu; bem como 
a atual dinâmica de mobilização, tem, 
para as forças populares e progressistas 
da nação, um sentido pedagógico de 
fomentar a consciência de organização 
social, para fazer com que o seu cum
primento posterior dependa menos dos 
tennos da lei em si e muito mais da so
ciedade organizada. 

t, dentre outros,,com este objetivo, 
que mais de 60 entidades, como sindi
catos de traballladores, movin1entos 
sociais, oiganizações democráticas e 
populares, reuniram-se, no último dia 
16 de junho, formando a ·'Articulação 
Nacional de Entidades pela Mobiliza
ção Popular na Constituinte", a fim de 
conclamar todos a participarem desta 
luta de fortalecimento das propostas 
populares, durante a nova fase da Co
missik> de Sistematização e coleta de 
assinaturas nas emendas progressistas. 

O calendário de atividades da art i
culação é: 

17 de julho - Dia Nacional de Mo
bilização e Coleta de Assinaturas nas 
emendas de iniciativa popular, 

17 de agosto - Dia Nacional de en
trega unitária das emendas de iniciati
va popular, em Brasília, com caravanas 
vindas de todos os estados. Realização 
de ato político, shows e atividades artís
tisco-culturais, na rampa do Congresso. 
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Com este conjunto de atividades, o 

objetivo é transformar em prática efe
tiva, aquilo que conseguimos embriona
damente, nesta ·eonstituinte, que é a 
participação social, através das iniciati
vas populares, vindas da própria socie
dade organizada. E para que isto ocor
ra, se faz necessário um trabalho simul
tâneo de mobilização e conscientiza
ção, oolocando junto aos nossos esfor
ços a consciência clara do significado 
destas ações: o porque e a serviço de 
quen_:i esta ene.rgia está sendo dispendi
da E indispensável, pois, afastar a rela
ção mecâníca entre vitórias e derrotas 
e transformar este momento constituin
te em algo mais significativo, que é o 
de fazer com que as pessoas individual
mente e a população em geral tomem 
consciência da cidadania para desaba
far aquele sentimento contido de justi
ça social, com liberdade e igualdade de 
oportunidades econômicas. 

Uma Constituição, é sempre bom re
lembrar, não é uma panacéia. Reduzir 
a complexidade político-social de um 
país a um termo jurídico é iludir a his
tória com falsas interpretações, pois o 
veroadeiro trabalho que compete ser 
realizado pelas forças sociais que bata
lham por transfonnações, tem que ex
trapolar os limites de uma Constituinte 
viciada desde sua origem. Embora, seja 
ela, um espaço a abrir perspectivas e 
possibilidades em direção ã necessidade 
da consciência-mobilização-transfonna
ção. 

Carlos Michiles, professor de Sociologia a as· 
5essor do CNPq, é Coordenador de Articula
ção Local do CEAC. 
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PACOTE E CON:STITUINTE 
Walter Barelli 

.Grandes mudan�as foram efetuadas 
no fim de semana prolongado de 12 a 
15 de junho. O novo plano de estabili
zação, elaborado para evitar "a acele
ração brutal da inflaçaõ" traz de vol
ta o congelamento de preços,precedido 
de um confisco salarial (inflação de ju
nho) e impondo outras perdas aos tra
balhadores ao sancionar a redução sala
rial dos demais planos cruzados. Tam
bém restabelece a ortodoxia, eliminan· 
do subsídios, aumentando tarifas, des
valorizando a moeda e propondo a re
dução do déficit público. 

Ao mesmo tempo, a Assembléia Na
cional Constituinte aprovava os relató· 
rios das comissões temáticas. Na Ordem 
Econômica. prevalecia a visão conser· 
vadora. Na Comissão de Ordem Social, 
ao contrário. Ao arrocho previsto no 
plano, a comissão contrapunha: "os 
reajustes de salários, remunerações e 
vencimento de- modo a preservar per-

manentemente o seu valor rieal". Outras 
comissões limitavam o podurdo Execu
tivo e o uso dos decretos-fois, enquan
to o espírito que presidia a COmi$ão 
dos direitos individuais aJ>lontava para 
uma presença democrática do cidadão 
na defesa dos seus interesses e a parti
cipação da sociedade na definição das 
políticas sociais. 

Plano Bresser e Constituinte convi
vem, mas são conflitantes em vários as
pectos. O caráter ortodox,o do plano 
convém ao setor conservador da Cons
tituinte, mas o novo da Constituinte 
não é o setor conservador, nem pode
ria ser. 

A leitura dos jornais mostra que o 
pacote e a Constituinte roulbaram espa
ço um do outro. A escolha. estratégica 
do dia para o anúncio das imedidas en
controu os setores mais moli>ilizados da 
oociedade nas galerias do Coingresso Na
cional, sem tempo para assimilar a mu
dança radical que se provocava na eco
nomia. Nos dias seguintes, foi a vez do 
plano econômico tirar o público da 

EDUCA��O 

Constituinte, pois ainda não foi possí
vel fazer uma reflexão sobre os ganhos 
e perdas nos relatórios das comissões. 

Será que mais uma vez colocaram 
um bode em nosso meio, para desviar 
atenções? Neste quadro todo, qual o 
bode: o pacote ou a Constituinte? As 
entidades sindicais e populares têm de 
estar atentas. A crise econômica condi
ciona a Constituinte, mas os princípios 
que devem prevalecer na nova Consti
tuição têm de ser praticados desde já 
nos projetos que norteiam o dia-a-dia 
do povo brasileiro. A falta de interação 
entre gestão política e Constituição 
transfonnará a nova carta em lei "que 
não pega". A prática cotidiana vem de
monstrando que, ou há mudança já.através de nossa pressão, ou a Constitui 
ção dos nossos sonhos vira um sonho. 

O economista Walter Sarem, do Departamen· 
to lntersind ical de Estathtica e Estudo Sócio
Ec:onômico, DIEESE, é membro do Conse· 
lho Diretor do CEAC. 

A quem interessa o BTasil ignorante? 

Maria Rosa Abreu 

A 8� Comissão (Educação, Ciência 
e Tecnologia, Comunicação, Familia) 
foi a única que não conseguiu enviar 
um ante-projeto à Comissão de Sistema
tização. Desde o início dos trabalhos, 
ainda no âmbito da subcomissão de 
Educação estava demarcado, na área 
educacional, o campo onde se daria o 
confronto das propostas: entraram em 
luta, por um lado, as forças ligadas à 
democratização do acesso ao conheci
mento, as que partem do princípio de 
que o conhecimento acumulado pela 
humanidade é um bem coletivo a ser re
passado às novas gerações -não poden
do ser objeto de lucro - e por outro, as 
forças que defendem a elitização do co
nhecimento através de escolas privadas 
e pagas com subsídios de toda a socie
dade, mesmo da maioria de brasileitos 
que a esta escola não tenham acesso. 

No início dos trabalhos da comissão, 
o relator Artur da·Távola apresentou
um substitutivo que não foi aprovado
{36 a 26 votos). Em seguida apresentou
seu ante-projeto que também foi rejei
tado (37 a 26). Os debates foram ten
oos e a comissãb viu esgotado o prazo
de seus trabalhos sem conseguir apro
var um ante-projeto.

Cabera agora, ao relato,r Bernardo 
Cabral, apresentar, para votação em ple
nário a partir de 15 de jullio, o capítu
lo referente à esta comissão. De acordo 
com as notícias w-iculadas pelo Co"eio 
Braziliense (17.06) o relator solicitou 
à deputada Sandra Cavalcanti a redação 
do referido título. A deputada teria co
mo subsídio, além dos dois relatórios 
não aprovados, um outro, rnalizado pe
lo grupo majoritário que, no entanto, 
não chegou a ser colocado em votação. 

O Fórum Nacional de Entidades pe
la Educação Pública, Gratuíta e Laica, 
que congrega todas as gran1des entida
des voltadas para a defesa d,a educação 
democrática (ANDE, ANDES, ANP AE, 
ANPEd, CPB, CEDES, CGT, CUT, 
FENDE, OAB, FASUBR.A, SBPC, 
SEAF, USES, UNE) vem acompanhan
do ativamente todo o processo, desde 
a fase da subcomissão, sensibilizando 
os constituintes, apresentando análises 
e propostas. 

Os pontos fundamentais de dissenso 
no âmbito da 8� Comissão estão rela
cionados, além da questão da exclusivi
dade de ve,rbas públicas pan a escola 
pública, à reserva de mercado para a 
defesa da tecnologia naciomal e à cria
ção de um Conselho de Comunicações, 
que. teria como função perllllitir a parti
cipação da sociedade na di:.cussão das 

diretrizes relativas à Comunicação Sõ
cial. 

Importante ressaltar que para a der
rota do substitutivo e do ante-projeto 
apresentados pelo relator muito contri
buíram os votos advindos dos consti
tuintes integrantes da subcomissão da 
Família, majoritariamente voltados pa-

.ra a defesa das forças comprometidas 
com o atraso, o obscurantismo, o eli
tismo, os interesses egoístas e particula-
res que entravam a democracia e o pro
gresso social em nosso pais. 

Lutar, hoje, por um sistema educa
cional que peonita a instrução do povo 
brasileiro, além de responder a um di
reito de todos, responde a um impera
tivo para a soberania nacional. 

Um povo altamente instruído, no 
atual estágio tecnológico, é o principal 
patrimônio com o qual a nação pode 
contar para superar a crise econômico
social que se avoluma a cada dia e ace
lerar o desenvolvimento econômico vi
sando o bem-estar de todos os hrasileí
ros. Interessa, no entanto, que o Brasil 
continue ignorante aos que nos vendem 
tecnologia e exploram nosso traballio e 
também aos seus serviçais in ternos, al

gozes do povo e da Nação brasileira. 
Maria Rosa Abreu é professora da Faculdade 
de Educação e coordena as atividstes de ex
tensão à distância do Decanato de Extenslo 
da UnB. 



COMISSÕES TEM.ÁTICAS 

Encerram-se os trabalhos 

Lobistas da UDR perfiltX!os no Ccngresso contra a Refonna AgráJia. 

Tensas votações marcaram o fmaJ 
dos trabalhos das oito Comissões Temá
ticas. A da Familia, Educação, Ciência, 
e Temologia e Comunicações não che
gou à conclusoo no prazo regimental e 
passou à Comissão de Sistematização a 
tarefa de organizar o anteprojeto. Os 
maiores incidentes ocorreram entre os 
lobistas da UDR e os da CONT AG,que 
disputaram espaço à força nos salões 
do Congresso. Aos gritos de "refoana 
agrári a já" e "um, oois, três, UDR no 
xadrez", trabalhadores rurais abriram 
caminho aos empurrões na barreira for
mada por fazendeiros para irnpedí-los 
de chegar à Comissão de Ordem Econô
mica. (Páginas 3, 4, 5 e 6) 

Barelli fala 

sobre o Pacote 

Em artigo na página oito, o 
economista Walter Barelli, do 
DIEESE, analisa o novo plano 

econômico do governo e a 
tendência dos relatórios das 

Comissões Temáticas. 
I[ 
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Reflexões para o avanço 
O saldo das primeiras etapas de ela

boração do futuro Projeto de Constitui
çoo - Subcomissões e Comissões Temá
ticas - permite algumas reflexõ"es para 
o conjunto das forças populares e de
mocrãticas do país:

19 - Existe um acentuado pessimis
mo e desilusão dominando a bancada 
constituinte e o movimento popular, os 
quais levam, seguidamente, a impreci
� foonas de atuação e uma quase his
teria nas reações, quando não à acomo
dação e à omis.são. 

2<? - Não houve uma prévia seleção 
de pontos fundamentais e a radicaliza
ção deu-se de fonna dispersa, generali
zada e, às veres, eJll detalhes que, se 
aprofundados, verificaram-se não se tra
tar de questões básicas para a popula-
ção. -

39 - E necessário acentuar a parti-
cipação p9pular, não limitá-la apenas a 
presenças em Brasília, mas, expandi-la 
a manifestações em todo o Brasil e a 
mobilizações qualitativas de todas as 
fonnas possíveis: atos públicos, abaixo
assinados, cartas aos constituintes, de
bates, etc. 

Univermate�e BrasUia 
Reitor: Prof. Crist011am Buarque 

Centro de Estudos e Acompanhamento 
da Constitu inte 
Comelho Diretor: 

Crist011am Buarque 
David V. Freíscber 

- ElimarNasciment-o
- Francisco Weffort
- João GílbertO Lucas Coelho
- Joaquim Falcão

Paulo Renato Souza
Sadi Dal-Rosso

- Ulisses R ieclel
- WalterBerelli
- Maria José Jaime

4<? - É fundamental dar força às 
propostas de emendas populares e ã 
coleta de assinaturas, especialmente so
bre temas de conhecida dificuldade na 
correlação de forças internas da Assem
bléia Constituinte. 

5<?- Toma-se importante, a nível 
parlamentar d a ANC, estabelecer for
mas de priorizar temas e de ampliar o 
leque de composições para resolver al
guns pontos que até aqui deixaram mui
to a desejar nas votações ou no texto. 
Este trabalho de composição política é 
urgente e deve ser feito de forma inte
ligente, porque as primeiras votações, 
quase regra geral, revelaram um cres
oonte isolamento das posições progres
sistas, o que não pode acontecer num 
conjunto onde estas são minoritáàas e 
as vitórias dependem da capacidade de 
aglutinar com o centro ou com grupos 
indefinidos. 

Uma recomposição da ação mobili
zadora e da atuação política dos movi
mentos populares e das bancadas pro
gressistas é necessária e urgente para 
não se caminhar passivamente para a 

Expediente 

Dinrtor:João Gilberto Lucas Coelho 
Diretoria Administratíva: 

Ivan Ribeiro 
G 16 ria Moura 

- Antônio ,Augusto Queiroz
Moisés P. S. de Quadros
V�nia L Bastos
Tãnia Moreira Costa

- DIPlid V. Freischer
Coordena:loria de Articulação Institucio
nal: Ivan Ribeiro - Coordena:loria de
Articulação Cultural: Ana Virgina de
Aráljo Queiroz - Coordena:loría de Ar
ticulação Social: José Moura - Coord&
nadoria de Articulação Local: CarlosMi
chilles - Coordenadoria de Articulação
Acedêmíca: Vtinie lomônaco Bastos.

Ga3TITUINTES 
derrota ou não ficar apenas na reação 
indignada, heróica, mas pouco produ
tiva 

Os quadros parlamentares mais de 
vanguarda têm se mostrado com difi
culdades para composições e amplia
ções. Em algumas subcomissões as mar
cas de pendengas pessoais e trocas de 
insulto terminaram atingindo o traba
lho posterior das respect ivas comissões. 
Integrantes centristas, votando sem ou
vir ou ler o parecer do relator - caso 
da Comissão da Familia, Educação, 
Ciência e Tecnologia e Comunicação-, 
apenas por uma irada posição em face 
de acontecimentos ou desacertos ante
riores, submetendo-se, assim, ao jogo 
dos que tinham interesses pessoais no 
assunto e votavam pelo seu ponto de 
vista de comprometimento particular. 

O quadro até aqui da Constituinte 
demonstra uma reação conservadora• 
absolutamente desvinculada do mo-• 
mento nacional e das aspirações popu
lares atuais, em alguns setores, apesar 
dos avanços reconhecidos em outros. 
A reforma agrária fica estancada pelo 
texto aprovado. Uma Constituinte ur
bana, que deveria ter percepção para 
os problemas agudíssimos das metrópo
les e cidades, fez - neste assunto - um 
texto muito fraco e que parece desco
nhecer a gravidade trágica da conjuntu
ra urbana nacional. Na mesina linha, os 
pàncípios gerais da ordem econômica 
e a definiçoo de empresa nacional, ar
tificiosa� dúbia. Enfim, não se tratou, 
como a puprensa disse, de defender o 
sistema capitalista, mas, de construir 
uma ordem econômica atrasada, não à 
al tura de outros países ocidentais e cU
ferente das demais peças de estudos 
preliminares para a futura Constituição. 

Tudo isto ainda é relativo, provisó-
rio. A partir de 15 de julho teremos um A 
Projeto de Constituição. Começa, en- W 
tão, o jogo para valer, com emendas, 
pareceres e votações. Até lá, é preciso 
recuperar a capacidade política dos seg
mentos progressistas e contrabalançar 
as pressões retrógradas com a mobiliza-
ção popular. 
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Temáticas votam relatórios 
Em tensas votações, com 
manobras regimentais e 
obstruções, choques em plenário 
e nas galerias, as oito 
Comissões Temáticas votaran 
seus relatórios e emendas. 
Apenas uma, a oitava, não 
chegou à conclusão no prazo 
regimental e passou à de 
Sistematização a tarefa de 
OllJanizar o anteprojeto na 
parte da Familia, 

9 Educação, Ciência e
Temologia e Comunicações. 
A Comissão de Sistematização 
elabora agora o projeto de 
Constituição até dia 15 de 
julho, compatibilizando os 
diversos textos aprovados. 
Prazos internos 
da Sistematização: 
- 26/6: relator apresenta

seu parecer e anteprojeto;
- 02/7: prazo final para

emendas ao anteprojeto
do relator;

- 07/7: novo parecer do
relator, sobre as emendas e
projeto de Constituição;

- 10/7: prazo para votação do
projeto e emendas na 
Comissão; e 

- 15/7: prazo para a votação da
red�ão final e encamihamento
do projeto ao plenário.

I - Comissão da Soberania e dos D� 
reitos e Garantias do Homem e 
da Mulher 

A segunda etapa dos trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte teve 
início no dia 27/5 com a entrega dos 
anteprojetos que foram produtos de 
amplos debates públicos, sugestões e 
emendas apresentados nas subcomis
sões que compõem, 3 a 3, as Comissões 
Temáticas em número de oito. 

Aos anteprojetos foram apresenta
das emendas. O relator da Comissão 
elaborou um substitutivo que causou 
grande impacto pela sua modernidade 
e abrangência. A este substitutivo tam
bém foi possível apresentar emendas. 
Os debates iniciais mostraram-se fracos 
e com pouca presença de constituintes. 
Temas como censura, pena de morte, 
ampliação do conceito de família e di
reito à vida em relação ao aborto, fo. 
ram muito discutidos. 

O trabalho do relator, senadorJosé 
Paulo Bisol, foi aprovado em sua maior 
parte e representa uma bela abertura 
para a futura Constituição, pelo que 
enfrenta de novo e profundo: 
- erradicação da pobreza absoluta,

através de medidas sociais e obriga
ção do Estado;
igualdade entre filhos, legítimos ou 
não, e adotivos;

- nã:> limitáção do número de disso
luções da sociedade conjugal;

- direito de acesso à informação cons
tante de bancos de dados sobre o ci-

dadão, sendo vedadas as que se refe
riram à convicções pessoais; 

- direito de asilo, com o Brasil nã:> se
negando ao primeiro asilo;

- bens de produção suscetíveis de de
sapropriação por interesse social ou 
utilidade pública;

- herança sujeita a tributação;
- direitos coletivos inovados. As asso-

cíações terã:> sedes ínvio lá veis; defen
soria pública; tribunal de garantias
constitucionais; iniciativa popular
das leis; plebiscito e referendum; e

- anistia ampla, geral e irrestrita,com
plementados os direitos trabalhistas
ainda não resolvidos para os anistia
dos.

II - Conússão da Organização do Esta
do 

Nesta Comissã"o, o parecer do rela
tor, senador José Richa, deixou de 
abranger alguns dos avanços da primei
ra etapa, especialmente no que t�giaã 
subcomissão que tratou da União. So
freu derrotas em p1enário da Comissão 
sobre a problemática criação de novos 
estados. 

Em geral, o parecer é descentraliza
dor, fortalecendo Estados e Municí
pios, mas, também, sustenta a partici
pação da União em assuntos onde an
tes não inter.via e onde sua presença é 
hoje considerada necessária, como no 
caso do direito urbanístico (regras ge
rais sobre a questão-urbana). 



4 

cadas ( o PMDB indica 3; o PFL 2; os 
demais partidos indjcam apenas um, 
cada). 

É a seguinte, a programação dos de
bates, todos durante o mês de agosto: 
dia 4 - Regime de Governo; dia 5 -
Estados, União e Municípios; dia 6 -
Refoana Agrária; dia 11 - Economia, 
Propriedade e Empresas Nacional e Es
trangeira; dia 12 - Direitos Trabalhis
tas e Liberdade Sindical; dia 13 - Edu
cação; dia 18 - Sistema Eleitoral e vo
to distrital; dia 19 - Reforma Urbana; 
e dia 20 - Saúde e Previdência Social. 

AS CRITICAS 
Regra geral, analistas, jornalistas e 

juristas manifestaram-se contra o pro
jeto: grande, incoerente, com contra
dições e equívocos técnicos, s'ão as crí
ticas mais comuns. 

O que está sendo omitido é que o 
projeto resulta de um trabalho plural, 
de origens diversas nas subcomissões e 
comissões, de consulta à sociedade. As
sim, esta primeira versão teria de apre
sentar esses problemas corrigíveis nas 
fases posteriores, previamente deteani
nadas pelo regimento da Assembléia. 
O que não poderia acontecer é ser jo
gado fora o trabalho das comissões e 
subcomissões. O regimento prevê a pos
sibilidade de wn substitutivo geral pela 
Sistematização, sem omitir ao plenário 
da Constituinte o direito de optar en
tre este, o projeto inicial e as inúmeras 
emendas. 

Na verdade, há urna resistência gene
ralizada às mudan_ças que o projeto in
troduz e, especialmente, ao avanço em 
direitos sociais. Isto é o que está por 
detrás dos julgamentos severos feitos 
em relação à técnica do projeto. 

PONTOS INOVADORES 
O projeto que está sendo discutido, 

apesar das impropriedades técnicas, tem 
wn conjunto de propostas de profunda 
mudança em instituições e na ordem 
interna. São estas inovações ousadas 
que estão causando resistência entre os 
conservadores. 

Alguns dos pontos avançados do 
projeto: 

- Direitos individuais, coletivos, so
ciais e políticos. Esta parte foj escrita 
quase como um hino à cidadania e à 
transformação, por isto tem merecido 
críticas por sua extrema ousadia e, às 
vezes, pelo seu detalhamento. A Cons
tituição proclamaria e garantiria direi
tos como à vida, à moradia, à educação, 
à saúde, etc.Os governos seriam obri
gados a ter programas de erradicação 
da miséria e da pobreza absoluta. Os 
direitos coletivos são aprofundados e 
as "associações" passam a ter um papel 
muito importante. Há liberdade sindi
cal, com unicidade na representação 
perante o poder público. As comissões 

de fábrica ou empresa .são admitidas. 
os direitos dos trabalhadores reforçam
se com a garantia de emprego, redução 
da jornada de trabalho, novo conceito 
de férias com pagamento em dobro,etc. 
O inr.tituto do asilo político responde 
aos r;ooceitos mais modernos. O Brasil 
pasia a admitir a dupla nacionalidade. 

- Soberania Popular. Esta é exerci
da pelo plebiscito, pelo voto, pelo direi
to de iniciativa em leis e emendas à 
Constituição, pela participação e pela 
ação corregedora. 

- Garantias constitucionais. É for
necido um amplo arsenal jurídico para 
fazer valer a Constituição e assegurar o 
cumprimento dos direitos nela previs
tos (habeas corpus, habeas data; man-

A discussão do projeto 
de Constituição tem sido 

pouco produtiva até agora 
e o texto tem recebido 

muitas críticas 

dado de segurançà individual ou coleti
vo, mandado de injunção, ação popu
lar, ação penal privada subsidiária, ação 
requisitória de informações e exibição 
de documentos, ação de declaração de 
inconstitucionalídade ). A inconstitu
cionalidade por omissíio é prevista. Nes-

h mmulNTIS 
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ta e na inconstitucionalidade em tese 
amplia-se quem pode propor. É criada 
a defensoàa do povo. 

- Voto e Partidos Políticos. O di
reito do voto é estendido aos cabos e 
soldados, salvo os conscritos em servi-
ço militar obriga(ório. Mantém-se a li
vre organização partidária, diferencian-
do partidos nacionais ou não e criando 
a regra de que o partido necessita ter

,., 

como filiados, 0,5% do eJeitorado para 
concorrer a uma eleição na respectiva 
base. É reduzido para 1 % o percentualfde votos para o partido ser reconheci-
do como de âmbito nacional. 

- Ordem externa. Nesta parte, há
um conjunto de declarações de inten
ção do Brasil, muito interessantes: não 
ingerência em assuntos internos. solu
ção pacífica dos conflitos, desai:m a· 
mento, dissolução dos blocos milita
res etc. 

- Participação popular. Prevista
através de vários mecanismos, desde o 
município onde será maior (no plane
jamento, na decisão e na fiscalização) 
até em setores como saúde, previdên
cia e meio ambiente. 

- Fortalecimento do Legislativo
que passa a ser poder político de deci
são sobre planos, obras e políticas. 

- Novas competências da União
em face de modernos desafios, mas, 
descentralização de serviços com o for
talecimento do papel dos estados e mu
nicípios. 

- Medidas excepcionais (estado de
defesa e estado de sítio) com controles 
democráticos pelo Judiciário e pelo 
Legislativo). 

� Criação dos tribunais federais re
gionais e da Justiça Agrária. 

- Saúde, educação e previdência
com profundas inovações. Saúde e edu
cação são direitos de todos e deveres 
do Estado. Previdência com dispositi
vos para que as aposentadorias não per
cam seu valor real. Seguridade Social 
ampla, incluindo saúde, assiStência so
cial e previdência e organizada com um 
grande fundo através de novas fontes 
de receita. 

- Dispositivos imperativos contra a
discriminação (crime inafiançável) e 
prevendo medidas compensatórias para 
promover concretamente a igualdade. 

- O tratamento da questão indíge
na. A obrigatoriedade para demarcação 
das terras dos índios. Direitos indígenas 
assegurados. A exploração mineral so
mente com consentimento da tribo e 
do Congresso. 

- O meio ambiente.Este é um tema
novo na Constituição e muito bem abor
dado através de um conjunto de arti
gos de proteção. 

- Princípio geral que permite medi
das temporárias de proteção à empresa 
nacional em setores estratégicos ou de 
importância tecnológica. 

- Autonomia e eleições no Distrito
Federal. 

- Imposto sobre a herança e não
apenas sobre bens imóveis, como hoje. 

- Fortalecimento das comissões do
Legislativo como instrumentos mais 
aptos de decisão e de funcionamento. 

- Substituição do decreto-lei _por
dispositivo mais democrático, próximo 
do que eXiste na Itália e na Grécia, da 
medida provisória, revogada se 11ão for 

Os avanços em direitos 
sociais estão encontrando 

resistências. Em outros 
pontos, o projeto mantém 

apenas a ordem vigente 

transformada em lei pelo Congresso 
em 30 dias. 

- Extinção do Conselho de Segu
rança Kacional e criação do Conselho 
da República, com composição mais 
plural. 

- Organização da segurança públi·
ca. 

- Medidas para tornar efetivo o ca
ráter multícul tural brasileiro, inclusive 
com determinação expressa do ensino 
da História das várias etnias. 

- Anistia ampliada.
- Inovaçães na área tecnológica.

PONTOS CONSERVADORES 
Em alguns setores importantes da 
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futura ordem constitucional, o projeto 
limita-se a repetir a ordem vigente. 

Dentre eles: 
- Bicaroeral.ismo e a proporciona

lidade na eleição de deputados, por es
tado e território, não foram debatidos. 

- A reforma do Judiciário resultou
ainda muito limitada. 

- Não há modernização na ordem
econômica. 

- Dispositivos da reforma agrária
não reproduzem sequer a situação cria
da com o Estatuto da Terra; a proprie
dade é protegida como mero direito in
dividual; não há vínculo entre o des
cumprimento da função social e a de
sapropriação. 

- Instituto do usucapião tímido:
cinco anos de posse, com boa-fé e sem 
oposição. 

- A questão urbana igualmente tra
tada sem maior inovação. 

- O monopólio do petróleo perma
nece nos limites atuais (não da Consti
tuição anterior que é mais restrita, mas, 
da legislação) e não foi estendido aos 
contrntos de risco, conforme era reivin
dicado por segmentos sociais. 

- O papel dos militares, em linhas
gerais, pennanece como na atual or
dem constitucional. 

SISTEMA DE GOVERNO 

O projeto, como atualmente está re
digido, modifica o sistema de governo, 
adotando wn regime h ibrido, mas, basi
camente, parlamentarista. Inclui os ins
titutos do voto de confiança ou descon
fiança para o conjunto do gabinete e a 
possibilidade deste ser nomeado, em 
casos especiais, pelo próprio Congresso, 
Também há o caso de dissolução do 
Congresso pelo presidente e convoca
ção de eleições, como nos regimes par
lamentares. 

O mandato presidencial é fixado em 
cinco anos. 

EMENDAS POPULARES 

Resultou muito proveitoso o instru
mento da emenda de 30 mil cidadãos 
ao texto do projeto de Constituição. A 
participação popular recolhida foi mui
to superior a de experiências em outros 
países com mecanismos da iniciativa 
de leis por eleitores. 

Em todo o país, as assinaturas fo
ram motivo de debates, atos públicos e 
participação crescente da população. 

A boa experiência deve garantir a 
presença no texto da futura Constitui
ção de mecanismos permanentes de 
participação. 

De cada emenda popular, um subs
critor poderá defendê-la perante a co
missão de Sistematizaç�o, precisando 
ser indicado na apresentação da respec
tiva emenda. 
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Os avanços obtidos na 

área da Ordem Social 
Glória Moura 

Desde qs primeiros passos da ANC, 
conviveu-se com um apelo forte à solu
ção dos problemas sociais da população 
brasileira. A garantia do funcionamen
to de uês subcomissões tratanto do as
sunto - Direito dos Trabalhadores e 
SetVidores Públicos; Saúde, Seguridade 
e Meio Ambiente; e dos Negros, Popu
lações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias - já configurou atestado da 
preocupação .reinante e da disposição 
de se enfrentar a realidade nacional. 

Quanto aos direitos dos trabalhado
res, foram assegurados no relatório da 
subcomissão e depois no da comissão 
temática reivindicações antigas, tam
bém preservadas no projeto do depu
tado Bernardo Cabral, tais como: direi
to de greve, estabilidacie no emprego 
(com restrições), salário mínimo real, 
139 salário,jomada de 40 horas sema
nais, férias anuais, licença à gestante, 
igualdade de condição ao trabalhador 
urba.no e rural (Capítulo II - Dos Di
reitos Sociais). 

A Saúde, a Seguridade e o Meio Am
biente (este último pela primeira vez 
tratado em uma constituição brasileira) 
estão nos capítulos II e VI do título IX 
da Ordem Social e mantém, basicamen
te, o que foi discutido nas fases ante
riores da_ Constituinte, propondo uni 

Sistema Unico de Saúde, sob controle 
do Estado, Fundo Nacional de Seguri
dade Social, integrado pelos Fundos de 
Garantia do Seguro-Desemprego e o de 
Garantia do Patrimônio Individual. O 
capítulo sobre o Meio Ambinte prati
camente transcreve o relatório do sena
dor Almir Gabriel. 

O tratamento dado ao relatório da 
subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Mino
rias, e na comissão, encarando de fren
te nossa realidade cabocla, aceitando o 
país como pluriétnico e assuniindo ha
ver discriminações aos integrantes dos 
segmentos em pauta, não foi o mesmo 
no relatório Bernardo Cabral. Os prin
cípios gerais estão no título II - Dos 
Direitos e Liberdades Fundamentais -
Capítulo I - dos Direitos Individuais, 
tratando a todos os cidadãos como 
iguais. Sabe-se. porém, que na verdade 
isto não acontece. Foi garantido um 
capítulo, o de n9 VIII, ao índio, que é 
merecedor das atenções da Constituín-
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te, pois teve sua população dizimada e 
merece uma retratação. Mas os negros 
e as, outras etnias que fonnaram este 
país deveriam, também, ter, bem claro1 

a garantia de que sua história e sua par
ticipação atual na formação da socie
dade, fossem preseivada. 

Em relação aos portadores de defi
ciências, que formam um grande con
tingente, são citados no item III - A

Cidadania do art. 12. Ainda neste arti
go, foi introduzida a punição, por lei 
como crime inafiançável, qualquer for� 
ma de discriminação a grupos étnicos 
raciais ou de cor, o que é uma inovação 
em termos da legislação atual. 

Assegurar nesta etapa da ANC os 
avanços conseguidos até aqui é tarefa 
dos parlamentares, mas, também da 
sociedade civil organizada. É hora de

todos se unirem em torno das questões 
principais e garantir sua inclusão na 9

)

Constituição. Porém há que ficar alerta, 
pois o país é um conjunto, um todo, e 
como tal temos que organizá-lo. Não 
adianta um capítulo na Ordem Social 
avançado enquanto na Ordem Econô-
mica tivermos princípios que impeçam 
a concretização das conquistas sociais. 

Todas as forças progressistas devem 
estar unidas para que se consiga um 
texto constitucional que diminua as di
ferenças entre as classes, que dê ao po-
vo brasileiro o mínimo necessário para 
assegurar a participação de todos na 
construção deste país numa relação 
mais igual, com direitos e deveres ga
rantidos. 

A professora Maria Glória Veiga Moura é mes· 
tre em Educação pela UnB e representa o 
DIEESE na Diretoria do CEAC/UnB. 

j�, 
Cons ti tuin te: 

Temas em análise 

Foi lançado o Caderno CEAC ·1�1n9 1 com e título 
"Constituinte: Temas em 

Análise", incluindo uma série 
de artigos sobre a fase 

das subcomissões e comissõe� 
temáticas da Asselmbléia 

Nacional Constituinte. 
A publicação pode ser 

adquirida através da Ec!itora 
da Universidade de Brasília 
ou o Centro de Estudos e 

Acompanhamento da 
Constituinte - CEAC/UnB. 

Preço: Cz$ 200,00. 
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A transição e a Constituinte 
Ivan Ribeiro 

Pode-se dizer que a conjuntura polí
tica é caracterizada pela complexa con
vivência de três aspectos principais: I) 
a cl boração da nova Constituição; II) 
o processo de transição democrática e
lll) a crise econõmica e social.

Parece não restar dúvidas que a dinã
mica recente dessas três questões bási
cas vêm exercendo significativas pres
sões sobre o partido mais forte do uni
verso poütico brasileiro - o PMDB 
abalando seriamente algumas das carac� 

,._terísticas que ele manteve até o presen
�e. 

Os debates relativos à elaboração da 
nova Constituição tomaram necessário 
o posicionamento dos constituintes do
PMDB sobre temas tão conflitivos, co
mo a reforma agrária, empresa nacio
naJ, reserva de mercado, capital estr.an
geiro, questão urbana, anistia, ensino 
público e outr0s. Sobre esses temas os 
constituintes do PMDB tiveram que se 
"despir'' e o resultado levou a posições 
diametralmente opostas, com grupos 
se aliando a se tores conservadores do 
PDS, PFL e outros partidos, enquanto 
determinados setores pem1aneciam 
mais próximos ao programa histórico 
de lutas do PMDB. Ou seja, aquela uni
dade que permitiu uma ampla frente 
de lutas contra a ditadura militar não 
pôde, na prática, ser mantida ao enfren
tar problemas concretos como os men
cionados. E o resultado é que o PMDB 
não tem atuado como um partido uni
do nos trabalhos da Constituinte. 

No que se refere à transição demo
crática, o mínimo que se pode dizer é 
que sua dinâmica, até o momento, não 
pode ser julgada como positiva. Há urna 
falta de credibilidade crescente do go
verno, decai o interesse da população 
em participar da vida política e de fa
zer política (através dos partidos polí
ticos, sindicatos, associações de vários 
tipos, etc). Há indícios claros de desa
gregação social, além de recaídas como 
a aplicação indiscriminada da Lei de 
Segurança Nacional. Todos esses fatores 
levam ao enfraquecimento da consoli
dação da democracia no país. Nota
se também métodos de gestão do Esta
do com claras características cartoriais 
e fisiológicas (liberação de recursos pa
Ia estados e municípios na dependên
cia de posicionamento sobre temas co
mo duração do mandato do presidente 
da República, para citar só wn exem
plo) e relações executivo/governadores 
de estado que fazem lembrar os tem
i:ios anteriores à Revolução de 1930. 
Não é sem razão, portanto, que lide
ranças históricas do PMDB como Ar
raes, Waldir �ires e �irnon estejam hoje 
com sua ação política bastante blo
queada, tanto a nível nacional como 
estadual. E aqui de novo o PMDB se 
divide, com setores que se empenham 
vivamente em reverter o rumo que a 
transição vem seguindo até agora. 

Também a crise econômica e social 
tem sérios reflexos sobre o PMDB. Se é 
verdade que o Plano Bresser pode apre
sentar resultados positivos na conten-

ção da inflação (o que é importante), 
permanecem em aberto questões como 
a da dívida externa, retomada dos in
vestimentos, reforma agrária e moda
lidades de redução do déficit _público. 
As decisões a serem tomadas em rela
ção a essas questões - como já conte
ceu com o Plano l3resser - terão reper
cussões sobre o PMDB, levando a posi
cionamentos também diversos e, con
seqüentemente, afetarão a sua unidade. 

A elaboração da nova Constituição 
a dinâmica da transição democrática ; 
a crise econômico-social estão, portan
to, abalando seriamente o caráter de 
frente, de unidade na diversidade q_ue 
o PMDB tem desde sua fundação e que
foi consolidada com a incorporação do
PP e, posteriormente, de setores de ou
tros partidos na etapa final de lutas
contra o regime autoritário. Não tomar
conhecimento dessa neva realidade e
pensar que o PMDB de agora pode
atuar como aquele de alguns anos atrás
é entrar _no reino da fantasia. Sem que
necessanamente baj a rupturas e divisão, 
o PMDB só continuará existindo e apro· 
fundará seu lado moderno, progressista 
d��rático, ágil e com crescente pres'. 

t1gio Junto a população se assumir suas 
divergências. O grande desafio é fazê-lo 
com a lucidez e o equih'brio necessários 
para impedir um possível retrocesso 
autoritário. 

O prof. Ivan Ribeiro é sociólogo.e economis
ta, professor da Universidade Federal Rural 
do RJ e asse.ssor da p111Sidência do INCRA. 
Integra a diretoria do CEAC/UnB. 
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TRAIÇÃO OU INTERVENÇÃO? 
J. W. Bootista Vidal 

Há momentos que se chega a pensar 
ser o Brasil pais de irresponsáveis. Evi
dentemente, esta conclusao não resiste 
a qualquer análise. O nosso povo é 
constituído, em sua grande maioria, de 
pessoas sérias, responsáveis. O despre
paro de muitos, a apatia e a omissão de 
quase todos, entretanto, são mais fruto 
do desalento geral do que de unia atitu
de consciente. Além de sensação de im
potência, frutos de subalimentação, da 
falta de escolas, da falta de oporturi
dades para viver e vencer. Somos mais 
vítimas do que algozes. 

À classe dirigente, entretanto, não 
há como isentá-la de culpa. Trata-se de 
gente descomprometida, em geral, dos 
ideais que conformam urna sociedade 
prganizada e que fundamenta um Esta
do legítimo, o que não é suficiente ape
nas pelo voto. Esta é uma condição ne
cessária, mas não suficiente. De fato, a 
classe dirigente vem sendo fonnada por 
uma falsa elite massificada, egoísta e 
alienada e, muitas vezes, sem caráter; 
predadora do patrimônio nacional e 
sem compromisso com a nação e o seu 
povo. Evidentemente, ela predomina 
sobre todos, pelas dificuldades que a 
população enfrenta, acsorvida, em seu 
desespero, em garantir a J?rópria sobre
vivência. 

Com uma população educada, cons
ciente e estável, a sociedade necessaria
mente se organizaria, vindo a preencher 
adequadamente sua representatividade 
política e constituir Estado também 
estáveí e responsável. Talvez, por isso, 
a pseudo-elite, temendo ser desalojada 
dos privilégios que desfruta, tudo faça 
para impedir o desenvolvimento dos 
meios que permitem a estruturação de 
uma sociedade assim configurada. Pre
ferem mantê-la despreparada, jgnoran
te e, portanto, impotente. 

Os exemplos do modo como se for
mam as sociedades modernas são mui
tos e se estendem pelos últimos quinze 
séculos, não havendo, portanto, qual
quer novidade a pesquisar. Não estamos 
nos referindo apenas à sua institucio
nalização como nações soberanas, mas 
aos processos culturais e civilizatórios 
que as motivaram. 

Muito recenteruente tivemos o 
exemplo do Japão que, em pouco mais 
de um século, saindo de longo isola
mento, em condições adversas, chegou 
à posição que hoje desfruta, mesmo 

após a derrota militar ante os aliados. 
Evidentemente, os guerreiros samurais, 
condutores da revolução Meiji, sabiam 
o que queriam e lutaram na preserva
ção dos interesses do seu povo. Os Es
tados europeus formaram-se também
na adversidade, conseqüência do débâ·

ele que seguiu-se à queda do Império 
Romano. 

Tudo isso é necessário ser relembra
do err. momento em que se começa a 
pensar o Brasil do futuro. País conti
nente, com todos os ingredientes para 
se transfonnar em uma nação líder, en
contra-se, entretanto, sem presente e, 
aparentemente, sem futuro. 

A evolução histórica não se faz sobre 
o vácuo, mais fundamentando-se em fa
tos e realidades capazes de sustentá-la.
São estes. por exemplo, recursos natu
rais abundantes, fontes energéticas ex
clusivas e indispensáveis, grande popu
lação, dimensões territoriais apropria
das, nível educacional adequado e ge
ral, compe_tência tecnológica e vontade
11acional. E fá.;il saber o cue temos e o
que nos falta. Também é fácil saber para
quem trabalham aqueles que procuram
düicultar o akance do que nos falta.

Desta m:rneira, fica mwto difícil ex
plicar as atitudes de um grande núme
ro de constituintes. atuando especial
mente nas Comissões que tu.idam da 
Ordem Econômica e da Tecnologia. 
Aparentemente. segundo a grande im
prensa, eles se dividem em conservado
res e progressitas. quando, rigorosamen
te, há apenas dois blocos: o dos entre
guistas e o dos nacionais. Por insólito 
que possa parecer, a Constituição da 
Nação está sendo elaborada por um 
grande número de denfensores de cau
sas anti-nacionais. Até a definição de 
empresa nacional foi mistificada, em 
afronta ao vernáculo. Pelo aprovado 
até aqui, todas as corporações �str3!1· 
geiras passam a ser empresas naCJonrus. 

A quem serve esta traição? É possí
vel pensar em uma Constituição de 
uma Nação que lesa profundamente os 
iotere�es mais legítimos do seu povo? 
Por quê fatos desta gravidade não são 
amplamente divulgados de maneira 
que todos tenham conhecimento dos 
autores da façariha? Por quê os meios 
de comunicação de massa insistem em 
defonnar a realidade e apresentar esses 
personagens como conservadores? Que 
têm a ver os conservadores com a en
trega descarada de parcelas ponderáveis 
do patrimônio nacional a forças estran
geiras ou apátridas? Não foi o Barão 
do Rio Branco, um conservador, o pa-

triota responsável pela garantia da de
finição das nossas fronteiras? 

A questão, entretanto, nlfo fica ape
nas nisto. O Governo, que se vestia até 
muito recentemente em pele de cordei
ro, aparentando defender os interesses 
nacionais, descamba para a internacio
nalização da nossa economia e do nos-
so patrimônio. Quer nos transformar 
em entreposto comercial, como s!fo 
Hong-Kong e Cingapura. Como é bem 
conhecido, esses entrepostos servem 
aos interesses, os mais ilegítimos, das 
potências industriais. Neles, vale tudo, 
do tráfico de drogas, ao comércio da 
prostituição, a nível internacional, 
além do mais deslavado contrabando. 
Suas atividades principais são domina
das por apátridas e dependem, em s. 
totalidade, do controle externo. Certoi. 
interesses internacionais podem imobi
lizar as atividades econômicas desses 
entrepostos em 24 horas, tal é a depen
dência que sofrem. Evidentemente, os 
objetivos desses entrepostos nada têm 
a ver com aqueles de uma nação sobe· 
rana. Sem objetivos históricos, sem cul
tura própria, geridos por fins imediatis
tas, em muitos casos amorais, envolven· 
do o que há de mais sórdido no sub
mundo internacional. Tudo isto se pre
tende fazer com o nosso país, com o 
apoio dos partidos políticos situacio
nistas, inclusive líderes proeminentes 
do PMDB, pelo menos com suas coni
vências. 

As chamadas zonas de processamen
to de exportações no Norte exporia a 
região amazônica, estratégica sob to
dos os pontos de vista, à cobiça inter
nacional e ao processo de deterioração 
e disvinculação da nossa cultura e doA 
nossos interesses, prelúdio do seu des• 
membramento do Brasil. Lá se localiza 
o maior potencial permanente energé
tíco do planeta terra, de modo garanti
do, ao contrário das hipotéticas possi
bilidades futuras da fus!ío nuclear.
Com essa trajetória, nlfo há dúvidas,
que essa região passará a ser palco de
trágicas disputas entre as superpotên
cias, visando o seu domínio; isto é, se
converteria naquilo em que, nos últi
mos dez anos, se converteu o Oriente
Médio, quase com guerras permanentes
na região. Ou seja, o Oriente Médio es-
tá para a energia do passado, assim
como a região amazônica ficará em re
lação à energia do futuro. � isto o que
se pretende?

O professor Bautista Vidal 6 engenheiro a fl. 
sico. Foi ,ecretãrio de Tecnologia Industrial 
do MIC e criador do Pr6-Alcool. Atualmente 
dirige o Centro do De,envolvimanto Tecnol6-
II ico da Unlvel'$idade de Bresllia. 
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O projeto já esti em debate 
Resultante do trabalho de 24 sub

comissões e oito comissões temáticas 
e de revisão apenas organizativa na 
Comissão de Sistematização, o proje
to de Constituição iniciou sua trami
tação no dia 15 de julho. Apesar de 
criticàS"torno grande, incoerente, com 
contradições e equívocos técnicos, o 

Os avanços na 

Ordem Social 
Assegurar os avanços 

conseguidos até o 
momento na Constituinte 
nos capítulos referentes 
à Ordem Social é tarefa 

não só dos parlamentares 
progressistas mas também 

da sociedade civil 
organizada, alerta a 

profa. Glória Moura em 
artigo na página 6. 

projeto, em seus 496 artigos, poderá 
sofrer correções e modifica!;ões. Apre
senta, no entanto, propostas inovado
ras, com profundas mudan,ças em ins
tituições e na ordem internai, que estão 
encontrando resistência entre os con
servadores. Em outros aspectos, limi
ta-se a repetir a ordem vigente, che-

� 

�� ...... -

gando mesmo a retrocessos, como no 
caso da reforma agrária. O projeto está 
recebendo emendas de constituintes 
e sugestões populares, desde que assi
nadas por 30 mil eleitores. O calendá
rio da Constituinte prevê a votação 
em plenário a partir do dia 20 de se
tembro. (Páginas 3, 4 e 5) 

- ... 

A ANC E O NACIONAL!� 10 

O professor Bautista Vidal, diretor 
do Centro de Desenvolvime111to Tecno
lógico da Universidade de Brasília e 
ex-secretário de Tecnologia industrial 
do Ministério da indústria e do Comér-

cio, fala da "traição" de alguns Cons
tituintes em relação às causas nacionais 
e acusa o governo de "descambar para 
a internacionalização da nósa econo
mia". (Página 8) 
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A HORA DA DECISÃO 
Enfim, chegamos ao momento deci

sivo do processo de elaboração da futu
ra Constituição. Esgotada a fase preli
minar, de mera organização de um pro
jeto, passa a Assembléia, agora, às eta-
pas de decisão. 

A partir de 20 de setembro, aconte
cerá a primeira votação em plenário, 
momento crucial de todo o longo cami
nho. Este será decisivo: o que não for 
aprovado no primeiro turno. não mais 
poderá vir a ser incldcio, pois o seguin
do turno é de revisão e pode apenas re
jeilar o que foi inicialmente aprovado, 
sem direito a inovar. 

Estamos, igualmente, nos aproxi
mando do topo das pressões e tensões. 
Uma ampla campanha de opinião públi
ca tenta desestabilizar o trabalho da 
Constituinte e preparar terreno para 
"substitutivos" ou iniciativas globais 
de projetos de Constituição sob contro
le de determinadas forças. Muitos são 
os grupos que reclamam o direito, não 
regimental. de substituir integralmente 
o texto até aqui formulado.

Por outro lado, são momentos de 
reflexão e de mediação entre forças. na 
busca de um mínimo patamar consen
sual. Os movimentos sociais substituem 
o ímpeto inicial pela consciência de que
é preciso garantir bons princípios gerais
e muitas vezes os detalhes poderão
atrapalhar ou até virem a ser dispositi
vos tolhedores do avanço e difíceis de
modificar. Os que tentaram ganhar tu
do nas primeiras fases, sabem que che
gou a hora da transigência.

A Constituição precisa ser wn do
cumento básico de regras do jogo de
mocrático, aceitável pela quase unani
midade da Nação, que não exclua cor
rentes políticas ou segmentos sociais. 
Porém, não deve ser tão restrita a prin
cípios ou a temas institucionais, que 
desconheça a aspiração generalizada de 
reformas. de mudanças e de evolução. 

Universidale d• e,.ma

Reitor: Praf. Crirt011am Buaniue 

Centro de Estudos e Aoompanhamento 
de Conrtitu intB 
Co nalho D irn>r: 

Crist011am Bua,que 
David V. Freischer 
E limar N ascimanto 
Franci100 Waffort 
João Gilberto Lucas Coalho 
Joaquim Falcão 
Pailo Renato Souza 
Sadi Oa�R°"'° 
Uliaes R iedal 
Walter B arelli 
Maria Jos6 J�ime 

Uma Constituição, hoje, sem tratar da 
complexidade dos direitos sociais, cul
turais e econômicos, limitando-se a or
ganizar o poder nacional, não seria 
compatível com o anseio nacional. 

Veáfica-se resistência geral à mudan
ça, de parte dos que detém parcelas sig
nificativas do poder, seja ele econômi
co, polílico ou institucional. Proprietá
rios, militares, governo, membros de 
instituições de grau superior e detento
res de privilégios, reagem de fonna mui
to dura aos acenos de inocação e de 
ousadia já constantes em alguns pontos 

EXPEDIENTE 

Oimor:Joiío Gilberto Lucas Coelho 
Dimoria Administrativa: 
- Ivan Ríbeíro 

G 16 ria Moura 
Antônio Augusto Queiroz 
Mol•s P. S. de Quadros 
Vània L Bastos 
TAnie Mora ira Costa 
Dewid V. Freischar 

Coordenadoria de Articulação Institucio
nal: Ivan Ribeiro - Coon:lenaloria da 
Articulaçlo Cultural: Ana Virgina da 
Araújo Queiroz - Coordenadoria de Ar· 
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do projeto até aqui elaborado. lsso mos
tra que não é sincero o di�urso gene
ralizado em favor da mudança; ou me
lhor, que cada setor deseja modifica
ções nos privilégios dos ou trôs, não nos 
seus próprios. Esta intransigência po
derá levar o país ao caos completo, 
quer pela desestabilização do processo 
constituinte. que pela imposição de ca
minhos de mera manutenção do "status 
quo". insuportável para as grandes 
maiorias. 

O bom senso que já está moderando 
as re:·,indicações mais setoriais de seg
mentos sociais, tem de atingir também 
aqueles que detém força e poder na 
conjuntura atual. Se isto não for alcan-
çado pelo caminho constituinte, agra- a
vará a desesperança coletiva. a tendên- 9eia crescente à desobediência civil e a 
presença de fonnas violentas de con
testação. 

Pouco tempo resta para a viabiliza
ção de uma Constituição democrática, 
moderna, mudancista, com apelo po
pular. São interessantes as iniciativas 
suprapartidárias na busca de uma base 
ajustada para isso, sem prejuízo de pon
tos de divergência que somente serão 
resolvidos pelo voto. Mas. ainda existe 
a forte presença dos que querem domi
nar e submeter o processo constituinte, 
que se negam a qualquer avanço ou mo
dificação e que agridem a realidade só
cio-política do país com seus projetos 
meramente continuístas e com sua in
transigência cega. 

A Nação ganha consciência crescen-
te sobre o momento constituinte e au
menta o sentimento participativo e crí
tico. O Brasil foi profundamente dis
cutido neste longo roteiro de elabora
ção constitucional e esta revisão causou 
reflexos disseminados no seu corpo so
cial. f! a hora da lucidez, do patriotis
mo e do sentimento de progresso e de 
solidariedade social. 
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O projeto de Constituição 
O projeto de Constituição, que iniciou sua tramitação em 15 

de julho, está recebendo emendas dos constituintes e propostas 
populares. A Comissão de Sistematização poderá, além do parecer s?bre as 

emendas oferecer um substitutivo global. O projeto tem 496 artigos, 
organizados e� 10 títulos. Em 20 de setembro, começa a votação em plenário. 

Organizado em 496 artigos. aglome
rados basicamente em dez títulos, sub
divididos em capítulos e seções, o pro
jeto de Constituição foi apresentado à 
Assembléia Nacional Constituinte e à 

l Nação, iniciando sua tramitação em 15 
«,de julho. O projeto é resultado do tra

balho de 24 subcomissões e de oito co
missões temáticas, com uma revisão 
apenas organizativa da comissão de Sis
tematização. A ele serão apresentadas 
emendas de constituintes e de 30 mil 
eleitores. A Comissão de Sistematiza
ção terá oportunidade de dar parecer a 
estas emendas e até a oferecer um subs
titutivo global. 

Na hora de votar em plenário, a par
tir de 20 de setembro, os 559 consti
tuintes terão à sua disposição: o substi
tutivo da Sistematização, que tem prio
ridade; emendas de constituintes e po
pulares; o projeto atualmente _em de
bate. A votação será feita por titulo ou 
capítulo. Aprovado o substitutivo, fi. 
cará prejudicado o projeto inicial, com 
ressalva para as partes que tenham sido 
destacadas. As emendas a cada título 
ou capítulo são votadas em bloco con
forme o parecer favorável ou contrário. 
Podem também ser separadas emendas 

de seu bloco, para uma votação espe
cial, através de destaque. O requerimen
to para destacar tem de ser assinado 
por 35 constituintes. 

CALENDÁRIO 

- Até 13 de agosto: recebimento 
de emendas de qualquer constituinte 
ou de 30 mil cidadãos; 

- Até 23 de agosto: o relator Ber
nardo Cabral, da comissão de Sistema
tização, apresenta seu parecer às emen
das e, possivelmente, wn substitutivo 
geral ao projeto; . _ 

- Dia 24 de agosto: publicaçao do
parecer e do substitutivo; 

- Dias 25, 26, 27, 28, 20 e 30 de 
agosto: seis dias para qualquer consti
tuinte apresentar emenda ao trabalho 
do relator. Esta emenda é oferecida pe
rante a comissão de Sistematização; 

- Dias 31 de agosto e 1, 2, 3, 4, S,
6 e 7 de setembro: o relator dá parecer 
às novas emendas e pode organizar tudo 
num novo trabalho geral substitutivo; 

- Dias 8 e 9 de setembro: publica
ção do novo trabalho do relator; 

- Até 17 de setembro: discussã'o e
votação na comissão de Sistematização 
do substitutivo do relator, emendas e 

destaques. A comissão, após discutir e 
votar tudo, também apreciará a redação 
final, organizada pelo relator; 

- Dias 18 e 19 de setembro: publi
cação das conclusões da comissã? d� 
Sistematização, inclusive do subst1tut1-
vo ao projeto que terá prioridade de 
votação no plenário; e 

- Dia 20 de setembro: início da vo
tação em plenário. A votação seguirá a 
ordem dos títulos e capítulos. Em ca
da um deles será votado, em primeiro 
lugar, o substitutivo da comissão de Sis
tematização, depois o projeto, e, se for 
o caso, as emendas org anizadas em blo
cos conforme o parecer favorável ou 
contrário e os destaques de parte do
substitutivo, do projeto e das emendas.

A DISCUSSÃO 

Foi pouco produtiva a discussão do 
projeto de Constituição até agora. Uma 
lista de oradores sem vinculação a te
mas esvaziou o debate no grande plená· 
rio da Assembléia. Após muitas diver
gências, foi possível um meio acordo 
para organizar o debate de alguns temas. 
Serão sessões extraordinárias, noturnas, 
com 1 5 oradores designados pelos 1 (. 
deres partidários em proporção às ban-
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mas reduções em relação a mecanismos 
compensatórios, necessários para tomá
la uma possibilidade efetiva, que resta
ram com uma previsão genérica de que 
serão consideradas as desigualdades pa
ra & proteçífo do mais fraco. O capítu
lo dos Direitos Coletivos, revolução ju
rídica do projeto inicial, desapareceu. 
Alguns de seus dispositivos permane
cem, repetindo a tradição constitucio
nal de considerá-los "direitos indivi
duais'' (direito de associação, reunião, 
etc) ou sociais. 

Nos direitos sociais a nova redação 
mantém a jornada de trabalho históri
ca do Brasil (8 horas diárias e um re
pouso semanal), substitui a estabilida
de por um princípio genérico de prote
ção contra a despedida irnotivada na 
fonna da lei

1 
atribuindo ã legislação or

dinária e às convencões coletivas de trâ
balho a maior parté das decisões. 

As garantias constitucionais são pon
co alto do trabalho apresentado antes e 
agora, com todo um conjunto de pro
cedimentos judiciais para a proteção 
do cidadão e o cumprimento da Consti
tuição (habeas corpus, habeas data, 
mandado de segurança individual ou 
coletivo, mandado de injunção, ação 
popular, ação de declaração de incons
titucionalidade, inclusive por omissão). 

O defensor do povo será eleito pela 
Câmara e velará pelo respeito aos direi
tos da cidadania. 

ESTADO E PODERES

A compatibilização da modernidade 
e das exigências atuais com o funciona
mento da federação e uma descentrali
zação dos poderes é equação difícil de 
ser _resolvida. O substitutivo continua 
dando alguns novos poderes à União -
legislar sobre o direito mbanístico, ter 
como bens as cavidades naturais su bte r
rãneas, por exemplo - na busca de pre
servar valores superiores e correspon
der a novos desafios, mas, concentra 
mais poderes nas mão dos estados e 
municípios. Aliás, aos estados caberão 
todas as competências não expressa
mente vedadas. Coisas novas, como or
ganização espacial do território, são 
bem apresentadas. O munícípio surge 
como grande agente em áreas de servi
ços básicos, saúde e educação. 

Governadores e prefeitos seguirão o 
princípio da eleição por maíoria absolu
ta de votos em primeiro tumo. O Dis
trito Federal passa a ter autonomia, go
vernador e legislador elei tos. Criam-se 
na Constituição regiões de desenvolvi
mento econôaúco. áreas metropolita
nas e microrregiôes. 

Os serviços públicos são organiza
dos com regras inovadoras em alguns 
pontos, como escala salarial com míni
mo e máximo, cargos em comissão ma-

CENT�O 
CIRÚRGICO 
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joritariamen te preeocltidos por servido
res, regras contra nomeações de paren
tes. obrigatoriedade de aumentos iguais 
para civfa e militares, pontos fundamen
tais sobre transparência, acesso público 
a informações e outros. 

O regime de governo é parlamenta
rista com traços bastante fortes. O Le
gislativo ganha muito em poder,passan
<lo por ele as poüticas, os planos e os 
programas. Novas competências do Le
gislativo são criadas. O Judiciário per
manece pouco reformado, mas é aco
lhida a iJéia dos tribunais feder:us re
gionais e mudanças na base dá magis
ttatura. Ainda, o interessante princíp10 
de uma primeira decisão do juiz, antes 
tie iniciar o processo e na tentativa de re
solver de forma conciliada as questões. 

O substitutivo mantém a proposta 
do Conselh.o da República, de boa for
mação democrática, mas, inventou um 

Antonio Augusto de Queiroz 

Supàmiiam tudo! O que faremos? 
Não adianta xingar, esbravejar ou cri
ticar. Calma é a recomendação mais 
prudente. Refeitos do choque, que 
anulou todo nosso trabalho com uma 
única penada, é fundamental discutir
mos estratégias e- táticas para úúciar 
tudo de novo, com o 'mesmo sucesso 
das fases anteriores. 

O primeiro passo é recompor o ti
me. Convocar todos. Ter bolas e joga
dores de reserva. E reinfoíar o jogo. 
Fomos classificados nas preliminares. 
Perdemos uma nas e.1-im.inatárias. Ago
ra precisamos ganhar a semi-fina l Ou 
nos artjculamos agora ou a vitória es
tará ameaçada na.final.

Dos dias 18 d e setemb_ro a 2 de ou
tubro a Comissão de Sistematização 

:BfflUINTIS 

"Co,nselho de Defesa Nacional" muito 
próximo do atual Conselho de Seguran
ça e que será ouvido, inclus1ve, na de
cretação de meu.idas excepcionais Es-
tas - estado de defesa e estado de s{- A 
tio - estão na linha dos projetos ante- ., 
riores, organizados com as necessárias 
cautelas. O estado de sítio será decre-
tado pelo Congresso e o Estado de De-
fesa tem de ser submetido à sua apro
vação. 

TRIBUTÁRIOS E ECONÔMICOS 

A discriminação das receitas entre 
União, estados e municípios continua 
uma guerra. Queixa-se o governo fede-
ral de que ficará sem meios para admi
nistrar; choram os estados e municí
pios que a participação aumenta pouco. 

O imposto de renda sobre o conjun
to da remuneração de parlamentares e 

juízes, inclusive, é novidade positiva. O 
imposto sobre a herança também. Em 
geral. hã um fortalecimento discreto 
dos estados e municípios na reorgani
zação dos tributos. 

Na ordem econômica, a definição 
de empresa nacional tomou-se mais cla
ra, mas, foi incluída a figura da "em
presa brasileira de capital esfrangeiro'', 
embora esta não tenha as benesses e 
concessões daquela. Melhorou no subs
titutivo o tratamento da questão urba
na, abrindo-se até a possibilidade da in
denização com títulos de imóvel não 
edificado ou não adequadamente utili
zado. 

o monopólio estatal do petróleo é
estendido aos contratos de risco. 

A desapropriação para a Reforma 
Agrária fica vincula da ao n:ro cumpri
mento da fUJ1ção social da proprieda
de. Tem um rito para a imissão de pos-

L��- MÃOS .À OBRA 
estará votando o projeto de Constitui- e 
ção que, muito provavelmente, será 
entregue aos brasileiros para vigorar 
como lei suprema da nação. 

Neste momento, antes mesmo da 
referida votação, é imperiosa a harmo
nia na atuação do time em campo. É 
dela que depende nossa vitória. Preci
samos chutar a bola a gol e preseivar 
o placar, antes que o projeto clfegue
ao plenário, onde somente com 280
votos poderá ser modificado.

Assim, a Comissão de Sistematiza
ção, composta de 93 membros, é a 
última instância onde, com grandes 
possibilidades, podemos fazer retor
nar ao texto as conquistas antes obti
das. Para retirar, introduzir ou modi
ficar quaisquer dispositivos do substi
tutivo do relator, necessitamos de 47 
votos. O movimento social já conta 
com 4 l dos 93, mas precisamos de 
47, pelo menos. 

• 

- Agor� é sair a campo. À cata de
votos. E importante conhecer cada
um dos membros da Sistematização.
Uma leitura prévia de seu perfil é in
dispensável. O DlAP, INESC e IBASE
têm perfis prontos. Rever as propos
tas e sua fundamentação é essencial.
Este trabalho não se faz apenas coro
boa vontade e disposição. E necessá
rio mostrar aos parlamentares dados,
acgurnen tos e fatos para sustentar nos
sas teses. Mostrar-se seguro na argu
mentação conta pontos a nosso favor.
Escolher bem nossos interlocutores,
parlamentares de centro, sem colora
ção ideológica, é uma boa tática. Ele,
por essa condição, é considerado isen
to e tem penetração junto aos seus
companheiros.

Não se deve perder tempo. Conver
se com os constituintes de seu estado 
que integram essa comissão. Procure 

se previsto na Constituíção, dando no
venta dias para o juiz manífestar-se. 
Alienações de terras públicas superio
res a 500 hectares precisam de autori
zação do Congresso, o mesmo aconte
cendo com a aquisição de imóvel rural 
por pessoa jurídica estrangeira. Nos di
reitos individuais está o do propnetá
río a uma certidão de cumprimento da 
função social, verdadeira ''vacina" con
tra a desapropriação. 

A ORDEM SOCIAL 

O exaustivo texto sobre o Fundo de 
Seguridade Social foi substituído por 
alguns princípios genéricos ou básico�, 
garantindo a universalidade do iltend1-
mento e outros pontos importantes. 
Cria-se o sistema único de saúde, admi
tem-se, serviços particulares de saúde, 
pemute-se a desapropriação destes pelo 

o apoio de pessoas com influência so
bre eles. Exija o cumprimento de suas
promessas eleitorais. Não podemos
permitir que nos traiam, nem tampou
co que ev-entuais traições resultem
impunes. Precisamos abordar os par
lamentares com elegância e realismo,
mas também é indispensável deixar
claro que podemos criar obstáculo
aos seus futuros políticos por meio
da negação do voto de nossos repre
sentados.

A hora é decisiva. E a partida final 
em nosso campo. Vamos das continui
dade, com mais garra, ao processo de 
participação e de interferência popu
lar na Constituinte. Mãos â obra. 

Antonio Augusto de Queiroz representa o 
Departamento lntersindical de AsseS$0ria 
Parlamentar - DIAP - na Diretoria Exe· 
cutiva do CEAC. 
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poder público em casos de necessidade 
e impede-se a exploração da assistência 
à saóde por empresas estrangeiras. 

A aposentadoria é assegurada com 
preservação do valor real e, por tempo 
de serviç.o, surge o condicionarnento 
da idade mínima: 53 anos para o ho
mem e 48 para a mulher. Nenhum be
nefício poderá ter valor menor que o 
do salário mínimo. 

Uma seção organiza os princípios 
básicos da assistência social. 

A educação - terna de apaixonados 
debates - é caracterizada-como "direi
to de cada wn e dever do Estado". O 
ensino de primeiro grau é universal, 
obrigatório e gratuito. A iniciativa pri
vad·a é livre para atuar na educação, 
mas, as verbas públicas somente se des
tinarão ao ensino público e às escolas 
que comprovem certas condições, como 
finalidades não lucrativas e destinação 
do patrimônio ao poder público ou a 
outra entidade não lucrativa, no caso 
de encerran1ento das atividades. 

A cultura, a ciência e a tecnolgiame
receram iambém artigos especiais para 
aspectos peculiares. Pennanecem os 
dispositivos sobre o mercado interno, 
integrando o patrimônio nacional e a 
respeito das características próprias da 
empresa nacional neste setor. 

A concessão de emissoras de rádio e 
televisão é mantida na competência do 
Poder Executivo. O Congresso poderá 
examinar cada ato de concessão em 
prazos que serão fixados. E o Conselho 
Nacional de Comunicação será órgão 
auxíliar do Congresso e composto pari
tariamente por Legislativo e Executivo. 
Portanto, uma fonna que apresenta pro
blemas técnicos e discussões teóricas. 

O texto inicial sobre meio ambiente 
sofreu enxugamentos e algumas altera
ções substanciais, mas, ainda permane
ce como uma excelente novidade do 
trabalho constituinte. Na competência 
da União está prevista que toda a ativi
dade nuclear será para fins pacíficos e 
necessitará de autorização legislativa. 

Um capítulo especial aborda a famí
lia - constituída pelo casamento ou 
por união estável, o menor e o idoso. 

VOTO E PARTIDO 

O voto será obrigatório a partir dos 
dezoito anos, sendo facultativo para 
majores de 70 anos, analfabetos e defi
cientes físicos. Cabos e soldados ga· 
nham o direito de voto, salvo os cons
critos do serviço militar obrigatório. 

A eleição dos deputados será por 
um sistema misto, proporcional e ma
joritário. 

A criação de partidos é livre, sem 
exigências para concorrer ou ter repre
sentação. Mas, será considerado parti
do poütico aquele que obtiver repre
sentação na Câmara ou no Senado . 
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A reação da caserna 
David Fleischer 

Coro a elaboração final e a entrega 
do substitutivo do deputado Bernardo 
Cabral, criou-se grande celeuma militar 
em tomo de um aparente "cerceamen
to" das suas prerrogativas políticas e 
"injustiças" colocadas pelos artigos re
levantes no novo texto. Isto se deu a 
tal ponto que a Constituinte foi supos
tamente ameaçada de fechamento nos 
dias anteriores ao Dia do Soldado 
(25.08.87), e ainda, sofreu uma inter
venção enérgica do senhorMinistro do 
Exército na reunião ministerial do últi
mo dia 27. na qual ele denunciou a 
Constituinte por não representar a von
tade moderada da Nação, e que a ANC 
estaria sendo conduzida por uma nu
noria esquerdizante. 

Quais foram os moti
vos que procovaram es
ta reação tão forte? Em
bora as Forças Armadas 
tenham interesse em 
promover a sua doutri
na de segurança nacio
nal em quase todos os 
segmentos da nova Car
ta - seus assessores par
Jamen tares haviam atua
do pressionando todas 
as 24 subconússões nes
ce sentido - aparente
mente são cinco ques
tões no texto de Bernar
do Cabral que mais as 
perturbaram: o papel 
constitucional das For
ças Armadas, forma de 
governo (parlamentaris
mo), modificações na 
carta de 1967 /69, a per
da de controle das Polí
cias Militares estaduais, 
e a anistia aos cassados 
após o golpe de 1964. 

1961, para dividir os militares quanto 
a aventura de derrubar poderes consti
tucionais, mas não o foi em 1964. 

O parlamentarismo proposto tam
bém é inaceitável, pois as Forças Anna
das mantêm todos seus mecanismos de 
controle político (CSN, SNI, etc.) con
centrados na Presidência da República, 
e com o deslocamento do poder políti
co para um primeiro ministro e o gabi
nete, sustentados pela Câmara dos De
putados, estes controles seriam comple
tamente esvaziados. Temem ainda ter 
que se submeter aos votos de confian
ça da Câmara junto com os outros in
tegrantes do ministério. Porém, cabe
ças mais calmas, como a do senador 
Afonso Arinos, tentam convencê-los 
que, paradoxalmente, o sistema parla
mentarista pode trazer mais estabilida-

reta na manutenção da "lei e da ordem", 
foi (é) a de poder subordinar os PMs 
dos estados. Com o fortalecimento da 
autonomia destes no novo federalismo 
oreconizado no substitutivo do depu
tado Bemardo Cabral, este intervencio
nismo não tem cabimento, a não ser 
pelos mecanismos do estado de defesa 
e de sítio (Arts. 182-191). 

Talvez, o caso da anistia seja o pon
to mais nevrálgico de todos. Apesar d as 
anistias de 1979 e 1985, muitos milita
res cassados não foram beneficiados. 
Agora todos seriam reincorporados, 
mas sem receber os soldos retroativos, 
e passarão para a reserva remunerada. 
A novidade consiste num julgamento 
especial pelo STF dos casos duvidosos 
entre 15 de julho e 31 de dezembro de 
1969, quando muitas cassações foram 

Quanto ao seu papel 
constitucional (prerro
gativ a de intervenção 
política) não é mais a 

O Ministro do Exército, gen. LeônidasPires ( C}, reagiu ao substitutivo 

"assinadas" pela mão in· 
capacitada do então pre
sidente Costa e Silva. 
Embora os chefes mili
tares aleguem que esta 
d i sposição t r ansitória 
criaria despesa onerosa 
para a União e twnul
tuaria os quadros de ofi
ciais, muito mais grave 
foram as anistias de 1930 
e 1932, que reincorpo
raram mais de 500 ofi
ciais jovens ao serviço 
ativo (quase um terço 
dos oficiais da ativa), e 
provocou o afastamen
to do então Ministro da 
Guerra e a intervenção 
da mão firme do general 
Goes Monteiro. A gran
de diferença entre 1932 
e 1987 é que aquela 
anistia beneficiou um 
grupo de rebeldes que 
foram vitoriosos na re
volução de 1930. Na 
"re-volução" de 1984/ 
85, todos foram ·'vito· 
riosos", e os rebeldes 
cassados após 1964 não 
têm o mesmo respaldo 

"defesa da lei e a ordem (interna)", mas 
"a defesa da pátria, a garantia dos po
deres constitucionais, e por iniciativa 
expressa destes (poderes Executivo e 
Legislativo), da ordem constitucional" 
(Art. 192). Isto supõe que as Forças 
Armadas não podem mais ocupar por
tos, refinarias e cidades ameaçados por 

greves e outras "perturbações da or
dem" sem autorização prévia do Con
gresso e do Presidente. Embora uma 
Constituição seja apenas "um pedaço 
de papel" frente ao poder annado, este 
"pedaço de papel" foi suficiente, em 

de do que o presidencíalismo tradicio
nalmente praticado no Brasil. 

Há reações também contra medidas 
novas que limitariam os poderes da Pre
sidência -da República ainda na vigência 
do mandato do presidente Sarney, vio
lando seus "direitos adquiridos" na car
ta de 1967 /69 e traindo o acordo infor
mal traçado entre o candidato Tancre· 
do Neves e o alto comando no segundo 
semestre de 1984 neste sentido. 

Um dos controles políticos mais for
tes reservados ao Exército nos últimos 
23 anos, facilitando a intervenção indi· 

político de vitoriosos contra os perde
dores. 

Em resumo, o que mais perturba os 
militares é que a Constituinte (a classe 
politica) estaria passando um julga
mento político negativo sobre o movi
mento de 1964 e seus atos políticos, e 
de que a partir de 1988 as Forças Ar· 
madas serão subordinadas à esta classe 
política. 

David Fleischer é PhD e chefe do Departa
mento de Ciência Política e Relações Inter
nacionais da UnB. 
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O direito d.os índios 
O substitutivo apresentado pelo 

deputado .Bernardo Cabral ignorou e 
-subverteu os debates e princípios que
orientaram a redação dos dispositivos
sobre os direitos indígenas na Subco
missão dos Negros, Populações Indíge-
nas, Pessoas Deficientes e Minorias, e
na Comissão da Ordem Social . Fez-se
tábu]a rasa das decisões aprovadas pelo
voto da imensa maioria dos membros
da subcomissão e da comissão.

Inicialmente, retrocede-se ao estabe
lecer que o português é a língua nacio
nal do Brasil, como se nacionais não

«assem, também, as línguas praticadas
pelas nações indígenas, prlmeiras habi· 
tantes do atual território brasileiro. Em 
relação ao português, idioma trazido 
da Europa pelos adventícios, as línguas 
indígenas são, originalmente, ainda 
mais brasileiras. Antes, o projeto con
signava, acertadamente, que o portu
guês é o idioma oficial do pais. 

O substitutivo, ao tratar das tenas 
ocupadas pelos índios, retroage a 1934, 
por lhes exigir a posse pennanente so
bre suas terras, como condição para a 
proteção da posse indígena. Ora, é no
tório que os grupos indígenas são sem
pre coercitivamente transferidos de seus 
"habitats" tradicionais, para darem pas
sagem às estradas, hidrelétricas e até 
estabelecimento de empreendimentos 
privados. São, assim, despidos da per
manência, e deixam de ter direito à ter
ra de origem, sem o adquirirem em re
lação à nova localização, onde tampou
co se lhes reconhecerá a permanência. 
Embora o substitutivo coíba a remo-

ção dos grupos indíge11 .s de suas terras, 
o preceito somente at.ingirá situações
futuras, deiXándo ao desabrigo as víti
mas dos fatos passados.

O subsolo indígena foi aberto à mi

neração privada, embora mediante 
aprovação do Congresso Nacional e 
anuência das populações indígenas en
volvidas. 

O retrocesso jurídico mais desabri
do contém·se no § 1 � do art. 302, que 
traz à sede constitucional a incapacida
de absoluta que se impõe aos índios. 
Em 1916, quando se editou o Código 
Civil, o máximo a que chegou o legisla
dor, no intuito de proteger os índios, 
foi a sua equiparação aos relativamente 
incapazes, na esteira do regime ante
riormente vigente, da tutela orfanoló
gica. Inobstante as boas intenções do 
legislador ordinário, a fórmulahoje pro
vou-se anacrônica e ineficiente. O subs. 
titutivo não só a absorve, mas ainda a 
piora, deixando os índios completa
mente à mercê do artitrio de quem os 
deva tutelar. 

Corno paliativo ao escancaramento 
do suboloo indígena à sanha das mine
radoras privadas, o substitutivo vincu
lou percentual sobre os resultados da 
lavra em benefício dos índios e do meio 
ambiente. Contudo, deixando em aber
to a fixação da competência paraadnu
nistrar tais recursos, incentiva o caráter 
nitidamente empresarial que tem carac
terizado o exerício da política indige
nista oficial. 

Da mesma forma, ao vedar, salvo 
em hipóteses especiais que discrimina, 

a tranferência de grupos tribais, não se 
ocupou o substitutivo de determinar a 
quem compe te decidir sobre a necessi
dade do deslocamento temporário, 
nem a quem incumbe adminisUá-lo. 

Por último, o substitutivo revela sua 
concepção básica sobre os índios, no 
art. 305. Da leitura do dispositivo de
preende-se que os índios são aprisioris
ticamente considerados espécie em ex
tinção, restando ao l�gislador apenas 
mitigar este processo. E necessário afu

mar novamente que, se resistiram a qua
se meio milênio a opressões de toda or
dem, a uma verdadeira guerra oculta e 
nunca assumida, as mais de 170 nações 
indígenas ainda existentes no Brasil 
também sobreviverão ao texto, se a fa
talidade levar à futura carta a atual re
daça:o do substitutivo. Sobreviverão, 
sim, mas em condições que cristaliza
rão nossa indigenidade e estreiteza. Se 
vingar o substitutivo, passará à história 
como passaram as nunca esquecidas 
Cartas Régias de Guerra aos Bugres, do 
rei Dom João VI. 

Cremos, porém, que prevalecerá a 
justiça, e que os constituintes, incluído 
o deputado Bernardo Cabral, saberão
recuperar as disposições sadias dos tex
tos anteriores, sobre os direitos indíge
nas.

Este artigo foi produzido pelo Instituto de 
Estudos Sócio-Econômicos (INESC), entida
de conveniada com o CEAC e que é represen
tada no Conselho Diretor por Maria José Jai
me e na Diretoria Executiva por José Moura 
Filho. 
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EMENDAS POPULARES 

Algo de novo no horizonte 

Carlos Michilles 

Apesar do cem) de uma conjunturn car
regada de ceticismo e pessimismo no ar, em 
decorrência de uma marcha constante de 
ameaças exógenas aos trnbalt>:.s da Consti· 
tuinte, parece haver ai!>·'� esperança neste 
processo através, pric. ... 1palmente. das inkia
tivas populares que deram uma demonstração 
cabal de que a sociedade brasileira almeja sair 
de sua condição de povo-massa para um ní
vel de consciência de um povo-nação, em to
da a plenitude de seu exercício de cidadania. 
Somente a história coníumará ou não. 

A idéia da iniciativa popular é inédita nu 
história das constituições brasileiras. A única 
aproximação (sic) regí�trada, convém notar. 
foi a Constituinte de 1823 con1 o "episódio 
da entrada de populares no recinto de nossa 
primeira Assembléia Constituinte. O fato �er
víu da pretexto, no Imperador, para declará
la tumultuada e dissolvê-la", ( ... ) para que 
pudesse ser elaborada uma Constituição "dig
na do Brasil e de mim", dizia o fmperador. 

Pela primeira vez, se tornou possível a 
participação da população nos trabal110s in
ternos da Constituinte e esta inovadora for
ma teve que enfrentar sérias controvérsias e 
muita resistência de correntes mnis conserva
doras de vários partidos. 

Não se trata ainda de uma efetiva e orga
llÍZada participação popular com eficácia 
comprovada. Mas, sem dúvídas, de que "os 
de baixo" dispõem de um espaço próprio de 
expressão poütica e, oxalá, de início de um 
processo de verdadeira universalização dos 
direitos e liberdades civis fundamentais. 

Superada a fase da mobilização de coleta 
de assinaturas para as emendas populares, ini
ciada dia l 7 de julho e encerrada dia 13 de 
agosto - durante a qual muitos esforços fo. 
ram investidos no sentido da sociedade bra
sileira participar e subscrever aquelas emen
das de cunho e interesse da população-, nos 
aproximamos, cada vez mais, dos trabalhos 
conclusivos da Constituinte. Muitas emendas 
não atingiram a exigência legal das 30.ÓOO as
sinaturas e ficaram de fora. Não serão apro
veitadas no projeto da Comissão de Sistema
tização. Algumas por falta de malot organí
zação e empenho de entidades responsáveis. 
Agora, compete a todos a preparação e acom
pan.hamento cerrado nos dias de sua defesa. 
É muito importante que, neste momento, 
não deixemos esmoxecer o ímpeto que vem 
animando a todos pau seguir os míi.imos 
detalhes do processo de avanços e recuos 
identificados em todos os aspectos do proje
to de Constltuição. 

Através das emendas populares o povo 
sobe à tribuna da Assembléia Nacional Cons
tituín te. Esta situação precisa ser consolida
da pois. afinal, subscreveram as emendas 
12.277.423 num universo de 64 milhões de 
eleitores. A coleta de assinaturas poderia ter 
sido, quan lltativarnen te, superior. A desor-

q p 

ganização foí muito grande p.rincipalmente 
naqueles setores compromet:idos com as 
emendas, realmente, populares,. Foram feitas 
muitas tentativas para se orga;hizar a coleta 
de assinaturas com uma estrat,égia comum e 
unitária. A Articulação Naciomal de Entida
des, foi uma delas. Pena ter sido atropelada 
pelos imediatismos corporati'listas, relegan
do os trabalhos da Constituinte a segundo 
plano. 

De qualquer modo, considerando o iní
cio de um processo, estes números são ex
pressivos e apontam numa di.mção histórica 
que merece atenção na potemcíalidade de 
seus desdobramentos. Sabemos que sem uma 
permanente mobll.ltação da sl)ciedade difi.· 
cilmente uma. Constituição, por si, cumprirá 
a Lei de acordo com a noção e,quilibrada de 
justiça igual para todos. :É p1:eciso, -assim, 
transformar as iniciativas poi>ulares numa 
realidade concreta de físcalizaç:io e cobrança 
no cumprimento das leis - num país tradi
cionalmente falhono plano jurídico-político, 
com fragilidade de instituições representati
vas e uma população pobre e atrasada, ainda 
que a 8?- economia do mundo o•cidental. 

Desde o dia 26/8, em doz1! sessões que 
fol'am distribuídas pelos períodos da manhã, 
tarde e noite, as emendas po,pulares estão 

sendo defendidas em plenário por pessoas 
designadas pel;is entidades. sem mandato 
constituinte. Cada emenda conta com 20mi
nutos. As emendas de íniciativa popular che
garam a l 22 que foram entregues à Consti
tuinte. Destas, openas 83 foram aceitas pelo 
presidente du Comissão de Sistematização, 
As demais 39 foram indeferidas, por não 
apresentarem o número mínimo exigido de 
30.000 eleitores-:tpoiadores e serão encami
nhadas como "emendas de plenário", subs
critas, pelo menos, por um constituinte. 

O primeiro bloco de defesa pública deu- ..
se com ns emendas Direito da Mulher, Apo-� 
sentadoria da Mulllcr, Aposentadoria das 
Donas-de-Casa, Saúde da MuJher e Direitos 
da Família. Dia 27 /8 continuou com: Direi-
tos do Trabalhador, Aposentadoria dos Tra
balhadores, Aposentadoria do trabalhador 
rural, Direitos e Garantias dos pensionistas e 
aposentados, Imposto de renda sobre salá
rios, Estabilidade no emprego, Aposentado-
ria dos bancários, Reforma Urbana, Partici
pação no lucro e democratização da admi
nisb:ação pública, Transporte coletivo e mo
radia popular. Dia 28/8 foj a vez das emen-
da.�: Saúde Pública, Direitos dos deficientes, 
Pr�vidência privada e out1as. 

Nos dias 31/8, 01, 02, 03 e 04/9 estão 
ocorrendo as defesas de itnport;iotes emen
das populares. São elas: Forças Armadas, De
sarmamento Nuclear, Mediunidade, Partici
pação Popular (são três emendas defendidas 
por diferentes expositores), Diretas Já, Ple'
biscito sobre o regime de Governo, Direitos 
da criança e do adolescente, Ensino Público 
e gratuito, Ensino Religioso, Reforma Agrá-
ria (também com três emendas a serem ad- A 
vogadas por diferentes expositores), Ordem W 
econôníca, Dívida externa, Cooperativismo, 
Imposto de Renda, Monopólio estatal do pe
tróleo, Democratização dos meios de comu
nicação, Censuras e populações indígenas, 
além de outras igualmente importantes. 

Com este quadro, podemos dizer em 
acordo com o constituinte Afonso Arinos 
em sua apresentação das Emendas Populares 
(Vol. 1,3 Pg. 7) que, a "ANC, ao garantir, 
no próprio regimento interno, a grupos de 
cidadãos, o exercício do direito de apresen
tar emendas ao seu projeto de Constituição, 
ao mesmo tempo em que demonstra reco
nhecer, nesta participação popular, urna rei• 
teração da legimidade de seu poder consti
tuinte, abre caminho para que a futura Cons
tituição consagre práticas dessa natureza, há 
muito consideradas necessárias à con:eção de 
certas distorções da democracia representa
tiva". 

Carlos Michilles, professor de Sociologia e 
aSliessor do CNPq, é Coordenador de Articu
lação Local do CEAC/Una e um dos seus re
presentantes na Articulação Nacional de En
tidades Pela Mobílizaçâ'o Popular na Consti
tuinte. 
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O substitutivo do relator Bernardo Cabral (E}, avançou em alguns pontos 

Os avanços e recuos 
da proposta de Cabral 

A Comissão de Sistematização tem 
até o dia 2 de outubro para votar o no
vo substitutivo do relator Bernardo Ca
bral. A importância dessa nova fase da 
Assembléia Nacional Constituinte é que 
o resultado capitaneará a votação em
plenário embora sejam considerados o
projeto inicial, as emendas e os desta
ques. Apesar de estar ainda distante das
aspirações da sociedade, o substitutivo
inicialmente apresentado pelo relator é
melhor no conteúdo do que as Consti
tuições brasileiras anteriores, e está or
ganizado em l O títulos, com 30S arti
gos nas disposições permanentes e 69
nas disposições transitórias.

A primeira parte da futura Consti-

tuição, Direitos e Garantias, considera
da um dos melhores resultados da fase 
temática, foi sacrificada, em parte, mas 
permanece como um excelente texto 
adaptável à sociedade moderna e que 
busca construir justiça e cidadania. O 
substitutivo dá alguns novos poderes à 
União mas concentra mais poderes nas 
mãos dos estados e municípios. O regi
me do governo é parlamentarista e o 
Legislativo ganha muito em poder. 
Mantém a proposta do Conselho da 
República e cria um Conselho de Defe
sa Nacional, muito próximo do Conse
lho de Segurança. 

A análise do substitutivo está nas 
páginas 3, 4 e 5.

OS NOVOS 

PRAZOS DA 

CONSTITUINTE 

Alterações acordadas entre os lí
deres, aprovadas pela Mesa da Cons
tituinte, prorrogaram prazos. Agora, 
a votação em plenário só deve come
çar dia 5 de outubro e não mais a 
20 de setembro, como estava previs
to. Os novos prazos: 
- até S/9: ap resenlação de emendas

pelos constituintes,
- até 15/9: novo Substitutivo do

relator Bernardo Cabral;
16 e 17/9: publicação e distribui
ção do novo texto;
de l8i9 a 2/10: discussão e vota
ção na Comissão de Sistematiza
ção;
3 e 4/10: publicação e distribui
ção do texto aprovado na Siste
matização; e

- 5/1 O: início provável da votação
em plenário (1 !l votação, por
títulos ou capítulos; em cada um
deles terá preferência o texto
aprovado pela Sistematização,
mas, serão apreciados também o
1 e:> proJeto e as emendas, qualquer
um deles podendo receber desta
que para votação em separado).

MILITARES 

REAGEM AO 

SUBSTITUTIVO 

O professor David Fleischer, 
chefe do Departamento de 
Ciência Política e Relações 
ln ternacionais da UnB, faz 

análise da reação dos militares 
ao artigo sobre a destinação 

das Forças Armadas do 
substitutivo do relator da 

Assembléia Nacional Constituinte, 
deputado Bernardo Cabral. 

David Fleischer fala da 
celeuma militar em torno 

de um aparente "cerceamento" 
das suas prerrogativas 
políticas e "injustiças" 

colocadas no novo texto. 
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A crise na Constituinte 
Olliar mais atento sobre o nosso pro

cesso constituinte descobre facilmente 
suas fragilidades e grandezas: nasceu sob 
a desconfiança geral da Nação; grandes 
setores da parcela mais politizada pre
feririam Constituinte exclusiva ou ori
ginária, eleita apenas para redigir a 
Constituição; outros desanimaram pela 
ausência de debate sobre os temas fun
damentais ou a influência abusiva de 
poderes políticos e econônúcos na cam
panha Cresceu cercado de contradi
ções, como se apresenta a própàa reali
dade brasileira. E, hoje, vive, em seus. 
momentos cruciais, as tensões e os ris
cos que o colocam rapidamente próxi
mo da glória de um trabalho moderno 
e da tragédia de um fracasso ou da de
sestabilização. 

A forma escolliida para escrever o 
projeto constitucional é inusitada. Não 
se partiu de um texto inicial, mas de 
24 fontes plurais irrigadas por audên
cias públicas e sugestões populares. 
Daí, para a etapa da revisão pelas oito 
conússões temáticas. E, então, a unifi
cação de um primeiro projeto pela Sis
tematização. O resultado nessa fase as
sustou: não poderia haver homogenei
dade jurídica e coerência técnica num 
trabalho escrito por vias tão diversifi
cadas e por pensamentos confütantes. 

Todavia, não foi esta passageira in
correção ou a visão de um projeto de
sencontrado que assusto'U. Na verdade, 
os segmentos detentores de grau de po
der na situação autoritária anterior e 
os que dela receberam privilégios, não 
desejam abrir mão de qualquer vanta
gem e resistem duramente às mudanças. 
O discurso mudancista todos possuem, 
mas, na hora da vudade - e a Consti
tuinte é uma hora da verdade - sur
gem as severas resistências a qualquer 
passo concreto de modificação. 

Não há aceitação para providências 

Univen.idade de Brasília 
Reitor: Prof. Cristovam Buarque 
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clistributivistas. Os mais ricos apegam
se a uma forma capitalista selvagem 
nas relações de trabalho. Falou-se con
tra a centralização, todavia, a União re
siste à qualquer redistribuição do bolo 
tributáóo. Segmentos militares querem 
manter reservas de poder só compatí
veis com regimes autoritários. As cor
porações não desistem de privilégios 
setoriais obtidos. 

É o qlladro da sociedade que ainda 
carrega o processo constituinte de de
mandas objetivas e justas, mas, só rea
lizáveis através de programas de gover
no e não por via de um texto constitu
cional ou legal. 

E são estes fatores cercando a As-
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sembléia que instabilizam perigosamen
te o processo e fazem-no correr cres
centes àscos, até mesmo o mais grave 
de não se resolver, de nlfo conseguir 
apresentar ao país uma Constituição 
generalizadamente tolerada e mediana
mente aceita. 

Todos falam numa Constituição mo
derna; é na hora em que o texto avan
ça por novos caminhos e ousa equiparar
se a constituições de sociedades evolu f. 
das e de processos similares recentes, 
que os protestos aparecem por toda a 
parte. Estamos assistindo a um duelo 
feroz entre o antigo, que não quer ce
der, e o futuro, que intenta nascer. 

Todavia, este clímax crítico, previ
sível, ainda se dá num contexto de apa
tia dos setores mais esclarecidos e núJi
tantes da população e de frustração si
lenciosa e potencialmente explosiva de 
grandes massàs. 

Falta aos nossos homens de inteli
gência perceber o movimento social e 
o processo de participação que conse
guiu calar pontualmente até segmentos
da base da pirâmide populacional bra
sileira, agregando grupos parciais, mas,
significativos, através de instrumentos
como a iniciativa da emenda popular.
Também é necessário que olhem mais
profundamente para os efeitos de al
guns passos obtidos no texto constitu
cional, para protegerem avanços.

A posição de puro e simples repú
dio, que consegue percorrer o arco 
ideológico da direita até a esquerda,le
va ao congelamento das possibilidades 
e prepara o campo para interrupções 
institucionais. A participação crítica e 
objetiva, cabeça no sonho a ser perse
guido e pés apoiados na realidade social 
do país, desobstruí vias e pemúte ir 
adiante. 

Esta é a escolha que está posta dian
te de nós. 
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O projetão 

do Cabral 

O relator Bernardo Cabral apresen
tou o seu primeiro substitutivo ao pro
jeto de Constituição para análise dos 
membros da Comissão de Sistematiza
Ç[o. Durante seis dias os constituintes 
oferecem emendas e cabe ao relator 
concluir com novo substitutivo, que 
será votado na comissão até 2 de outu
bro. 

Esta matéria é importante porque o 
resultado da Comissão de Sistematiza
ção é que capitaneará a votação em 
plenário, ou seja, em cada título ou ca
pítulo a redação dada nessa comissão 
terá preferência, embora sejam consi
derados o projeto inicial, as emendas e 
os destaques-. 

Sobre o substitutivo in1ciaimente 
apresentado pelo relator, uma observa
ção recolhida em debates pode resumí
lo: é melhor, no conteúdo, do que as 
constituições brasileiras anteriores, 
mas, está ainda distante das aspirações 
atuais da sociedade. 

Deve-se observar ainda que o traba
lho, tecnicamente, apresenta falhas, ex
plicáveis pelas divergências e pressões 
que marcaram os últimos dias antes de 
sua apresentação. Tem assuntos trata-

dos de fom1a contraditória, em partes 
diferentes do texto e uma série de ou
tros acidentes. Atê mesmo a remis
-são a artigos denota eq_uív-ocos (no drL 
43. sobre a eleição do prefeito, m,mJa
se aplicar a regra do Art. 153, que nada
tem a ver e se refere à Justiça. A regra
correta é a db Art. 111, sobre a eleição
do Presidente da República pelo siste
ma de maioria absoluta).

O substitutivo do relator está organi
zado em dez títulos, com 305 artigos 
nas disposições permanentes e 69 nas 
transitórias. 

DfilEITOS E GARANrIAS 

Esta primeira parte da futura Cons
tituição - e só sua preferência sobre as 
demais já significa um avar.çn - tinha 
sido considerada um dos mefüores re
sultados da fase temática da Constituin
te. O substitutivo do relator sacrificou
ª em parte, às vezes em nome da conci
são e da organização técnica, mas, per
manece como um excelente texto adap
tável à sociedade moderna e que busca 
construir justiça e cidadania. 

A questão da igualdade sofreu algu-



tio :.:ov l.Jil!lJ �u ;�:-cion,·Jl I'.r ·Ú-C:.: n:;:í tlJ.in-'..e 
�rél:;i:,.::11·,j nc Ir;,1.,ren::uJ , 9 âe ��lio d·::.- 19['.5 

VEZ E vez DO POVO-CON::iI'I:r:nrn:c 

l f'(l ' ., �

E::::tá iniciaã.o o proc8sso jlülÍtico que resul tar·h na nova (fonsti tuiç 

1rasileira. Que:a o' control�? decidirá sobre os principais ])roblemas do 

país, direi tos do povo e o:r·ganizai;;ão do Estaâoº Essa é a oportunidade 

��s·L6rica óe se Iazer uma lei b[sica traduzindo as necessidades 
ccletives. Llas, pare isso, , p�eciso cri2r meios pr,ticos de iniciativ 

- - , e ae rep.:-e sen taçao legi ti:,1;;. c:.ns CéJ::r1;:.ci.as popula:res. 
1 rvt <: t �, 1 v AS 1_ 

Apresentamos par-a debate as seguintes propostBs: I- envio de 

petiçao popt.üa:::_, assinada por eleitores, ciiri::::icfa ao Coneresso Nacional 

e 1 Presió;ncia da Repáblica requerenõo a convocaç;o da Assembl�ia 
- -

--

HacionE.l Constituinte; II- desi�ne.çâ:o do dia 21 ele abril ô.e 1986 -

- 3) ds seus trr-b�lhos; III- o exercício pelo atu�l Ccr-�resso N&cional de

evc cati Vá á.2. r:1er.10ri� - e.e Tiraden te:::� e de '.fancre do Hev es - :pare. o ir.Í e io 

I 

:r 
, 

-

f.1nçoes le;i2l�tiv20 ordinlriHs �u��hte os tr&balbos da Assembl�ia 

,\') Co:12ti-::.ün·�e: I1l- ::. _pron.·u..lt;r:i.ç;::o ci.& nov� Cc�2ti tL:.iç�o f;::.ça cessar tocíos 

cs 1:oã.eres ns. l:.ssernb1{ü_ 0onot:i.ti::in�e, r1w2 =�e ,iis3�lve.rá naquele ato 
s) 

,.., 
solene; V- coc::.posiçi:10 da AssEr.:blJis Coris i,::.. tuinte 1>or r-epresenté:.ntes no 

povo, Glei tos segundo o princípio _pro1)orcion:::.l, _pelos :S3té�dos,

Federel � territ6rios, atrav�s 6e sufr�eio otriget6rio, direto e secret 
V

T 

A b"' , • t 1 , • • f: .l.- r:. i .. sse::: ·1.(;;:.:.a -enna, rio Lf.::i:1.u, se..iscen "ºs 

âi s "c.:--i e uí ô.o.::: J.'l'OJ: ore icn2.lc:en te áO ,2 lÊ i torado. 

(600) representantes

E 1ue c2da territ6rio 

-') ten:;r..:, 1:elo ;:1er:.cs, dois rê.f:Y-esen,.;2:.ntes; VII- possarr. s�_ oandid&.tar 

brasi�airos natos, no eKerc{cio de seLls �ireitos políticos e maiores 

de dezoito (18) anos; YITI- sejam admitinas candidaturas indeuendenjes 

de partidos políticosº Assim, qualquer eleitor t com representatividade 

su:fici ente, poélerá se candide. te.r ele for.ma avulsa ou através de 

:q 
I 

( 

��1 
1,)

associaçoes legalmente constituídas; IX- o siste�a de escolha dos 

legisladores constituintes seja o do voto distrital eo dois turnos: 
-

o primeiro, p2ra a escolha dos delegados que elegerao os candidatos,
-

e o segundo para a seleçac do candidato representante das co�u.nidades 

abrangidas; X- elirninaç;o de todcs os óispcsitivos da legislaç;o atual 

sobre organizaç;o pE:.rtidária, prOl)é:.g�n.::a :política, imprensa, greve e 

segurança nacional que restrinja� os õireitos anteriormente propostosº 
-

-

Deverao, por fi�, ser revobéâas o��ras leis que, embora nao mencionadas 
,., 

limitem a participaçao 
- , �. nemoora .. icâ.,

Jo�o Luís ])u11oc Pinaud, advogado, professor de 
Direito Constitucional da Universidade Federa 
Fluoi:-iense, e 

Ces;ar Caldeira, envoga5o, i1iestre em :Direi -co 
Lniversiã�d� te Y�le1 Es�ados Unidos. 
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Relatório da reunião do Dinas Filhos, realizada em 08/02/88 às 19:00 hs. 

Grupos presentes: Azuleicka, Vera, Adelrro e Gergina. 

Essa ocupação se deu no dia 12/07/87 na qual a grande 

maioria marcou os seus lotes, mas não estão rrorarrlo. 

Dos 208 lotes, 34 famílias estão residindo e mais de 100 
estão construindo as casas. 

A Canissão das Associação vem lutando para apressar a� 
paçao, mas tem havido reações caro p:,r exemplo: 

a) Não ter dinheiro para canprar material.
b) Falta de temfo para fazer.

c) Não podem pagar a mão de obra.

Na verdade o povo (:!Stá agindo caro se fosse um loteamento

� onde cada um CCI!lpra o seu lote e vai construindo lentamente. 

Há.2 semanas,o Sr. Ari se diz dono de um pedaço de terra, 
e cer;couenvolta cano arame para ninguém construir nada ali.

logo apareceu o filho do Dinas Filho que se diz erdeiro , 
de toda Ãrea. 

Há mais de 3 rnese, esse problema tem sido descuti&;> e já 
se tanam decisão após um prazo tolerância de 45 dias. A Conissão .daria o lote 

não ocupado para a outra família. 

Esse prazo já foi alterado mais de 2 vezes, sendo que na 

Última Assembléia.se deu mais de 45 dias de prazo para se efetivar a ocupação, 

dos lotes vázios. 

• 

can a relação ao Sr. Ari, tudo ficou decidido que o pes

soal deve construir, se caso ele interferir entre encontato cana Canissão de 

Justiça e Paz. Para que le apresente o clocurrento de legítirro proprietário. 

Sena mais encerrou-·se os trabalhos, ficando marcada a pr§_ 
xiroa reun:i,ão para o dia 07/03/88 às 19:0I0 hs na Igreja. 

Nova Iguaçu, 08 de fevereiro de 1988 • 

.Azuleicka Sampaio Rodrigues. 



'l 9 8 8 



Z 9 8 9 



-

-

\ 

-. >�� 

I' 1 

-, 

"'' 
Associação de Moradores do Bai1�ardirn Drmns FHho e Adjace_��ª::

FUNDADA EM 01111/1981 

Sede Próerio: Ruo Mo1oes e Cos.!.rc, 118 - Belford Rc,·c::�·�slrho_de Novo Iguaçu - CGC 28.461.374/000í-f?

Nova Iguaçu, em 05 de naior de 1 989

l 
.�ca::i::;ARIA DE ASSUNl'OS FUNDIÁRlOS-_:Y" 
A{c d.o S:.Tu-secretário 

--

Dr Yict'nte loureiro 
Rua �ador DG.ntas, nº 74 - 3º c'1rar 

A och._)aç;o õo Jardim Dicas Filho, á um agl.Q 
r.ierc..do de cêrca de 3l2 fc.r:{j ia$, pc rfaz.endo uma popula;ão co
nhecida de 1500 -um mil e QUt.'.1h3, tas pc sso�s- r!pro):iL1d�-�nte 
e te:ndo ini cirda l;.ã aJ,ro.:ima&.:.1 3nt.e 15' �q_uinz€- anos, t.e!ld.o a 
partir de 1982 eofrido um grande à.fluir.o, face principalr:.9nte a 
1�ossíbilidade seu s ocupantes as:w1irem o pagameryto de c�ea 
propria, alugueres1 ate., ,SC:"!Il prejuízo de seus prgprio� sus -
tentos e, sendo eswa taf'.l&,.e ; um 1eflexo da si tuaçao c2otica a 
que encontra-sa todo o p�re. , Os ocupE::..1 r) s uoa r0nda mwima, Isto que 
vivrm de po,.uenos bi�c--:.ti::.st n/J.rv:-ntias desqu�lificadas profi.§ 
r:1onalr::. .. rnte, apo e r1t r1.àos, e;.uw:sti<..:- "', dentre outros J n� ce ss1-
t�ndo9 pois do P ,f.:,.ro dos or-gt.os Cvl1pctentes �clus1ve qu::1 .. rtto 
ao f9r· .. -_c e;i.ccnto os direi tos 1....ais :i:, :rci .. ente s1 agua, luz, tr a.nA 
port-c1 G�:·1. . .,?-·Clito, C!:ccc�.;.c, hoEr•it.[is, etc. 

Vi, e, no Cü t:.nt.o1 os ocuQant.es em moi.:entos cb 
p..flição cgn�vo.nt-13, ,':.ra vez que em 07 jun 88, p3rcetrou-se na 
l1 � Var"a C1..vel de rova Iguaç11, Ação de Reintegraçao de posLe e 
I..ttdO�:tz:!çr,'o, proposta por COl�'AUHIA RESENDENSE DE PARTICIPA
�l)ES5 e· ·1foi·wc doc· ... u.entos <..r:t 2. .. ·xo. 

Arsirn i�P1o ,0� c�ta asrocinçio, por 1&p�� 
rei -i_.�,,.�o (el-c :,a d.aq_uGlcs ['_f·lit:>s ocupant,es1 1.aqu-;rer C:esta 
f�cL.t ·::.a r.:0j8. promovido o le\.':-1li'_�t.nto compalto da i-cfe.15ra 
ocurr 1:ão e-, cor:: t.c10s os di:!do:, cm 1 ãns, seja pro-,ovida a r-:
ccsr.:� .. i·ia D E S A P R O .P R I A C Ã O e Ili fr_vor dac:uc..lc.s o 
CU_1H1ks c.-f'C-T,,if':G do-i-e-cj:" 1-r ... :_1...\ fo.ã r�1i-10r defesa jP"i.1_cI 
al u--.m a r--,Jedic7!.o de ct:,ct.t_-:ntc1s e: c:,-,3os lcv,ntaàos e n,'"" a-

� . -
-

\\'.•
..

dos no feito orn tm tr�· it�. 
Ccrtc� do :i.r:.i�to tl- ndir.:c:nto, por :::1..r d.e 

é'�rrn.zoadn justiça e de\cr do F.<:-t--ior coloc:100-nos a \ os�a ciif:_ 
posição p:., ra (!Uaisqu9r outros e L cJ sr�c-iuc ntos que, pon ._i_" c1-
turas f açn-se nc cessr-1 r5 o. 

--.......__ 
Respei tora[ .:-:1te, 



ÃH�ia_çio de Moradores do Ba�rro Jardim J>Jmae FIiho e AdjoccnciaR
fUND.-.DA EM 01111/1981 .. _p� S,d, P,6pdo, ,..,_Mo,�, •_Co,uo, 118: B.!'fo,d___!o,o • 4.• 01,1<1<0 d• No,o fu,o,,. CGC ... <61.m,0001.93

·-

Nova Iguaçu, em 02 de outubro de l 991 • 

• 1 

À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSENTAMENTOS E ASSUNTOS FUNDIÁRIOSLSEAF 

Dr Delário de Souza Ribeiro 
Santa Rita Nova Iguaçu 

A comlinidade tio Jardim Dimas Filho-Bel 
ford Roxo, com uma área de 33.8WP.n2 e, integrado por cerca de 325 
famílias e resultando numa população de 1625 -um mil, seiseentooe 
vinte e cinco- pessoas, a�roximadamente, ocupantes da referida á
rea já por mais de um deeenio, em média, i�possibilitados que são 
de assumirem o pagamento de aluguéis e/ou aquisição de imóvel e

sem pre juízo de seus próprios slltentos, aliás, clara relação d a 
degradante posição governamental em todos os saus níveis, no aten
dimento habitacional brasileiro. · Essas famílias, de renda mínima, posto
que constituídas de aposentados, domésticas, biscateiros e outros 
de serventias desqualificadas, vive� momentos aflitivos em face 
da proposição de Ação de Reintegração de Posse - Proc 17963/88 da 
4a Vara Cível -, proposta por COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIP�O 
proprietária da área e que já teve parcialmente sentença favoravel 
em regime recursal no Tribunal de Justiça/RJ, proposto por ambos 
os litigantes, tudo em anexo. 

Assim sendo, vem esta associação de Il1Q. 
rador es e mutirão, legítimos representantes daquela;comunidade ,e

inassistida, requerer, na pessoa de seu Exmo Secretario Dr Dela
rio de Souza Ribeiro, seja promovido o levantamento completo da 
referida ocupaçao e, com todos os dados seja promovida a necessá
ria D E S A? R O PR IA Ç Ão· precedidos da legitimação co
mo de utilidade pública, em favor daqueles ocupantes e, servin d o 
também como instrumento cessante daquela ação possessÓria. 

C ertos do imediato atendimento, 
ser de imediata justiça e dever do Município, colocamo-nos 
sa disP.osição para quaisquer outros esclarecimentos que se 
necessái-ios. 

p o r

a vos-
façam-

Respeitosamente, 

CÓNCEIÇÃO DE SOUZA SILVA
Associação de Moradores 

DILENE FARIA MEIRELLES 
Mutirão 

···�



•1tYa Igua«,u, em 27 de setembro de 1 991. 

A comunidade do J'ard1.m Dlmes Pilho, Bel• 
tord Roxo, cem UIJla át-ea de 3'.8l.J1'e! •t Inteirado por ciroa 4• 325 taaf
liaa e rect.\ltando numa popula�ao de 1025 •lllD mil

t 
aelsoentos e vinte • 

o1noo• POJ!Oe.s, aproximadaaante, ocupant�s da rererlda área 3á por mala
de um deomlo, •ffll)oes!bllttados qae 1io de eeeumlrem o p&samento de alJl
guéle •/ou aqu13lçlo de 1:cóvol se.� p•eiQÍSO 4e seus P�:fr1os aaatento�,allá•, 4!lUa Pelação da derradan.te po•1ção 1overaa:men •11 tOdo• 01 "l
vela, no stendlmento hab1tac1ona.l br:ii.U31!'o. 

E�•• tãaílla•, ele raida mÍlll• posto q•
�onstltuldaa de aposentados, dotr1é3ttoa2 1 b!saatslros e outros de eer"t• 
tla• 4esqaa11f1�adaa, Tlvem mom�atos atlitlvo1 em taoe da prono1i9ão de 
At;io do Reintegração de Posse •li't'Ooeaso 11963/88 da 4s V�a Clvel� I• •
proy,01ta »or Coçanhla Realll4eu•• Pal't�cipaçio, proprtetarla da area •
que já teve pe.�c1ulmente ae11t«nc;1• fa'IO:taYol J em reglme rec11r1al no Tr1-
bunol de 3Uat1ga/RJ, pN�ato pa1r ubos os 11 tlgantos t tudo • anexo. 

A�sla aendo, vem ••'- assoclac;ão de morA
dores, leg{tla repreeentant• de1q11ela comunidade lna11i1i14a, req11erer 
deata, na pesaoa de •• DD P:r.e1d,dente Dr Borm1ndo Bicudo Neto, 1e3s. prJl 
n?OYldo o laYantamento eomplfJtO dla r-etc,r-lda oeLtpqão •, 0011 todos o• ela
dos 1eja pro••tda a necesearla p § g t r Roe B IA ç I o' preee41• 
da da legltlllagão oomo de atilldl,a,de p116 !oa, em fâvor da411elea ooap,aat.•
e, aerv!ndo também como tnetruml!tnto 4t&aaante

. 
claqtlela ac;iõ possessor1a. 

Cfenoa do lm4td1ato at.1mento
t por •••

de arrazoada justl9a • 4ever do Estado, oolooa•-nos a vo,sa d1sposlçio
para q11alsq11er outro• eaclareo1alentoa que se taçaDl neceeaarlo•• 

Reape1to,aaente, 

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



Nova .!guagu.-.BJ t em 11 de 3 anetro de 1992 

SJ,19'/i��PE F.�.J>Ii; URBANIZA;ll!. 1.wm:4QJQ E ���

Av. N ioêçanhat nR ll - 6'1 andar Rio de Janeiro RJ 

llm tace da o.fl.1t,:a.nte situação de inexi.1 
tôucia de mo:ro.cb.a 9t �ecuo de fi11ancireten·co para a aquisição d e 
tGrrono ou cuca propria, proruovidc pelo Estndo1 autarquias• é.gen
tes financeiros e mosmc de in1c1at!Va privada, possibilitando à 
população de eatxa renqa a aquin1çao do seu tteto' de forma digna 
e cgm prestaçoe� ace9slwotat:...obrig�u um grupo df 23 -vinte e t� 
familias ocupax- uma area d.e·,4.65'0m ·t aprox1medameute, de um pl!l.rt! 
cula.r quA a m�tinb" era c;ompleto aba.ndon9 e, certamente, apona9 .a 
g�ar<lando aua vntorização co,ercio.1; porem, servindo de 0cem1té -
i-to de caTroa ro�oa'•, encontro de marginais e pro11:reraçio de 
doença• atingindo a todá comunidad!• 

A ocupaçao, ocorrida em 11 �br 861 pre
cedida de reuniões e aeleção dnqu.eles mo1n necessitados de um ea
PfdÇO para a consF'!1Çto de sou 0barrnco J•, logo en:trentou a O;ijos1. -
iªº doe pro�r1etãr1os (portugu�s6n �adicados no Bres111 alias um 
un1co reprenentnndo os demais herdeiros que• nossivclmente! ••
quer conhecam ou sabcil, da. axistlnc:l.1 da dita ãren), ela Pol eia 1'!l 
litar (Estado) que a.presentou stna1s de no&ência para a retirada 
e expulsão daqueles ocupantes que, n�0 reaistindo a torça polie1-
aJ.1 não tardou muito para. a ch,godo do Oftcinl de Justlça1 coml.lJ\1.
cando a 1n1a1ativa do propristArio em desabr1a,-lo1Jatr�ves de A.
ção de Reintegração de Possf' (Estado),Joder :tUd;ct.e.r1o. _ 

urse-ee, entto, o proposito de nao deg 
i11mar na luta obJ6�1valldo-ae garant1t- n 9on.dta d.e cada um, 

Passou-a•, entaot a caminhada atrav,sdt
uma comissão de moradores, em busca de àpo o/aJ�da da Prefeitura, 
Estado, de ent1daões nic•governamenta1s, co-irmae e mesmo de par
tlculues na d&fesa de seus legais 1ntere�sos, situação material, 
•• mesmo, de atiparo moral.

A r, s�tn que, em 28 rw 90, o Governo d o 
Estado ( rt,�oira Franco )l através do Decreta l663l.7911 dechrou dtj
interessa social paro. t ris da desel)ropr1açao t. are� ocupada e Ja 
denOU1inada de e.ama III, geteninando-ae que a "fJill'8' /Secretaria 4•
Estado de Assuntos Func1iarios • A2sentamontos &imanot1 pro;OTerao 
levantamento cadastral das ocupaçoes existentes, t1s-,nd0 a •u,q_ r.t 
�1aação tundiíria. tt



lProcedido os levantaJDent.oa preliminares 
d! cadastramento por servidores daquele sovernot advindo a auce1-
sao goTefflemental• estagno·t1-ae o trabalho na atu,al adm1 n1straçiot 
emborn tenha a comunidade 1buscauo incenssantcmante a oontinuida.de 
o cumpricento do rorar1dc ,iocra�, quo t�m sou praao p�as��1c10.
zaal no fina! de te�eroiro iio Qorronto o.no. 

ll!mbora todo.a as bu !'J9ª3 de aPM., � a m 
aidq realiza�• o Juia da 11 �ara C1v1l/Cartor1o do 1A Otlcio1 tr 
Jo16 de Magalhãe,a Peres• a·travls do Processo 213/9lt 1entenciou• 
30 lk>Y 92 pela#proced3nc1n do pedido, 4eterminando a retntegr1Ção 
na posse do imovel, "aaseguran.4o aos riua o direito de retenção• 
los bente1tor1as real1iadnie até quA seJam 1nden1aadas contonne n 

__ ;1 urar em liquidaçio "• • Jllerkdà a SE1' da s1 tuas ao emergencial 
esta encaminhou o ot!cio ,al� 0083/92 ao Ju{zo ds ac;ao, h1s�or1AJ14e 
auas �çõea e

,. 
inclusive, L">i'ormado dD eju.iZAmento atraves da 61 

VRft c1vel da Uova Igua;u, d,i �ão d� D s�proori�cio J)Q ,3,,.017/91 
"sendo efetuado depÓa:L to l'•� ImS.sano Prov1.aór1a ele Po•s• a tavtJr 
de Rstado do Rio de Jartairc,n 

. llic;llltra�so o feito cUs�.r!b-.d1io à t,.� Ci
mua d� -'rp,untll d,1 Justiç•-.• ng 1t-919/92t ,13ade 15 out 921 em face 
da.s Apolaçoos çree�tadãa o contra•arrazoad;t s pelos reintegren-
tes e reintBGradoD• 

# llUS11an.Clo acelerar a. ação desapropriato
riat delogou-ee �éwr\?J ã 11�omunidall� do Gama ItI para confeaoie -
na� a plallta � sirr:.WLjP.º .cl�f i111.áve11 UC4a Yo� suo o Ectado/SEA? não 
d.1.opunba dt pess�>al d-�on��vel p2.rn :i e:�,;cugao <lt! tal tarefv• ·ü 
a1m1 a\ra"1�:J dà cot:iscQao elos tjo4'a:ioras, coniratou-- u o topograti 
e o e:naon..'1euo civ1.l p�n a anãli•e é te1t� d11 mesma qw enc.Q!il• 
tra-s1 anexada. ao p'.l'eaente documento• pennltindo .. se a consoatlç% • 
4a aço expr�pritlllt.e• 

jlgo»at paesados o� prj��1ro1 to�onto1, 
piocovido :t caJ)1Q8, limpe�tlL• eoloeação de dezonas d� cdnhõea ,.d.e 
atan-o, co.D3trUv�s do bfl:l'l:'8C08 '=' oesae d.e tlveno.rta, intta1açoe, 
de qua e luz e sorr!vol l'Eldo de oagotoa• nno ü.ee�snsa a oorAun!d.1 
449 ante tt ainda possibU1da1Lde de ver•-s• de�j,..dos de tuas ca-
eaa. 

��esim sendo, n. ÇQmunidt\dade 6 Gama III
e a Com1ssãc D1ocos$ de J1usttça e Paz/Ci.ritas, re iTS.n4ioa•• 

1. o recebimento deet�1 dr)eumento e da plauta. 4- ocupat1ão e�
seu origi,"'lala dever11'1o ser er1ca111'l.nhada ao tTu!ao da l'jão d.i
Deeaproprie.çao, 3UJ'.1itawi ao processo adm1n1s�at1Yb destn
secret�1a • seus (l;�aoa subordinadoa, em oór.,iae ,tutentl
cadae e/ou ,., termo • cnntere com o f)r1gUi@l • firmado p o r
servidc,i· hs:ab111 t:,do, f

2. Btettvo comprcvante1 do d.ep6sito etet11ado tD r,v� dos ex
propriados, v1s3Jll:.J, .Jaran-tir a 1miosa� pr-.>visória 40 Bst_a
do no iwÓYell



-�- ..... .,..., ..... ::m 
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3, lndloagão do UIJl únioo tunc1on�1o�dvogado para o aeom
panhamen�o d2ste p�oceaso, d� foÃ"ln a permitir m 1or eela 
rtdade da aç�o tlllesa�ropr1ator1a con�equénte entrega de 
t!tuloa aos ocupantes; "1�� � �� � - � � 

t+.. Desigtlàç;o s1stemnJt1un de rduiliÕes e enccntros com a Co
mu.nidacte. 

,ia CArtez� do pronto �tend1mqnt�, oolo
oamo•nos à di,poslção :pera qu�1sQuer out1·os asclarocirnentos que se 
tornem necessários. 

A.t&nciosamente,.

'ês oBõ 
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C8111SslD DE JUSTIQI E PIZ 
DIOCESE OE NOVA IGUAÇU 

Rua Capitão Chaves, 60 · CEP 26. 220 Nova Iguaçu • Tels. 767 - 7677 • 767 · 2987 

Exmo. Sr, 

Dr. Aluísio Gama 

DO. Prefeito de Nova Iguaçu 

Nova Iguaçu, 14 de maio de 1992 

Exmo. Sr. 

A Comissão Diocesana de Justiça e Paz, a Diretoria da Associação de 

Moradores do Bairro Dimas Filho e Associação de Moradores do Lírio do Vale vêm soli

citar a V.Excia. uma audiência com a urgência possível. 

As duas Comunidades estão jurídicamente acoçadas e a questao de pr.ê. 

zoe uma ameaça sem defesa a centenas de famílias absolutamente enfraquecidas. 

Saiba V.Excia. que o destino de tantas famílias está na decisão po

lítica da Prefeitura de Nova Iguaçu. 

Por isso, nosso apelo para que receba uma Comissão 

dessa entidade logo que puder. 

representativa 

Com esperança de sermos atendidos, despedimo�nos respeitosamente 

ôada 13aroud !Dariid
P r e�ldcnle da Comissão da JuSUç9 

e p .,z do !\'ova lgu�<.:U - RJ 



o ( 
+ -::> <'\C\ ___ tv�---� ...... ---� ......... ....,n ......... A_u..........,, <:\8...__· --'=---:.::>�------------

t)Ec. � \S->n:::, 'E:.')( � -('....O .Q ÇL, A�� �q 4 � S:::;.r;;, -'---r-=--=------

1º/_n_5)_�,u,:,,..2 ____ �--"---=-- -----

1-------'��\ e\ o �b-� � ',..) "-�� �f_!j_3 __ \::>_E. _____ _ 

. ___ 1,_s/ º � / � � \.\-A os :eS::-C>Ls :o�
( \ �� b E 6 a. r:?'.'::,'S. ----Lo-��.�!.>-"'-�-3-.l-=-->-"""--"'-"'-�'----

.f::'.'9 ')LO ( � �-....:_:�"'-'-'"'"-'='�-=""'----"-....,._..__,.__.__->.....::t....,._.,_r-____ _



·-

\)A �t_v;V/A.::.

LISTA VE PRESENÇ�LIZAVA EME_3 VE MArolvE 1992 NO SALÃO -DA C�RITA

NOME: 

e�-� ds ¼v-o�

��;� d-l r 

C\fV\..cvtb../\A� C\'\.� � CV\...c-...A·��

p� Y'C. � 'S�

MUTIRÃO: 

8>SY'fv0J) ( � 

Di "Y

\11-Cv,, Ç � 

�� ç� 
t l //7 

•



�}pcjf01 do,�cu�o � '\ PJ · ,-. -- -

·1
. ,( 

�jjff; 
1 

� 
- ��c,-,_,J �o };Ao{�

<JJ A fo,,J,o A ,vrvO,i,(J - f a-,(h_ � 1' M.-1 d,, if o-e,_ e/"� � � L j -� t

--
,1 

. ' 

cJ, CVt� ,\'JO,co, �f" "t' ô-, l'°'oJWA,,p • f /Y1 ,11 /' f ocÁ=- �r � '

\'�""°' WA <;f> 9,,1:<VJ ) �• �,AJWA � ',t,.,,._, C,,w,(, '7;-v, , llu>, \)<A - QftW, 

flr,,, ev. r}I;:.,,, ,, r ,,êi;;:.uA,,� rv-,,, Q,c_,N�, fV<.v< "'à""- . '"' �""' r� a,,wu. y, � , r = &o 

,D l l\'l'\,M f ,( � : f /Y1 IV 1 .M }d, _J,. MN, oi" 
' 

µ. )$r� y,,e.�.'J ck ê M,U R l3. 



•.•, 

,,, 

,, 

.. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL OE N. IGUAÇU 

PROTOCOLO 
.; . 

N.0 .0�\1\:iJ0,lli� .. '.. 
Data.� ••• : ••••••• 

Nom, Ó)roo5 .. ·{��D ....... . 
Assuntl7��-� ..... �'ffi�X\ \ � 
A Protocolista 

. . . . .  � . . . . . .  . 

A PARTE Só SEM ATENDJDA OM AP�ESENl'AÇAO DESTI:. 

Mod. • 49 
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- �p,, nl� • :,; '> ,.4-,_ 1Y.,· f r-· J1;1 ·i :r.i.
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Declar� area de interesse sc�i�l par� 
''-f'in-r;:. 'dr::· de�i-�1.pror,:-1".i.,,1.1.��ilü o· :i.mó,Jel 

lt.JC:-llf�:;;,,do 1
' no ...l�>.í"d·.i.,e: [)·l.11;;,_,_,._·. 1·· · 1 1 • . . l ,!, í\.) I

( 'f,:áf n· o',. \Viilfi bu h :i. , 1 •h;;, l) :/. ·2: i,: i" 5. t D dE:· 1-!;:) ,.,., a
n 91.1.i;).(;:-u,-c.(·13,Ú f.ord t�o:,:,.>} : " 

Prtfcito Muni�Jp�l de Nova Igua�u, no uso de suas 
l t'? _g;;i.1. !:; i� e om .Pu. n t!:-:1.11H'1 n to .-,o�;- i nc i ,;,o<.:; rt.i :<.:?· V d�:l L � t

de iO de Setembro dc i96e, 

'd�t:: ]:;.\"t· ;,1 d;:l di?. ' { n b:!'r"�?.1".i ·;":i � f.:,OC Í. �1 l 
área situada no Jardim Dirnas 

· df::� h!i:)V'i.\ IHl.íii1ÇU (B..::�J.ford� 

P8.\"<'f -fins d-� 
F i l he-, B ;;1 i ,. r o 
F:o:<r!} , e: om a· 

·. 
,. 7upà \i ti n.,.do, 4q, ·vtr .t i e: l;'rno O j_ �. i t m':'1 ck:- ri::\ Av1;.� rd. d<'.\ :.Jc,�\ qu ü11 .d� 

e., • •-:i.- l i · d 1 · i t ·1 � • ·s-os,,.;a, '- me,, sE:�Jl..lln o cm .J.nnc\ curv.-,, pc,r· ,z,·�,-�é\ num:1 d:i.�;.t�\nc11 c1· ,dr-::-
�6�()0m con-r·<'·ont=0.ndo c.c,m ::i. �-efiff�d?L (wrrnid:-:1 �t:tri9�"� .. -s,'? o vérttc�1 no ' . 
02 i · cle·;.:;b=? -r:;:r:11Ju.:i.ndc1 em l:lnh;;t ·,·�:1b1 no n.rnm noi'·o�,r;;;t,:? n!.!m.,1 di·ã>t�inci.)
de i,f.>5 ,- f.iGrn ,:::nnf'ron!;:�inr,lo c,::-,m <.Jl.lE!m (fa d:i.n?:i.i.>], ::J.t:i.n:;;·::?-·!,;·:.1 Q ··.1-ín··i::tc{:: 
·ho. 0�3; d�:ste <.:H?.91.Lin·,:.tc:, em linha. � .. ,:?hi. no r·1Jr110 o·;:; .. ,;i:r,? .nu.m::i. d:i�;1 1:�.nci;?..
ds 116,92w confrontando com quem de direito atinge-s� na R¼a 

�,lt!pra·ia f:: C:.i.\st·, ... o o Y�'\"t;ic:e- nQ 04; dc�,te �,r�9ui.nijç, 1.:-�m U.nha rr:t'c1- no
+t1llf Ç).;; no 1· t <=� mrnH:i. d :i. s Uf nc ic\ d 1:� 35E� • 921n e: o n -ri" e) rrb,\ n do e: om e\ 1· c·f r:::--r i d,:\
i:>h,.. l"'C'l"'"\J."' ,,..,·'-\"' 1·1··0 ·-f·J·r···1r-'·ªE' n •1t"·1 .. '·t'·i"'/:' r- f)'�· cl, ... ,,,; .. � -:·-- 0 1•.;-r!"' ,-mr.H·"'' "I , • • .:: .,:, ., ,: "::> \. 1 <:\ • • 1 :, :. " ..:- •. •• , :. ,. \ • .,:. l !...' , �: J 1.·. a; 1. t·. .; \:. _,, ., .,_ li ,. 1,, ,a· li 

J,,inha 1 ,.,-:ta no r1.1mci no1 cl"·:sb� nu1n-::1 distf,nc:i.a dG.· ?a, ',;_;•'(-m conf1--ont�:<.ndo 
� :tom qu.,:?m di:? dj.-c-r,dl:o, ;:i.tin:;1,�--\r,,,? o vé·1·í;ice nt.'l ()(;,; dí:füj:t1 s�·;:.::1.1.:tnd•� frlT: 

l,jnha n,ií:;:i nc, ,·u.mo Hrldi:-�te rn11,::1 (hi"blnci:,;. <!m ;:-�;·:;i3,f·jm ,:::on·��·ont-,,.nd 1·, 

com q�e de direito atin9e-se o v�rtirn na 07; de�te seguindo �m 
·linh:� n:-t:::l no r1Jmci Lt'?l�ts num::1. dtstf�nc: t;.'!. eh'? 1.:3�5,:3�:·m c,::,r1-fnH1t�1.nd,:i
-c.:o,n cp.rnm e!$! dtn?ito, ;:1.t:1.n'.:J·;:-·:=;;,2 o véi·tic,::.1 n!:: Oi:l; c:it,·::,i>l? -s;-'.::9uú:do "?!Tt
linh::1- r-:2f:�1 nc:> n.1m<� sul nuni::t di�iitánc::i. i:>. d�2 :l ·�? > 4lm ,::c;n·h"c1ntsindo c.nm
q1.1::.?m dr.� d:i.·,·•.dt:<J, ;:).t:Lnr1�--�-;� o vé1·J::Lr.t:? r1!J Civ; d,��:;lfr � •. s,�1u'i.n-d9 �m
l.inh:i n:.>b1 no n.1.mo �51.!ch?.·:,t·s! n1.rn1;,1 d.ti,.t�.nci.::,. <k! :�ti,(,· c:ord�·,·,;:int::1.ndo
com quem de direito �ting�-se na Av. Jo�q�i� d� Co�ta Lim� a
yi r tice nc 01 1 ponto de partida da dcscriçlo d�ste p�rimetra,
P, j 1 f' 1 ' 1 t i • 1 ,:.• � r• '') •·I r, "l f') 11 \1?t:t1é'l)CO �, fiO.l.igona.' p�:,· �\l�E,'.·fH .. O t,\lll=ê\ �\n:•:i:l. :o·:�.L C1E· �,·� .. .3.:.11 , .. ,'7i'l\r •.. 



� Estado do Rio de Janeiro 
"· PREFEITURA t;vIUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

Art. 3Q - As despesas decoxrentes da execuçco da presente desaproprincio cor 

rerio i conta de dotaçio pr5pria do orçame�to vigente. 

Art. 42 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação> revogand� 

se as disposições e� contrário. 

Nova Iguacu, .-2D de maio "'e 1992. 
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ASSOCifFAO �DOS MORADORES JARDIM DIMAS FILHOS� ADJACENCIAS 
• 

Ftmdadi ea 1!1/11/8! 

Sede propria: Rua Maraes e Castro� 118 

Municipio de Bel1ord Roxo - Tel.� 762-2245 
CGC 28.461.374/-0001-25 

. �o')(O 
oe. e. 

•A\JN\C\?fl-\... ·arneo\o e
uRA- "'' de p\aoe\ 

DRE.t=E.\\ . ..iuoíc'pa\ õrníc0 l'lova lgua�11, em u·r de dezembro de 1 993 • .-- ,a wl e.coo '$'-
secretar wírneo\0 

oeso'40 
Receb\ 

Belford Roxo - RJ 

� Esta associação de moradores, embora bus-

-

, 

., 

cando alicerçar-se por todos os meios em nível de Jlunicípio e Estado e suas s.eore 
taria.s ou órgaos competentes, não conseguiu regulariza.r sua situação ftmdiá.ria. e, 
encontl'a.ndo-se, ao contrário, na iminência de sofrer a execução de despejo por o,;:
dem do Ex.mo Sr Dr Juiz da 41 Vara Cível de Nova Iguaçu -Proo 17963- e por acórdão
proferido pela 41 Câmara do Tribunal de Alaçda-RJ', em proceoso de Reintegraçao de 
l'osso proposto por Companhia Hoeondonsc de Pnrticipaçao, proporcionando uma roti
neira i:naegurança. e intra.nq_uilidad.e aqueles rn3.is de dois mil morad.ores/posÍ?eiros, 
dentre eles cria.n;as, velhos, de!'icientes, 'a.ese,npregad.os e outras manifestações d:t
dependências, que er�contra.m-se na área por prazos superiores a 10, 15, 26 anos 6u
tempos maiores. 

Assim sendo, é a presente para solicitar, 
obedecendo ao criterio de dia e horário de sua agenda, seja concedido atendimento
ec audienoia para esta oomtmidad.e, a fim de tornar-lhe ciente da constrangedora.'!_ 
tu.ação en que nos encontramos e então, V,. l!tta., respaldado na condiçâo de primei
ro mar.datário deste rece�nnto Município e, sobretudo, considerando sua permanen
te preocupação com todos os se'l.U,; munícipes, seja busca.d.o solução•õea através des-
ta Prefeitura., Secretarias e 6rgãoa do forma a amenizar a angÚstia daquelas v:idail.

lia.da mais havemo, �irmamo-nos

Presidente Cor.selho Fiscal 

t. 
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Coordenador 

A partir de setembro a Coordenadora-Ge
ral do INESC, Bizeh Jaime se afast:� de suas 
funções para realizar curso de espec,ialização 
nos Estados Unidos e Inglaterra, com duração 
de um ano. Ela reassume o cargo em setembro 
de 1997. Até lá, Wellington Lourenço de Al
meida responderá interinamente pelo cargo. 
Bizeh, ao longo deste período, com o distanci
amento do cotidiano brasileiro, pretende refle
tir sobre sua prática como fundadora e ,dirigente 
do INESC e como participante ativa em todo 
o processo político de redemocratização do
país durante os últimos 17 anos; sobre? a práti
ca política e social do INESC e sua política 
institucional e de organização interna, apro
fundando sua experiência no que chamamos 
de lobby social. 

Neste sentido, a coordenadora quer possi
bilitar o intercâmbio de experiências com 

TW1·� 
J,' ' 

1 1,,i_ � 
- -... ::�� � . 7' ... 

2 e 3/09 - Reunião ampliada do Co
nanda sobre Ato Infrac.ional e 
as Medidas Sócio-Educativas 
- Conanda, Inesc e Uni,cef/DF

017/09 - Caminhada d0s Excluídos na 
Esplanada dos Ministérios 
MST, Sem Teto e entidades 
agi:árias/D F 

10/09 - Audiência Pública no Senado 
sobre o Projeto de Lei (}\Ue tra
ta do acesso a recursos: gené
ticos no país - senadores Ma
rina Silva e Osmar Diais/DF 

ONGs que desenvolvem trabalho de lobby jun
to aos parlamentos norte-americano e inglês. 
Tal perspeclivaé fundamental para o INESC que 
tem sua atuação centrada no Parlamento, a partir 
das demandas da sociedade civil organizada 

Bizeh acredita que, mais do que tudo isto, é 
preciso ter acesso direto a informações e análi
ses qualificadas sobre a conjuntura mundial, o 
processo de globalização e as perspectivas para 
o Brasil e a América Latina.

Neste um ano de estudos será, um momen
to de profundo enriquecimento e da contínua 
busca de qualificação - uma meta fundamental 
buscada pelo INESC. Para Bizeh e para o 
INESC como um todo será, antes de tudo, um 
tempo para refletir sobre o Brasil, sua realida
de atual e perspectivas futuras, no sentido de 
diminuir a exclusão social e política, ampliar a 
democracia e fortalecer a cidadania. 

10/09 - Lançamento do livro "Asses
soria de Imprensa, O Papel do 
Assessor', em homenagem aos 
50 anos da Fenaj (Federação 
Nacional dos Jornalistas)/DF 

18 a 20/09 - Simpósio Latino-Ameri
cano de Gerenciamento e Edu
cação Ambiental --ABES eAI
DIS/Maceió (AL) 

23 a 25/09 - I Encontro de Alianças 
Estratégicas do Mercosul - Fa
culdade Anhembi Morumbi e 
Sebrae/SP 
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O processo legislativo (li) 
Dando continuidade ao balanço 

das matérias votadas no primeiro se
mestre de 1996 pelo plenário da Câ
mara, selecionamos apenas a!gumas 
que consideramos importantes, do 
ponto de vista político e pela reper
cussão que tiveram. A idéia aqui é 
mostrar como se dá o processo legis
lativo e a relação com os diferentes 
interesses sobre cada uma delas. Co
mecemos pelo projeto, de autoria do 
deputado Hélio Bicudo, que transfe
ria para ajustiça comum o julgamen
to de policiais militares envolvidos 
em crimes contra civis. 

Este projeto, após ser aprovado 
pela Câmara, chegou ao Senado. É 
importante ressaltar que o projeto ti
nha o apoio do governo e dos movi
mentos sociais no Pais, tendo sido 
acompanhado de perto por todos que 
lutam pelo fim da impunidade. É mais 
do que conhecido o envolvimento de 
inúmeros pol ioiais em esquadrões da 
morte existindo, inclusive, quadrilhas 
dentro destas corporações que atuam 
em todos os estados. Chegando ao 
Senado, "descobriu-se" que havia um 
outro projeto, de autoria do deputa
do Genebaldo Correia (PMDB/BA). 
O projeto do deputado Bicudo foi 
anexado a este por ser anterior em sua 
tramitação. O que foi aprovado pelo 
Senado, ao final, foi o. PL de Gene
baldo, com modificações, tendo vol
tando à Câmara, que rejeitou as mo
dificações deste último e manteve o 
texto original apresentado por Gene
baldo. Como ficou o projeto? Bem, a 
justiça comum até poderá julgar po
liciais militares, desde que a justiça 
mfütar considere que o crime prati
cado pelo agente policial tenha sido 

doloso (sic). 
Temos ltm outro projeto de lei, de 

absoluta importância para a reforma 
agrária, de autoria do deputado Do
mingos Dutra (PT/MA). Em sua pro
posta o parlamentar limita a possibi
lidade de emissão de liminar de rein
tegração de posse. Passou pelas co
missões temáticas-todas com pare
cer favorável -, chegando à Comis
são de Constjtuição, Justiça e Reda
ção da Câmara, com poder termina
tivo. O deputado Gerson Pérez (PP.RI 
PA) apresentou recurso - pedido por 
escrito feito pelo parlamentar, previs
to no regimento da Câmara - para que 
a matéria fosse a plenário. No caso, o 
recurso foi apresentado por que a 
Comissão de Constituição e Justiça 
tinha poder terminativo, por isso, não 
precisava passar pelo plenário. Rejei
tado. Derrota dos ruralistas. O proje
to encontra-se agora no Senado, onde 
deveremos acompanhar com cuida
do. Contag, Movimento dos Sem
Terra, e dezenas de outras entidades 
não só apoiaram a proposta, mas atu
aram dentro do Congresso para que 
o PL não sofresse alterações. O re
sultado, como já é conhecido, foi a
vitória de todos que lutam pela refor
ma agrária.

Até o início do ano, o presidente 
FHC não admitia o aumento do de
semprego no País. Dizia o presidente 
que este problema era algo pontual. 
Bem, tão pontual que enviou uma 
proposta, no início de abril, que seria 
a ''fórmula mágica'' para o desempre
go no País, alterando a legislação tra
balhista: introduz o contrato tempo
rário de trabalho (ver Informativo de 
março/96). "É tão boa a proposta" que 

O Leitor Opina 

"Nós da E.E.P.S.G. Anlsio José Mo
reira. através de um de nossos professores 
lemos alguns exemplares do Tn

f
onnativo 

do lnesc e gostamos muito. Estamos cur
sando o ierceiro ano de Magistério. Gosta
riamos se possivel, passar a recebê-lo ... " 
Patricia Cristia11e Lourenço, A11a Lticia 

Lopes, Simone Donizete de Oliveira, 
Cássia]l'faria da Silva, Lili011 Cristi11a 

Lopes e Ana Carolina Vieira 
Mirassol(SP) 

"Por intermédio de um amigo tive 
acesso a alguns daqueles livros "subsfdios" 
e liguei muito interessado ... sempre que 
posso eu leio o Informativo do Jnesc que 
chega até o nosso cenuo acadêmico. Sen
do um estudante de agronomia qµe não se 

preocupa apenas com a formação profissio
nal, mas com a parte social de um agrôno
mo e com a formação do cidadão, acho que 
estes subsídios me seriam muito úteis''. 

Ant{i11io Carlos de Souza 
Viçosa(MG) 

"O governo FHC concedeu aumento ao 
salário mínimo ... RS 112,00, e diz que o povo 
está satisfeito. Ele FHC e sua equipe eco
nômica não são realistas. Porque o salário 
tem como referência a cesta básica, mas nela 
não constam as despesas que o povo tem 
com aluguéis, água. luz, vestuário. calça
do, medicamentos, se tiverem filhos meno
res, despesas escolares etc, Será que tudo 
isso pode ser pago com apenas R$ 112,00?" 

Luiz Diogo Ferra1/Para11aval(l'R) 

a base governista na Câmara -PSDB, 
PFL e parte do PMDB-que a apoiou, 
preferiu deb,a-la na "geladeira", mes
mo já estando no plenário para ser 
votada, O receio é o impacto que tal 
projeto possa ter nas próximas elei
ções. Ao mes'1J_o tempo que coloca a 
proposta do contrato provisório de 
trabalho, resiste à proposta dos mi
cro e pequenos empresários que da
ria um fõlego a este setor que tem sido 
engolido pela globalização do mer
cado interno. 

E aqui cabe uroa análise quanto a 
definição da pauta do plenário da 
Câmara. Antes de ser regimental,. 
pauta é definida politicamente. Se não 
fosse assim, o Estatuto das Socieda
des Indígenas-que já deveria ter sido 
enviada para o Senado - não estaria 
parado desde o início do atual gover
no no plenário. Junto com ele, vários 
outros projetos encontram-se para
dos. Sem dúvida, não podemos dizer 
que o Congresso Nacional não tem 
sido rápido para votar matérias que 
são de interesse do governo, basta 
verificarmos o caso do projeto do 
deputado Domingos Dutra. Em um 
prazo de um ano a matéria tramitou 
pela Câmara e já se encontra no Se
nado. Ao contrário de muitas outras 
matérias que podem levar várias le
gislaturas para tramitarem pelas duas 
Casas. 

Está na hora, portanto, de iniciar
mos o debate mais amplo e profunca
sobre a participação popular na dena' 
nição das políticas públicas e no con
trole do Estado. E este controle, sem 
dúvida, passa pelo Legislativo- mu
nicipal, estadual e federal. 
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João Gilberto Lucas Coelbo 
Advogado 

'W O debate sobre reeleição deve
considerar, pelo menos, duas climen
sões do assunto para reflexões: em 
tese, como instituto, e o tema na re
alidade e na atual conjuntura brasi
leira. 

O sistema constitucional brasilei
ro tem evitado a reeleição para car
gos executivos, no nosso caso, Pre
sidente da Repúbjjca, Governador de 
Estado ou Distrjto Federal e Prefei
to Municipal. Alterar essa tradição e 
introduzir pe)'missão no sistema 
constitucional pátrio tem sido discus
são longa e que atualmente assume 
bastante vigor. 

Do ponto de vista democrático, 
o instituto que permite reeleição dos
cargos executivos é bem aceito e 
comum em muitos sistemas, princi-

al.mente condicionado a um núme
�- limitado de vezes, para evitar ex

cessiva lougevjdade aos governos. 
Mesmo em países como a França, 
que adotam um mandato presiden
cial longo, pelo menos uma reelei
ção é permitida. 

A soberania popular não está em 
questão. Talvez, até seja fortalecida 
se o eleito tenha o direito de confir
mar ou questionar um governante ao 
final de seu primeiro mandato. A 
democracia brasileira, portanto, não 
ficará nero mais legitima nem me
nos legítima por aceitar ou não a re
eleição. Provavelmente, do ponto de 
vista teórico, o instituto tenha hoje 
uma parcela pequena de rejeição 
entre os brasileiros. Cresce até o nú
mero de eleitores que néstas eleições 
municipais de 1996 gostariam de 
estar reelegendo prefeitos. 

Quando se passa à análise da in
trodução já do instituto, as opiniões 
tomam-se mais diferenciadas e sur-

gero questionamentos e dúvidas de 
maior relevo. 

Uma das questões diz a respeito 
à legitimidade de modificar o con
teúdo do mandato popular durante 
o seu exercício. Ou seja, alguém
(prefeito, governador ou presidente)
foi eleito para um mandato sem ree
leição e é esta a preocupação que re
cebeu do eleitorado; durante o exer
cício dela as regras mudam e passa
a ter direito a concorrer a um novo
mandato imediato. É uma questão
significativa. Resolvê-la pode pas
s�por adotar a reeJejção para os
futuros eleitos e não para os atuais
mandatários ou, pelaconsultaplebis
citá.ria Assim agiu até a Argentina de
Menem. A fonte do mandato pode
modificá-lo de forma plebiscitada

Outra questão relevante é o fato 
de que não existe no Brasil uma cul
tura de diferenciar o que é o exercí
cio do poder do seu uso em campa
nha eleitoral. Tanto que temos uma 
das mais rígidas regras de desincom
patibilização do mundo, exigindo até 
de funcionário público que se licen
cie meses antes do pleito, sob pena 
de inelegibilidade. Estaremos prepa
rados para ver um governante cum
prindo os seus afazeres do cargo que 
exerce e fazendo campanha eleito
ral? Ou inventaremos uma regra, 
sem similar no direito comparado, a 
de que há reeJeição, mas, o gover-

uante vai ter de se desincompatibijj
zar para concorrer ao novo manda
to? E, como admitir a reeleição e 
continuar a exigir desincompatibili
zações da forma severa como o fa
zemos? 

Os países que praticam a reelei
ção, e são muitos, precisaram - ao 
longo do tempo - a diferença entre 
o exercício do cargo e o uso da má
quina em campanha. Nos Estados
Unidos, a tradição a respeito chega
a regras detalhadas, porque afinal o
presidente de uma poderosa potên
cia disputa o pleito sem perder qual
quer competência ou resguardo em
razão do cargo que exerce.

Por aqui nem os próprios gover
nantes, nem os eleitores, e menos 
ainda os fonnadores de opinião, pos
suem clareza a respeito destes limi
tes. E esta é uma insuficiência gra
ve, cultural, que causa danos não 
havendo reeleição e gerará muita 
confusão se o instituto for admitido. 

Por último, o encaminhamento da 
decisão a respeito deste assunto me
receria uma espécie de pacto en
tre as forças políticas, evitando que 
governo e oposição travem um jogo 
de pressões recíprocas e tennine o 
tema estrutural e de regra fundamen
tal para todas as forças políticas, sen
do resolvido ao sabor de conveniên
cias ou de tencionamentos ocasio
nais. 

-cttr"-13 ANQS,i).E·HJSTÓRIA
Ct fNESG f!araheniza a (;).entrai 'Única <jos T,;abrilhadore& ao com

plerar 13 anps no últi1ri0. diq'28 de agosto. E ci maior central sin(lical da 
América Latina;e, comp tal, tem tido papelfi.mdamentalna hístória'Jlptí
lica do País. lv.f�is dÓ que um registro, falar ido anive.rsârio da evrr é 
te.e_assar mome;iio�' como.a campanha pelas Diretas Já, na Gonsfiluinftr 

ae {988, no impeachntenc do presidente Fernando Collor. SabemQs d<;z 
imp'brtánclb da orgtmizaçã,o dq socieda.de civil, tendo nos :,'indicatos,a 
representação ,para a luta '(ips direitos do trabalhador - rul'àl e wbano. 
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O neozapatismo e 
uma nova esperança 

Gilberto Carvalho 
SecreL de Comunicação do Partido dos l'rabalhadore.� 

Uma estranha multidão. cerca de três mil pessoas, prove
nientes de 43 palses, de todos os continentes, atendeu o cha
mado do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e 
conformou o plenário do lº Encontro lntercontinental pela 
humanidade c contra o Neoliberalismo. Realizado em plena 
Selva Lacandona, em cinco aldeias controladas pelo EZLN. 
no Estado de Chiapas. México, o Encontro foi um momento 
privilegiado de trocas, de conhecimento de múltiplas formas 
de luta e resistêncra espalhadas pelos cinco continentes. Mais 
do que grandes conclusões, valeu pelo intercâmbio e pelo gesto 
concreto de solidariedade ao Movimento Zapatista e ao EZLN, 
sob permanente ameaça do Exército Mexicano. 

Do Brasil comparecemos com uma pequena delegação. 
Éramos apenas doze pessoas. além do pessoal da Imprensa 
(Folha de S. Paulo, Globo, Jornal da Tarde e Agência Brasil 
Press. ). As maiores delegações eram da Europa Da América 
Latina, em geral, as delegações eram pequenas-pelo eviden
te problema econômico. No caso brasileiro, há, sem dúvida, 
outros fatores: a tradicional dificuldade que temos de estabe
lecer contatos com outros movimentos latino-americanos (o 
Brasil é um País de costas para a América Latina, e a esquerda 
brasileira, em geral, segue o mesmo caminho); além disso, a 
imprensa em geral tem tratado de maneira mais ou menos fol
clórica o movimento zapatista En!Te a esquerda brasileira há 
também um certo preconceito em relação a este movimento, 
tentando igualá-lo aos movimentos foguistas dos anos 60 e 
70. 

Em nome da delegação brasileira. couvidamos o EZLN 
para que envie ao Brasil, até o final do ano, um representante. 
para que possamos promover em todo o Pais um roteiro de 
discussões e encontros que nos peanitam superar esta desin
formação. 

Na verdade o neozapatismo merece de nossa parte muita 
atenção e uma anãlise respeitosa. Justamente para que se evite 
o preconceito ou a idolatração e superestima.

Trata-se de um movimento muito tlpico e ligado à história
mexicana: impossível compreendê-lo sem se levar em conta a 
história da revolução zapatista do início do século, bem como 
o Cardenismo, fenômeno de grande enraizamento popular. O
neozapatismo não pode ser compreendido ainda se não se le
var em conta o peso da presença e da cultura indjgena na socie
dade mexicana

O neozapatismo, com sua organização básica que é o 
EZLN, surge cm Chiapas, depois de mais de l 5 anos de paci
ente trabalho desenvolvido por um grupo de orientação gue
varista que chegou à Tegião, pensando, inicialmente, em for
mar nm movimento guerrilheiro nos moldes tradicionais. 

Nesta região já havia um importante trabalho desenvolvi-. 
do pela diocese de San Cristobal de tas Casas, cujo bispo. 
Dom Samuel Ruiz, veio depois a constituir-se num dos apoi
os fundamentais ao processo de negociação e apoio ao EZLN. 
A paciência no contato com os indígenas-camponeses. o apren
dizado de sua cultura e de suas fonnas de organização. permi
tiram a constituição de um movimento fortemente enraizado 
nas bases sociais da região. Desta forma não se pode falar 
numa guerrilha zapatista Há, na verdade. a constituição de 
um forte movimento social. com a formação de um verdadei-

ro Exército Popular. O uso do "passa-montanha" (capuz) é 
instrumento fundamental para que o camponês possa seguir 
sendo ao mesmo tempo um miliciano. 

Este movimento lança mão da estratég.ia annada, no pri
meiro dia de janeiro de 94, justamente quando o governo 
mexicano celebrava suas "bodas" com o "Primeiro Mundo", 
através da assinatura do Tratado de Livre Comércio, para 
chamar a atenção, dramaticamente, para o estado de abando-
no e desespero que viviam as populações indígenas daquela 
região. Sua estratégia não considera a possibilidade de uma 
conquista do poder via luta-armada Tem suficiente clarez,•• 
da correlação de forças e da situação geopolltica do Méx.ic&'> 
para não ter veleidades. Tanto que, sua primeira atitude, logo 
que ocorre o primeiro levante, é convocar a sociedade mexi
cana à mobilização social, deixando claro que o EZLN lutava 
por causas que transcendiam em muito as simples necessida
des daquela região. O longo processo de negociação, que desde 
aquele momento começou, e perdura até agora, nã'o impli
cou, no entanto, no abandono das armas: a mobilização do 
EZLN permanece como garantia e fator de pressão para que o 
Governo Mexicano efetivamente compareça à mesa de nego
ciação e pactue. 

A partir do início deste ano de 96 o EZLN toma a inicia
tiva de constituir a Frente Zapatista de Libertação Nacional. 
Mais do que um simples braço armado do EZLN, a FZLN 
quer se constituir numa força política, capaz de criar um mo
vimento que tem como objetivo principal lutar pela criação 
de uma democracia efetiva no País. A FZLN nega-se a se 
constituir como partido político, não participa enquanto tal 
de eleições, embora a democratização do processo eleitoral 
( crucial no caso mexicano) seja uma de suas bandeiras, além 
de.sua disposição de realizar acordos eleitorais com determi
nados partidos. A FZLN já constituiu mais de 350 núcleos de 
base nos 32 Estados Mexicanos. Estes núcleos, chamados <til• 
Comitês de Diálogo Civil. buscam construir processos de mo
bilização e organização da sociedade civil, lutando pela de
mocratização do poder local e nacional, lutando pelo estado 
de direito e estimulando processos de auto-organização po
pular em diversas formas (cooperativas de produção, de con
sumo. autoconstrução etc.) 

O neozapatismo caracteriza- e por um forte apreço à di
mensão ética no exercício da ação política Uma de suas má
'Ximas é o "mandar obedecendo" (contra o verticalismo e a 
burocratização; o "servir e não servir-se·· contra o autoritaris
mo e carreirismo. Combina uma forte radicalização nas táti
cas de luta, com uma ·'solene'' e desconcertante heterodoxia 
em termos de doutrina. Marcam-se por uma ruptura muito 
clara com a ortodoxia da esquerda tradicional. Pregam a ho
rizontalidade das relações na construção do poder: a forma
ção de redes de luta e organização, explicitada no principio 
de que o poder não se toma, constrói-se. 

O fato é que este movimento, que poderia estar restrito a 
Cbiapas. provoca hoje um interesse e mesmo uma paixão em 
extensos setores sociais, particularmente entre a juventude e 
em muftos setores que desiludiram-se com as formas tradici
onais de luta. 

Penso que a atitude mais correta que possamos desenvol
ver é justamente estabelecer um diálogo e intercarnbiar nos
sas lulas, nossas experiências e nossa história. Temos muito 
o que, mutuamente, aprender.

O Financiamento da 

Assistência Social 
Paulo Eduardo Rocha 

Assessoria de Orçamento Público 
Após a promulgação da Lei Or

gânica da Assistência Social - LOAS 
uma nova luta se iniciou, desta vez 
para garantir sua efetiva implanta
ção. Entre as muitas dificuldades 
encontradas, o problema do financia-

_.mento da assistênc�a social vem ga
� .bando destaque. E impossível im

plementar e efetivar as ações de
finidas na LOAS e nos planos muni
cipais, estaduais e nacional de As
sistência Social ( em fase de elabo
ração e aprovação pelos respectivos 
conselhos) sem recursos financeiros 
definidos no orçamento e repassados 
de forma permanente e regular. Um 
outro aspecto é o tratamento dado à 
gestão dos recursos, pois os repas
ses entre os Fundos Nacional, esta
duais e municipais, e destes para as 
instituições prestadoras de serviço, 
não podem reproduzirosmecanismos 
e a cultura clientelista do passado. 

Para tentar assegurar os recursos 
necessários e a transparência dos re
passes do Fundo Nacio.na� a LOAS 
teve o especial cuidado de atribuir 

•li? Con�elho Nacional de Assi�tê�-
1a Social - CNAS a co111petenc1a

para "apreciar e aprovar a proposta
orçamentária da assistência social'',
"aprovar critérios de transferência de
recursos para estados e municípios",
"acompanhar e avaliar a gestão dos
recursos'', e "divulgar no Diário Ofi
cial da União ... as contas do Fundó
Nacional de Assistência Social -
FNAS e os respectivos pareceres

· emitidos'' ( art. 18).
Apesar dessas atribuições, o

CNAS vem encontrando grandes di
ficuldades para cumprir suas atribui
ções. No que diz respeito ao Orça
mento da Assistência Social, as
maiores dificuldades são: 1) após
aprovada pelo CNAS, a proposta or
çamentária vem sendo cortada con
sideravelmente pela Secretaria de
Orçamento e Finanças - SOF, do Mi
nistério do Planejamento e Orçamen
to - MPO (para 1996, na Gestão de
José Serra, o corte foi de R$ 1,103

bilhão, e para 1997, estima-se que o 
corte poderá chegar a R$ 300 mi
lhões); 2) apesar do valor per capita 
dos convênios ser irrisório para o 
funcionamento das instituições pres
tadoras de serviço, a área econômi
ca do governo vem sistematicamen
te negando a possibilídade de au
mentá-lo, o que inviabHiza a melho
ria da qualidade do atendimento; 3) 
mesmo com uma previsão de recur
sos em lei orçamentária inferior às 
necessidades da área, o governo não 
vem disponibilizando os recursos fi
nanceiros do FNAS, provocando atra
sos no pagamento dasyrestadoras de 
serviço e l).OS repasses para os proje
tos de enfrentamento da pobreza 

No acompanhamento e gestão 
dos recursos constata-se que: l )  as 
informações necessárias à fiscaliza
ção do FNAS pelo CNAS não vem 
sendo fornecidas pela Secreta.ria 
Nacional de Assistência Social -
SAS, e insiste em desrespeitar deci
sões do CNAS para a gestão do 
FNAS, o que favorece a prática do 
favor e das relações de clientela en
tre o órgão federal, parlamentares, 
lobistas e prefeituras municipais; 2) 
a inclusão de rubricas especificas 
para as bases eleitorais dos parla
mentares no FNAS distorcem os cri
térios de distribuição dos recursos 
entre os estados, aprovados pelo 
CNAS, bem como incentivam a prá
tica da política clientelista e esva
ziam a implantação do sistema des
centralizado de assistência social; 3) 
a existência de instituições que ain
da percebem o problema do frnan
ciamento da assistência social como 
uma questão de sobrevivência pró
pria, reproduz comportamentos e 
práticas que prejudicam a descentra
lização e fazem lembrar a época em 
que os convênios eram definidos 
pelas amizades e conhecimentos que 
se tinha em Brasília. 

O CNAS e sua Comissão de Fi
nanciamento da Assistência Social 
tem se reunido periodicamente para 
encaminhar soluções aos problemas 
assinalados e permitir que o Conse-

lho possa cumprir suas competências 
e garantir os recursos necessários à 
implantação da Política Nacional de 
Assistência Social e da LOAS. De
pois de instalada, em abril, a Comis
são preparou uma série de resolu
ções para disciplinar o funcionamen
to do Fundo, levou a discussão dos 
critérios de partilha entre os estados 
para a reunião ampliada de Belo 
Horizonte, preparou uma metodolo
gia específica a apresentação das 
contas do fundo e analisou e discu
tiu a proposta orçamentária do 
FNAS para 1997, entre outras ativi
dades. O Inesc, eleito em março des
te ano para uma cadeira no CNAS, 
vem participando dessa comissão, 
onde vem contribufodo para que ela 
possa desempenhar seu papel neste 
momento crucial para a implantação 
da LOAS e a descentralização da 
assistência social. 

As dificuldades, no entanto, ape
nas demonstram o longo caminho a 
ser percorrido, no qual o C�AS vem 
se esforçando para cumprir seu pa
pel. Muitas dessas dificuldades es
tão sendo verificadas também, e em 
maior grau, nas esferas municipais 
e estaduais. Não é a toa que apenas 
11 Conselhos Estaduais de Assistên
cia Social estão funcionando, ape
sar de terem sido criados oficialmen
te em todos os estados. Dos 1.600 
conselhos municipais criados, ape
nas cerca de40% estão funcionando. 

O sucesso do sistema descentra
lizado de assistência social, e da pró
pria LOAS, depende da criação dos 
Conselhos, Fundos e Planos de As
sistência Social e·de sua efetiva im
plantação e funci_onamento. É a úni
ca fonna da sociedade acompanhar 
e avaliar a aplicação dos recursos da 
Assistência Social, garantindo seu 
caráter público. A sociedade civil 
tem um papel de grande importân
cia nesse processo, pressionando as 
administrações municipais e estadu
ais, e articulando as condições polí
ticas para a efetiva implantação dos 
instrumentos de controle social pre
vistos na LOAS. 
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WWW.INCRA.GOV.BR: 
Maquiagem cibernética 

Edelcio Vigna de Ol iveira 
Assessoria para as Questões 

Agrária e Agrícola 

O Ministério Extraordinário da 
Política Fundiária continua insis
tindo que estão sendo cumpridas 
as metas do governo FHC de as
sentar 60 mi l  novas famílias de tra
balhadores rurais sem teJTa, este 
ano. Porém os números divu lga
dos através da Internet pelo pró
pr io  M i n i stér io  (www. in
cra.gov.br) desmentem esta possi
b i l idade. Aplaudjmos a iniciativa 
do m inistro no sentido de tornar 
mais transparente as atividades 
implementadas, mas daí a aceitá
las como verdades absolutas exis
te uma grande diferença. 

Não questionamos a informa
ção de que o governo FHC foi o 
que  mais assentou famí l i as no 
campo. Porém, o número de assen
tamentos é questionado por várias 
organizações, na medida que os 
dados apresentados não corres
pondem ao assentamento de novas 
famllias, mas s im a projetos anti
gos nos quais faltavam apenas a 
regularização da posse da terra. 
Dessa forma, a soma dos assenta
dos passa por uma maquiagem 
matemática que se identifica com 
a aspiração do presidente da Re
públ ica 

Os números demonstram (con
forme o quadro abaixo), que des
de o início do mandato até junho 
deste ano, o governo, através do 

Ministério, já assentou 62.559 fa
míl ias de uma meta de 1 00 mi l  (40 
mi l  em 1 995 e 60 mi l  em 1996). 
Para at ingir a meta bienal e zerar 
o com p ro m isso fa lta assentar
37.44 1 novas famíl ias. O governo 
possui um estoque de terra que 
permite esse assentamento, porém 
difici lmente d isporá de recursos 
suficientes para tal empreendimen
to. O fncra pleiteou junto ao Or
çamento da União R$ 3,2 bi lhões 
e só recebeu R$ 1 ,4 bi lhão, sendo 
apenas R$ 1 08,6 mi lhões para pro
jetos de assentamento. Se calcu
larmos um custo médio de R$ 20 
mil para assentar uma famíl ia, a re
ceita existente dará para assentar 
somente 5 .430 novas familias. Su
põe-se que as 32.0 1 1 famil ias res
tantes para atingir a meta preesta
belecida deverão ser assentadas 
por meio de recursos complemen
tares, que alcançarão uma cifra de 
R$ 640,2 mi lhões, o que represen
ta quase 5 vezes o orçamento atu
al do Incra. A lém do impedimen
to orçamentário, dois outros fato
res estão pesando na balança de
cisória: ( l )  estamos em um semes
tre eleitoral; (2) os sem-ten-a do 
Pontal de Paranapanema/SP estão 
apoiando candidatos que não per
tencem ao partido do presidente da 
República (PSDB). 

Para amplo conhec imento 
elaboramos um Quadro Compara
tivo da Reforma Agrária a partir 
dos dados dispostos na Jnternet: 

1 - � �., � !.. .� • «•••-ln . 'i.., ....... Lljl,. 11''!.-�,I �, .

,i _A l1E_SQUISA DA CNA E 
A REFORMA AGRÁRIA 

A pesquisa realizada pela Vóx 
Popu!L. a ped,ido da Confederação 
NacjonaJ da Âg(icultura-CNA (Fo
lha de S. Paulo 21/08/96, p.l-9), vem 
comprovar a necessidade da reforma 
agrária. Segun,do a pesquisa 72% dos 
asse�tados não ;possuen;1 dívidas com 

o crédito rural. O valor médio das
dividas dos 28% devedores é de RW
2.i84,00, enquanto que o valor mé-·
dio das_ dívidas dos grandes proprie
tários devedores ultrapas$am a cen
tenas de m i lbate� de reais. 

A renda média dos colonos é de 
R$ 1 32,14 me11sals1 equivalente ao 
ganho de um chefe de familia �ue 
mora nas periterias dos grandes cen
tros urbanos. Os assentados têm al
gumas vantagens significativas: dis
põem de sua própria terraª não pre
cisam pagar aluguel de barraco e está 
protegido da marginalidade que cer
ca as famílias das fávelas. 

Quanto a "revelação" de que 1 /3 
dos assentados vendem suas posses 
é explicada pela próp.i:ia pesqu,isa que 
aponta a falta de ,investimento nos 
assentamentos, comei estrutura de 
ensino, saúde, saneamento básico e 
energia elétrica. 

Discordamos da declaração do 
presidente da CNA que "o _govern• 
federal está gastando inuti lmeoteRS-
2 bilhões por ano com a reforma 
agrária''. Entendemos que h,á dois ti
pos de gastos inúteis: (1) a rolagem 
da dívida dos usineiros e latifundiá
rios inadimplentes; (2) -� porcenta
gem que provém dos i mpostos pú
blicos para o Senar, administrado 
pelo CNA, representante dos pro
prietários rurais, para capacitação 
(?!) dos trabalhadores. 

,:...,_,. , . - �

Governo Anos Nº Desa pro- Aqui- Média/ Capacidade de Área Im itida Total Mé�ia/ 
li Meses nria,:,l\o (ha) sirllo Mês (ha) Assentamento na Posse 
SARNEV R'"\/RQ 60 4.707. 1 55 + 78.452 - -
C'.Ol,LOR 90/92 3 1  1 9."789 ** 639 - -

ITA MAR 93/94 1 7  1 461 .997 1 5.394 86.000 - 336 450
FHC 95/96 1 8  1 .846.508 1 03.042 2 1 8.87 1 59.330 1 .338.648 

f111U,-) -

(*') ) Decreto 433/92 não havia sido editado 
(**) Não ocorreram aquisições com base neste Decreto 
(***) Os números referem-se ao período de O 1 /0 1 /95 a 1 1 /07/96 . OBS.: Assentamentos em Projetos antigos 4.484 e em Prqjetos novos 5457. Totalizando 9.94 1 ,  em 1996. 
Fonte: Min istério Extraordinário d11 Política Fundiária/Incra, na Internet. 

Mês 

l l5.íl70 L9 1 '7
494 1 6  

36.48 1 2. 146 
62.559 5.957 
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Orçamento da União em discussão 
Deputado Sarney Filho 

Presidente da Comissão Mista de Planos 
Orcarnentos Públ icos e Fiscalizacão 

Ao assumirmos a Presidência da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca
lização, estabelecemos como meta a democra
tização do processo orçamentário. através da 
transparência das ações e da participação res
ponsável de seus integrantes. 

Esta proposta foi implementada desde que 
recebemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do Executivo e entregamos cópia a todos os go
vernadores. prefeitos e entidades representati
vas da sociedade para que fosse conhecido e 
discutida. Pela primeira vez, a LDO foi apro
vada pela Comissão dentro dos prazos regimen
tais. sem a necessidade de reuniões extraord i
nárias. 

Nosso próximo passo será a execução da 
fl'iroposta de divulgar e aprofundar a d iscussão 

'1lo processo orçamentário, com a re.il ização de 
reuniões em diversas regiões do país, envolven
do todas as forças políl icas. quando então tere
mos um diagnóstico real das necessidades de 
cada estado para servir de base ao relator. 

Para viabil izar tal intento, contamos com a 
participação das organizações não-governamen
tais nas Reuniões Regi nais que serão realiza
das conforme calendário em anexo. sujeito a 
confirmação. Maiores detalhes poderão ser ob
tidos com a Assessoria desta Presidência, no 
fone (06 1 )  3 18 826 1 ou através do lNESC. 

Introdução 
A discussão e a votação do orçamento têm 

assumido uma importância crescente no Brasil. 
uma vez que o mesmo representa o principal 
instrumento de planejamento das finanças pú
bl icas, além de permitir o controle dos gastos 
do Governo pela sociedade. A Constituição de 
1 988, seguindo a tradição das modernas demo
cracias. ;ituou o Poder Legislativo como ins
tância decisória por excelência nas questões or-

f nmentárias. Neste sentido, o Congresso Nacio
"ríal, por meio ela Comissão Mista de Orçamen
to. Planos e Fiscalizaçãe tem procurado esta
belecer mecanismos de aperfeiçoamento do pro
cesso orçamentário, destacando-se a sua trans
parêocia e abertura para a sociedade. As Reu
niões Regionais, paralelamente às Audiências 
Públ icas. represe111am. portanto. um importan
te elo de aproximação entre sociedade e Gover
no. na medida que amplia as possibil idades de 
expressão d ii-etadas diversas comunidades e li
deranças. 

Reuniões regionais 
A principio. as reuniões regionais obede

cerão ao seguinte calendário: 
1 6.09.96 - (segunda) Manaus (AM) Região 

Norte 1 4  horas; 
1 7.09.96 - ( terça) Cuiabá (MT) Região Centro

Oeste 8 horas da manhã; 
1 8.09.96 - (quarta) São Luís (MA) Região Nor

deste 8 horas da manhã: * 
23 .09.96 - (segunda) Belo Horizonte (MG) 

Região Sudeste 1 4  hôras: 
24.09.96 - (terça) Porto Alegre (RS) Região Sul 

8 horas da manhã. * 
* já con firmadas. 

Regiões 
Norte: AM, RR, RO. AC, PA. AP: 
Cemro-Oeste : MT, GO. TO. MS. DP: 
Sudeste : R.I. SP, ES. MG:
Nordeste: BA. PE. CE. MA. PI. RN. PB. AL. S€:
Sul: RS. SC, PR. 

Proposta de Audiências 
08 horas ou 14 horas - abertura pelo Go

vernador do eslado anli triào. que passa a con
dução dos trabalhos ao Presidente da Comis
são Mista de Planos, Orçamemos Públicos e 
Fiscal ização do Congresso Nacional - Lempo I tr: 

08: 1 O ou 14:  1 O .  Presidente da CM POFF -
Dq1ulado Sarney Filho instala a Reunião Regio
nal e faz uma exposição sobrt: u processo de 
montagem do Orçamenlo da União. desde o 
Executivo, até sua aprovação pelo Co11gn:sso 
Nacional ( íneluindo o Plano Pluri,111ual e a Lei 
de Diretrizes Orçamentária!,). e também. sobre 
os diversos tipo!;, e mecanismos de conexão por 
via orçamentária dos orçamentos da Un ião. 
Estados e Municípios - tempo 20·: 

08:30 ou 14:30 - Relator do Orçamento 97 
- <.la CMPOPF. senador Carlos Bezem1. foz uma
exposição do� números gerais do Orçamento 
da União e dos investimentos fodernis diretos 
na região (por Estado). nos últimM nnos. assim 
como das transferências voluntárias e das pro
postas cio projeto sob exame - tempo 20": 

08:50 ou 1 4:50 - Governadores presentes, 
ou seus rcpresentanlcs, comen�m a proposta 
orçamentária e as prioridades do seu estado · 
tempo individual I O' - tempo médio cm cada 
região 60': 

09:50 ou 15:50 . Presidente abre espaço 
para mani fostações das diversas l ideranças e 
autoridades presentes comentarem e d iscutirem 
os dados apresentados. obedecendo ao seg.u inre 
critério: deputados federais. presidentes das As
senlbléias Legislativas. presidentes das Comis
sões Estaduais de Orçamento. demais deputa
dos estaduais. secretários estadu,1is, prefeitos das 
capitais_ representantes das foderaçõcs elas as
sociações de municípios e rcpresent:inte(s) das 
entidade� não-govername11tais. 

Objetivos 
- Divulgar e aprofundar a discu:,sào do proces

so orçamentário junto à sociedade. com ên
fase nas formas de intervenção dos atores 
institucionais envolvidos; 

. Demonstrar e discutir a realidade e escassez
de recursos e as l imitações do -processo orça
mentário para suprir essas carências: 

- Iniciar o desenvolvimento de um sistema re
gional de discussão do Orçamcmo da União 
incorporando-o à rotina do exame pelo Con
gresso do Projelo de lei remetido pelo Poder 
E-xeclJtivo: 

. Criar um vlnculo direto entre a Comissã0 Mi:;ta 
ele Planos. Orçamentos Públicos e Fiscal iza
ção com as diversas lideranças e comun ida
des das regiões do país afoladas pelas ações 
previstas na LOA. 

Beneücios esperados 
- Proporcionar aos relatores setoriais e geral um

sentimento mais direto e pessoal das priori
dades de cada região/estado. tal como vislas 
e expressas pelas próprias l ideranças e co
munidades locais (ospera-si:: que esse procc-
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d imento dê aos relatores e à própria Comis
são melhores condições de avaliação ponde
rada das diversas reivindicações permitindo 
uma consideração mais precisa de reivindi
cações potencialmente conflitantes): 

- Dar às lideranças c comun idades das diversas
regiões estados oportunidade de a lcançarem 
maior familiaridade e aproximação com o 
processo legislativo fedtral de apreciação do 
projeto de LOA, aproximando o Poder Lo
cal (tanto Executivo. como Legislativo) do 
centro de decisão representado pelo Congres
so Nacional ( espera-se obter melhoria na qua
lidade das decisões wmadas polo Congresso 
Nacional): 

- Ampliar a visibil idade pela sociedade do tra
balho desenvolvido pelo Congresso, assim 
como do seu papel instirucional no processo 
de alocação inerente ao orçamento (espera
sc que os par1icip1111tes das regiões/estados 
consigam ampliar seus conhecimentos sobre 
o processo legislativo orçamentário);

- Aproíundar o conhecimento dos membros da
Comissão das diversas situações. anseios. 
carências e expectativas das l ideranças e co
mun idades das d iversas regiões/estados. con
tribuindo assim para o surgimento de uma 
percepção nacional dos problemas a serem 
enfrentados: 

- Multiplicar os canais eas. possibi l idadcsde ex
pressão diri::ta das diversas comunidades e li
deranças. ampliando o caniter democrático e 
aberto do processo de discussão do orçamen
to. 

Método de Encaminhamento 
Compareceriam pela Comissão Mista de 

Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional: 
- o Presidente da Comissão:
- o Relator Geral:
- integrantes da Secretaria da Comissão:
- in tegrantes das Assessorias das Casas do Con-

gresso; do Presidente e do Relator Geral 
e seriam convidados: 

. os Governadores dos Estados. os Secretários 
de Planejamento. da Fazenda e obras; 

- os Deputados Federais:
- os Presidentes das Assembléias Legislativas

dos Estados da Região e os Presidentes das 
Comissões de Orçamento (ou equivalente). 
além dos demais deputados: 

- os Prefeitos das Capitais. os Secretários de
Plancjamenlo, da Fazenda e obras: 

- os P,:esidentes das Câmaras Municipais das
capitais e os Presidentes das Comissões de 
Orçamento (ou equivalente); 

- os Presidemes da.� Federações de Municípios
(óu eqL1ivalente): 

. Represc.mtantesdeOrgan izaçõesNão-Ooverna
men tais i 11 teressadasnas questões do orçamen
to 

Observações relevantes 
É de.: se esperar que um processo com esse 

caráter de ineditismo e com tal grau de comple
xidade pol itica e até organizacional apresente 
alguns pr(lblemas e falhas nesta primeira expe
riência. mas é fora de dúvida que quaisquer que 
s�jam esses problemas e falhas serão sempre 
infinitamente i1úeriorcs aos benet1cios. 



Analisando as contas do Presidente 
Celina Junqueira 

ConsuhorJ INESC 

O depurado José Sarncy Filho. Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como uma de suas primei
ras e elogiáveis iniciativas, designou relatores para todas as prestações 
de contas do Presidenfe da República que estavam pendentes no âmbito 
do Comissão. abrangendo os anos de 1990 a 1994. 

Sab�sc que logo depois designou também relator para a prestação 
de conlas de 1995. Devemos saudar a iniciativa do Presidente da Co
missão. Como se sabe. 1odos os anos o Presidente da República é obri
gado a prestar contas de sua gestão ao Congresso. que deve julgar sua 
prestação de contas. Trata-se de um dos mais simbólicos. importantes e 
significativos eventos de um sistema democrático embora estranhamente 
no Brasil. nem a imprensa, nem a população nem o próprio Congresso 
prestem atenção ao fato. 

Em teoria, rodos os anos. ao '"julgar" a prestação de contas do Pre
sidente da República, o Congresso. e por extensão os eleitores. têm uma 
grande oportunidade de avaliar o desempenho do Presidente ainda du
rante seu mandato. aprovando ou desaprovando sua gestão, recomen
dando correção de rumos se for o caso até tomando medidas corretivas 
de erros que estejam sendo cometidos. Pode-se até dizer que. se fosse 
esse o espírito, muitas. atribulações e problemas poderiam ser ativados, 
corrigidos ou contornados antes que evoluíssem para crises de governo 
ou institucionais. Teriam os um diálogo permanente entre o Presidente e 
o Congresso por meio de uma avaliação global periódica dos rumos do
governo. extremamente saudável e positivo para a democracia. para as 
instituições e para a sociedade. Infelizmente não to que acontece. 

O Congresso acumula por anos a fio várias prestações de contas 
sem lhes dar qualquer atenção (até o início da gestão do atual Presidente 
da Comissão o último ano votado era o de 1989). Quando as examina e 
·julga". !em feito isso de maneira burocrática e formal por meio de
procedimentos e rituais vazios de conteúdo. mais como quem se livra
de uma obrigação do que como quem cumpre um papel essencial numa
democracia. O próprio atraso no julgamento das prestações de contas de
vãrios exercícios é prova dessa atitude.

Agora, talvez venha a ser diferente. Os anos de 1990 a 1994 regis
traram inúmeros distúrbios institucionais e ficaram marcados pelo im
peachment do ex-presidente Fernando Collor. 

O próprio procedimento de '�julgar'' as contas do Presidente poderá 
ser revisto e reinventado. assim como o papel do Tribunal de Contas da 
União e os procedimentos do Congresso para desincumbir-se dessa 
importante missão. Conceitos pouco conhecidos podem passar a ser fa
miliares para todos ampliando a consciência politica e o espaço da cida
danía. 

Por outro lado. é preciso que toda a sociedade fique ateDla, porque 
abre-se também a oportunidade para decisões e posturas desastradas 
que _podem toldar, diluir e desqualificar todo o esforço da sociedade 
naqueles anos. Devemos, portanto, ficar extremamente alertas e acom
panhar o desenrolar dos fatos. a posição de cada um dos relatores, as 
discussões e volações na Comissão e no Plenário do Congresso. Vigiar 
é preciso. 

Como informação inicial. registramos os relatores designados para 
cada um dos anos: 
1990- Deputado Freire Jr. - PMDBffocantins 
1991 - Deputado FetterJr. - PPB/Rio Grande do Sul 
1992 - Deputado Paulo Gouvea - PPL/Santa Catarina
1993 - Senador Romeu Tuma - PSUSão Paulo
1994 - Senador Bello Parga • PFL/Maranhão
Para 1995 - (primeiro de Fernando Henrique) foi designado relator o 

deputado Albérico Filho, do PMDB do Maranhão. 
A situação no momento é a seguinte: 
O deputado Freire Jr. ( 1990) pediu licença do mandato para dispu

tar uma prefeitura municipal sem ent,egar o relatório. Em seu lugar foi 
designado o deputado Felipe Mendes PFL/Piauf que apenas iniciou seu 
trabalho. 

As contas de 1994, 1993 e 1992 foram apreciadas, julgadas e, com 
exceção da de 92. as outras foram aprovadas. Restam as prestações de 
contas de 1990 e 1991. Ainda uma parte dos anos de Fernando Collor. 

O relator de 1991, deputado Fettcr Jr. baseado no fato de que o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas da União não foi conclusivo. propôs a de
volução do mesmo para o TCU para que este dê um parecer conclusivo e 
aindn responda certos quesitos sobre a possível vinculação dos atos que 
levaram ao 1rnpeachment" com as '"contas" de l99 J .  A Comissão aceitou 
esse encaminhamento e aprovou o Relatório. Agora, só depois do TCU 
responder a esse Relatório da Comissão o ano de 1991 voltará à pauta. 

O Relator do ano de 1992. deputado Paulo Gouvea. apresentou seu 
Relatório à Comissão recomendando a aprovação da Prestação de Contas 
(!). Seu Relatócio foi apreciado e r�jeitado pela Comissão. As contas des
te ano foràm divididas em duas, referentes a Collor e Itamar Franco. As 
contas de Collot foram rejeitadas. as de Itamar, aprovadas. 

Caso fossem aprovadas as Prestações de Contas de Fernando Collor 
teria inapelavelmente. mesmo que esse não seja o sentido técnico, o sig
nificado de inocentá-lo das acusações que o tiraram da Presidência. des
moraliz.àndo ao mesmo tempo toda a mobí Lizaçilo social em torno do seu 
afastamento. a CP1vH e a Comissão do Senado que processou o julgamen· 
to. abrindo caminho para uma possível anistia e uma volta espetacular 
com incalculáveis desdobramentos políticos. 

As possibilidades de aprovação das Prestações de Contas de Collor 
com exceção:.\ de 92, que ainda vão ser apreciadas pelo Congresso, bas·· 
am-se pelo ângulo técnico. em três argumentos centrais: 

1 °) O Tribunal de Contas da União, apesar de tudo o que se viu e 
revelou durante a CPMI recomendou a aprovação das contas de l 990 e 
1992 e não recomendou nada para 1991. Por espantoso que possa parecer 
isso induz muitos parlamentares, a começar pelos seus aliados, a argu
mentar que se o TCU não viu motivos para rejeitar as Contas o Congresso 
deve aprová-las. Esse argumento esconde o fato de que o julgamento do 
TClJ é técnico e apenas sobre o BaJanço Geral da União e que o julga
mento do Congresso é político e deve abranger o conjunto das ações do 
Presidente da República. O contrário seria abdicar de uma prerrogativa 
fundamental ropassando-a cm definitivo para o TCU amesquinhando o 
papel do Congresso. 

2°) O segundo argumento é que as ações de Collor que levaram ao seu 
·'Jmpenchmenf" não dizem respeito ás ações de governo retratadas na Pres
tação de Contas formal que é enviada ao Congresso e que se compõe do
balanço Geral da União e de Relatórios sobre a execução de planos de
governo. O que esse argumento esconde é que a avaliação do exercício da
Presidência da República não pode se reduzir á verificação da correção
fornml de demonslrativos contábeis ou à precisão de relatórios sobre an
damento de ob,-is e de outras ações de governo.

3°) O terceiro argumento fundamental é que sejam quais forem os 
er-ros que tenham sido revelados pela CPMI, Collor já teria sido punido 
por eles não cabendo agora nova punição que decorreria de uma eventm. 
rejeição das contas. Ora. es!e argumento esconde o fato de que o erro 
original foi a CPMT assim como o processo no Senado 1erem ignorado as 
repercussões dos fatos apurados nas Prestações de Contas de Collor. Ts'So 
ocorreu porque a própria postura do Congresso com relação à questão das 
Prestações de Contas ser vazia. formal e relega o tema a um injustificado 
segundo plano. Não há dupla punição. 1-lá uma repercussão específica dos 
fatos apurados num outro instrumento que é o conjunto das Prestações de 
Contas. 

No fundo o que está cm jogo é todo um sistema secular voltado para 
minimizar os erros de membros ou ex-membros do Poder que foram pe
gos até mesmo em flagrante. fomentando e garantindo a impunidade. Si
nais desse sistema podem ser vistos no resultado das ações do Judiciário, 
sempre pronto a ser mais leniente com ricos e poderosos do que com 
pobres e fracos. Outros sinais podem ser vistos na forma como o TCU 
"não encontr-a motivos·· para recomendar a rejeição das Comas de CoUor 
apesar de tudo. escondido atr-ãs de tecnicidades cegamente formais. Mais 
sinais podem ser vjstos na forma como a grande imprensa mantém um 
suspeito silêncio em torno do assunto. Até no Legislativo podem ser vis
tos esses sinais quando se vê uma enorme dificuldade para passar leis 
severas de repressão à sonegação c outros crimes típicos da elite. 

Portanto, mais do que ludo deve-se regisLrar esta oportunidade histó· 
rica que tivemos ao rejeitar as contas de Fernando Collor e. com isto, 
quebrar o pacto de impunidade e mútua proteção das elites. Todo o ganho 
ético obtido pela sociedade com sua deposição estaria comprometido, 
caso suas contas fossem aprovadas. 

Modernidade com justiça 
social: um desafio colocado 

Jussara de Goiás/Mário Volpi 
Assessoria Criança e Adolescenle 

A luta em defesa de direitos e de 
cidadania, resultante do processo de 
luta contra o autoritarismo, desper
tou na sociedade civil brasileira a sua 
capacidade latente de ator social rea
gente e mobilizador. Apesar disso, a 

.edemocratização do pais está sen
do construída sob o duro peso da 
convivência com práticas autoritá
rias e fisiológicas que fazem desse 
processo um exercício pennanente 
de repensar e redefinir estratégias 
frente aos novos desafios. 

Os sonhos de construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, 
que pareciam se concretizar com o 
fim da ditadura militar e as conquis
tas deJJovos cyreitos pós- Constitui
ção de 1988 foram, aos poucos, sen
do massacrados com o advento dos 
anos 90, o processo de globalização 
da economia e a política neoliberal 
que aprofunda, cada vez mais, o 
empobrecimento da maioria da po
pulação. 

• A opção pelo desenvolvimento e
pela política econômica arrancou de
milhões de brasileiros a dignídade de
viver a cidadania plena. Ter direitos
hoje no Brasil é uma realidade no
papel. O Movimento Social de De
fesa da Criança e do Adolescente
encontra-se frente ao desafio de
transformar leis em realidade, apli
cada ao cotidiano. São seis anos de
luta, após a aprovação do Estatuto
da Criança e do Adolescente/ECA
Lei 8.069/90, pela sua efetiva im
plementação e poucos foram os
avanços.

O Fórum DCA, para esse amplo 
movimento social, tem sido o espa
ço privilegiado no qual se garantiu 
seu fortalecimento e também dos 
fóruns estaduais e conselhos esta
duais, tendo em vista a permanente 
discussão que circulou amplamente 
através de suas afiliadas em todo o 

país, a partir da definição de eixos 
prioritários de ação, com os quais. 
consensualmente, todos se compro
metiam e desenvolviam conforme 
suas possibilidades. 

Entendemos que não se pode 
perder de vista o papel histórico do 
Fórum DCA e que é importante a 
manutenção da qualidade dos deba
tes e da capacidade de análise, para 
dar continuidade ao processo de 
construção da cidadania dos milhões 
de crianças e adolescentes excluidos. 
Nesse momento em que os movi
mentos sociais encontram-se em re
visão de estratégias e paradigmas, 
deve ser aproveitado para aprofun
dar os motivos reais da crise. Al
guns indicadores já podem ser ob
servados: 

1) há um modelo de militância a
ser revisto. Não se pode esperar que 
apenas a ação gratuita e desinteres
sada de voJuntários seja suficiente 
para enfrentar as estratégias de do
minação impostas pelos detentores 
do poder; 

2) somente um envolvimento
comprometido pode dar significado 
a um espaço nacional articulador do 
amplo movimento social que se 
mostrar eficiente e propositivo; 

3) a interlocução dos atores so
ciais tem que ser permanentemente 
qualificada técnica e politicamente 
e para isso os espaços autônomos da 
sociedade civil precisam ser garan
tidos, de forma a identificarmos no-

Vos consensos e a produzirmos pro
postas com qualidade; 

4) essa qualificação passa por
uma capacidade de identificar outros 
elementos para além da conjuntura 
que implica numa revisão do novo 
contexto mundial determinado pela 
globalização e, no caso brasileiro, do 
avanço do neoliberalismo, no qual 
está colocada a necessidade de uma 
análise profunda das estratégias de 
defesa dos direitos infanto-juvenis; 

5) a visão conjuntural das ques
tões tem provocado a desmobiliza
ção e para isso é fundamental lem
brarmos parte da análise feita pela 
professora Vera Telles/USP, como 
proposta de debate que deverá ter 
continuidade: "O eventual atendi
mento a reivindicações está longe de 
consolidar os direitos como referên
cia normativa nas relações sociais, 
de tal forma que conquistas alcan
çadas podem ser desfeitas ou anula
das, sem que isso suscite o protesto 
e indignação de uma opinião públi
ca critica" . 1 

O que está em jogo é a nossa ca
pacidade de transformar a realidade 
paupérrima e violenta da exclusão, 
em uma sociedade que será capaz de 
recuperar valores éticos fundados 
na justiça, igualdade e respeito. 

1 TELLES, Vera, in Sociedade Ci
vil, Direitos e Espaços Públicos; Dire

tora do Instituto Pólis e professora no 

Departamento de Sociologia da USP. 
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Reage, cidadania 
A reação emocional que a sociedade vem tendo com 

relação aos tristes assassinatos de jovens em bairros 
nobres da cidade de São Paulo, criando o movimento 
"Reage São Paulo", está mudando o foco das discus
sões sobre o grave problema da violência no Brasil. E 
neste contexto a mídia atrapalha, e muito. Não se pode 
resumir o fato às limitações que hoje sofrem as corpora
ções policiais - mesmo sendo este uma questão grave. 
Antes de reduzir o acentuado aumento da violência nas 
grandes cidades a um mero problema de policiamento 
ou de recrudescimento da lei, é preciso que façamos 
uma análise mais ampla dos problemas que estão colo
cados hoje em nossa sociedade, 

O eixo central do problema da violência não está, 
como querem fazer crer algumas pessoas, apenas na faJta 
de policiamento ou de legislação mais dura, mas tam
bém, na ausência de políticas de desenvolvimento eco
nômico e social que diminuam o continuo processo de 
exclusão social em que vive boje a grande parcela da 
população. 

E aqui fazemos um parêntese com a volta ao cenário 
- se é que alguma vez saiu dele -, por causa do envolvi
mento de adolescentes, em aJguns casos de vfolência, a
discussão sobre o rebaixamento da maioridade penal de
18 para l 6 anos. Para quem não sabe, o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente tem regras mais duras que o pró
prio Código Penal, quando se refere à adolescentes in
fratores. A abordagem que imprensa vem dando sobre a
participação de crianças e adolescentes em crimes é, no
mini.mo, uma forma de desinformar. Há quem diga que
o Estatuto é uma lei leve em relação aos infratores. Numa
comparação entre um adulto e um adolescente que co
metem um mesmo crime: um homicídio. Se for adulto 
poderá pegar de 6 a 20 anos de reclusão, podendo res
ponder em liberdade, se não houver flagrante e ter a 
pena reduzida em 1/6 a 1/3, isto é, se foi condenado a 6 
anos mas poderá ter a pena reduzida a apenas um ano. 
Caso tenha bons antecedentes, for primário etc, o juiz 
poderá aplicar-lhe uma pena alternativa. Se for um ado
lescente será enéaminhado à internação, sendo que po
derá ficar preso até 3 anos. Para sair antes deste prazo a 
equipe técnica deverá fazer um relatório ao juiz com
provando que o adolescente está apto para voltar ao con
vívio social 

Outra tese reavivada é a da pena de morte. Há mais 
do que provas de que, onde foi instituída esta pena, a 
violência, ao contrário do que se imagina, aumentou. A
tese de que tal decisão tem um efeito psicológico sobre 
quem vai cometer o crime é um ledo engano. Sabe-se 
que o criminoso é desequWbrado e, em boa parte das 
vezes, o ato infracional se dá num contexto conflituoso, 
em que o sujeito, num dado momento perdeu o contro
le emocional e/ou seus lbnites e/ou está fazendo uso de 
dogras. É óbvio que antes de cometer o crime a pessoa 
não vai consultar o Cóêligo Penal para saber a pena do 

delito que pretende praticar. Portanto, não será com o 
aumento das penas e reduzindo a maioridade penal de 
18 para 16 anos que se diminuirá a violência. Em al
guns casos poderá aumentar, pois o criminoso sabendo 
do peso de sua condenação não deixará a(s) vftima(s) 
sobreviver e servir de testemunha. 

Um outro dado neste processo são as corporações 
policiais, civis e militares, que precisam urgentemente 
mudar. Precisam ser recicladas, profissionalizadas, ter 
ganhos compatíveis com su� profissão. E mais, é pre
ciso desbaratar as quadrilhas formadas dentro delas, dar 
ênfase a um trabalho voltado para o respeito ao cida
dão, de combate ao crime com clareza das leis. E não. estamos falando em "direitos humanos para bandidos", 
mas em respeito aos direitos humanos, para todos. O 
movimento Reage de São Paulo lançou um documento 
intitulado "Cidadania Para Todos'', assinado por várias 
entidades e pessoas, em que propõe: aumento do arma
mento e do efetivo policial, entre outras coisas. Mas o 
ponto principal do documento é no sentido de que seja 
desencadeada uma ação repressiva e punitiva, sem to
car no ponto central da questão que envolve a violên
cia. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano, prepa
rado pelas Nações Unidas, aponta a existência, só no 
ruo e São Paulo, de 8,9 milhões de pessoas vivendo 
com, no máximo, meio salário mínimo mensal (Clóvis 
Rossi, "O exército de miseráveis", Folha de São Paulo, 
18/08/96). Sem emprego e renda e condições de vida 
digna para todos, jamais atingiremos Cidadania Para 
Todos. 

Há um claro esgotamento dos centros urbanos em 
sua capacidade de propiciar condições mínimas de so
brevivência aos seus moradores. O êxodo rural aceotu-· 
ado - hoje 75% da população vive em centros urbanos 
-, o aumento do desemprego, a falta de moradia, edu
cação, saúde, infraestrutura e  transporte adequado, são 
alguns dos males com que vivem os moradores das ci
dades. E mais, fortalecer as cidades de pequeno e mé-
dio portes. Igualmente a reforma agrária é um passo 
fundamental para geração de renda e mudança do qua-
dro perverso de êxodo rural. 

E preciso que se lev6 em consideração a ausência 
do Estado, em seus três níveis de governo, de progra
mas de desenvolvimento humano com políticas sociais 
eficazes. Distribuir cestas básicas pode resolver a fome 
de uma família por um momento mas não a retira de 
sua condição de miserável. 

Cabe a todos nós, ao invés de culpar um ou outro, 
assumir sua própria parcela de responsabilidade neste 
processo� participar e cobrar políticas sociais que pos
sam tirar da condição d� exclusão a grande maioria da 
população brasileira Não se pretende, com isto, solu
cionar o problema - mesmo por que a violência é um 
problema mundial - mas coloca-lo em um patamar que 
possa ser controlado sem causar o pânico nas pessoas 
em todos os grandes centros urbanos brasileiros. 

As lições do Habitat 
�� 

• 

Senador Lúcio Alcântara 

(POTICE) 

A última grande conferência mundial deste sécu
lo teve o propósito de investigar as causas da deterio
ração dos assentamentos, com a adoção de compro
missos com um plano de ação global que oriente
ações também em nível local. Trata-se, como afirma
a "Declaração de Istambul", de providenciar mora
dia adequada às pessoas e desenvolver assentamen
tos em harmonia com o meio ambiente. 

• Moradia inadequada, violência e criminalidade,
aumento da pobreza e do desemprego, falta de servi
ços básicos e trânsito caótico, são desafios para a sus
tentabilidade do ambiente urbano, vital para o pro
gresso futuro da humanidade. Dentro de mais vinte
anos, dois terços da humanidade viverão em cida
des, a grande maioria em cidades do terceiro mundo.

Naquele encontro, na Turquia, foram fixados al
guns indicativos políticos para a melhoria na qual!
dade de vida das cidades, como esforço de transfenr
para as aplicações locais noções colhidas a p�ir d_a
convergência de um aspecto muito amplo e d1vers1-
:ffcad0 de experiências vivenciadas em todo o mundo.

A constatação inicial é que é preciso enfrentar o
desafio da urbanização, sem perder de vista as me
lhores oportunidades que as cidades oferecem ao de
senvolvimento da sociedade humana. Mas as políti
cas públicas devem buscar o equilíbrio social e am
biental em alternativas que possam tomar os custos
menores que 0s beneficios inevitável é crescer. Cres
cer com qualidade é possível. 

Os desafios da vida urbana são de uma propor-

ção tal que deve ser sempre estimulada a adoção de 
soluções c0njuntas com os diversos agentes sociâis. 
O poder público não pode tudo, mas pode evitar que 
interesses unilaterais de setores econômicos mais for
tes ditem as estratégia de desenvolvimento. 

Para isto, deve-se permitir que se forme wna es
trutura aberta, capaz de acolher as ações da cidadania 
e de organismos organizados e autônomos de toda a 
sociedade. Compartilhar responsabilidades requer 
transparência. 

Uma gestão que adote medidas positivas, como 
investimentos orientados, em lugar de medidas nega
tivas, restritivas e cerceadoras, terá melhores condi
ções de identificar as potencialidades representativas 
do modelo de desenvolvimento que aquela sociedade 
aspira e, sintonizada com elas, tomar suas ações mais 
eficazes. 

Sobretudo nas grandes cidades, a parceria do po
der público com a iniciativa privada tem sido uma 
tendência natural, na medida em gue o padrão de vida 
e o nível de sustentabilidade social e ambiental nos 
conjuntos urbanos incidem sobre a qualidade e o cus
to indireto de prndução. Mas é preciso não confundir 
os legítimos interesses de desenvolvimento privado 
com interesses imediatos de lucro. 

É preciso ainda buscar soluções locais, impulsio
nadas pelas necessidades específicas do ambiente que 
se pretende alterar e pelas características sacio-cultu
rais da comunidade que vivencia os problemas que se 
pretende resolver. Modelos bem-sucedidos em deter
minados ambientes podem oferecer respostas menos 
favoráveis em outros espaços sociais. 
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Ministro Jobim manda 
rever oito demarcações 

Márcio Suntilli 
Secretário Executivo do Instituto Socio-ambiental 

O Diário Oficial de 1 O de julho passado revelou o saldo 
da aplicação do contraditório retroativo determinado pelo de
creto 1775. Encerrado o prazo de 30 dias para que o Ministro 
da Justiça decidisse sobre as demarcações que foram objeto 
de contestações, os pareceres ministeriais determinaram que 
a Funai "realize novas diJigêndas" acerca de oito terras indí
genas em processo de demarcação. O prazo estabelecido no 
decreto I 775 para estes estudos é de 90 dias e as novas anãli
ses poderão significar alterações (reduções) nos limites ante
riormente identificados pela Funai para estas terras, ou apenas 
a complementação de documentos ou informações considera
dos essenciais para estes processos. 

Juntamente com estes pareceres eram esperadas as publi
cações de portarias declaratórias (do Ministro) e de decretos 
homologatórios (do Presidente da República) relativos às ter
ras contestadas, tendo em vista que tais atos estão pendentes e 
são fundamentais para a continuidade das respectivas demar
cações, o que não ocorreu. Com isto,joga-se por terra a virtu
de do decreto 177 5 em estabelecer um prazo que evitaria pro
telações adicionais às demarcações. A não publicação das 
portarias e decretos até agora caracteriza nova situação de 
indefinição, prejudicial para a consolidação destas demarca
ções. 

As 8 áreas em questão são Raposa-Serra do Sol (RR), 
Sete Cerros (MS), Evare l (AM), Seruini-Mariene (AM), 
Krikati (MA), Apyterewa (PA), Baú (PA) e Kampa do Rio 
Envira (AC). Tnformações extra-oficiais da Funai dão indica
ções sobre cada caso. Segundo estas, Jobim pretende visitar 
Roraima e a  Terra Indígena Raposa-Serra do Sol antes de pro
ferir sua decisão sobre a mesma. Ao que parece, o governo 
pretende negociar politicamente a demarcação em ãrea conti
nua, alterando os limites previamente identificados de modo 
a excluir uma extensão de tersas ainda não definidas, a título 
de viabilizar uma zona de expansão para a Vila de Norman
dia, situada num enclave da área. Supunha-se anteriormente 
que esta terra não seria incluJda na categoria das áreas sujeitas 
às diligências pois o seu processo demarcatório é fartamente 
documentado. Trata-se de ârea de conflitos e o governo não 
desconhece sua importância específica. A protelação da deci
são a r�speito desta área é um fato grave. 

A Area Indígena Sete Cerros é outro caso referenciaL A 
área é homologada por decreto presidencial, parcialmente re
ocupada por índios Kaiowâ e, -com altos índices de suicídios. 
Além disso, foi o caso que suscitou no Supremo Tribunal Pe
deral a polêmica jurídica do contraditório que originou o de
creto 1775. Ao que parece, o governo não pretende rever os 
limites desta terra, tendo os estudos finalidade de comple
mentar os fundrunentos antropológicos. Trata-se de outra si
tuação confütlva, 

A terra Ticuna Évare 1, l�omologada, foi contestada por 
índios Kokama, que ali vivem, mas que à época da identifica
ção da área não se identificavam como índios. Após a concre
tização da demarcação, passaram a reassumir sua identidade. 
Neste caso, a diligência trata-se de realizar estudo antropoló
gico sobre o grupo, podendo ser o caso de também lhes atri
buir direitos sobre a terra, subdividindo-se ou não a extensão 
demarcada. Não parece possível que venha a ocorrer redução 
dessa extensão. 

Seruíni-Mariene, ao que parece, também é caso de com
plementação de documentação do processo e oào de alter.ação

de limites. Sua demarcação flsica estâ prevista para inkiar 
imediatamente e de forma conjunta com outras terras indíge
nas contíguas, no contexto do PPT AL (Projeto Integrado de 
Proteção àS Terras e Populações Indígenas da Amazônia Le
gal / PPG7). 

A Área Indígena Krikati jâ teve demarcação física inicia
da pelo Serviço Geogrâfico do Exército e paralisada por ação 
direta de regionais. A Funai pretende rever os limites anterio
res e promover alguma re-0ução de área, afirmando que há acor
do eptre Funai, índios Krikati e governo do Maranhão em tomo 
dos novos limites que serão demarcados. 

A_terra Apyterewa é ocupada por um grupo Parakanã e$.
sofre mvasões de posseiros, griJeiros e madeireiros. Ao que 
parece, pretende-se alterar os seus limites a sudeste, subtrain-
do uma fração da âcea para projeto de assentamento de possei-
ros. em trecho desmatado por invas ões anteriores. 

Baú é uma das terras Kaiapó, parte de wn polígono de 
terras contiguas, onde há posseiros e garimpeiros. Foi inicial
mente identificada em menor extensão, e depois arnpUada para 
assegt,trar contigüidade com as demais áreas vizinhas. Não se 
sabe se,sua inclusão nesta categoria objetiva redução de área. 

A Area Kampa do Rio Envira também havia sido inicial
mente identificada em menor extensão, e depois ampliada para 
incorporar área contígua ocupada por indios isolados. Ao que 
parece, a Funai pretende demarcar esta terra na extensão ante
riormente identificada e promover a identificação ou interdi
ção do restante da área com vistas a constituir nova terra. Não 
se tem idéia se isto implicarâ em redução na extensão total da 
terra indlgena. 

Segundo os dados daFuna� 42 terras haviam sido contes
tadas quanto aos seus limites (outras foram apenas pedidos de 
indenização). Este número desconsidera outras contestações 
apresentadas, que a Funai não considerou como tais. Portanto, 
34 terras estão, em princípio, liberadas para que suas demar
cações prossigam e sejam concluídas, enquanto as 8 mencio
nadas serão. objeto dos novos estudos. Cerca de 120 outras (1
terras poderiam ter sido contestadas, mas não o foram; outras 
tiveram suas contestações retiradas ou desconsideradas pela 
própria Fuoai, e algumas contestações foram somente para fins 
de indenização. Em vários casos, o ministro estabeleceu um 
prazo de 120 dias para que os interessados reclamem indeni
zações por benfeitorias de boa fé, sendo que o mérito destas 
reivindicações será analisado posteriormente pela Funai. 

Decorridos todos os prazos previstos no decreto 1775 para 
a aplicação retroativa do contraditório, o resultado é um qua
dro em que a grande maioria das demarcações em curso en
contra-se virtualmente consolidada, havendo ainda riscos de 
retrocessos nos 8 casos mencionados. Houve casos de deci
sões importantes sobre pendências herdadas de governos an
teriores, como o da Terra Indígena do Alto Rio Negro, cujos 
limites acabaram sendo oficialmente reconhecidos após vári
os anos de espera Porém, desde que se iniciaram os questio
namentos do ministro da Justiça sobre o procedimento demar
catório antes definido pelo decreto 22, passaram-se ano e meio 
de paralisia nas demarcações 

O decreto 1775 diz que as decisões ministeriais deveriam 

ser fundamentadas. No caso dessas oito áreas isto não ocor
reu. O Ministro devolveu os processos à Funai, alegando ape
nas a necessidade de complementação de dados e informa
ções. Além disso, as decisões ministeriais publicadas no Diá
rio Oficial contém inúmeros erros quanto à extensão das ter
ras, ao povo que as ocupa. além de não se posicionarem a 
respeito de alguns pedidos de indenização. 

O GTA e o Pacote Amazônico 

do Governo FHC 
Fábio Vaz de Lima 

Secretário Executivo GTA 
O pacote anunciado pelo presidente Fernando Hen

rique para limitar a exploração de mogno e viro la e pro
teger a floresta amazônica, mesmo não tendo a partici
pação das organizações não-governamentais e mo·vimen
tos sociais, é tido como positivo. Pode-se afirmar que 
esta decisão do governo é um pequeno pedaço de uma 
história longa e antiga da luta em defesa da Amazônia. 

A Foi na década de 80, com a mobilização dos serin
,ueiros do Acre, tendo como líder Chico Mendes, que 

se inicia uma articulação nacional - com os empates, 
que são ações pacificas promovidas por estes trabalha
dores para impedir a derrubada da floresta -e internaci
onal - vá.rias mobilizações contra exploração do mogno 
foram feitas em diversos países, com o envolvimento de 
muitas organizações ambientalistas. 

Esta luta envolveu centenas de entidades no Brasi� 
quase todas elas hoje ligadas ao Grupo de Trabalho 
Amazônico - GTA, uma rede de entidades da Amazô
nia . .E aproveitando a reunião do Conselho Deliberativo 
do GT A, ocorrida em Brasília, foi feita uma avaliação 
sobre as medidas tomadas pelo governo em relação a 
exploração madeireira e os desmatamentos na Amazô
nia. 

O PACOTE AMAZÔNICO- O Presidente da Re
pública, no dia 25 de julho de 1996, anunciou a assina
tura de duas medidas relacionadas à Amazôuia. O con
junto das medidas foi anunciado com certa surpresa, por 

.a,dos envolvidos no assunto, provavelmente, em fun
�o das informações anunciadas pelo INPE, que indica

vam - segundo interpretação dos dados de satéUtes dos 
anos de 91 e 93/95 - um aumento dos desmatamentos na 
Amazônia na ordem de 34% em média anual. 

Preocupados em apresentar alguns ajustes às propos
tas, o GTA e outras quatro entidades estiveram reunidos 
com o ministro do Meio Ambiente, Gustavo K.rause, o 
presidente do Tbama, Eduardo Martins e outras autori
dades governamentais. A principal preocupação levada 
aos representantes do governo foi a de que as medidas 
não poderiam pr�jud.icar os pequenos agricultores. Ore

sultado da reunião foi a abertura de um canal de negocia
ção para que na próxima reedição da Medida Provisória 
sejam incorporadas as sugestões das entidades. 

A p1imeira análise que se faz é ao Decreto 1.963, 
trata da suspensão das novas autorizações de explora
ção do mogno e da viro1a, durante dois anos. As autori
zações já existentes podem ser suspensas caso hajam 
suspeitas de irregularidades. Para a confirmação da re
gularidade, o Jbama teria 60 dias, após a publicação do 
decreto, pa,a realizar uma avaliação de todas as autori
zações já expedjdas. 

No seu conjunto, o Decreto é menos problemático 
que a Medida Provisória. Na região existe um sentirnen-

to de que a exploração madeireira da forma como hoje é 
realizada- a saida de madeira bruta sem nenhum bene
ficio para a região, seja do ponto de vista social, como 
fiscal -não reflete os interesses do conjunto .da socieda
de. 

Apesar de divulgado como uma medida de conten
ção dos desmatamentos, o decreto não interfere direta
mente no problema. A medida não refere-se as madei
r!'IS que são exploradas ilegalmente nas áreas indígenas 
e/ou nas unidades de conservação. A medida correta é o 
fortalecimento da estrutura de fiscalização do Chama, a 
qual hoje, não consegue dar conta das atuais explora
ções ilegais. 

Já a Medida Provisória 1.511 apenas acrescenta ao 
artigo do código florestal (que trata sobre o estabeleci
mento das aéreas de reservas legal em 50% das proprie
dades rurais na região), parágrafo em que garante a pro
teção também de 80% das áreas com fitofiosomia flo
restal. 

Quando a medida refere-se a fitofisionomia .flores
tal, significa que toda área vegetal, com características 
florestais - ou seja, até uma capoeira densa ou uma mata 
secundária estaria enquadrada - estariam protegidas obri
gatoriamente pela medida. Estariam fora apenas as áre
as já convertidas em pastos e em áreas agrícolas. 

Percebe-se que esta medida tem diversos problemas 
e pouca ou quase nenhuma capacidade de efetivação e 
cumprimento, em decorrência de diversos aspectos. Um

desses problemas é o de tratar a Amazônia de forma 
homogênea, seja pela sua diversidade biológica e voca
cional, seja pelas diferentes tamanhos de propriedades 
e o papel que cada uma desempenha nos desmatamen
tos. Seria mais adequada uma medida que permitisse 
percentuais de proteção diferenciado de acordo com a 
ocupação já existente na região. 

A conclusão do Conselho Deliberativo do GTA so
bre estas medidas são de que o Decreto 1963, que trata 
da suspensão das autorizações de exploração de mogno 
e viro la por dois anos é considerado como positivo, pois 
demonstra que o governo reconhece o problema que já 
foi amplamente denunciado, seja pelas organizações da 
Amazônia como de outras regiões e até as internacio
nais. 

A Media Provisória 1.511, que trata da proteção de 
80% da fitofisionomia florestal de cada área rural, é 
considerada como relativamente positiva, necessitando 
de modificações para que possam receber um apoio to
tal. No aspecto técnico a medida provisória requer de 
maior capacidade de efetivação, respeitando a diversi
dade da Amazônia e as especificrdades de cada região e 
da ocupação histórica. Todas essas ações devem ser 
voltadas para que os segmentos tradicionalmente alia
dos não venham a realizar alianças conjunturais com os 
grandes proprietários e madeireiros da região. 

Preocupa.dos 
em apresentar 
alguns ajustes 
às propostas, o 
GTA e outras 
quatro 
entidades 
estiveram 
reunidos com 
o ministro do
Meio Ambien
te, Gustavo
Krause, o
presidente do
lhama,
Eduardo
Martins e
outras
autoridades
governamen
tais. A princi
pal preocupa
ção levada aos
representantes
do governo foi
a de que as
medidas não
poderiam
prejudicar os
pequenos
agricultores
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A CPMF e a fidelidade partidária 
Paulo Pires de Campos 

Assessoria �pecial 

A Proposta de Emenda Constitucional que trciuxe 
de volta o IPMF, agora como Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira - CPMF, não agradou 
o Sistema Financeiro, a mídia, empresários e profissio
nais liberais que sonegam impostos, contravento,res,
usuários de caixa dois, traficantes etc. Teve uma tra1mi
tação longa e tortuosa na Câmara dos Deputados. com
a cumplicidade do Palácio do Planalto, que demorou a
convencer seus pares de que realmente

�� 

queria a aprovação da CPMF, e da área
f í econômica do governo que era con-

tra. 
A votação em dois turnos 

da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Fi- O.. 
nanceira pode retratar yl., VV
muito bem o dilema vi- .J 
venciado pelos depu
tados, na questão da 
fide(jdade partidária. 
Se pertenço a base do 
governo e o Progra
ma do meu partido é 
contra a criação de 
mais impostos, com 
quem devo votar? 
Com o governo ou com 
o programa do partido? Se
o meu partido é oposição ao
governo e fechou questão con
tra a proposta mas minha atuação
parlamentar está voltada para a saúde pú-

� 

blica, com quem devo votar? Com o partido ou a favor
de uma proposta que poderá ajudar temporariamente a
saúde pública? Este dilema de com quem votar angus
tiou muitos deputados comprometidos com alguma coi
sa, seja com seu partido, seja com o governo ou mesmo
com sua atuação parlamentar.

O que impressionou não foram os votos contra 01:.1 a 
favor da proposta, mas sim, a reação dos contrário:; a 
ela, a começar pela mídia. Em votações anteriores de 
interesse do Governo, a mídia apresentou relação dlos 
deputados "infiéis" que votaram contra, os lideres dlos 
partidos ligados ao Governo tiveram espaços para criti
car os "traidores" e o tema da fidelidade partidária foi 
retomado como fonna de punir os dissidentes. Neste caso 
da CPMF, a mídia buscou dar destaques a deputad,::>s, 
empresários earticuHstas com opiniões contrárias, esqt:ie
cendMe por completo da fidelidade partidária O grande 
aliado do presidente Fernando Henrique, o deputado Luís 
Eduardo Magalhãe� presidente da Câmara, decJarr "'�1ra 
quem quisesse ouvir que era contraevot?�: 1in-

guém reclamou (nem o Palácio do Planalto). 
A reação oficial do Governo também foi morna com 

relação aos que votaram contra ou se ausentaram no pri
meiro turno, ninguém foi ameaçado de perder cargos no 
governo como também, tirando o ministro Adib Jatene , 
ninguém mais do Governo se esforçou pela aprovação 
da CPMF. Quando muito o presidente Fernando Henri
que posava de defensor da proposta, sem ter conseguido 
convencer a totalidade de seu partido. Para quem se in
teressar sobre o número de dissidência: no l O turno, PPB, 
49,43%; PFL, 42%; PMDB, 21%; PSDB, 10%. 2º tur

no, PFL, 39%; PPB, 36%; PMDB, 32%; 
PSDB, J l %. As oposições contribu lraf 

a favor da proposta com 33% no l 
turno e 34% no 2° turno. Hou

ve dissidentes dos dois lados, 
na base e na oposição. Nes

te caso os números, ape
sar de significativos, não 

são os dados mais im
portanrés. A falta de 
reações contundentes 
sobre os dissidentes, 
como já relatadas aci
ma, é a questão chave. 
Fica a impressão de 
que fidelidade partidá
ria só é boa quando é 
para atender os interes

ses dos grandes grupos 
econômicos (aí incluindo

se a mídia). 
Voltamos a discussão inic' 

ada no Informativo do mês de ju-
nho/julho, FIDELIDADE PARTIDÁ

RlA. Acredüo que a fidelidade partidária seja um ins
trumento importante para o fortalecimento dos partidos, 
quando inibem a constante mudança de siglas partidári
as com a cassação do mandato. Político não é jogador 
de futebol que tem passe livre e pode negociá-lo com 
quem e na hora que quiser. Hoje, os partidos estão pre
ocupados apenas em ganhar o poder executivo. A go
vemabilidade não necessariamente passa pelo tamanho 
da representação do seu partido no poder legislativo. Sen
do eleito para o executivo, pelas diversas formas de ne
gociação e composição, pode-se aumentar a bancada de 
seu partido ou de sua base, comprando o passe de al
guns parlamentares. Limitando-a a este uso pode ser um 
bom começo. Assim, as cúpulas partidárias irão se pre
ocupar mais com a qualidade política de seus quadros 
e com a eleição dos mesmos nas três esferas de gover
no. Pode ser o inicio de uma nova fase da vida politi
ca brasileira ,  fazendo que o eleitor procure saber quais 
são os programas dos diferentes partidos ou pelo me
nos , lembre-se em quem votou na última eleição. 
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Agenda 

• O Movimento Nacional de
Direitos Humanos estará realizando
entre os dias 24 e 29 de janeiro
próximo, em Salvador, seu VIII

Encontro Nacional. Serão discuti
das questões ligadas à violência
contra crianç� e adolescentes,
mulheres, índios, negros, trabalha
dores urbanos e rurais entre outros
seguimentos da população.

• XI Encontro Nacional do Fórum
Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento. De 1 O a 15 de
março, em Brasília.

• Reunião do Conselho Diretor da·
Associação Brasileira de ONGs.
Rio de Janeiro, dias 3 e 4 de março
de 1994.

• 18 de janeiro: data prevista pará o
rruc10 da votação da rev1sao
constitucional. Mantendo-se este
calendário os trabalhos da revisão
serão encerrados no dia 15 de
março de 1994. As emendas não
apreciadas até esta data ficarão
prejudicadas.

Escândalo no Legislativo é 
apenas uma face da crise 
As correntes políticas sabem que a contaminação já 

detectada no Lesgislativo reproduz-se na mesma extensão 
pelos poderes Executivo e Judiciário. O Brasil vive um 

momento de desorientação política. O pior desde o fim da 
ditadura. Não há remédio homeopático para esta crise. Trata

se de repensar todas relações envolvendo o Estado e a 
sociedade. O país precisa queimar etapas em direção ao 

futuro, para não correr o risco de não tê-lo. 
Conjuntura, página 6. 

1 ° CIDADANIA 1 1 E mais ... 
Lançado programa .._ _______ __.

contra a violência Opinião ............................ 3

O Ministério da Justiça lançou o 
Programa Nacional de Cidadania e de 
Combate à Violência. Algumas das 
propostas são originárias da sociedade 
civil, elaboradas a partir da agenda 
comum de direitos humanos - fórum de 
debates que reúne governo e entidades 
civis. Página 8 

IMPORTANTE 

Terra ............................... 4 

Orçamento ......................... 5 

Criança e Adolescente ........... 7 

Reforma Urbana .................. 9 

Índio ............................. 10 

Se for mantida a revisão constitucional, com o calendário já estabelecido, o INESC alimentará um 
serviço informativo sobre as principais votações através da conferência AX: BRASIL do sistema 

Alternex. As entidades que não estão ligadas a este sistema podem nos solicitar as informações. Elas 
serão enviadas pelo correio. Já neste mês de dezembro o INESC estará apresentando uma primeira 

análise das principais emendas. 



Pressões contra as mudanças 
Maria José Jaime* 

O ano de 93 chega ao fim revelando problemas 
para a consolidação da democracia brasileira. Com o 
processo de impeachment iniciamos experiência 
ímpar para um país de tradição autoritária: 
democraticamente tiramos do poder um presidente 
corrupto. Este fato parecia indicar uma grande 
renovação na vida pública nacional. 

De fato, muita coisa mudou. A aventura collorida 
foi extirpada. Correntes democráticas participaram 
da formação do novo governo com o compromisso 
de garantir a necessária transição para as eleições de 
1994. 

A sociedade civil saiu deste processo mais forte. 
Com a "Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria 
e pela Vida", lançada pelo Movimento pela Ética na 
Política, demonstrou que há no Brasil uma disposi
ção para enfrentar solidariamente os grandes proble
mas provocados pela pobreza e a exclusão social. 
Uma iniciativa fundamental que rompe com a idéia 
de se esperar tudo do Estado e questiona na prática 
o modelo de apartheid. Ao mesmo tempo, obriga
este mesmo Estado a assumir suas responsabilidades.

Vista a partir desses exemplos a democracia 
brasileira apresenta-se com grandes perspectivas. 
Porém, 93 demonstrou que a cidadania plena é um 
longo caminho a percorrer. Nossa justiça anacrônica 
não consegue atuar no ritmo exigido pela crise e a 
inquietação da sociedade. A histórica impunidade 
garantida às elites incentiva grupos paramilitares na 
propagação da violência. Os massacres da 
Candelária, Vigário Geral e Y anomami, até agora 
impunes, são tristes registros deste ano. A violência,
alimentada por este modelo excludente, se agrava 
cada dia. 

Um grande impulso para a continuidade do 
processo de democratização e construção ética, foi 
dado pelo início das investigações da CPI do 
Congresso que investiga a máfia do Orçamento. O 
próprio Legislativo passou a investigar seus 
membros. Grande expectativa foi criada, mas 
dezembro vai embora com a CPI curvando-se às 
pressões, não apresentando o prometido relatório 
parcial com a cassação imediata de alguns 
parlamentares. Uma atitude preocupante que deixa 
dúvidas sobre a profundidade que as investigações 
atingirá. 

Outro episódio negativo para a democracia foi o 
resultado parcial da votação do Supremo Tribun4 
Federal sobre os direitos políticos do ex-presidente 
Collor. Uma atitude que poderá abrir as portas para 
os políticos espertos, que terão sempre a 
possibilidade de utilizarc;m recurso casuístico que 
impede a penalização. E o que já foi feito por 
Onaireves Moura ·que renunciou a seu mandato, para 
não perder seus direitos políticos, podendo assim 
candidatar-se novamente e usar a imunidade 
parlamentar para fugir do processo penal. Isto é uma 
verdadeira afronta à dignidade da maioria da 
sociedade brasileira. 

Sem dúvida, devemos nos preocupar com estes 
fatos, pois há indícios de que a consolidação 
democrática poderá sofrer retrocesso. A única 
maneira de romper com estas pressões dos que 
querem consolidar o "status quo", a exclusão social, 
econômica e política é avançar na radicalidade do 
processo democrático, sustentando politicamente ª• 
reformas que ele exige. 

• Coordenadora-Gecal do JNESC. 
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Caros amigos 

No dia 23 de dezembro o INESC 
encerra suas atividades de 1993. 
Entraremos em f"erias coletivas, retomando
nossas atividades no dia 17 de janeiro de 
1994. A todos, deixamos nossa mensagem 
de esperança em um 94 melhor, mais feliz
e solidário. 

Sabemos que não é fácil manter acesa

esta chama de esperança. Vivemos em um 
país próximo à barbârie. Cotidianamente
presenciamos cenas absurdas que atentam
contra a dignidade do ser humano. Quantas 
vezes. por um momento, pensamos em

desistir e entregar os pontos . .Porém, assim 
como vocês, não desistimos nunca. 
Estamos entre os que ousam insistir e 
acreditar em mudanças. Sonhamos com
outra sociedade mais justa e fraterna. Mais 
que isto. Procuramos materializar este 
sonho no dia-a-dia. Não temos certeza de 
nada, mas entendemos a história como a
história da liberdade, com possibilidades 
infinitas para a coletividade humana. E, 
como já disse o poeta "Se muito vale o já 
feito ... mais vale o que será! 11 

Um forte abraço, 

Equipe INESC 
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ENCARTE A 

O processo de consolidação do Mercado Comum do Cone Sul-Mercosul vem sendo dirigido sem que os 
governos dos países envolvidos- Argentjna, Brasil, Paraguai e Uruguai- se preocupem em consultar a 

sociedade civil Apenas o discurso de abertura comercial é considerado. Para enfrentar a nova realidade 
na região e as inevitáveis muda11ças que serãQ produzidas com adoção dos acordos do Tratado de 

Assunção, entidades sindicais e ONGs destes quatro países vêm organizando seminárws em diversas 
áreas e reivindicando a adoção de políticas para corrigir desequilíbrios gerados pela criação deste 

mercado. Com este propósito foi realizado em Brasília, de 23 a 25 de novembro, um seminárw que 
debateu a viabilidade do pequeno produtor rural no Mercosul, cujas principais propostas apresentaremos 
neste Encarte. Como complemento estamos reproduzindo a "Declaracion de Montevideo" adotada no dia 

28 de outubro de 1993 pelas mais importantes entidades sindicais da região. 

Agenda comum - Mercosul 
./ 

As entidades abaixo relacionadas, 
participantes do Workshop da Prima-

vera, realizado em Brasília-DF, no'.s dias 
23 a 25 de novembro de 1993, para dis
cutir a Viabilidade do Pequeno Produtor
Rural no Processo de Integração Na

ciqnal: Caso Mercosul, debateram sobre 
a necessária formulação de uma
Política Agrícola em que os interesses 
dos pequenqs e médios produtores sejam 
levados em consideração; expuseram a 
situação crítica por que passam os pe
quenos produtores em cada um dos países 
membros do Mercosu1 - Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai - ; discutiram 
as políticas alternativas para o Cone
Sul; e, ouviram palestras relacionadas ao 
papel e atuação da Comissão Parlamen
tar do Mercosul. 

) Estas entidades apresentam à Im

prensa, ao Movimento Popular e Sindical., 
aos Parlamentares e à Sociedade dos
quatro países as seguintes sugestões e 
propostas a serem encaminhadas a todos 
que discutem o processo de integração 
no Mercosu.J. 
O 1. Pleitear a prorrogação dos prazos de 
integração em tempo suficiente para que 
sejam formuladas políticas de recon
versão, contando com a participação das 
entidades representativas dos traba
lhadores e que contemplem a pequena 
produção. 
02. Apoiar a participação de entidades
que representem os pequenos produtores
nas reuniões quadripartites, no subgrupo
8 - Política Agrícola.
03. Incentivar a rearticulação dos
Fóruns Estaduais de Pequenos Produ
tores com propostas de pauta de trabalho.
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04. Reforçar as redes de entidades que
articulam ações nos quatro países.
05. Recuperar a declaração de Monte
vidéu.
06. Reforçar a frente parlamentar dos
quatro países.
07. Apoiar a formuJação de uma
política de reconversão que contemple 
as necessidades dos pequenos produ
tores. 
08. Apoiar a difusão de conhecimentos
e provocar debates no interior do
movimento sindical e popular, sobre o
Mercosul.
09. Aglutinar as proposições dos
diferentes Fóruns Estaduais de Pe
quenos Produtores para obter melhor
eficácia _política.
l O. Promover a aglutinação de pro
postas dos pequenos trabalhadores
rurais com as de outr()s grupos da
S()Ciedade especialmente de setores
populares.
11. Criar uma comissão supranacional
composta de técnicos e _pequenos produ
tores dos quatro países, para que até 31
de dezembro de 1994, emita parecer
conclusivo a respeito da inserção dos
pequenos agricultores no Mercosul.

Entidades participantes do Work
shop: 
a) França: CCFD (Comité Catholique
conter ia Faim et pour le Développe
mem);
b) Uruguai: CIEDUR (Centro lnter
disciplinario de Estudios Sobre e/ De
sarrollo) e PRIES {Programa Regional
de Investigaciones Economicas y So
ciales dei Cono-Sur)
e) Arge11ti11a: CEPA (Centro de Estu-

dios y Promoción Agraria); 
d) Paraguai: BASE-Investigaciones
Sociales;
e) Brasil: CONTAG (Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura); FETAEP {Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do
Paraná); CPT (Comissão Pastoral da
Terra - Centro-Sul - Goiás); FETAG
(Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Rio Grande do Sul); IP ARDES

(Instituto Paranaense de Desenvol-vi
mento Econômico e Social); DNTR-CUT 
(Departamento Nacional dos Traba
lhadores Rurais da Central Única dos 
Trabalhadores) !BASE (Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas - Rio de Janeiro); EMATER 
(Empresa de Extensão Rural de Minas 
Gerais); DESER (Departamento Sindical 
de Estudos Rurais do Paraná); Univer
sjdade de Ijuí (Rio Grande do Sul); 
CAMP (Centro de Assessoria Multi
profissional - Rio Grande do Sul); INESC 
(Instituto de Estudos Sócio-Econômicos -
Brasília) NEAGRI/UnB (Núcleo de Estu
dos Agrários da Universidade de 
Brasília); e, FASE (Federação de Órgãos 
para Assistência Social e Educacional 
Rio de Janeiro). 
Brasília, 25 de novembro de 1993. 

Declaracion de Montevideo 

Las entidades asistentes aJ primeiro 
Encuentro de Dirigentes de Organiza
ciones de Pequenos Productores del Mer
cosur, en representación de los intereses 
de más de 5 millones de familias de me
dianos productores y más de 6 millones 



de familias trabajadores rurales que están 
perdiendo Ja tierra e no tienen acceso a 
ella en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 

Inspirados en los ideales de inte
gración americana sonada por nuestros 
próceres; consideramos que un proceso 
integrador debe tener en cuenta a toda Ja

ciudadanía, dando participación en las 
negociadoras a los distintos sectores, hoy 
excluídos. 

Los avances en la apertura comercial 
establecida en eJ marco dei Tratado de 
Asunción, encuentra a los pequenos y 
medianos productores y trabajadores ru
rales, sornetidos a un proceso de expul
sión de la tierra, en grave estado de 
descapitalización, rniseria y marginación 
social, corno consecuencia de la apli
cación de modelos económicos neoli
berales, que se basan en Ja apertara de las 
econornias y la reducción de la partici
pación del Estado. 

Las actuales condiciones deJ sector 

ENCARTE B 

agropecuario de nuestros países se cara
terizan por la desigual e injusta distribu
ción de la tierra; escasez de recursos 
destinados aJ crédito rural - inaccesible 
a los pequenos y medianos produotores; 
ausencia de tecnoJogías adecuadas 
disponibles en la rnayoría de los países; 
y, falta de asistencia técnica, entre 
otros instrumentos de política, lo cual 
deterrninan ]a concentración en pocas y 
grandes empresas; el deterioro de los 
recursos naturales y el ambiente, 
comprornetiendo la productividad y Ja 
calidad de vida. 

Ante esta situación los pequenos y 
medianos productores y trabajadores del 
campo reclamamos: 

l.la instrumentación de políticas
agrícolas y agra,ias que democraticen 
el acceso a la tierra y a otros recursos 
(de capital, de tecno/ogía, de comercio) 
que garanticen el desarro/Lo y el mejo
ramiento de la calidad de vida: 

2. la participación de las organiza-

ciones representativas de Los pequenos y
medianos productores y trabajadores 
mrales en e/ diseno y ejecución de estas 
políticas: 

3. reivindicamos en particular La par
ticipación en las instancias dei Merco
sur, principalmente en aquellas en que se 
esmdien y planijiquen La amwnización 
de politicas y los imprescindibles proce
sos de reconversión de nuestro sector. 
En Montevideo, Uruguay, 28 de octubre 
de 1993 
Central Única dos Trabalhadores-CUT 
(DNT Rural) - Brasil 
Confederação Nacional dos Traba
lhad9res oa Agricultura-CONT AG -
Brasil 
Federación Agraria Argentina -FAA 
Federación Nacional Campesina-FNC 
Paraguay �,Coordinadora Interdepartamental de los 
Sin Tierra-CIST - Paraguay 
Asociación de Colonos del Uruguay 
Cornisión Nacional de Fomento Rural 

Escândalo do orçamento deve 
parar revisão constitucional 

A/do Rabelo* 

Quando o economista José Carlos 
Alves dos Santos divulgou uma lista 
com nomes de deputados, senadores, 
ministros, ex�rninistros e governadores 
envolvidos em um esquema de 
corrupção na elaboração do Orçamento, 
o fato não nos surpreendeu.

As ligações entre o poder público e
privado já vem de muito tempo: 
banqueiros e empreiteiras retiram do 
Orçamento da União o dinheiro com 
que corrompem parte significativa dos 
políticos que dirigem o país. 

No entanto, mesmo com a instalação 
da CPI, vemos as elites tentarem 
encobrir os trabalhos da mesma com o 
golpe da revisão constitucional. Para 
elas esta revisão tem que acontecer 
mesmo que o pais afunde na 
bandalheira e na impunidade. 

Apesar da sociedade vir se 
manifestando contra a revisão através 
de suas entidades representativas como 
a OAB, UNE, CUT, CNBB, etc (além 

dos partidos progressistas), 
os revisionistas, através de 
campanha caluniosa, 
tentando desmoralizar as 
forças contrárias à revisão. 
sustentam seus podres 
argumentos com a ajuda de 
grandes emissoras de TV, 
como a Globo, e também 
de pessoas importantes, 
como o próprio ministro 
da Fazenda, Fernando 
Hertrique Cardoso, que 
desenvolveu pressões e 
ameaças, chegando a chantagear com 
urna possível demissão. 

Se a situação não fosse trágica, o 
engraçado é que boa parte dos 
envernizados líderes revisionistas, 
deputados, senadores e empresários, 
estão sob suspeita de participar do 
esquema de corrupção do Orçamento. 

Como disse Barbosa Lima Sobrinho 
"os réus da CPI da Corrupção não 
podem ser os juízes das alterações 
constitucionais". Como imaginar estes 

parlamentares sendo julgados pela 
manhã, e a tarde. em plenário, 
defendendo, por exemplo, o fim do 
monopólio estatal do petróleo? 

Esta revisão não pode acontecer. Não 
há nada que a justifique, e neste sentido 
a bancada do PC do B decidiu oão 
apresentar emendas aos trabalhos da 
revisão, mas denunciar o golpe contra a 
Constituição. 
• Aldo Rabelo é deputado federal por São Paulo e líder 

dnPC doB na Câmara. 
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OPINIÃO 

De Gerson a Betinho 
Ronaldo Coutinho Garcia * 

Há alguns anos atrás, era voz 
corrente dizer que vivíamos em um 
país regido pela Lei de Gerson. O 
importante era levar vantagem. E em 
tudo. Cada um defendia o seu, 
procurando ganhar o máximo, sem dar 
a mínima para os outros. O que contava 
era achar a saída individual, nem que 
se tivesse que pisar em muitas cabeças. 
Cada um por si e Deus por ninguém. O 
mais esperto que levasse a melhor e .os 
outros que se danassem. 

Nesta batida parecia 
caminhá v:µnos para uma 
situação hobbesiana: a guerra 
de todos contra todos. Alguns 
achavam que regredíamos, 
rapidamente, para uma nova 
bárbarie. Outros, _ "-qüe-
ingressávamos em um estado de 
apatia e anomia crônicas, 
resultante de uma sucessão de 
decepções: Diretas Já, morte-de
Tancredo, o fracasso do 
Cruzado, a frustração com a 
Constituinte, a vitória do 
charlatanismo nas eleições de 
1989, a inviabilização da 
reforma agrária, o confisco da 
poupança e as constantes 
derrotas da seleção brasileira de 
futebol. 

A tudo isto se somaram uma 
crise econômica que durava 
mais de década, uma inflação 
estratosférica, o desemprego 
maciço, um arroco salarial sem 
precedentes. E mais: crise 

que 

Nem tanto. Um povo pode 
aprender com as frustrações e 
decepções, bem como os erros de 
avaliação. Se a crise esmorece e 
desmobiliza, ela também traz consigo, 
a possibilidade de vislumbrar 
alternativas, de criar o novo. Não se 
trata de otimismo ingênuo, nem de 
acreditar em milagres, mas de um 
duro aprendizado que prepara o 
movimento, o avanço em direção a 
algo mais interessante. 

O período do acintoso 
neoliberalismo collorido fez ver que a 
"modernidade" primeiro-mundista, 

política; violência social urbana; excludente e fantasiosa se resumia a co�tos_ pela P?Sse de terra;. matança Logan, Petit Licorelle, Hermes, de tndios, ci:an�as_ e �de�anças Armani, Kawazaki Ninja, Jet Ski, populares ou smdica1s; ausenc1a de_B1JW, e outros fetiches só acessíveis consensos; perda de rumos; a uns poucos. O descaso, a arrogância desesperanças. . e a prep_otênciã da-quadrilha e seus Sob uma extensa cnse de valores, a asseclas funcionam _, ... como um sociedade brasileira estaria a disp�tar detonador das consciências:'i'Ílãodava ape!1as jogos de sot?� negativa. para continuar sob o -=ifupério da ProJeções de tão cnttco qua�o mentira da corrupção do descalabro delineavam si!uações nada �gradáv,ets, do não governo. Os v�lhos e os novo�como • o . fascismo, ou a 1rrev:rsivel pobres, os trabalhadores e estudantes,decadenc1a, ?U a desa�egaçao do as donas de casa, os artistas eesp�ço . nac10!1aJ, . �otJ.vada por intelectuais e tantos outros gritaramreg1on�hsmos 1rrac1ona1s_, -um beco um sonoro BASTA! sem sa1da? 
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Este grito calou fundo e a ele o_utros 
se seguiram: ética, solidariedade, 
democracia, eqüidade, honestidade, 
responsabilidade. E estas não são 
palavras, apenas. Elas contêm 
conteúdos densos, desejos poderosos. 
São portadoras de um projeto-ainda um 
tanto difuso - de uma. nova sotiedade, 
de uma nova cultura, de uma outra 
economia. Nestas não haveria fome, 
miséria, desemprego, violência, 
indiferença e individualismo 
extremado. 

O Movimento Pela Ética na Política 
não para ( e ainda não pode 
parar). Desdobra-se na Ação da 
Cidadania contra a Fome e a 
Miséria e pela Vida, difundindo 
profundos e auspiciosos valores. 
A solidariedade começa a se 
impor, agora como prática. A

sociedade se organiza e age 
contra a fome, contra o 
desemprego, contra a violência, 
contra o egoísmo estúpido. 

Betinho, o innão de Henfil, o 
cidadão exemplar, o 
ombudsman do Rio, transmuta
se no comandante cívico da 
Campanha Contra a Fome, no 
profeta da solidariedade, no 
combatente-mor pela vida 
digna. Suas milícias de cidadãos 
solidários e inconformados 
crescem a cada dia. 
Multiplicam-se sem parar, são 
milhares os comitês da Ação da 
Cidadania e que não querem 
apenas distribuir alimentos. 
Querem mudanças estruturais 

que eliminem a fome e miséria. 
Querem um outro país, uma outra 
sociedade, onde a eqüidade não seja 
um sonho, mas uma realidade. 

Em 1992 ouvimos o BASTA. Em 
1993 começamos a superar a Lei de 
Gerson. Que 1994 marque o início da 
Era do Betinho: solidariedade, 
eqüidade, democracia, cidadania, 
prosperidade e o tetra campeonato 
mundial de futebol. 

' Técnico do IPEA e assessor do CONSEA. 
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TERRA 

Poucas mudanças em 1993 
m 1993, o Congresso Na
cional só aprovou dois 
projetos de lei referentes à 
questão rural: a Lei Agrária 
e o Rito Sumário para De

sapropriações. Para uma instituição 
cuja finalidade é a elaboração de 
leis, e considerando os inúmeros 
problemas ocorridos no campo, o 
balanço final não é muito animador. 

Os trabalhos da Comissão de 
Agricultura da Câmara dos Deputa
dos só tomaram impulso em maio, 
quando foi aprovada a criação de 
uma Comissão Parlamentar de In
quérito, destinada a investigar 
denúncias de atos delituosos do ex
ministro da Agricultura Jader Bar
balho. A CPI foi proposta pelo 
deputado Giovanni Queiróz (PDT
P A). Até então, a Comissão só tinha 
recebido e distribuído as propo
sições. 

Foram aprovados treze projetos. 
A maioria, de caráter regional, como 
os que pediran:i crédito de emergên
cia para os pequenos e médios 
agricultores das ·áreas abrangidas 

Getulina: 
a guerra 
pela terra 

A pior imagem da vio
lência no campo neste ano 
foi o conflito em Getulina, 
no estado de São Paulo. Se
gundo relato do Bispo da 
Diocese de Lins, Dom 
Irineu Danelon " as bombas 
de lacrimogênio explodiam no 
meio das 1.600 crianças, não só na 
hora da desocupação, mas até na 
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pelo Polígono das Secas (Henrique 
Alves, PMDB-RN); concessão de 
subvenção econômica aos produ
tores do semi-árido do Nordeste 
(Senado Federal); reescalonamento 
das dívidas dos mini, pequenos e 
médios produtores rurais do Polí
gono das Secas (Aloísio Alves, 
PMDB-RN). 

Entre os projetos enviados ao 
Senado Federal, destacamos a des
tinação final de embalagens de 
agrotóxicos (Edésio Passos, PT
PR); a cnaçao do Prohidro 
(Orlando Bezerra, PFL-CE); o es
tabelecimento das microbacias 
hidrográficas como unidades bási
cas de ordenação do território 
(Odelmo Leão, PFL-MG). 

A Comissão se destacou na 
promoção de audiências públicas, 
recebendo 63 convidados que se 
pronunciaram sobre uma variação 
de temas, como patentes, o Proa
gro, Mercosul, perda de alimentos 
armazenados e crédito agrícola. As 
palestras, apesar da sua importân
cia, foram reuniões de desagravo 

praça da Igreja de Macucos, depois 
que as crianças tinham andado 17 
Km a pé, rejeitando com muita dig
nidade os ônibus oferecidos pela 

ou de expresso apoio político a au-· 
toridades. 

Ainda há 68 projetos de leii 
aguardando parecer no âmbito ciaL 
Comissão. Entre esses, os que dis-· 
põem sobre a · exportação ciaL 
madeira em tora (Bete Azize PDT-· 
AM); que regulamenta a perda de: 
propriedade· rural pelo abandono, 
(Adão Preto PT-RS); que trata das:

relações de trabalho rural (Socorro, 
Gomes PCdoB-P A); dispondo sobre, ---a desapropriação de imóveis que uti- • 
lizam a mão-de-obra escrava (Carlos 
Kaiath PTB-PA). 

O desempenho do presidente da 
Comissão, deputado Romel Anísio 
(PRN-MG), foi restritivo em relação 
à sociedade civil, não abrindo es
paços para que as entidades se pro
nunciassem. Privilegiou as autori
dades constituídas, conforme os in
teresses mais conservadores. Con
sideramos positivas as atuações da 
bancada do Partido dos Traba
lhadores-PT e do Partido 
Democrático Trabalhista-PDT. 

polícia." 1 •Indignado o bispo Dom 
Irineu Danelon, questiona: 
"Afinal, quanto não terá 
custado aos cofres 
públicos, todo aquele 
aparato, composto de ca
valaria transportada em 
caminhões, cachorros 
transportados em canis, 
dois mil soldados trans
portados em caminhões, 
viaturas, dois helicópteros, 
polícia feminina com seus 
escudos, as bombas de la-
crimogeruo, as ambu

lâncias, os ônibus? Com certeza o 
espetáculo custou mais caro do que 
a terra desejada." 
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ORÇAMENTO 

Mais um ano perdido 
A Comissão Mista de Orçamento do 

Congresso Nacional praticamente não 
funcionou em 1993. A proposta de orça
mento para o exercício de 1994 encami
nhada pelo Executivo sofreu uma análise 
preliminar do Relator Geral, deputado 
Marcelo Barbieri (PMDB-SP), bastante 
crítica em relação aos parâmetros utiliza
dos para as estimativas de receita e 
despesa. Infelizmente, com a preparação 
do plano econômico e as denúncias de 
corrupção no Orçamento, os trabalhos da 
Comissão ficaram praticamente inter
rompidos. Foram analisados apenas os 

-., pedidos de suplementação de crédito.
.- Com efeito, o processo orçamentário 

brasileiro implodiu no decorrer deste ano 
com as denúncias sobre a existência de 
um vasto esquema de corrupção na elabo
ração do Orçamento. Como a CPI do 
Orçamento revela a cada dia, trata-se de 
um nefasto conluio, unindo parla
mentares, empreiteras e burocratas, para 
dilapidar os parcos reeursos do Erário. 

A ação da CPI, entretanto, niio pode 
fic;u- restrit.a à apura�ãe do.s fatos e à 
punição exemplar dos culpados. É pre
ciso ir a fundo na questão, propondo uma 
total reformulação da prática orçamen
tária brasileira que, nos moldes atuais, 
favorece a ação inescrupulosa dos 
corruptos e o uso ineficiente dos recursos 
públicos. O problema, entretanto, não 
está na sistemática criada pela Consti
tuição de J 988 - que é bastante avançada 

ii1::- e propicia elementos de controle social
-! do orçamento-, mas sim na forma pela 

qual o orçamento tem sido elaborado, 
executado e fiscalizado. 

Etapas 

A Constituição prevê três etapas dis
tintas no processo orçamentário: o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
os orçamentos anuais. Ao plano plu
rianual (PP A) compete estabelecer, de 
forma regionalizada, as diretrizes, obje
tivos e metas da administração pública 
federal para as despesàs de capital e ou
tras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) deveria explicitar as metas e prio
ridades governamentais, incluindo as 
despesas de capital para o exercício sub
seqüente, orientando a elaboração da lei 
orçamentária anual, além de dispor sobre 
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as alterações na legislação tributária e 
estabelecer a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de 
fomento. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
definiria as fontes e o destino de recur
sos para a área fiscal, para o investi
mento das empresas estatais e para a 
seguridade social. Em tese, o PP A de
veria consolidar o programa governa
mental para o médio prazo, enquanto a 
LDO traduziria as diretrizes, objetivos e 
metas de prazo mais longo em metas e 
prioridades anuais e a LOA as transfor
maria em dotações orçamentárias efeti
vas. 

Peça de ficção 

A Constituição criou, também, urna 
Comissão mista permanente de deputa
dos e senadores para examinar e emitir 
parecer sobre os projetos de lei relativos 
ao plano plurianual, às diretrizes orça
mentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais, bem como sobre as 
contas anuais apresentadas pelo Presi
dente da República. Caberia à Comissão 
acompanhar e fiscalizar a execução 
orçamentária, como também apreciar os 
planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais previstos no· texto constitu
cional. Enfim, o Parlamento passou a ter 
uma participação muito mais efetiva na 
definição e fiscalização da política 
pública, o que permitiria uma maior 
participação da sociedade na definição 
das prioridades nacionais e na elabo
ração e fiscal!zação do programa de 
governo. 

A concepção, portanto, do sistema 
orçamentário é razoável. O problema é 
que, na prática, o orçamento tem sido 
uma peça de ficção, elaborado apenas 
para cumprir formalidades legais. O 
total de recursos orçado pelo Executivo 
é irreal, uma vez que cerca da metade 
refere-se ao giro da dívida pública, um 
terço das receitas pertence a outras es
feras de governo e uma parte expressiva 
do saldo é para pagamento de gastos 
com inativos e pensionistas. O mesmo 
ocorre com os recursos do Orçamento 
da Seguridade, onde a grande maioria se 
destina ao pagamento de benefícios aos 
aposentados. 

O Projeto de Lei nº 23, de 1993-CN, 
que define o orçamento para 1994, en-

caminhado pelo Executivo à apreciação 
do Congresso (e que será ainda modifi
cado este ano) prevê que, do total · dos 
recursos do Tesouro Nacional, 44,9% 
estão comprometidos com programas 
específicos, 8,4% correspondem às 
transferências constitucionais aos estados 
e municípios e 35,3% são de operações 
de crédito internas e externas, restando 
portanto apenas 11,4% para serem 
livremente destinados pelo Legislativo. 
Tanto é ficção que o governo viveu boa 
parte deste ano sem orçamento aprovado 
e ainda não tem uma proposta definitiva 
para o exercício de 1994. 

Estímulo à corrupção 

Além disso, como os gastos orçamen
tários não estão indexados ( e quase sem
pre são contingenciados), quem recebe 
primeiro recebe mais, de tal forma que há 
grande estímulo à corrupção na fase de 
liberação de recursos. Por sua vez, como 
na proposta orçamentária a receita é 
subestimada, o excedente de arrecadação 
ao longo do ano é alocado fora do debate 
legislativo, através das dotações suple
mentares. Este ano, por exemplo, um 
montante significativo de recursos orça
mentários foi realocado fora do prazo de 
lei e sem nenhum "crivo" do Congresso. 

Enfim, nem o Congresso operaciona
liza os novos instrumentos, acompa
nhando e fiscalizando a execução do 
orçamento, que não expressa a realidade 
da receita e do gasto público, nem o 
Executivo favorece o debate público, 
onde as diretrizes e as prioridades da so
ciedade aflorados livremente deveriam 
condicionar a elaboração da proposta 
orçamentária. Para completar esse quadro 
de desarticulação, há um grande distan
ciamento da sociedade civil organizada 
em relação ao processo decisório orça
mentário, criando-se assim um círculo 
vicioso de descaso e desinteresse que 
favorece a malversação dos recursos 
públicos e retarda a capacitação do Con
gresso para cumprir integralmente os 
dispositivos constitucionais em termos do 
orçamento. 

Por isso, tanto a capacitação técnica, 
quanto o aprofundamento da discussão 
política do orçamento, dentro e fora do 
Congresso Nacional, transforma-se hoje 
em elemento central da cidadania. 
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Uma nacão encurralada 
A/Jan Madsen e 

Iara Pietricovsky* 

Descontados os anos da ditadura, o 
Brasil certamente viv>nos dias de hoje 
o seu período de ''o pior dos mundos".
Difícil apontar outro país tão desorien
tado politicamente, tão carente de va
lores e de auto-estima. Na ressaca do
impeachment de Fernando Collor nos
damos conta de que a vitória foi obtida
à custa de nossa própria prostração. E
ainda prostrados nos vemos obrigados a
lancetar novas pústulas que vão
surgindo por todos os lados da
administração pública nacional. Os que
conhecem minimamente a máquina
a�strativa brasileira sabem que a
contaminação já detectada no
Legislativo reproduz-se na mesma
extensão pelos poderes Executivo e
Judiciário.

De positivo temos que, ao menos 
aparentemente, estamos procedendo ao 
desmonte de uma vocação de cínica 
complacência diante da esperteza de 
determinadas elites e das facilidades 
que o desfrutável Estado brasileiro 
oferece, aos que aceitam abrir mão de 
alguns escrúpulos, para um enriqueci
mento rápido e generoso. Os esquemas 
de corrupção detectados no Orçamento 
Geral da União, na Previdênciâ Social 
e agora no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) são apenas 
uma versão mais audaciosa de práticas 
tão tradicionais entre nós que quase se 
incorporaram à nossa cultura, como a 
sonegação de impostos ou a inadim
plência junto aos bancos oficiais. 

O desbaratamento das teias de cor
rupção até agora identificadas e a 
punição dos culpados, no entanto, vai 

. corresponder a apenas meio caminho 
andado. Em seguida, ou simultanea
mente, é preciso refazer alguns textos 
legais (inclusive a Constituição) que, 
por linhas tortas, autorizam a frouxidão 
e o descaso no tratamento da coisa 
pública. O quanto isto será difícil ficou 
demonstrado pela Lei Eleitoral recen-
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temente aprovada pelo Congresso e já 
sancionada pelo presidente Itamar 
Franco. O projeto original do 
deputado José Dirceu (PT-SP) foi 
desfigurado e desvirtuado a ponto de 
transfonnar-se em peça autorizativa 
de tudo o que antes fora considerado 
uma bandalheira anti-ética e imor:al. 
E aqui nos confrontamos com o 
dilema nacional do mômento. Há 
praticamente um consenso em tomo 
do diagnóstico que aponta na Consti
tuição um rosário de imperfeições que 
justifica a sua revisão. Opondo-se à 
revisão, associam-se fortes correntes 
corporativas e movimentos de opinião 
que temem pela integridade de alguns 
totens constitucionais. O principal 
destes totens, contudo, parece estar 
livre de maiores ameaças. São os di
reitos sociais conquistados em 88 e 
cuja manutenção parece estar assegu
rada por um acordo entre várias das 
principais lideranças no Congresso 
Nacional. 

Outros totens, consagrados por 
setores de esquerda e da direita na
cionalista, referem-se aos monopólios 
estatais, ao tratamento dispensado ao 
capital estrangeiro e à profundidade 
da intervenção do Estado na econo
mia. Nesta área debatemo-nos entre a 
voragem neoliberal, incompatível 
com os abismos sociais vigentes no 
Brasil, e o velho sonho do Estado 
provedor e todo poderoso, incom
patível, por sua vez, com a agilidade e 
a rapidez de decisões táticas e es
tratégicas requeridas a partir da nova 
revolução industrial, tecnológica e 
científica. 

Não é cabível imaginar a resolução 
da crise social brasileira, com seus 32 
milhões de excluídos, sem uma firme 
intervenção do Estado. Igualmente, 
não é sensato supor que o país possa 
constituir, com um Estado autárquico 
e centralizador, uma exceção univer
sal num cenário em que impõem-se, 
em velocidade crescente, soluções 
como a compatibilização das normas 

jurídicas entre parceiros comerciais, a 
fragmentação dos grandes núcleos de 
poder, a formação de blocos 
econômicos e a internacionalização dos 
agentes de produção. 

Finalmente, há aspectos da Consti
tuição que dizem respeito à lógica 
aritmética, como as questões da repre
�entação política ( cada cidadão, um 
voto) e a distribuição de recursos vin
culados aos respectivos encargos entre 
a União, os estados e os municípios. 
São problemas que deixam em plano 
secundário as argumentações de ordem � , 
ideológica ou estratégica, mas cujas 
resoluções, ainda assim, enfrentam 
fortes resistências. 

A revisão constitucional, · portanto, 
sob todos os pontos de vista, é 
necessária. Restam dúvidas sobre o seu 
momento e o seu contexto. A CPJ da 
Corrupção no Orçamento retira uma 
enorme carga de energia do Congresso 
revisor, além de, na ótica de patcela 
considerável da população, comprome
ter a sua legitimidade. Ainda que os 
trabalhos da CPI encerrem-se em J 7 de 
janeiro, como o previsto, o processo de 
cassação dos parlamentares implicados 
poderá estender-se por alguns longos 
meses. A suspensão da revisão e o seu 
adiamento para qualquer outra data
implica o risco de que este trabalhor 
seja dado por concluído em -qma • 
eventual interpretação do Supremo 
Tribunal Federal. 

Diante de tantas dificuldades, talvez 
o menos traumático fosse a concen
tração de esforços em wna pauta mí
nima de alterações do texto constitu
cional, retirando-se das discussões to
das as propostas incapazes de alcançar
uma fácil e tranqüila maioria. Novos
impasses são de todo indesejáveis. O
país não pode mais ser submetido a
paralisias. É preciso queimar etapas em
direção ao futi.rro, sob o risco de não
encontrarmos nenhum nos tempos que
virão.

• AIJan Madseo é jornalista e consultor do INESC; Iara 
Pieuicovsky é antropóloga e assessora da Quesião 
Indígena eMeiQ Ambiente do INESC. 
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_.......,. E ADOLESCENTE 

Balanço positivo em 1993 
1993 foi um ano de 

avanço na luta em prol da 
criança e do adolescente. A 
maior conquista foi no ter
reno organizativo, com a 
consolidação do Fórum de 
Defesa da Criança e do 
Adolescente-DCA, que 
reúne as principais entidades 
civis que participam deste 
movimento. O DCA ampliou 
sua articulação com outros 
setores da sociedade, parti-

.ando de outras campa
nhas importantes como na 
luta pela aprovação da Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação-LDB e da Lei 
Orgânica da Assistência 
Social. Estas alianças 
somaram forças a favor da manutenção 
do artigo 227 da Constituição Federal, 
na possível revisão constitucional. 

Buscando ampliar sua influência na 
sociedade o DCA desencadeou a Cam
panha "Lugar de Criança não é na 
Rua". Foi uma ação vitoriosa que con
seguiu explicar e divulgar o significa
tivo trabalho que vem sendo desen
volvido pelas ONGs. Alguns veículos 
de comunicação registraram a caro-

�. divulgando experiências exi
•sas das ONGs em todo o Brasil. 

A elaboração de propostas concretas 
de políticas públicas foi outra preocu
pação do DCA. Um primeiro passo 
nesse sentido foi a rearticulação da 
Rede de Estudos e Pesquisas do Fórum 
para debater políticas prioritárias na 
área da infância. 

A rearticulação desta rede foi fun
damental para a organização da Il Jor
nada de Políticas Públicas, que ocorreu, 
em Brasília, nos dias 26, 27 e 28 de 
novembro passado. Além das entidades 
ligadas ao DCA, participaram desta 
jornada representantes em conselhos 
estaduais, municipais e conselheiros 
não-governamentais do Conselho Na
cional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-Conanda. 
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A Jornada contou com seis 
workshops: educação de O a seis anos; 
educação de sete a 14 anos; medidas 
sócio-educativas; apoio familiar; 
casas abrigo; e trabalho educativo. 
No final dos trabalhos foi elaborado 
um documento que foi enviado ao 
Conanda como contribuição para a 
formulação de políticas dentro deste 
conselho. Abaixo alguns trechos deste 
documento com as sugestões e 
exigências do DCA: 

"As relações econômicas no Brasil 
estão penalizando de forma brutal a 
maioria da população brasileira. As 
relações políticas legitimam a 
manutenção dessa população em 
situação de miséria, subaltemidade e 
"apartheid" social. O Fórum DCA não 
vê garantias possíveis de proteção e 
desenvolvimento de nossas crianças e 
adolescentes, sem garantia de míni
mos direitos sociais de proteção e 
desenvolvimento de nossas famílias e 
comunidades em situação de miséria e 
exclusão. 

O Fórum DCA exige de imediato: 
l ) Fortalecimento das relações

familiares e comunitárias, na proteção 
primeira às crianças e aos adoles
centes, garantindo em cada 

município: 
- complementação da renda
familiar;
- acesso à cultura e ao
lúdico;
- oferta sistemática de apoio

psicossocial; 
- fortalecimento das organi
zações comunitárias.

2) Garantias concretas de
ingresso, permanenc1a e 
s_ucesso escolar das nossas 
crj�ças e adolescentes: 
- implantação e expansão de
vagas em creches e pré-

escolas, com atendimento 
de qualidade; 
- nenhuma criança fora da

escola de 1 o. grau em 1994;

- oferta sistemática de programas só
cio-culturais;
- erradicação do trabalho infantil e de
todas as formas de exploração do
trabalho adolescente.

3) Criação de programas de colo
cação em familia substituta e abrigos, 
na forma de casas comunitárias, para 
crianças e adolescentes em situação de 
abandono. Não aceitamos a medida de 
internação (privação de liberdade) por 
motivo de pobreza e abandono. 

4) Insistimos na necessidade de o
governo federal estimular os estados e 
municípios no sentido de que sejam 
implantadas as políticas sociais básicas, 
os Conselhos de Direitos e os Conse
lhos Tutelares previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

5) Investimentos em processos de
informação, mobilização e capacitação 
dos gestores, executivos e participes 
(Conselhos de Direito da Criança e do 
Adolescente, de Escolas, de Saúde e 
Conselhos Tutelares), na concretização 
das diretrizes - municipalização e par
ticipação popular - consagrados na 
Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
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CIDADANIA 

-

Corrupção 

Lei existe, falta apenas cumprí-la 
A Procuradoria Geral da República 

está solicitando à policia federal e à CPI 
do Orçamento os documentos com as 
denúncias de corrupção que envolvem 
parlamentares. Seu objetivo é a aplicação 
da Lei 8.429, de junho de 1992, que 
regulamenta o parágrafo 4° do art. 37 da 
Constituição, relativo à improbidade 
administrativa e ao enriquecimento 
ilícito. Esta Lei estava "esquecida", mas 
sua aplicação foi considerada prioritária 
pela comissão representativa dos três 
Poderes que estuda mecanismos de 
combate à corrupção. 

Além dos crimes contra a 
administração pública tipificados no 
Código Penal, a Lei 8.429 prevê sanções 
civis, cuja aplicação não está subordinada 
à regra da imunidade parlamentar. Seu 
processamento independe, portanto_, de 

licença prévia da Câmara ou do Senado. 
Entre as penas previstas, estão a 

perda dos valores obtidos ilicitamente, o 
ressarcimento integral do dano, o 
pagamento de multa de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial e a 
proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios fiscais ou 
creditícios, diretamente ou por 
intennédio de pessoa jurídica. 

Como medida cautelar, a Lei 
detennina o seqüestro dos bens do réu 
até o julgamento definitivo. Esta 
medida foi aplicada recentemente 
contra uma deputada estadual de Minas 
Gerais, acusada de desviar recursos de 
subvenções sociais, e contra membros 
do comando da polícia militar do Rio de 
Janeiro, acusados de corrupção passiva. 

Direitos humanos 

Sociedade e governo 
-forntulam propostas

No dia 23 de novembro ocorreu, no 
Ministério da Justiça1 

a II Jornada 
Contra a Violência, reunindo 
autoridades e entidades representativas 
dos diversos segmentos da sociedade 
civil. O Ministério apresentou o 
Programa Nacional de Cidadania e de 
Combate à Violência, que contém 18 
propostas destinadas a enfrentar 
algumas das causas da criminalidade no 
país. 

Muitas destas propostas são ori
ginárias da Agenda Comum de Direitos 
Human_os. A "agenda" foi estabelecida 
durante a Conferência da ONU sobre 
direitos humanos, ocorrida em Viena no 
mês de junho de 1993, em reuniões da 
delegação oficial com representantes da 
sociedade civil brasileira e consistiu em 
uma série de encontros entre represen
tantes do ministério da Justiça e enti
dades de defesa dos direitos humanos. 

Dentre as propostas apresentadas, 
destacamos as seguintes: 
- reformulação do Conselho de Defesa

dos Direitos da Pessoa Humana, au
mentando suas atribuições e am-
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pliando a participação da sociedade 
civil; 

- ampliação da receita do Fundo Na
cional para a Criança e Adolescente;

- aumento da pena de adultos que in
duzirem crianças e adolescentes à
prática de infrações penais;

- julgamento de policiais militares pela
justiça comum;

- maior controle sobre as empresas de
segurança privada;

- autonomia dos peritos com relação às
policias militar e civil;

- assistência financeira e jurídica às
vítimas de crimes;

- tipificação dos crimes de tortura, pis
tolagem, linchamento e racismo.
Estas propostas deverão ser adotadas

através de decretos, projetos de lei ou 
medidas provisórias. O governo aguarda 
a manifestação da sociedade para con
cluir redação final das medidas. É fun
damental que as entidades de direitos 
humanos se posicionem com urgência 
para que suas propostas sejam contem
pladas. 

Combate ao 
• • 

crime organJZa 

O Senado aprovou no dia 18 
novembro o substitutivo do sen 
J-Osé .Paulo Bisol ao projeto do 
deputado Michel Temer, pennitin
uso de técni-cas �speciais
investigação no combate ao c
organiza-do. O substitutivo será a

votado•na Câmara, que dani a pa
final.

Cnme organizado. segundo 
projetó, é a organização voltada a 
prática de qualquer infração pe ai, 
Abrange (lesde o tráfico de drogas: a 
�o na elaboração do-0 

O projeto autoriza a poliff 
utiliw-se de infiltração de a
escuta telefônica e acesso
informações pessoais sigilosas. O 
destas técnicas será sempre sigilo 
dependente de autorização judicial. 

Outfa novidade é a redução de 
dois terços da pena do condenado 
colaborar com a Justiça na elucida 
dos crimes praticados 
organização. A introdução de r 
semelhante a esta pennitiu qu 
Justiça italiana obtivesse gra 
vitórias contra -a máfia. a partir 
colabúração de ex-integrantes. 
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REFORMA URBANA 

O ano do diálogo 

A 
marca do ano de 1993 para 
os movimentos de moradia 
foi sua aproximação com o 
Parlamento e o diálogo 

com outros setores da sociedade. 
O ano iniciou-se com a criação da 
Comissão Especial de Habitação 
pela Câmara dos Deputados, 
visando unificar as dezenas de 
projetos relativos ao setor. A 
comissão havia sido proposta pelo 
Fórum Nacional de Habitação-

êmferência realizada no final de 
1992, que reuniu movimentos 
populares, empresários da 
construção civil e órgãos públicos. 
Já existe um conjunto de pontos 
consensuais, decorrentes de 
exaustivas reuniões que 
envolveram os diversos segmentos 
da sociedade no primeiro semestre.

Entre estes, destacam-se a criação 
de um fundo que irá permitir a 
concessão de subsídios para a 
moradia popular, a ser gerido por 
um conselho nacional com 
representantes da sociedade civil. 
A comissão realizou audiências 

�blicas no primeiro semestre, 
"'mas esvaziou-se no segundo. Os 

movimentos populares estão 
pressionando para que o relator, 
deputado Hélio Rosas, do 
PMDB/SP, apresente seu parecer. 
Devido à demora do relator, o sub
relator, deputado Nilmário 
Miranda (PT-MG), decidiu fazer 
um relatório altemati vo. 
Com a finalidade de divulgar a 
proposta do fundo junto a 
sociedade civil, foi lançada no 
final de novembro a campanha "A 
CIDADANIA TEM QUE SE 
SENTJR EM CASA", com apoio 
de movimentos populares

1

sindicais e ONGs. 
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IPMF 

Outra proposta do Fórum 
Nacional da Habitação aceita 
pelo Congresso Nacional foi a 
destinação constitucional de 20% 
da arrecadação do IPMF para a 
moradia popular. Embora a 
cobrança do IPMF no ano de 

1993 tenha sido considerada 
inconstitucional pelo STF, devido 
ao princípio da anualidade na 
cobrança dos tributos, sua 
vigência durante o ano de 1994 é 
certa. 
O governo vem anunciando sua 
disposição de retira,r-se das áreas 
de habitação, saneamento e 
desenvolvimento urbano, 
consideradas de responsabilidade 

dos estados e municípios. Neste 
sentido, enviou ao Congresso 
emenda constitucional revogando 
a vinculação de 20% do IPMF 
para habitação. Tais recursos 
seriam utilizados na redução do 
déficit público. 
Deverão também ser extintos os 
Ministérios da Integração Regional 
e do Bem-Estar Social. Para entrar 
em vigor, estas propostas terão que 
ser aprovadas na revisão 
constitucional. Neste caso, 
tomarão inútil todo o trabalho 
desenvolvido até o momento pela 
Comissão Especial de Habitação. 

Estatuto da cidade 

Outra iniciativa de diálogo foi a 
constituição de um grupo de 
trabalho voltado para a discussão 
do projeto de lei do Estatuto da 
Cidade, que regulamenta a política 
urbana no país. Este grupo iniciou 
seu funcionamento no segundo 
semestre, mediante um acordo dos 
relatores do projeto nas comissões 
de desenvolviment-o urbano e de 
finanças e tributação, que estão 
elaborando um substitutivo 
comum. 
Envolvendo representantes de 
diversos ministérios, do Fórum 
Nacional de Reforma Urbana e da 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção, o grupo encerrará suas 
atividades até o dia 18 de janeiro 
de 1994, para que o resultado 
possa ser analisado em tempo 
hábil pela Câmara e pelo Senado. 
O substitutivo que será 
apresentado deverá conter os 
seguintes capítulos: diretrizes 
gerais, plano diretor, instrumentos 
de política urbana e crimes em 
matéria urbanística. 
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ÍNDIO 

Revisão Constitucional 
A questão indígena, assim como os 

outros temas de ordem social, poderão ser 
votados ao mesmo tempo que estarão 
sendo decididas as proposições 
consideradas fundamentais. Isto por 
causa de um mecanismo regimental que 
permite votações paralelas de primeiro e 
segundo turno. 

O sistema de votação por bloco 
temático do início ao fim da 
Constituição, o tempo previsto para o 
término da revisão em 15 de março de 
1994, além das conturbações políticas 
que o Congresso vem vivendo, poderão 
retirar a temática indígena da mira 
daqueles parlamentares contrários aos 
interesses dos índios. Entretanto, 
podemos apontar alguns artigos que estão 
nos capítulos iniciais e que, caso sejam 
alterados, afetarão diretamente os 
interesses indígenas: 

1 -Título m
Capitulo n - Da União 
Artigo 20 - " São Bens da União'' 
Inciso XI - " As terras tradicional-

mente ocupadas pelos índios. 11 
Parágrafo segundo - " A faixa de até 

cento e cinquenta quilômetros de largura, 
ao longo das fronteiras terrestres, 
designada como faixa de fronteira, é 
considerada fundamental para a defesa do 
território nacional, e sua ocupação e 
utilização serão reguladas em lei." 

2-Título IV

Capítulo 1-"Do Poder Legislativo" 
Seção Il - " Das atribuições do 

Congresso Nacional". 
Artigo 49 - " É da competência 

exclusiva do Congresso Nacional:" 
Inciso XVI - " Autorizar, em terras 

indígenas, a exploração e o 
aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais." 

3 -Título IV 
Capítulo II -"Do poder executivo" 
Seção V - " Do Conselho da 

República e do Conselho de Defesa 
Nacional". 

Subseção II - " Do Conselho de 
Defesa Nacional". 

Artigo 91 - "O Conselho de Defesa 

Nacional é órgão de consulta do 
Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e 
a defesa do Estado democrático e dele ... 11 

Inciso IlI - "Propor critérios e 
condições de utilização de áreas 
indispensáveis à segurança nacional e 
opinar sobre o uso efetivo, especialmente 
na faixa de fronteira e nas rela-cionadas 
com a preservação e exploração dos 
recursos naturais de qualquer tipo.'' 

4-Título V
Capitulo IV -Do poder judiciário
Seção IV - Dos Tribunais regionais,

Federais e dos Juízes Federais. 
Art. 109 - 11 Aos juízes federais 

compete processar e julgar: � 1 
Inciso XI - 11 A disputa sobre 'os 

direitos indígenas." 
Convocamos as entidades a refletir 

sobre estes pontos e pressionar os 
deputados de seus respectivos estados 
para que defendam a posição de 
intocabilidade dos artigos referentes aos 
índios e os outros acima relacionados. 

A emenda que pretende transferir a 
competência da demarcação das terras 
indígenas do Poder Executivo para o 
Legislativo já foi apresentada e tem como 
autor o deputado Roberto Magalhães 
(PFL-PE). A emenda que reduz as terras 
indígenas nas áreas de fronteira também 
já foi entregue e tem como proponente o 
deputado Alvaro Valle (PL-RJ). 

Mineração em terra indígena 
Por iniciativa do Departamento 

Nacional de Produção Míner�l-DNPM, 
entidades indigenistas e empresas 
mineradoras discutem, desde setembro, a 
regulamentação da atividade mineral em 
terra indígena. Participam dessas 
discussões CIMI, NDI, FUNAI, a 
Coordenação Nacional dos Geólogos-
Conage e o Instituto Brasileiro de 
Recursos Minerais IBRAM, 
representando as mineradoras. 

A partir da proposta apresentada pelo 
ministro de Minas e Ene(gia à Comissão 
Especial do Estatuto do Índio, as 
entidades passaram a se reunir. O Ibram 
também apresentou a sua proposta, estas 
vêm somar-se a mais 15 projetos de lei 
que tramitam no Congresso. 

Três pontos impedem até o momento o 
consenso entre as entidades: a forma de 
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autorização do Congresso, a licitação, e 
os requerimentos protocolados antes da 
promulgação da Constituição de 1988. 
O DNPM e o Ibram entendem que a 
autorização do Congresso deve ocorrer 
uma única vez para pesquisa e lavra. 
Justificam que a dupla autorização, uma 
para pesquisa, outra para lavra, 
desestimula o investidor, que correri.r o 
risco de realizar a pesquisa, e depois 
não ser autorizado a realizar a lavra. 
Este risco as empresas não querem 
correr. Porém este argumento é falho, 
pois só é possível dimensionar a lavra 
depois de concluída a pesquisa. 

O Ibram também é contra a proposta 
de licitação, por entender q'1e deve. 
continuar a sistemática atual, onde 
quem requer primeiro teria o direito a 
realiz.ar a _pesquisa e a lavra. Por essa 

razão entende que os requerimentos 
protocolados antes da promulgação da 
Constituição estão valendo, e devem ser 
respeitados. 

As entidades indigenistas e a Conage 
temem que prevalecendo o requerimento 
anterior a 1998, a nova lei possa perder 
sua eficácia, pois estará firmando novas 
regras para uma situação já consumada. 
Nesta situação as comunidades indígenas, 
não teriam alternativas para negociar 
melhores vantagens com as empresas 
interessadas no desenvolvimento da 
atividade em suas terras. Dai a 
importância da lfoítação, onde o vencedor 
é aquele que oferece a melhor proposta, 
além de ser um processo transparente de 
seleção dos interessados. 

Secretariado Nacional do CJMl 
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Comissão teve boa atuação, apesar 
da maioria ausente � 

Os parlamentares da Comissão de

Meio Ambiente e Minorias da 
Câmara dos Deputados, em sua 
maioria, continuam não percebendo 
a importância da presença e 
participação nas discussões e 
aprovação dos projetos que lá se 
encontram. Somente com muito 
esforço por parte do presidente, 

aputado Marco Penaforte ( PSDB
"'f'!E), e dos assessores, foi possível 

conseguir quórum para votação de 
importantes proposições relativas à 
questão ambiental e indígena Além 
disso, podemos apontar outros 
fatores que colaboraram para a 
ausência parlamentar: a CPI da

Corrupção e as sucessivas 
co vocações extraordinárias da 
Câmara e do Congresso revisionai. 
( ver Quadro ao lado). 

Apesar da baixa presença de 
deputados, matérias importantes 
foram votadas. Entre elas podemos 
citar: PL nº 145/91 do deputado 
Francisco Rodrigues (PTB-RR), que 

�sta a eficácia da Portaria nº 580, de 
• de novembro de 1991, do

ministro da Justiça, que declara
como posse permanente do grupo
Yanomami uma área de 9 milhões e.
400 mil hectares. O Deputado
Sidney de Miguel(PV-RJ) fez um

parecer pela rejeição que foi
aprovado por unanimidade. Oou-o
projeto importante aprovado na
Comissão este semestre foi o de

número 272/93, que aprova o texto
da Convenção sobre Diversidade
Biológica, assinada durante a
Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a . Eco-92,
reali.2.ada do Rio de Janeiro.

É importante salientar a 
participação efetiva do atual 
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presidente desta Co�o na 
apuração da chacina Yanomami e a 
continuidade de uma relação aberta e 
demoaática com os diveisos setores 
da sociedade civil organàada. Isto 
consolida uma disposição 
permanente de diálogo entre o Poder 
Legislativo e a sociedade civil, 
dentro da temática ambiental e 
indigeoa 

Convenção 169 

daOITchega 
ao Senado 

A Coovmç:ão 169 da OIT, que 
trata dos povos indígenas, chegou ao 
Senado Fedenl e mm oomo relator o 
smador Jarbas � (PPR-PA). 
É possíYe1 que seja aprovada ainda
este ano. Caso isto ocona. 
automaticamente. se baDsfoona nwn 
decn:to legislativo, Dão �taodo 
de bomologação presideocial 
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Uma AÇÃO pra valer 
O Movimento Ação da 

Cidadania Contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida já é uma 
realidade nacional com cente
nas de comitês espalhados 
pelos mais diversos e distantes 
municípios. Em cada Estado 
foi criado pelo menos um 
comitê regional ou estadual e, 
diariamente, a Secretaria Na
cional da Ação da Cidadania 
registra a criação de outros. 

A campanha que começou 
com a valorização da soli
dariedade, através da doação e 
distribuição de alimentos, 
recolheu em todo o país mais 
de 50 mil toneladas de comida. 
Agora, em sua segunda fase, está 
discutindo formas de geração de 
empregos, necessidade de reforma 
agrana e a democratização da 
renda. Esse é o processo natural 
para a solução da miséria no 
Brasil. 

Diagnóstico 

Um importante projeto 
aprovado pelo coletivo do Movi
mento Pela Ética na Política vem 
sendo desenvolvido por diversos 
comitês. É o diagnóstico nutri
cional das crianças de O a 5 anos, 
batizado de projeto "Criança con
tra a fome e pela vida". A pro
posta deste projeto é definir 
através, desta pesquisa, um perfil 
confiável para a definição de 
políticas que possibilitem a 
reab!litação nutricional de todas 
essas crianças. 

Conferência 

nistérios e outras entidades go
vernamentais envolvidas na 
Campanha. Nesta ocasião foram 
aprovadas resoluções para 
agilizar o processo de organiza
ção das conferências municipais 
e regionais. 

Consea 

Do lado governamental, o 
presidente Itamar Franco, ao 
criar o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar-CONSEA1 

deu imporlante contribuição na 
divulgação e descaracterização 
político-partidária da Cam
panha. O CONSEA é o espaço da 
parceria - sociedade civil e go
verno federal - que vem sendo 
usado ativamente pela sociedade 
civil, na proposição para ações 
governamentais. V em obtendo 
êxito no acompanhamento dos 
programas do governo federal, 
fazendo a análise permanente do 
Orçamento da União. 

No dia 26 de novembro, foi Os mais importantes resulta-
realizada a Pré-Conferência Na- dos desta parceria são: o Pro
ciona/ de Segurança Alimentar, grama de Distribuição Emer
com a participação de cerca de gencial de Alimentos - PRODEA, 
100 pessoas, representantes de que vai distribuir oito milhões e 
diversos comitês re�onais, mi- 200 mil cestas básicas para os 

12 

flagelados da seca no Nordeste, 
com acompanhamento da so
ciedade civil; a Reforma Agrária -
o CONSEA, desde sua primeira
reunião vem discutindo os recur
sos orçamentários destinados para
a Reforma Agrária, acompa
nhando os novos assentamentos,
cobrando as metas propostas pelo
INCRA, intermediando Junto ao
presidente Itamar nos casos onde
existem conflitos de ocupação,
como ho conflito ocorrido em J,Getulina. e 

O objetivo da Ação da Cidada
nia não é substituir o Estado em 
suas tarefas básicas. Ao contrário, 
mobilizar a sociedade para que ela 
formule alternativas viáveis, obri
gando o Estado a cumprir o seu 
papel. É evidente que muito ainda 
há para ser feito. No caso concreto 
da fome a Conferência Nacional 
de Segurança Alimentar, certa
mente, será um passo importante 
que contribuirá para a construção 
de um pensamento renovador, re
definindo novos caminhos e prio
ridades. 
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• D ECONOMIA

A crise que 
parou o pais 

O Plano Eliseu Resende ficou conge
lado por denúncias de favorecimento à 
construtora Norberto Odebrecht que 
envolveriam o próprio ministro da 
Fazenda. Fêmando Henrique Cardoso 
assumiu o cargo e o país voltará a andar. 
Página 5 

Agenda 
• Debates sobre "Revisão Constitucional
e Democracia Direta", às IO horas, e 
"Um Projeto Para o Brasil", às 14 horas. 
No auditório da Reitoria da UnB, dia Iº 

de junho. Promoção do Movimento Pró 
Democracia Direta, DIAP, Decanato de 
Extensão da UnB e INESC. 

• Lançamento da revista Conllitos no
Campo/ 1992 - Luta e Sonho na Terra, da
CPT. Na Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados, dia 3 de Junho.

• Assembléia plenária <la Campanha Na
cional de Reforma Agrária. No Rio de
Janeiro, em junho.

• Fórum Paralelo de ONGs à Conferên
cia das Nações Unidas Sobre Direitos
Humanos. Em Viena, Áustria, de I O a
12 de junho.

• Conferência das Nações Unidas Sobre
Direitos Humanos. Em Viena, Áustria,
de 14 a 25 de junho.

• Semana do Migrante. Promoção do
Serviço Pastoral dos Migrantes (SP) da
CNBB. Em São Paulo, de 18 a 25 de
junho.

• Encontro Latino-Americano das Orga
nizações Indígenas, Negras e Populares.
Em Salvador (BA), de 11 a 15 de julho.

1 O EDITORIAL 

Criado o 

Ministério da Fome 

Com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o 
governo mostrou que, sob o impulso da sociedade civil (incentivada por 

Betinho ), não quer mascarar as proporções dramáticas atingidas pela fome 
no pais. Página 2 

.---------'-=------ .---------------

1 O ESPECIAL 

1 E mais,. 
Seminário ..................... 3 e 7 
Emergência ........................ 4 
Matemidade ....................... 4 

A lei de patentes 
pode atrasar o Brasil 

A manutenção da Lei de Patentes 
como está ameaça o futuro do desen
volvimento científico e tecnológico do 
país, alerta José Carlos P. Peliano. 
Página 8 

1 :--i CIDADANIA

Crime de tortura 
deve ser tipificad<? > 

A Constituição de 1988 impôs ao 
legislador ordinário a tarefa de tipificar 
o crime de tortura. Os parlamentares
devem, então, colocar o trabalho em
andamento. Pági11a 6

Assassinatos ....................... 7 
Estatuto ........................... 7 
Projetos ................... Encarte



EDITORIAL 

A f orne, o Estado e a cidadania 
Maria José Jaime (Bizéli) * 

Com a instalação do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea), no último dia 13 de maio, o governo 
brasileiro dá sinais, pela primeira vez em nossa história, de 
engajar-se de forma direta e permanente no combate à fome. 
A miséria atingiu proporções de tal modo dramáticas que foi 
preciso criar um "Ministério da Fome". Esta iniciativa é 
auspiciosa tanto por indicar uma atitude governamental de 
não mascarar a existência de um problema gritante, como por 
seu objetivo explicito e, principalmente, por sua origem e sua 
fonna organizativa. 

Não foram interesses clientelistas encastelados no Estado 
que determinaram a sua constituiçã'o, mas sim um novo e 
vigoroso movimento da sociedade civil - a Ação da 

Cidadania Contra a Fome e a Miséria e pela Vida, do 
Movimento Pela Ética na Política (MEP) -, animado pela 
batuta de um grande e incansável brasileiro - o nosso Betinho. 
O Consea é um organismo misto, formado por representantes 
da sociedade civil (indicados em sua quase totalidade pelo 
MEP) e por ministros de Estado, cabendo a sua coordenação 
ao próprio presidente da República. Trata-se de uma nova 
forma de organização cujos atores se reconhecem e, 
mantendo sua autonomia, discutem juntos e em condições de 
igualdade políticas para a resolução de problemas cruciais do 
país. 

Durante a cerimônia de instalação do Consea, no Palácio 
do Planalto, em Brasilfa, um grupo de miJitantes de um 
partido de esquerda participou ruidosamente gritando slogans 
antifome e protestando contra a adoção de medidas que 
consideravam meramente assistencialistas. Esta questão é de 
fato importante. Ela é, infelizmente, penneada de um ranço 
ideológico que aponta como legítimos e politicamente 
corretos apenas os esforços destinados a realizar reformas 
estruturais que, segundo todos os cálculos, trarão resultados 
apenas a médio e longo prazos. 

Ocorre que, tragicamente, 32 milhões de brasileiros não 
têm o que comer hoje, agora, e estarão condenados à morte ou 
às conhecidas sequelas da fome se forem obrigados a 

aguardar os prazos exigidos pelos estrategistas de médio e 
longu prazos. A ética e a mais elementar solidariedade 
humana impõe-nos a adoção de providências imediatas -
assistencialistas, sim - para reduzir o tamanho da tragédia e 
impedir que milhares de novos famintos se incorporem a esse 
imenso contingente de excluídos. 

É indiscutível, contudo, que a urgente distribwção de 
alimentos não exclui, em nenhuma hipótese, a nossa 
responsabilidade de promover as fundamentais reformas de 
estrutura que o país requer. E o ponto de partida deverá ser, 
necessariamente, a imediata implantação de m�didas de 
política econômica que ponham fim ao processo recessivo, 
criando empregos e destinando recursos para o assentamento 
das familias camponesas sem terras que encontram-se 
espalhadas por todo o país. De imediato, também é preciso 
garantir escola para todas as crianças, assistência médica 
digna para os que não têm acesso à medicina privada, 
aposentadoria decente e habitação para as populações 
urbanas. 

Já é tempo que a sociedade brasileira intensifique sua 
participação na resolução de seus problemas, assumindo o 
lugar de sujeito de sua história e superando a atitude 
confortável de atribuir à responsabilidade exclusiva do 
governo a resolução de problemas que dizem respeito à 
cidadania de cada um de nós. Tal atitude indica resquícios de 
uma cultura perversamente paternalizada pelo Estado e 
institucionalizada pela política clientelista. 

A fome e todas as formas de degradação do ser humano só 
serão superadas a partir do momento em que cada brasileiro 
adquirir e aplicar o conceito, os direitos e os deveres 
essenciais ao exercício da cidadania. A integração ativa nos 
comitês da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e 

pela Vida, que vem sendo criados em todo o país e têm como 
objetivo tratar o problema da fome nas várias instâncias já 
assinaladas, é uma forma de re-começar a trabalhar neste 
sentido. 

• Coordenadora do INESC. 

O leitor opina essa publicação é essencial para o meu 
trabalho. informativo 

tnfom,alll/o INESC - N" 34 -Ano VU -Ma,o de 1993 
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Parabenizo toda a equipe do INESC 
pela excelente edição especial do INFOR
MATIVO INESC, de abril de 1993 ... Tudo 
fornecendo ao leitor uma visão comple
mentar da compreensão parcial que fica 
para cada cidadão ao ler apenas os jornais 
diários. 

Luiz Gonzaga Moita 
Deputado federal (PMDB-CE) 

Tenho Lido o excelente INFORMA
TIVO INESC. Como cientista político, 

Gláucio Ary Dillo,, Soares 
Rio de Ja11eiro � RJ 

Após seis anos, continuamos lendo com 
interesse o INFORMA TIYO INESC. 
Agora, em Chapecó (SC), onde iniciamos 
um trabalho junto ao povo Kai,ngang. 

Alberto Capucci Filho 
CIMI Regional Sul 

Clwpecó-SC 
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ENCARTE A 

Projetos de lei em 
tramitação no Congresso

Apresentamos uma relação dos principais projetos de lei 
acompanhados pelo INESC, em tramitação no 

Congresso, segundo levantamento feito em maio. 

t) QUESTÕES AGRÁRIA E AGRiCOLA

Esses são os projetos prioritários 
acompanhados pelo TNESC nas áreas Agrária e 
Agrícola. De todos eles, o de tramitação mais 
antiga é o do deputado Ruy Nedel (PMDB
RS), que foi apresentado em 12 de outubro de 
1988. O único projeto de lei complementar é o 
do deputado Amaury Muller (PDT-RS), que 
regulamenta o processo de rito sumário de 
desapropriação para fins de rcfom1a agrária. 

CÂMARA 'Dos DEPUTi\DOS 

1) PL 1052/88 - dep. Ruy Nedel (PMDB-RS).
Dispõe sobre o crédito fundiário. Está em 
tramita9ão desde 12/10/88. Na Comissão de 
Agricultura e Política Rural (Poder Tennina
tivo), com seis projetos anexados, foi redis
tnbuído (31/03/93) ao relator, deputado Oito
Cunha (PRN-PR). Após aprovação na Agricul
tll(a, o projeto tramitará nas Comissões de 
Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.

6) 2) PL 1314/88 - dep. Ulio Souza 
(PMDB/RS). Dispõe sobre a concordata do 
mini, pequeno e médio produtor mral. Está em 
tramitação desde 05/12/88. Aprovado na 
Comissão de Agricultura e Política Rural 
"(Poder Terminativo). Foi enviado para a 
Comissão de Constituição e Justiça (10/09/92), 
sendo designado como relator o deputado José 
Thomaz Nono (PMDB-AL). Após aprovação, o 
projeto tramitará na Comissão de Economia e 
Comêrcio. 

3) PL 1637/89 - scn. Ronan Tito (PMDB
MG). Dispõe sobre o financiamento das 'ati
vidades agrícolas. Está em tramitação desde
09/03/89. Aprovado no Senado Federal, foi re
metido à Câmara dos Deputados. Está na Co
missão de Finanças e Tributação, em tramita
ção nonnal. O deputado Luiz Carlos Hauly
(PMDB-PR), foi designado como relator em 
12/09/91. Após aprovação na Comissão de Fi
nanças e Tributação, o projeto tramitará pelas
comissões de Constituição e Justiça; Econo
mia. Industria e Comércio; e Agricultura.
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4) PL 2512/89 - dep. Oswaldo Bcnder (PDS
RS). Dispõe sobre a cessão de terras públicas a
prefeituras municipais, templos religiosos e
escolas. Está em tramitação desde 13/06/89.
Estava pronto para entrar na Ordem do Dia,
com dois projetos anexos. O deputado José
Lins, líder do PDS, requereu adiamento de 
discussão (13/11/90). O projeto saiu da Ordem
do Dia e retomou à Comissão de Constituição
e Justiça (02/04/93). Está na� mão do relator .. 
deputado Tourinho Dantas (PFL-BA). 

S) PL 4581/90 - scn. Francisco RoUcmberg
(PMDB-SE). Dispõe sobre o Jimdo de refonna
agrária. Está em tramitação desde 23/06/89.
Aprovado no Senado Federal, foi remetido à

Câmara dos Deputados. Na Comissão de Pi
nanças e Tributação (Poder Tenninativo), com
três projetos anexados, foi redishibuído em 
30/04/93, tendo como relator o deputado Haley
Margon Vaz (PMDB-GO). Após aprovação na
Comissão de Finanças, o projeto tramitará
pelas comissões de Constituição e Justiça e
Agricultura.

6) PL 6129/90 - sen. Francisco Rollembcrg
(PMDB-SE). Dispõe sobre uma política na
cional de habitação mral. Está cm tramitação
desde 26/02/91. Aprovado no Senado Federal,
foi enviado à Câmara dos Deputados. Foi
aprovado (21/10/92) na Comissão de Viação,
Transporte e Desenvolvimento Urbano (Poder
Terminativo), com quatro projetos anexados.
sendo relator o deputado João Batista Motta
(PSDB-ES). Tramitará. em seguida, pelas
comissões de Finanças e Tnbutação e Consti
tuição e Justiça.

7) PL 1718/91 - dep. Neuto de Couto
(PMDB-SC). Define a utilização dos Tíllllos
da Dívida Agrária. Está em tramitação desde
25/ 10/91. A Comissão de Agricultura (Poder
Tenninativo) aprovou o substitutivo do
deputado Odacir Klein (PMDB-RS), em
22/07/92. O projeto fo.i despachado para a
Comissão de Finanças e Tributação (03/08/92)
e está com relator, deputado José Serra (PSDB
SP). Após aprovação na Comissão de Finanças
e Tributação. o projeto será encaminhado para

a Comissão de Constituição e Justiça. 

8) PL 71/89 - dcp. Amam·y Muller (PDT
RS). Projeto de Lei Complementar, que dispõe
sobre o rito sumário de desapropriação. Está
em tramitação·desde 04/04/89. Aprovado em 
09/04/92, na Câmara dos Deputados, o substi
tutivo do deputado José Thomaz Nono
(PMDB-AL). Foi encaminhado ao Senado
Federal, em julho/92, e aprovado em 12/05/93,
o substitutivo do relator, senador Alfredo
Campos (PMDB-MG). Retornou à Câmara
para votação final. Está, em regime de urgên
cia, na Ordem do Dia.

9) PL l081/91 - dep. Valdir Ganzcr (PT-PA).
Apresentado em 11/06/91 Regulamenta a lei
que instituiu os Fundos Constitucionais (FNO,
rNE e FCO). dispondo sobre a concessão de
financiamento mral aos mini. médio e
pequenos produtores rurais. Está na Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior. desde
11/05/93. Relator: deputado João Rodolfo
(PDS-MA). Tramitará, também, pelas
comissões de Agricultura. Finanças e Consti
tuição.

10) PL 1864/92 - dep. Luci Choinacki (PT
SC). Institui a licença (salário) maternidade às
trabalhadoras rurais. foi aprovado nas comis
sões tle Constituição, Trabalho e Seguridade.
Estava para ser votado em plenário, mas um 
problema de alíquota da Previdência Social fez 
o projeto retomar à Comissão de Seguridade.
Relator: Geraldo Alckmin (PSDB-SP),

SENADO FEOERAL 

J) PL 1714/91 - dep. Rita Camata (PMDB
ES). Define a pequena e média propriedade
mral. Está em tramitação desde 13/3/89. Tem
três projetos anexados. Aprovado na Câmara
dos Deputados, foi remetido ao Senado
Federal, cm 23/10/91. Tramitação nonnal.
Relator: senador Alfredo Campos (PMDB
MG). 

DIREITOS HUMANOS 

Os projetos não estão avançando muito em 

A 



sua tramitação. A regulamentação Ido artigQ 5° 
da Constilllição Federal em questões de 
direitos humanos conta com muitos projetos. 
Porém, o Congresso não votou quase nada 
relativo à regulamentação. É pouco provável 
que isto venha a acontecer antes da revisão; 
embora existam pessoas se esforçando para 
garantir o mínímo possível. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

1) PEC 107/82 - CPI do Extermínio de Cri
anças. Dá nova -redação aos artigo 60 da
Constituição, dispondo sobre custeios de
repasse de verba pública aos governos estadual
e municipal que não implementarem as medi
das de proteçã.o à crianya ou adolescente. Está
na Comissão de Constituição e Justiça, com
recurso da deputada Rita Camata (PMDB-ES)
solicitando que esta proposta seja apreciada
pelo plenário.

2) PL 2806/92 - CP[ do Extenninio de Cri
anças. Institui o Código Nacional de Porte de
Artnas. Vai a plenário para discussão em turno
único. Está sendo examinada uma questão de
ordem levantada pelo deputado Gastone Righi
(PTB-SP). solicitando um novo exame do pro
jeto pela Comissão de Justiça.

3) PL 2673/92 - dep. Sérgio Arouca (PPS-RJ).
Proíbe a cobrança de qualquer valor para fins
de inscrição em concurso público, incluindo
esse ato como -necessário para o exercício da
cidadania (inciso LXXVIL do arl. quinto).

4) PL 3520/89 - dep. Paulo Paim (PT-RS).
Dispõe sobre o acesso da mulher ao mercado
de trabalho e institui uma política de igualdade
de oportunidade. Regulamenta o inciso XII do 
artigo quinto e o inciso XX do artigo sétin10 da 
Constituição. Foi desarquivado e encontra-se
na Mesa Diretora.

5) PL 4 I 63/89 - dep. Konder Reis (PPR-SC).
Assegura o livre exercício dos cultos reli
giosos. de acordo com o inciso VI do arligo
quinto.

6) PLS 259/89 - Da Comissão Diretora do 
Senado Federal. Regula o -direito de acesso a
infonnações e disciplina o rito processual do 
"habeas-data". Está na Comissão de Consti
tuição e Justiça com parecer favorável do rela
tor, deputado José L11iz Clerot (PMDB-PB).

7) PL 4679/90 - dep. Cunha Bueno (sem par
tido-SP). Regulamenta o mandado de injunção,
de acordo com o inciso LXXJ do axtigo quinto.
Está no plenário pronto para votação, porém,
com pedido de urgência rejeitado por acordo
dos líderes.

8) PL 5788/90 - sen. Pompeu de Souza
(PMDB-DF). Estabelece diretrizes gerais da 
política urbana (Estatuto da Cídade). Contínua
tramitando nas Comissões de Desenvolvimento
Urbano, Economia e Meio Ambiente. Foi feita
1llt1a tentativa de at•diência pública no dia 13
de maio, que acabou sendo desmarcada. Estão
acontecendo negociações para a formulação de
um parecer comun1 das três comissões.

B 

ENCARTE B 

9) PL 2710/92 - Iniciativa popular. Cria o
Fundo Nacional de Moradia Popular. Continua
na Comissão de Desenvolvimento Urbano com 
o relator, deputado Carlos Santana (PT-RJ).

SENADO FEDERAL 

1) PL 2802/92 - CP! do Ex1ennínio de Cri
anças. Altera a CLT, dispondo sobre o auxilio
creche de três fonnas: creche estabelecimento,
creche convênio e creche reembolso. Já
aprovado na Câmara, encontra-se agora na
Comissão de Assuntos Sociais, aguardando
parecer dQ relator, senador Odacir Soares
(PFL-RO).

2) PL 2803/92 - CPI do Extenuinio de Cri
anças. Restringe a� atividades das empresas de
segurança privada. Aprovado na Câmara,
aguarda parecer da Comissão de Assuntos
Sociais. Relator: senador Jutahy Magall1ães
(PSDB-BA).

3) PL 2805/92- CPl do Exlenníuio de Cri
anças. Detennina recurso de oficio das sen
tenças concessivas de adoção de 1llenor por
estrangeiro residente ou domiciliado no exte
rior, isto é, a criança não poderá ser adotada
até que o processo seja totalmente concluído.

4) PLS 290/91 - sen. Louremberg Rocha (PTB
Mn. Altera a Lei 7.210, de li de julho de
1984 (Lei de Execução Pena[). Está na
Comissão de Constituição e Justiça. Relator:
sen. Diva)do Suruagy (PFL-AL).

5) PLS 316/91 - sen. Odacir Soares (PFL-RO).
Define os casos de identificação criminal
previstos no inciso L Vlll do artigo quinto. Está
na Comissão de Constituição e Justiça. Rela
tor: senador Mansueto de Lavor (PMDB-PE).

6) PLS 354/91 - sen. Nelson Wedekin (PDT
SC). Regulamenta a concessão das ações de
habeas-corpus e habeas-data, de acordo com o
inciso LXXVll do artigo quinto. Na Comissão
de Constituição e Justiça. Relator: senador
Mansueto do Lavor (PMDB-PE).

QUESTÃO INDÍGENA 

Nesta área, os principais projetos em trami
tação são os gue tratam do Estatuto do Índio, 
demarcação e mineração em terras indígenas. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

J) PDL 170/92 - dep. Jair Bolsonaro (PDC-RJ).
Revoga a portaria do Ministério da Justiça que
demarcou o rerritório Yanomami. Em trami
tação na Comissão de Meio Ambiente. Relator:
deputado Sidney de Miguel (PV.RJ).

2) PL 2160/92 - Execulivo FederaL Dispõe
sobre o Estatuto do lndio. Apensado ao PL
2057/91.

3) PL 2619/92 - dep, Tuga Angerami ÇPSDB
SP). Dispõe sobre o Estatuto do lndio. Apen
sado ao PL 2057 /9 I. 

4) PL 2057/91 - dep. Aloizio Mercadante (PT-

SP). Dispõe sobre o Estatuto das Sociedades 
Indígenas. Tramitando na Comissão Especial. 
Redistribuído ao relator, deputado Luciano 
Pizzatto (PFL-PR). 

5) PDC 237/93 - Câmara dos Deputados,
Comissão de Relações Exteriores. Dispõe
sobre a aprovação do texto da Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho
sobre Povos lndigenas e Tribais em países 
independentes (Convenção que revisa 
parcialmente a ConvençãQ I 07). Aprovação
unânime do paxecer do deputado Fábio
Feldmaon (PSDB-SP) na Comissão do Meio 
Ambiente. Em tramitação na Comissão de 
Constituição, Justiça e de Redação. Relator:
deputado Átila Lins (PFL-AM).

6) PDC 145/91 - dep. Francisco Rodrigues
(PTB-RR). Susta a eficácia da Portaria n• 580,
de 15/11/91, do ministro da Justiça, gue
declara como posse permanente do grupo indí-
gena Yanomami a área que especifica. Novo .�)despacho à Comissão de Defesa do Consumi-
dor, Meio Ambiente e Minorias, Comissão de 
Defesa Nacional e Con1issã.o de Constituição, 
Justiça e de Redação. 

7) PL 696/91 - dep. Tereza Jucá (PDS-RR).
Estabelece prazo e normas para a identificação
de todas as áreas indígenas do país. Deferido
oficio 536/9 J, da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, solici
tando a apensação deste ao PL 4881/90.

8) PL 1700/89 - dep. Rita Camata (PMDB-ES).
Dispõe sobre a exploração de riquezas no ter
ritório indígena, na fonna do artigo 231, pará
grafo terceiro. da Constituição. Anexado ao PL
1561/89.

SENADO FEDERAL 

J) PL 4881/90 - Comissão Diretora do Senado
federal. Dispõe sobre demarcação das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios e dá 
outras providências. Poder tenninaLivo nas • comissões. Em tramitação na Comissão de 
Meio Ambiente. Parecer co.ntrário da relatom, 
deputada Socorro Gomes (PCdoB-PA), e fa

vorável ao apensado com substitutivo. Vista 
conjunta aos deputados Tuga Angcrami 
(PSDB-SP) e Fábio Feldmann (PSDB-SP). 

2) PLP 260/90 - Comissão Diretora do Senado
Federal. Define a Hipótese de Relevante
Interesse Público da União para fins previstos
no art. 231, parágrafo sexto, da Constituição
Federal. Em tramitação na Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
parecer favorável do relator, avocado pelo
deputado Toga Angerami (PSDB-SP).

3) PL 4916/90 - sen. Severo Gomes (PMDB
SP). Dispõe sobre mineração em terras indíge
nas e dá outras providências. Tem poder tenui
nativo nas comissões. Tramitando na Comis
são de Minas e Energia, redistribuído ao 
relator, deputado Marcos Lima. Onze projetos
apensa dos.
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OPINIÃO 

Setor ambiental 

Da denúncia à maturidade 
Lucía,io Pizzatto * 

Um dos maiores problemas do 
setor ambiental brasileiro, hoje, é a 
falta de políticas específicas de 
curto, médio e longo prazos. Tanto 
no âmbito federal, quanto no es
tadual e municipal, há dificuldades 
para estabelecer ou simplesmente 
inexistem articulações institu-

' cionais sóHdas, que permitam a 
f;> execução de ações eficientes. Esta 

realidade ficou muito clara nos de
bates ocorridos no 1I Seminário 
Sobre Diretrizes de Ação Para o 
Meio Ambiente, realizado nos dias 
4 e 5 de maio, na Câmara dos 
Deputados, envplvendo parla
mentares, representantes do 
governo e de organizações não
govemamentais. 

Uma conta banal mostra como o 
Poder Executivo têm agido, no 
mínimo, desatentamente, em re
lação ao setor: para cada US$ 1,00 
destinado à determinada atividade, 
apenas US$ 0,10 alcança o seu 

• objetivo. Um desperdício que es-
1 pelha o quanto a máquina tec
nocrática está ultrapassada e en-
volvida num imbróglio legal.
Atualmente, a legislação do país
faz exigências incompatíveis com a
nossa realidade social e, conse
qüentemente, enfrenta obstáculos
para a sua aplicabilidade.

Outro sintoma da ineficiência
estatal é o nível em que se encon
tram as relações do governo
brasileiro com agências interna
cionais de financiamento. Há re
cursos volumosos disponíveis.
Mesmo assim, vanos contratos
firmados entre o Brasil e estas
agências não estão sendo devida-
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mente cumpridos. Ou, o que é mais 
grave ainda, por falta de empenho 
do governo, não chegam sequer a 
ser viabilizados. Os financiadores 
ficam, assim, abanando com o 
dinheiro, enquanto o setor ambien
tal enfrenta problemas sérios de 
recursos sempre necessários num 
país de proporções continentais. 

Ao radiografar este quadro, o II 
Seminário Sobre Diretrizes foi um 
avanço. Mas ainda ficou longe de 
firmar um verdadeiro pacto de 
cooperação entre as ONGs e os 
órgãos de governo. Os debates 
limitaram-se a girar em tomo dos 
erros e acertos. O canal para nego
ciar este pacto foi aberto, é ver
dade, mas de forma tímida. 
Concretamente, ele ainda é muito 
frágil. 

Mais significativa foi a 
demonstração de maturidade de to
dos os lados. Entre o governo, 
como entre as ONGs, mudou a 
postura: caiu por terra a insistência 
nas simples denúncias. O forte foi 
a apresentação de sugestões para 
reverter a prática de atos prejudi
ciais à natureza. Cada um dos 
segmentos participantes do 
Seminário assumiu parcela de 
responsabilidade pelas falhas, 

comprometendo-se a cobrar o en
volvimento mais direto de poten
c1a1s integrantes desta contínua 
batalha pelo meio ambiente do 
país. 

Nesta nova fase do movimento 
ambientalista, precisamos, então, 
centrar nossos esforços na inte
gração das funções soc1a1s e 
econômicas. Privilegiar o meio am
biente, o homem que com ele con
vive respeitosamente, de maneira 
que a qualidade de vida dos dois 
seja reciprocamente alimentada. E 
lhes direcionar atividades e recur
sos econômicos que, sempre, 
mantenham este equilíbrio. Só as
sim obteremos benefícios ecológi
cos abrangentes. 

A partir do Congresso Nacional, 
o II Seminário Sobre Diretrizes de
Ação Para o Meio Ambiente
mostrou em que nível estamos,
quanto ainda temos que avançar
para alcançar os patamares hoje
ainda circunscritos ao campo das
idéfas. O mais importante é o que o
alerta foi feito. Vamos, agora, ar
regaçar as mangas.

• Deputado federal do Pf'L.PR e vice-presideo1e da 

Comissão de Defesa do Consumidi;,r, Meio Ambiente 

e Minoria$ dn C.irnar::i dos Depurados. 
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TERRA 

Reforma Agrária 

Um programa de emergência 
atendimento deste programa 
mínimo. Otimista, o presi
dente do rNCRA ainda 
aposta na aprovação de 
créditos suplementares. 

,

..... 

. ·. · ...... · ) , , 
··:··: •:: -:·

Este ano, o Instituto Na
ciooaJ de Colonização e Re
forma Agrária (Incra) 
preparou o Programa Emer
gencial de Reforma Agrária. 
Foi a saida encontrada pelo 
presidente do órgão, Os
waJdo Russo, para iniciar 
uma ação efetiva que bene
ficie, no futuro, as 12 
milhões de fanúlias sem terra 
do país. A proposta de Russo 
é de um realismo incomum 
diante das freqüentes crises 
do governo: seu programa 
prevê o assentamento de 20 
mil novas famílias este ano e 
de outras 100 mil em 1994. 
Só que o orçamento da União 
não destinou os recursos su
ficientes nem mesmo para o 

Assim, para não come
termos a injustiça de uma 
crítica aritmética da meta 
prevista (O, 17% frente à de
manda de 12 milhões de 
familias), concordamos com 
Oswaldo Russo, reconhe
cendo que objetivos ambi
ciosos - que, muitas vezes, 
pautaram o passado - servem 
mais para desacreditar o 
[nstítuto, do que para fi.nnar 
a sua imagem de órgão 
executor da reforma agrária. 
O atual presidente acredita 
que a execução de uma meta, 

mesmo tímida, recompõe 
parte da credibilidade perdi
da ao longo de sucessivos 
governos. 

O INESC, enquanto organi-
zação não-governamental � 
que busca defender melhores 
condições de vida para as 
camadas excluídas da popu
lação brasileira, não pode 
deixar de apoiar o programa 
emergencial e qualquer das 
decisões políticas necessárias 

Estado participa da 
violência no campo 

Nos embates por questões de terra, 
"o Estado brasileiro é culpado, não só 
por omissão e conivência, mas por 
participar ativamente da violência no 
campo". A acusação está inscrita na 
revista Conflitos no Campo//992 - Lula
e Sonho na Terra, da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), que será lançada, com 
o apoio do INESC, no dia 3 de junho,
na Comissão da Agricultura da Câmara
dos Deputados.

Em 1992, segundo ·a CPT, houve 81 
oc\Jpações de terra envolvendo 15.538 
famílias, o que representou um total de 
361 regiões de conflito com a 
participação de 154.223 pessoas, em 
áreas que, juntas, somam 5.692.21 l 
hectares. Explodiram, assim, 433 
conflitos, gerando 164 ameaças de 
morte, 47 tentativas e 46 assassinatos. 

De acordo com a revista. o aparato 
policial foi acionado 130 vezes ao 
longo de L992, para despejar os 
lavradores de suas terras. Na 
esmagadora maioria dos casos, esta 
mobilização resultou na prática de atos 
violentos contra as familias e, em 17 
intervenções. as ações foram em 
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A possibilidade de 
obtenção de créditos suple
mentares está concticionada à 
uma eficiente articulação 
parlamentar e à própria 
situação conjuntural do país. à sua execução. 

conjunto com pistoleiros e fazendeiros. 
Mas o terror não parou por aí: em 

1992, foram registrados l 8 casos de 
trabalho escravo no campo, envolvendo 
16.442 pessoas, entre mulheres e 
crianças. Este número é três vezes 
maior do que o registrado em 1991, 
quando aconteceram 27 casos. 
envolvendo 4.883 pessoas. 

A leitura dos dados sobre os crimes 
perpetrados no campo produz um 
sentimento de vergonha e revolta, 
aJimentadas ainda mais pelo trágico 
balanço final da CPT. Foram atingidas 
pelas mais variadas formas de violência 
185.996 pessoas. Mais de 700 famílias 
tiveram suas casas destruídas, 1.040 
famílias tiveram suas roças arrasadas e 
mais de 1.600 famílias tornaram-se 
vítimas de expulsão arbitrária da terra. 

Salário-Maternidade 

O projeto de lei que dispõe sobre o 
salâtio-maternidade para as trabalhadoras 
rurais (meeiras, parceiras, pescadoras, 
arrendatárias e garimpeiras) foi retirado de 
plenário no momento de ser votado, para 
ser adaptado à Lei da Previdência Social 
O projeto retornou à Comissão Je 
Seguridade e Família da Câmara dos 
Deputados e está nas mãos do relator 
deputado Geraldo Alckmin (PSDB-SP). 

O projeto foi apresentado pela deputada 
Luci Choinacki (PT-SC) em 1991, mas, já 
naquela época, foi anexado à Lei da 
Previdência Social, que estava eru 
tramilação. Após a aprovação da Lei, o 
presidente Collor vetou o artigo que esta
belecia o salário-maternidade. Em 1992, a 
deputada reapresentou o projetu ateuJendo 
à soLicilàção do grupo Arl1culação dos 
Movimentos de Mulheres O projeto 
tramitou e foi aprovado, com substitutivo, 
nas com1ssoes de Constituição, de 
Trabalho e de Seguridade, até ser 
encamillbado ao plenário e entrar na pauta 
de votação. Só que precisava ser ajustado à 
Lei da Previdência. 

O grupo Articulação dos Movimentos 
de Mulheres já conversou com o ministro 
Antônio Brito, que deu o seu apoio ao 
salário-maternidade. Também foi ao 
relator Geraldo Alckmin, que se 
comprometeu a apresent11r seu parecer no 
prazo de quinze dias. 
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ECONOMIA 

Mal chegou a ser anunciado, o Plano Eliseu Resende ficou congelado por denú1:cias de 
favorecimento à construtora Norberto Odebrecht que envolveriam o próprio ministro da Fazenda, 

relata Ribamar Oliveira*. Em meio a mais grave crise do governo Itamar Franco, o chanceler 
Fernando Henrique Cardoso acabou substituindo E/iseu. Agora, o país deve voltar a andar. 

A história de uma crise 

• Jornalista da Agência Estado. 
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CIDADANIA 

Tortura, nunca mais 
Márcio Gontijo* 

Em qualquer lugar, a 
qualquer tempo, a tortura 
deve ser abolida. No Brasil, 
a Constituição de 1988 
impôs ao legislador, or
dinário a tarefa de tipificar 
o crime de tortura. Agora,
entidades de defesa dos
direitos humanos querem
ver a questão resolvida de
uma vez por todas: tortura,

nimca mais. 

Há wn consenso teórico, interna
cional, de que a integridade física da 
pessoa humana deve ser preservada. O 
artigo 5° da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948, é taxa
tivo: a tortura é inadmissível. O dis
curso, porém, tem que corresponder à 
ação, sob pena de se estabelecer o 
reinado da hipocrisia. Um risco que 
continua pairando sobre o Brasil. Afi
nal, a abolição da tortura consta das 
Cartas Constitucionais do país desde 
1824 (art. 179, XIX). Só que, de lá para

cá, muitos porões obscuros fun
cionaram à base de choques elétricos ou 
outros "requintes" do gênero em fla
grante desrespeito à vida humana. 

A Constituição de 1988, feita ainda 
sob o impacto de um regime mão-de
ferro recente, proibiu, novamente, a. 
tortura. O seu inciso XLIU; artigo 5o., 
diz que "a lei considerará crimes lnafi
ançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, po
dendo evitá-los, se omitirem". O Brasil
também é signatário, desde fevereiro de
1991, da Convenção Contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, adotada
pela ONU em l'.)84. Todavia, enquanto
este crime não for regulamentado por
lei ordinária, simplesmente não existirá
como tipo penal.
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Se, no ordenamento jurídico, estão 
previstos os crimes de lesão corporal e 
correlatos, por que a criação de mais 
um tipo penal específico? Aqui a Carta 
de 88 mostrou-se sábia. A tortura não 
pode ser concebida apenas como "toda 
a prática de medidas de cunho físico ou 
moral que ofendem acentuadamente a 
integridade humana", como definiu 
Celso Ribeiro Bastos em Comentários à

Constituição do Brasil. Falta nesta 
definição o elemento subjetivo, tão 
importante no Direito Penal. 

Na prática da tortura, o agente 
procura mais do que uma mera lesão 
corporal ou do que a morte. Tem por 
fim imediato a dor extrema da vítima e, 
por fim mediato, atingir sua liberdade 
ou vê-la despida de sua dignidade hu
mana. Quer desrespeitar o que a pessoa 
tem de mais sagrado, talvez até mais do 
que a própria vida. O torturador não se 
conforma com a expressão da liberdade 
(muitas vezes, polítíca, outras, de dizer 
ou não dizer alguma coisa) e da 
dignidade do torturado. Ao invés de 
respeitá�lo por isso, desrespeita o ainda 
mais. 

A importância da previsão específica 
do crime de tortura então se evidencfa, 
já que a legislação, no caso, deve ter 
por escopo salvaguardar valores in
comensuráveis da realidade humana: a 
liberdade e a dignidade. "Nossa maior 
segurança está na preservação de nossa 
liberdade. Nós não somos livres porque 
somos fortes: ao contrário, somos fortes 
porque somos livres", bem lembra 

David Fellman em Os 

Direitos do Acusado (Tbe 

Rights of the Accused). 
Os argumentos são, 

assim, sólidos e inatacáveis: 
a tortura, tão aplicada ainda 
hoje a pns10neiros ou 
detentos, tem que tenninar de 
uma vez por todas, para 
sempre. A Constituição de 
1988 tem que ser acatada já. 
Aos parlamentares do 
Congresso Nacional deve ser 
cobrada esta tarefa. Cabe a 

eles, finalmente, colocar em andamento 
o trabalho (atualmente paralisado) de 
regulamentação constitucional, de pre
visão de uma espécie de crime que,
nunca mais, deve constar das páginas
da História.

• Advogado e diretor juridico da Seção Brasilcirn da 
Anistia Internacional. 

Juízes apóiam 
o Estatuto
da Criança

Por unanimidade, a Assembléia 
Geral da Associação dos Juízes do ruo 
Grande do Sul (Ajuris) aprovou 
moções de apoio ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Numa 
reunião realizada em abril, para 
discutir propostas para a revisão 
constitucional, os juízes defenderam a 
manutenção do Estatuto, decidindo 
levar esta proposta à Associação de 
Magistrados do Brasil. 

Na Vara da lnrancia e da Juventude 
de Porto Alegre, a experiência dos 
juízes com o Estatuto tem 
''demonstrado eficácia, tanto nos 
feitos de natureza cível como 
infracional". As propostas da Ajuris 
para a revisão coincidem com as já 
elaboradas pelo grupo de redação do 
Fórum de Defesa da Criança e do 
Adolescente (DCA). 
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ÍNDIOS E MEIO AMBIENTE 

II Seminário ambiental 
indica nova política 

N os dias 3 e 4 de maio, foi
realizado, na Câmara dos Deputa

dos, o II Seminário Diretrizes de Ação 
Para o Meio Ambiente no Brasil, para 
formular um documento indicativo de 
uma nova política ambiental brasileira. 
A participação foi muito significativa: 
além de 30 deputados, cerca de 250 
entidades, entre governamentais, não
governamentais e instituições acadêmi
cas. 

Promovido pela Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Mi

Aorias da Câmara, com o apoio do IEA,
"WJSPN, NDI e INESC, e patrocínio da 

Fundação Konrad Adenauer, Oxfam, 
Christian Aid e WWF (Fundo Mundial 
Para a Natureza), seu objetivo foi o de 
consolidar as discussões ocorridas no I
Seminário, feito em novembro do ano 
passado. Agora, os alvos principais 
foram a revisão constitucional, a regu
lamentação da legislação ambiental, as 
alianças possíveis com os poderes 
constituídos e entre as diversas instân
cias dos movimentos ambientalistas e 
sociais. 

Em tomo destes temas, as discussões 

foram produtivas, viabilizando a elabo
ração do documento, gue deverá ser 
divulgado, tanto no Brasil como no ex
terior, no final do semestre. Entre os 
pontos que constarão dos documentos, 
adiantamos: 

* A abertura do movimento ambien
talista para estabelecer uma aliança cotn 
outros setores progressistas da so
ciedade, objetivando a manutenção das 
garantias sociais e direitos individuais e 
coletivos da Constituição Federal no 
processo de revisão marcado para 
outubro; 

* A defesa da manutenção dos
capítulos constitucionais referentes às 
questões ambiental e indígena; 

* A maior participação da sociedade
civil nos colegiados tipo Conama, 
FNMA, etc, e em quaisquer outras 
instâncias decisórias do Poder Execu
tivo relacionadas à área ambiental; e 

* O fortalecimento do Fórum
Brasileiro de ONGs e Movimentos So

ciais para o Meio Ambiente e Desen
voJvimento, que apoiou e absorveu todo 
o processo de elaboração deste evento
como uma atividade própria.

Ecologistas assassinados no Brasil 
Dia 28 de abril. Barra do J11cu, 

alf lll1icipio de Vila Velha, Espírito Sa11to,
.. ois tiros são disparados e 

prop1>sitadahle11te atingem, 11a garga11ta 
e 110 ouvido, o biólogo Paulo Cézar 
Vi111ta, 37 a11qs, ativista do 111ovi111e11to 
amhie11talista do estado. 

Dia 2 de maio. Ama/do Deocídio 
Ferreira., 47 a11os,preside11te do 
Si11dicato Rural de Eldorado dos 

Carajás, sul do Pará, dormia 
placidame11te eit1 sua casa até ser 
morto. A 11oite e11cohriu mais 11111 

assassi11ato. 

Mais uma vez, a democracia, o sonho de uma sociedade mais justa, a defesa do meio 
ambiente, foram vitimados. Os crimes permanecem impunes. Continuam faltando no país 
autoridàdes como a corajosa juiza Denise Frossard que, finalmente, mandou para a prisão 
os grandes contraventores do Rio de Janeiro. Mas, não desistimos: cobramos justiça para 
estes crimes e todos os outros que, ao caírem no esquecimento, inflacionam o baú da ver
gonha, do descaso e da incompetência nacionais. Para não falar da corrupção pura e sim
p1es. 

O corpo de Paulo Vinha foi encontrado sobre a areia. Ao redor, sua máquina fotográ
fica, carteira e documentos. Não tratou-se de um mero assalto. Ele empenhava-se na luta 
contra a extração indiscriminada de areia por grandes empresas que atuavam em Vila 
Velha e Guarapari. E ainda liderava os movimentos contra a poderosa Aracruz Celulose. 
Seu currjculo era o de um guerreiro: ex-presidente da Associação dos Biólogos do Espírito 
Santo, colaborador permanente da Greenpeace e coordenador do Fórum Estadual das 
ONGs. 

O agricultor Arnaldo Deoc[dio Ferreira era viúvo e pai de 9 filhos. Outro guerreiro: um 
defensor incansável do meio ambiente da região, uma das campeãs do pais em crimes in
soJúveis. Enquanto a violência for linguagem usual e impune, a solução de nossos proble
mas, qualquer um deles, será UDla quimera. 
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Comissão do 

Estatuto retoma 

seus trabalhos 

O deputado Luciano Pizza.to (PFL-PR) 
é o novo relator da Comissão Especial 
incumbida de aprecjar e dar parecer sobre 
o projeto de lei nº 2.057/91 , do deputado
Aloísio Mercadante (PT-SP) e outros, que
institui o novo Estatuto das Sociedades
Indígenas.

Após meses de estagnação, 
principalmente em função da salda da 
deputada Tereza Jucá (PDS-RR) da 
relatoria para assumír a Prefeitura de Boa 
Vista, a Comissão retomará seus trabalhos 
em ritmo aceterado. 

A indicação deste novo relator foi 
intensamente trabalhada pela assessoria do 
INESC junto ao Líder do PFL, Luís 
Eduardo Magalhães. E é benéfica aos 
índios, já que Luciano Pizzatto está aberto 
para reelaborar as propostas em discussão 
na Comissão e buscar, efetivamente, um 
substitutivo consensual. Tanto, que ele 
iniciou imediatamente contatos com CIMI, 
NDI e INESC, e pretende realizar 
encontros com outras entidades e 
personalidades capazes de melhorar o novo 
texto. 

As entidades apresentaram uma 
proposta de cronograma de trabalho da 
Comissão, que foi entregue a todos os seus 
membros efetivos, de forma que a 
aprovação do Estatuto do ÍUdio seja feita 
antes da próxima revisão constitucional. 
Assim, as entidades indigenistas devem 
enviar moções de apoio ao novo relator, 
que está empenhado em agilizar este 
processo. 

Criado fórum em 

defesa dos índios 

Dia 14 de maio, numa reunião con
vocada pelo CIMJ, que contou com a 
participação de várias entidades, foi 
decidida a criação do Fórum Em Defesa 
dos Direitos Indígenas. Seu objetivo é 
articular utna ampla campanha pela 
demarcação e garantia das terras indí

genas, além de organizar uma agenda de 
discussões sobre temas de relevante 
ínteresse dos índios, tais como, o novo 
estatuto e a revisão constitucional. 

Para garantir a realização das reuniões 
do Fórum na primeira sexta-feira de cada 
mês e encaminhar as propostas discutidas, 
também foi formada uma secretaria 
operacional, envolvendo, além do CIMJ, o 
CAPOIB (Conselho de Articulação dos 
Povos e Organizações Indígenas do 
Brasil), NDI, NEAZ (Núcleo de Estudos 
Amazônicos da UnB) e INESC. 
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Patentes 

Um caso de falsa modernidade 
José Carlos Pereira Pelia110 *

Ao final de abril de 1991, o então 
governo Collor enviava ao Congresso Na
cional o projeto de lei nº 824, que regula os
direitos e obrigações relativos à pro
priedade industrial. Esta nova legislação 
sobre a matéria foj feita diante da flagrante 
pressão estrangeira, notadamente do 
governo americano, para que o Brasil pas
sasse a se adequar à 11ova ordem i11ter11a
cional. 

Colocar ordem na casa significava, neste 
caso, entre as coisas mais importantes, pas
sar a (1) reconhecer patentes sobre seres 
vivos - animais, plantas e microrganismos 
- e (2) sobre produtos importados não fabri
cados JlO país pelas multinacionais aqui 
instaladas; (3) estender o prazo de vigência 
das patentes de produtos e processos, (4) 
reconhecer de imediato patentes de produ
tos nas áreas estratégicas - medicamentos, 
alimentos, fãnnacos, químicos e 
ligas/misturas metálicas - e (5) reconhecer
como patentes cfelivas, se requeridos em 
seis meses da vigência da lei, os pedidos tle
patentes apresentados no exterior para os 
produtos e processos das áreas estratégicas. 
Efeito conhecido como retroatividade da lei 
ou pipeline. 

Se cada um dos cinco pontos, tomados 
separadamente, se ajustava dentro da pro
posta neoliberal de "modernização" da 
economia brasileira, o conjunto deles re
forçava de forma definitiva os mecanismos 
legais para a sua abertura ao 1percado ex
terno. Esta era a lógica prese11le no discurso 
repetitivo que o governo vendia como sal
vação nacional. 

Somente o terceiro e o quarto pontos 
estão hoje presentes de fonna generalizada 
oas legislações patentárias dos países de
senvolvidos e de alguos menos desenvolvi
dos, assim mesmo, difereociadarnenlc. En
sina a história destes países que estes pon
tos só foram legalizados depois de atingir 
níveis de desenvolvimento garnntiodo se
gura posição na competição extema. Não 
foi, de fonna alguma, uma abertura 
collorida da economia ao feitio brasileiro. 

Por seu lllTI)O, enquanto o primeiro 
ponto só esteja parcialmente legalizado oos 
Estados Unidos e em poucos países eu
ropeus, assim mesmo com forte resistência 
de movimentos sociais, o segundo e o 
quinto pontos sobrevivem apenas na nova 
legislação mexicana, aprovada St)b às vistas 
do governo americano em troca de 
"melhores condições" na renegociação de 
sua divida externa. 

Pois bem, depois de idas e vindas das 
discussões sobre a matéria na Câmara dos 
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Deputados, passando a tramitar não mais 
como projeto de código, tal qual é váJjdo 
hoje, mas sim como projeto de lei, o relator 
da Comissão Especial, deputado Ney Lopes 
(PFL-RN), apresentou seus dois substitu
tivos. Com algumas variaçõe:s de conteúdo 
de um para o outro, os dois documentos, no 
entanto, confirmaram a posiç:ão do projeto 
original quanto aos cinco po1otos mais im
portantes. Durante o processo de der
rubada do governo Collor, a tramitação do 
projeto ficou interrompida na Comissão 
Especial, até que se retomo1u a discussão 
em março. O argumento básico que susten-

tava a retomada do processo E:ra, de novo, a 
pressão do governo americano, 
consubstanciada agora na ameaça de 
retaliações às exportações !brasileiras de 
manufaturados. Depois de Ul01 a ordo de 
lideranças, o relator apresenta um terceiro 
substitutivo, que, votado na Comissão Es
pécia!, vai para plenário. 

A comparação dos dois textos ofi
ciais que dc[UJem o processo de discussão 
da matéria nos dois al)os em 1que ela trami
tou oa Câmara dos Deputados mostra que, 
no essencial, houve timido avanço a regis
Lrar. Saiu do texto a possibilidade das em
presas importarem produtos patenteados no 
país, o qu.:, de fato, faz valer o princípió do 
instituto de patentes, que é o de conceder o 
monopólio temporário para a, produção de 
um certo invento, desde que ele seja explo
rado no território nacional. 

Sobre o patenteamento de seres vivos, 
embora seja proibido como tal no texto 
substitutivo, ele existe de 1Fato por dois 
motivos. Eru primeiro lugar, o artigo 18 
estabelece que os microrganismos serão 
patenteados, desde que utilii!'..lldos em de
tenninado processo que gere um produto 
específico. Conquanto não sejam patentea
dos isoladamente, portanto, passam a ser no 
processo que os contém. Em !fegundo lugar, 
o artigo 42 dispõe que o titular da patente
pode impedir terceiros de usatr (em sentido 
amplo) produto obtido de processo paten
teado. [sto significa que, se for uma planta,
Wl1 animal ou um mJcrorganii;mo (semente, 
célula, vírus, bactéria, etc), (> produto não 
terã livre circulação, existindo, portanto, 
como se patenteado fosse. 

O pipeline não saiu do i:exto, embora 
tenha sido modificado. A modificação con-

sistiu em ampliá-lo de um lado, estendendo 
os seus efeitos aos pedidos depositados no 
país e aumentando o prazo de seu 
reconbecimeIJto (de seis meses para um 
ano), ·e a restringi-lo de outro lado, pas
sando a valer, desde que não tenha sido 
ainda divulgado pelo órgão oficial de 
registro de patentes - na prática, esta 
condição reduz, mas não muito, a quanti
dade de pedidos que poderiam vir a mere
cer o privilégio. O balanço da ampliação e 
redução dos efeitos aponta soma zero. 

Finalmente, o prazo de vigência das 
patentes e o prazo de entrada em vigor da 
Lei para as áreas estratégicas pennanecem 
os mesmos, dependendo, entretanto, da. 
votação de destaques em plenário, que pode 
eventualmente alterá-los. 

A manutenção do texto nestes termós, 
portanto, ameaça o futuro do desenvolvi
mento científico e tecnológico do país, bem 
como a saúde competitiva de sua economia 
diante do mercado externo. Opinião 
semelliante, entre outras instituições e 
profissionais, tem o Fórum Pela Liberdade 
do Uso do Conhecimento, que congrega 
cerca de 1.500 entidades e partidos de es
querda. 

Entre os efeitos mais nefastos está a 
interrupção de muitas linhas de pesquisas 
nas áreas estratégicas pelos laboratórios 
públicos e privados, bem como nos institu-
tos de pesquisas e universidades, pelo efeito 
do pipeline e do patenteamento Je micror
ganismos, ao mesmo tempo em que muitas 
pequenas e médias empresas terão suas 
sobrevivências comprometidas pela entrada 
imediata em vigor da nova legislação. Es-

. tarão comprometidos, portanto, o emprego 
a renda e a arrecadação. Além do que os 
adicionais de preços dos produtos devidos 
aos royalties vão comprimir mais ainda os 
salários reais dos trabalhadores, dando de 
troco um aumento da inflação. 

O país estará proibido, ainda, de desfru
tar de boa parte dos produtos de sua própria 
biodiversidade, boje nas mãos de labo
ratórios e pesquisadores dos países desen
volvidos que os recolheram nas chamadas 
"missões científicas" feitas, principalmente, 
na Amazônia. 

Esta não é a modernidade q_u_c o BrasiJ 
necessita, nem a que a maioria do povo 
espera ver defendida pelos seus represen
tantes no Congresso. Espera-se muito mais 
na votação em plenário na Câmara dos 
Deputados agora e na volta da revisão a ser 
feita no Senado Federal. Precisa-se sair do 
texto possível para um texto justo. ade
quado aos legítimos interesses nacionais. 
'" Assessor da Liderança do PT na Câmnr:.i dos 

Deputados. 
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Brasília, abril de 1993. 

INESC pretende, neste ano de 
1993, sistematicamente, enviar 

a seus amigos subsídios que 
propiciem reflexões acerca de 

temas ligados à prática da 
ainda incipiente· democracia 

brasileira. 

E, também, tentar contribuir 
com textos que possam 
favorecer a formação de 

grupos de discussão, de es-
tudos. 

Comentários, sugestões, e 
críticas serão sempre bem
vindos ao aperfeiçoamento 

desta proposta. 
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A DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA 
A revisão constitucional, prevista para o 
fil�o trimestre de 1993, oferece uma opor
runidade ímpar para a criação de movimentos 
por  reformas políticas que visem 
democratizar o regime político e o Estado 
brasileiro. 

Em sintonia com a possibilidade que se abre 
de mobilização nacional em torno deste ob
jetivo concreto e tendo em vista a necessidade 
imediata de reunir setores democráticos da 
sociedade, dispersos após a luta do "impea
chment11, para uma atuação coordenada na 
revisão constitucional, faz-se necessária uma 
articulação pela democratização da política. 

Constituindo-se na oportunidade da revisão 
consti tucional,  uma articulação pela 
democratização da política poderia manter ó
seu funcionamento após o desfecho deste 
embate institucional e para além do âmbito 
?º _Congres�o Nacional, ao perseguir o ob
Jetivo, mais amplo e permanente, de 
democratizar a própria atividade política no 
país, aproveitando o impulso proveniente das 
lutas pelas ref ormas do Estado, do regime, 
dos governos e suas instituições. 

Deveriam se unir em tomo do propósito de 
democratização da política todos os que estão 
convencidos de que a prática democrática é o 
único caminho para alterar as relações de 
domlna_ção, de opressão e de exploração es
tabelecidas na sociedade brasileira. Sejam 
parlamentares, executivos, membros do 
Judiciário e do Ministério Público militantes 
partidários e de entidades represe�tativas da 
sociedade civil, participantes de movimentos 
sociais e de ONGs, acadêmicos e per
sonalidades do meio intelectual e artístico 
religiosos, profissionais liberais, homens � 
m�eres do povo, com o objetivo de cons
trwr uma rede de conexões capaz de articular 
ações conjun,tas em prol da realização dos 
seguintes objetivos gerais: 

Augusto de Franco 

1. OBJETIVOS GERAIS

1. Impulsionar movimentos por reformas
políticas no pafs;

2. Contribuir para a continuidade da luta
Pela Ética na Política;

3. Fazer pressão Interna e ºambiental" (de
f ora para dentro) nas  instituições
(públicas e privadas) visando a sua
democratização;

4. Contribuir para que os novos sujeitos
sociais emergentes na sociedade, neste
final de século, se afirmem como efetivos
sajeitos polfticos;

S. Estimular a participação democrática
das "pessoas comuns", enquanto tais, na 
política, sugerindo e ensaiando novas 
formas de organização e atuação política. 

1.1. Reformas Democráticas 

Uma articulação em torno de objetivos como 
os exp_osto! acima parte da idéia geral de que
a realizaçao de mudanças sociais num país 
como o Brasil exige reformas políticas. 
Reformas no Estado, mas também na socie
dade, uma vez que não é possível acabar com 
o "apartheid" social no país apenas através do
aparelho estatal e d e  medidas gover
namentais.

Nenhum governo, por mais legitimado 
fortalecido, bem intencionado e bem pre: 
para�o que possa ser, conseguirá enfrentar e 
solucionar os grandes problemas sociais do 
Brasil enquanto permanecerem os enclaves 
autocráticos que predominam na estrutura 
jurídico-política do regime e do Estado 
brasileiro, que impedem o fazer político 
democrático. 
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Por outro lado, tais enclaves autocráticos só 
serão ·dissolvidos pela prática democrática, se 
houver pressão popular sobre as instituições, 
participação política da sociedade civil au
tonomamente organizada sobre o Estado e o 
regime, capaz de alterar as estruturas e as 
prát icas,  avessas à emancipação dos 
marginalizados da cidadania, que ainda os 
caracterizam. 

Portanto,  as reformas políticas 
democratizantes estão na ordem do dia, como 
condição para viabilizar mudanças sociais no 
país. 

O objetivo de impulsionar movimentos por 
reformas democráticas visa a dissolução pro
gressiva dos enclaves autocráticos que pre
dominam no interior da  incipiente 
democracia brasµei.ra e que são comumente 
e falsamente justificados como exigências de 
governabilidade. Visa, igualmente, a 
construção do conceito e o desenvolvimento 
da prática da governabilidade democrática. 

Os enclaves autocráticos que ainda vigoram 
no Brasil podem ser exemplificados pelo 
acesso diferencial aos meios de comunicação 
de massa, e permanência da tutela militat e 
da  autonomia das Forças Armadas, a 
existência do Senado como câmara revisora, 
a desproporcionalidade das bancadas 
federais eleitas nos Estados, a falta de 
mecanismos que coíbam efetivamente o 
abuso do poder econômico nq pr-ocesso 
político,� existência de um Poder Judiciário 
acima dos outros poderes da RepúbJica (no 
que tang� à interpretação da Lei Maior) e 
sem mandato popular, que inventa legitimi
dade a partir do suposto saber jurídico de 
seus integrantes, o poder imperial do pre
sidente da República (para distribuir verbas 
p ú b licas, nomear e demitir dis� 
cricionariamente

1 
conceber e negar isenções, 

subsídios e créditos), a inexistência de ins
titutos democráticos de participação ( que 
tornem revogáveis os mandatos executivos e 
legislativos, submetam obrigatodamente 
matérias importantes a plebiscito, referendo 
e veto popular e an1pliem o âmbito da ini
ciativa popular de leis). 

1.2. Ética na Política 

O Movimento Pela Ética na Políti�, que 
floresceu no Brasil no segundo semestre de 
1992, teve um vitorioso desfecho poütico com 
a aprovação do "impeachment" de Collor de 
Mello, mas desarticulou-se após a posse do 
novo presidente da República e a chamada 
normalização da vida institucional do país. 

Ainda que seja discutível, do ponto de vista 
teórico, a existência de um nexo conotativo 
entre ética e democracia, é inegável que a luta 
pela democratização do Estado e da socie
dade brasileira se relaciona com a luta pela 
ética na política. Uma política "mais ética'' 
jamais emergirá desacompanhada de uma 
maior democratização da atividade política, 
ainda que esta última condição não garanta a 
efetivação daquele primeiro-objetivo. 

A continuidade de um Movimento Pela Ética 
Df Política,._q_ue deve se processar no campo 
p,róprio 4.9-.� valores, depende da sua 
articulação política com um movimento de 
democratização que opere no terreno das 
for�as pelas quais se exerce o poder na 
sociedade. A não ser que tal movimento ético 
queira se restringir a repetir um discurso 
axiológico-normativo, a uma prédica moral 
dirigida à boa consciência dos agentes 
políticos, ele tem que se exercer como 
poütíca, como política de domínio público, 
como política democratizada. 

Portanto, um dos objetivos de uma 
articulação pela democratização política 
seria o de contribuir para a continuidade da 
luta Pela Ética na Política no Brasil, abrindo 
espaço e oferecendo instiumentos para que 
esta luta incida efetivamente sobre a prática 
das pessoas, instituições e movimentos que 
pensam e fazem a política no país. 

1.3. Democratização das Instituições 

Não pode haver democratização da política 
sem democratização das instituições. Isto 
quer dizer que tanto a política praticada pelas 
instituições na sociedade, quanto o fazer 
político dentro das instituições devem ser 
democratizados. 
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Ocorre que as estruturas burocráticas e o 
funcionamento orgânico regido pela disputa' 
do poder interno que caracterizam as 
instituições estatais e pró-estatais no Brasil, 
constituem, por si só, obstáculos à atuação 
democrática. A forma piramidal pela qual 
ainda se estruturam a maioria das instituições 
públiGaS e privadas inclusive os partidos -
inviabiliza a participação, como sujeitos 
políticos, das pessoas não profissionais da 
política. 

Todavia, para alterar a dinâmica estrutural e 
funcional de tais instituições é necessário 
comb.inar um trabalho de renovação da 
cultura e da prática predominantes no inte
rior desses coletivos com a pressão exógena, 
"ambiental", da sociedade. 

Nenhum coletivo r egido por padrões 
hierárquicos, seja de natureza estatal ( como 
os governos) ou pró-estatal (como os parti
dos) se modificará internamente apenas a 
partir de iniciativas endógenas. Pois qualquer 
ação renovadora intra-institucional só será 
permitida se respeitar a "lógica do poder• 
vigente no interior das instituições. Mas ao 
''fazer o jogo" da instituição -um imperativo de 
manute nção da  sua ordem interna
reproduzem-se as práticas e as formas 
orgânicas que visam a manutenção da antiga 
ordem. 

Portanto, num movimento para democratizar 
a politica, deve-se articular formas de pressão 
internas é externas sobre as instituições, única 
forma de desconstituir sua velha racionalida
de. É por isso que um movimento deste tipo 
deve ser promovido por um novo sujeito 
político, constituí�o a partir de uma nova 
racionalidade, e não através do simples 
ajuntamento das antigas instituições já elâs
tentes. 

Uma articulação para democratizar as 
instituições -quer dizer: para democratizar o 
fazer político das instituições e o fazer 
político dentro das instituições- não pode ter 
como objetivo o enfraquecimento dessas 
instituições, mas a sua renovação. 

Uma articulação pela democratização da 
política não deveria querer tomar o lugar dos 
partidos e das entidades e, muito menos, 
querer enfraquecê-los. Mas deveria apontar 

a necessidade de uma transformação radical 
das suas atuais estruturas e práticas, no 
sentido de sua reconstituição, como 
instituições de novo tipo. 

1.4. Constituição de Novos Sujeitos 
Políticos 

Tudo indica que os novos sujeitos sociais 
emergentes na sociedade neste final de 
século, representados pelos grandes 
movimentos ecológicos, feministas, de 
minorias, de consumidores, de usuários, pela 
paz, pela "nova era", etc. -e pelas organizações 
não governamentais l igadas a estes 
movimentos- não vão fazer convergir suas 
energias mobilizadoras, renovadoras e trans
forma d oras para dentro dos partidos 
tradicionais. Tanto a estrutura horizontal 
quanto a dinâmica fluída da maioria desses 
movimentos não se coadunam com a forma 
piramidal, a burocracia e a profissionalização 
da Juta política interna que ainda ca
racterizam as organizações partidárias atuais. 

Á (mica possibilidade de articular estes 
movimentos é através de redes "orgânicas" 
que os interconectem como participantes 
autônomos. Se tais movimentos utilizam os 
partidos como intermediários para fazer valer 
seus interesses setoriais e corporativos, isto é 
apenas enquanto ainda não conseguem gerar 
novos instrumentos políticos que os con
greguem. 

Os partidos de esquerda, que pretendem 
intervir na sociedade para "dar a linha política 
correta", devem perder a ilusão de que 
C<?nseguirão algum dia unificar, globalizar e 
dirigir tais sujeitos sociais. 

As redes de ONGs e dos novos sujeitos sociais 
e elas ligados estão se constituindo como 
espécie de "meta-partidos" da sociedade civil, 
diferentemente dos partidos tradicionais que 
são, no. fundo, instituições pró-estatais. 
Através desses "meta-partidos" é possível que 
parcelas cada vez mais amplas da sociedade 
civil passem a fazer política diretamente ao 
invés de, como hoje, apenas delegativamente. 

Os partidos que percebem este fenômeno da 
emergência dos novos sujeitos sociais devem 

BrOflliq, flbril (/e, )993. 
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estimular o desenvolvimento da articuJação 
autônoma desses movimentos ao invés de 
intervir em seu seio para capturá-los, 
enquadrá-lo ou integrá-los. 

Devem exercitar a interlocução política com 
os novos sujeitos sociais, apontando para a 
necessidade de sua efetivação como pro
motores de políticas, agentes diretos e 
explícitos da política local, nacional e mun
dial, como novos sujeitos políticos enfim. 

Enquanto estes novos sujeitos sociais não se 
transformarem em efetivos sujeitos políticos 
não teremos política da e a partir da socie
dade e, portanto, não teremos democratizado 
o fazer político.

Uma articulação pela democratização da 
política deveria ter esse objetivo como um 
compromisso e uma tarefa, conectando 
aqueles participantes dos novos movimentos 
sociais que têm evitado, por vários motivos, 
entrar na política intrapartidária, mas que 
compreendem a necessidade de co,nduzir os 
coletivos a que pertencem para uma atividade 
política mais direta no plano nacional. 

1.5. Desprivatização da Política 

A atividade política direta e explícita en
contra-se hoje nas mãos de pouCc1s,pessoas. A 
política está privatizada pelos "profissionais 
da política", pela chamada ''classe política" e 
precisa ser desprivatizada. 

O "impeachment" de  Collor de Mello 
forneceu um exemplo, ainda qqe fugaz, de 
como o fazer político pode ser apropriado 
pelo homem e pela mulher comuns, Por um 
breve momento parcelas amplas do povo 
transformaram-se de objetos em sujeitos da 
política. 

Reproduzir e alongar momentos como este, 
em que o povo consegue emergir como sujeito 
político, promotor de sua própria opinião, 
constitui a tarefa fundamental no processo de 
democratização da sociedade. 

Por outro lado, a participação política direta 
da sociedade não pode ser apenas ocasional. 

Ela exige a constituição de novas formas de 
organização e atuação mais permanentes. 

Assim, ao lado da reforma democrática das 
instituições políticas já elâstentes, impõe-se a 
necessidade da criação de novas instituições 
democráticas, capazes de responder à 
dinâmica dos movimentos que se processam 
à margem da legalidade e da institucionalida
de vigentes, bem como capaz de fornecer ca
nais de articulação e expressão política para 
os novos sujeitos sociais emergentes. 

Um dos objetivos de uma articulação pela 
democratização da política seria o de propor, 
estimular e ensaiar novas formas de conexão 
política que desinibam a participação das 
pessoas não profissionais da política -como a 
organização-em-rede, por exemplo-· en
sejando a oportunidade da invenção de 
·instituição e movimentos inovadores, quer no
que tange a sua forma de estruturação e
funcionamento, quer no que respéita ao seu
tipo de atuação e finalidade política.

2. PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA
POLÍTICA

A exposição acima mostra a necessidade de 
uma articulação extrapartidária de pessoas 
em torno do propósito de democratizar a 
política no país, no seu duplo aspecto de lutar 
pela democratização do Estado, do regime 
político, dos governos e das instituições e de 
lutar pela implantação de novas formas de 
organização e participação po)ítica da socie
dade. 

2.1. Uma articula,ção de pessoas 

Em última e irredutível instância são as 
pessoas que fazem a política. Não se 
conseg�irá alterar a prática política, no 
sentido da sua democratização, sem atingir as 
pessoas que hoje fazem pólítica e sem contar 
com a iniciativa de novas pessoas em torno 
desse propósito. 

Movimentos organizados como frentes, a 
partir de coletivos já consolidados, muitas 
ve,zes descomprometem as pessoas que 
compõem estes coletivos, em geral fazendo 
recair as responsabilidades sobre uma 
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parcela muito reduzida de dirigentes ou 
líderes das organizações envolvidas. Tais co-
1 e t i  vos ,  por  o u t r o  lado, cerceiam a 
participação das pessoas que os integram, 
quando os objetivos de determinada ativi
dade conjunta não coincidem com os ob
jetivos da organização em dado momento. De 
sorte que o participante de uma organização 
política, partidária ou não, fica em geral cir
cunscrito ao âmbito da convivência política 
com os seus pares ou correligionários. 

Nenhum coletivo, entretanto, tem autoridade 
e legitimidade para impedir o encontro de 
pessoas que estejam dispostas a trabalhar 
conjuntamente por objetivos comuns, 
sobretudo se estes objetivos forem de 
natureza democrática e se esse trabalho con
junto tiver por base valores éticos. Os 
obstáculos colocados por uma organização 
particular para dificultar ou inviabilizar a 
participação autônoma dos seus integrantes 
em projetos coletivos ético-democráticos que 
extravasam seus limites devem ser superados 
pela legítima prática da desobediência 
política. 

O acesso à luta ético-democrática deve ser 
universal; ele ultrapassa particularismos 
sectários de coletivos que queiram se 
apresentar ou se impor como promotores ex
clusivos da política. 

Portanto,  u m a  art icu l ação pela 
democratização da política deveria ser uma 
articulação de pessoas e não de partidos e 
entidades. Isso não quer dizer que os partidos 
e as entidades democráticas não possam e não 
devam fortalecer tal iniciativa. 

2.2. Uma iniciativa extrapartidária 

Uma articulação pela democratização da 
política deve ser uma iniciativa supra
partidária, porém, no sentido de extra
partidária e não de interpartidária. Talvez 
pud�semos usar a palavra "transpartidária" 
para caracterizar a conexão de pessoas de 
v á rias  opções  partidárias sem que 
necessariamente os partidos aos quais per
tencem essas pessoas tenham coneordância 
com a iniciativa e sem que tais pessoas es-

tejam representando posições de seus co
letivos de origem. 

Todavia, numa articulação como essa devem 
figurar igualmente pessoas que não fizeram 
ou que não farão nenhuma opção partidária. 
Pois os partidos não podem ser os <micos 
instrumentos para fazer política. Mormente 
quando consideramos que a lógica e a 
dinâmica intrapartidárias tradicionais as
fixiam empreendimentos globais baseados na 
valorização da pluralidade e da originalidade 
dos sujeitos políticos e no compartilhamento 
da hegemonia. 

Todo partido busca, tradicionalmente, a 
hegemonia como capacidade de comando, de 
imprimir a direção, de fazer valer o seu pro
tagonismo. Busca colocar nos mesmos trilhos 
os diversos sujeitos políticos. Qualquer par
tido, para tanto, tem como preocupação 
precípua se diferenciar dos outros partidos, 
para ser reconhecido como o autor das ini
ciativas ou como o seu principal promotor, 
para crescer -se preciso for ocupando o 
espaço dos demais, para afirmar-se como o 
chefe, o príncipe. A lógica e a dinâmica que 
orientam tradicionalmente a atuação dos par
tidos derivam da mesma fonte do realismo 
político na qual bebem os Estados: combater, 
para preservar o próprio modo de ser pecu
liar, o outro como adversário, a alteridade 
que representa a negação do seu modo de 
existir; sobreviver enquanto coletivo distinto 
dos demais, conservar e afirmar sua identi
dade. 

De sorte que, participando de iniciativas 
interpartidárias, os partidos tradicionais em 
geral se guiam pela avaliação da "correlação 
de forças", (mica referência, tornada quase 
absoluta, a qual se submetem, gerando mais 
competição do que colaboração, ensejando 
mais disputa do que acordos e consenso. 

Portanto, movimentos de renovação da 
prática política devem contar com os parti
dos, mas não podem se basear nos partidos., 

pelo menos enquanto estes estiverem es
truturados e orientados pela matriz pró-esta
tal, hierárquica e autocrática, do poder como 
dominação, como capacidade de impor e es

tabelecer sua própria ordem aos outros 
sujeitos. 

Brasflia, abril de 1993. 
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2.3. Uma articulaçáo com princ(pios 

Os participantes autônomos capazes de se 
interconectar numa rede pela 
democratização da política compartilhariam 
idéias-valores consentâneas com o propósito 
de radicalidade democrática que sustentam.,
Dentre esses valores de referência, que ainda 
se expressam hoje como desafios ao pensar e 
ao fazer políticos, destacam-se como 
princípios as seguintes idéias-chaves pres
supostas pela própria concep ção da 
democracia como valor universal: 

. A valorização da pluralidade e da ori
ginalidade dos sujeitos poUtJcos; 

• A aceitação do conDlto como Inerente à
prática histórico-social e não como uma
"disfunção" ou "mal funcJonamento do
sistema• que tenha que ser corrigida au
tocraticamente pelas determinações do
poder "acumulado" em um dos pólos do
conDlto;

. A busca· do consenso como procedJmento 
geral  d e  decisão e d e  solu cionar 
dJvergênclas; 

. A Idéia de que a hegemonia pode ser com
p a r t ilha d a e não precisa ser 
necessariamente conquistada e exercida 
por um sujeito único que se Imponha aos 
demais por razões de correlação de forças; 
e, finalmente, 

• A compreensão, aliada a uma prática
coerente, de que a polftica é a esfera da
oplnlão e não do saber ou da verdade, o que 
coloca por princípio em � de Igualdade os 
sujeitos, estabelecendo "condJções Iniciais"
mais equlnlmes para os diferentes que
foram tomados desiguais em virtude do
poder político, econômico ou ideológico.

A partir desses pressupostos da democracia 
como valor pode-se valorizar eticamentre a 
colaboração em relação à competição, à 

preservação da integridade dos contendores 
em detrimento da sua destruição, a liberdade 
(inclusive de opinião,  que def ine 
geneticamente o próprio conceite de 
democracia) contra a privação ou a restrição 
da liberdade e a não-imposição d e  
sofrimentos aos semelhantes. 

Tais idéias-valores, ao possibilitarem uma 
regulação ética da atividade política, 
apontam para uma nova política, distinta por 
certo da que hoje majoritariamente, se 
pratica. Mas o processo de regulação da 
atividade política por valores éticos, como os 
que estão expressos acima, co-implica a 
democratização dessa atividade. Daí porque 
uma articulação pela democratização da 
poHtica deveria fundar-se sobre um com
promisso ético para o faz.er político. 

2.4. Uma nova forma de articulação 
política 

Procurando ensaiar na sua estrutura e no seu 
funcionamento interno, bem como na sua 
atuação externa, a nova prática democrática 
que almeja para a sociedade, uma articulação 
pela democratização da política deveria or
ganizar-se horizontalmente através de uma 
rede de conexões entre pessoas, sem 
burocracia nem chefes. 

Desta rede poderiam t>articipar quaisquer 
pessoas interessadas, às quais caberia livre 
iniciativa de promover encontros, reuniões, 
palestras, seminádos, cursos e outrãs 
atividades. 

Com esta iniciativa estaríamos introduzindo 
um� nova forma de conexão política, capaz de 
estimular a comunicação lateral intensiva 

. 
, 

eVJtar os padrões orgânicos tradicionais e as 
dinâmicas excludentes que privatizam a 
política restringindo-a, em última instância a 
uma atividade de chefes. 

' 

• Consultor do INESC. Físico. Membro da Comissão Executiva Nacional do PT.
Coordenador do Instituto de Pol.ítJca. 

Bra.sflfa. abril .de 1993 .. 
. ;; ' ,, ..... ,,,-
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Ação da Cida,dania Contra a Fome, a . 
Miséria e Pela Vida , 

Hoje 

- mais de 32 milhões de brasiileirospassam fome. é quase 70 % dapopulação brasileira; 
- 9 milhões de famílias têm rendamensal para adquirir uma cesta básica de alimentos, mas para transporte, vestuário, aluguel e outras necessidades básicas não sobra nem um tostão; 
- 300 mil crianças morrem por ano.1000 morrem por dia por doençasprovocadas por nenhuma ou máalimentação; 
- 20% da produção de grãos do Brasil 
é perdida entre a colheita e o transporte; o suficiente para alimentar 18 milhões de pessoas. Isso sem citar o que se  perde no sistema dearmazenamento. 
E por ahai o absurdo ... 
O tempo da miséria absoluta e daresignação com esse quadro aciabou. O tempo da conciliação e de conformismo acabou. Chegou-a hora de unirmos ·nossas forças, vontades e esperanças para encontrarmos rovos caminhos para o nosso paísi precisamos urur nossa ação em favm dos 

necessitados com a descoberta e aaplicação de um novo modelo dedesenvolvimento humano, solidário eético. 
Nos países de cultura democráticamais desenvolvidas, os cidadãosjuntam-se espontaneamente parasolucionar questões que consideramimportantes. A fome é um problemaque afeta a todos. Não precisamos da ordem, alvará, portaria, convocação de ninguém para reunir nossos amigos, convidar pessoas ou entidades conhecidas e começar algum tipo detrabalho para resolver a questão.Algo ao alcance de nossas forças. Por pequeno que seja, esse esforço somado a milhares de outros, constitui o fator crucial para a eliminação da fome em nosso país. 
Se for de seu interesse, solicite aoINESC material informativo sobrecomo formar um comitê e ajudar naconstrução da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, a Miséria e Pela 
Vida. 

MÃOSÁOBRA: 

voct PODE MUDAR OBRASIL. 

· Dados e trechos �la "Cartilha para ajudar a formar Comltis". 

A.CON'.(AG - Confederação NaCJiion'ál 46s. Tr-ab�Íhadores na.Agriçg.lt�ra coJJ�lama a
socjedade brasileíra pará orga�izar e_participai:daSe�anaN�cional Contra aFome e .pela Reformá At;r�i��': qu.e:�s_t�á-�con_��cen�� .e!ll to�lJs os mJ1nicípios 

brasdeiro!s de. W: .�r::1�. de maio proximo •. : .. .. . 
. Ajude. a mobilizar e or,a�ite·��rsua?�n.t�d;�e; ·ª'tivid�deique �ai;D!tii• o 1Bra'sil pro

cur�do s�d�s P:tl:ª aca�a�1 �-o�·-at�.m:e;f.ªz,r·.u,forma:-a�ar�atresgatar a 
c1dadama e constt1µJ' 4•.�•lhtàe·.de: nulhoe.s ·de brasil�1ros. 

•
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• Seminário de Avalia�o do Código de
Defesa do Consumidor. Promoção da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias . Brasília, Auditório
Nereu Ramos da Câmara dos Deputados ,
dias 07 e 08 de jllllho.

• Reunião de avaliação da " Semana Grito
da Terra Brasil". Promoção: Contag, CUT,
MST e INESC. Brasília, 9 e 10 de junho.

• Semana Social de Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil- CNBB. Brasília, 24
a 29 de julho.

• Conferê)lCia Nacional de Segurança
Alimentar. Brasília, de 27 a 30 de julho.

10 CIDADANJA

Mais um relatório 
sobre os direitos 

humanos no Brasil 

O governo brasileiro ainda tenta im
pedir, mas a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, órgão da Organi
zação dos Estados Americanos - OEA

aprovou e está preparando um relatório 
sobre o Brasil. Além dos massacres do 
ano passado a Comissão avalia que há 
no país um padrão "estável" de viola
ções. Página 8. 

, 

Area social sem verbas 

O governo não cumpriu a Lei de J:!iretrizes Orçamentárias 
de 1994 que definiu os gastos sociais como prioridade. Os 
recursos previstos para o programa de combate à fome são 
escassos e poder,ão até ser diminuídos se a sociedade civil 

não se mobilizar. .Nem a tímida meta de reforma agrária que 
prevê o assentamento de 60 mil novas famílias e o apoio a 

50 mil em projetos já existentes poderá ser atingida. 
Orcamento, página 5 

L-.1 a-'--·iND_1_0 ____ _____,.]I .. _ _.I I E mais ...

Novo crono��rama 
para o Est�ttuto 

O
.·-

pllllao .......................... .. 

Conjuntura ...................... . 

Terra ................................. . 

Criança ........................... .. 

Reforma Urbana ............. . 
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O texto do relator do Estatuto do 
Índio, deputado Luciano Pizzato(PFL
PR) foi fonnalmente apresentado no 
último dia 18 de maio. Começou a 
correr novos prazos e o projeto poderá 
ser aprovado , na Câmara, ainda neste 
semestre. Página 10. Meio Ambiente . . . . .. .. . .. .. .. .. 11 
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Democracia tutelada 
A ingerência do s.etor militar no governo Itamar 

já passou em muito os limites do admissível. Não 
se toma atualmente qualquer decisão relevante na 
esfera federal sem o beneplácito desta corporação. 

Com o fim da guerra fria e na ausência de 
tensões entre o Brasil e seus vizinhos, estes 
senhores estã-0 em franca busca de um novo 
inimigo. Escolheram os países desenvolvidos, que 
estariam fazendo de tudo para evitar que o Brasil 
se desenvolva. Segundo esta visão conspiratória 
do mundo, tanto as ações da ONU e outros 
organismos internacionais, como a atuação das 
ONGs em defesa dos direitos humanos e do meio 
ambiente, nada mais são que instrumentos da 
política externa daqueles países. 

Se os países desenvolvidos devastaram seu 
meio ambiente, por que não pode o Brasil derrubar 
suas :florestas? Se os Estados Unidos dizimaram 
quase todos seus índios, por que não pode o Brasil 
fazer o mesmo? 

O fim do julgamento de policiais militares 
por seus próprios tribunais corporativos, nos 
crimes cometidos contra civis, também é 
contestado pelos militares. A polícia federal 
é comandada por um cerc.r.el, q_ue se recusa a 
prestar contas ao Ministério Público e ao 
ministro da  Justi ça. Não iJ1vestiga os 
assassinatos de trabalhadores ruraJs ou as 
denúncias de trabalho escravo. 

Na visão militar, a prevenção do crime é uma 
atividade paramilitar. As polícias militares, 
subordinadas ao Exército, são treinadas.para ver no 
cidadão um possível inimigo. Até hoje as policias 
militares têm serviços reservados que se infiltram em 
movimentos sociais. As informações assim 
coletadas não se destinam aos governá.dores, mas ao 
Exército. 

Não admitem que usaram da tortura, do 
assassinato de prisioneiros e do desaparecimento 
de adversários para vencer a luta armada contra ae 
ditadura. Não dizem sequer onde estão os restos 
mortais destas pessoas, a fim de que suas famílias 
lhes possam propiciar um enterro digno. 
Continuam promovendo ex-torturadores. 

Independentemente do juízo que se faça sobre 
a legitimidade ela greve da policia federal, nada 
justifica gestos como a ocupação da esplanada dos 
ministérios por tanques de guerra e helicópteros 
em vôo rasante. Igualmente grave foi a atribuição 
das greves a um plano do PT para desestabilizar o 
plano econômico de seu adversário. Qualquer 
leigo em política sabe- que greves como esta só 
retiram votos de Lula. Mais uma vez prevaleceu a 
interpretação conspirativa dos fatos. 

Esperamos que o próximo governo tome suas 
decisões com maior autonomia e que os militares. 
restrinjam suas atividades aos preceitos 
constitucionais. 

O leitor opina 
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"A Federa.ção das Associações Comunitárias 
de Maceió agradece o .:nvio do Informativo e 
dos subsídios de reflexã.o. Eles cootn"buem 
para a fonnação de uma nova consciência 
política no movimir.to comunitário, 
fortalecendo a luta pela cidadaoia". 

Joio Correia do Amo.rim 
Presidente 

"Muito nos alegra o reeebimenlo do material 
enviado por esse instituto. São dados 
interessantes para novas reflexões sobre /l 
realidade do Brasil" 

DougJAs DlnelJy 
Assessor de Relações e Marketlng 

Untversldltde Federal do Pad 

"Através do jornal Urtiga tomamosconhecimento 
do Informativo INESC. Trata-se de uma 
publicação de grande utilidade para nossos 
estudos e atuações aqui oo Grupo Ecológico 
S.O.S. Brasil Menino" 

José M" BemudeW e Mª Rcgln1 Chlquetlo 
Sãol'aulo 

"Em relação ao Encarte do último infonnativo 
gostaríamos de informar que embora o PSB lenha 
cedido sua vaga de titular na Comissão de 
Eco.nomia, nosso suplente, Jamil Haddad, vem 
participando ativamente dos trabalhos da 
Comissão" 

Loulse Barrtgossl 
Assessora do dep. Jamll Haddad 

Informativo lnesc/Brasma 1994/Nª 44 
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OPINIAO 

As ONGs e sua expressão 
na esfera pública 

Jorge Eduardo SaavedraDurão* 

A expressão pública das ONGs não 
pode ser dissociada da sua intervenção 
cotidiana na esfera pública, a que perten
ce, por sua natureza, o trabalho desenvol
vido pelas ONGs, apesar do seu caráter de 

W organizações privadas.
Em recente artigo, Fran

cisco de Oliveira destaca a 
importância dessa articula
ção entre esfera pública e 
âmbito privado como nova 
fonna de representação que 
tanto o novo sindicalismo 
como os movimentos soci
ais vêm praticando 
(''Modernidade à Vista", 
FSP, 24/5/94). O mesmo 
raciocínio se aplica a meu 
ver às ONGs, como a pecu
liaridade de que, embora 
privadas, por sua natureza 
elas não se vinculam a 
quaisquer interesses 
corporativos, mas sim a 

�c o m p r o m i s s o s
• institucionais com objetivos geralmente

subordinados à busca de altemati vas de 
desenvolvimento democrático para a nos
sa sociedade. Participando juntamente 
com outros atores desse processo de cons
tituição de uma nova "sociedade política" 
no Brasil, as ONGs confrontam-se igual
mente com o fisiologismo o clientelismo 
e o populismo tão arraigados nas práticas 
das elites dominantes no país. 

Assim sendo, a imagem pública das 
ONGs e, em particular o tratamento que 
estas vêm recebendo da tl'lÍdia, não pode 
ser explicada por uma mera referência às 
limitações das ONGs no seu esforço de 
transparência e às dificuldades de comu
nicação nos espaços e momentos formais 
e� que as ONGs buscam a sua expressão 
pública. A imagem pública das ONGs está 
sujeita aos impactos e as vicissitudes de 
sua intervenção cotidiana na vida social 
com sua enorme carga de contradições e 
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conflitos. Parece-me supérfluo assinalar 
que questões como direitos hwnanos, cri
anças e adolescentes, meio ambiente, po
vos indígenas, questão agrária, etc, são 
hoje palcos de conflitos na sociedade bra
sileira que de há muito já degeneraram 
para fonnas mais ou menos perversas e 
violentas de expressão. A prática das 

ONGs está, assim, muito mais próxima do 
conflito do que do consenso que suposta
mente acompanha as atividades filantró
picas. 

Pensar hoje o papel e a expressão 
pública das ONGs exige que levemos em 
conta certas constantes deste período de 
transição brasileira para a democracia, a 
qual não consegue se traduzir em 
melhorias reais paraa massa da população 
e, antes mesmo que se concretizem os 
compromissos constitucionais com a am
pliação da cidadania, já assistimos à su
cessão de banhos de sangue (Carandiru, 
Candelária, Y anomami, Vigário Geral) 
que configuram wna verdadeira guerra 
contra os pobres. 

É nesse contexto, que traz agora a 
marca do ajuste neoliberal - onde as de
mandas sociais são Ielegadas ao último 
plano -, e da crescente impotência do 
Estado, que as ONGs emergem na ce�a 

públicaepassam aser submetidasao crivo 
de leituras conflitantes acerca de seu pa
pel e responsabilidade. 

A impotência do Estado -que vai da 
incapacidade de implementação de polí
ticas públicas até a inoperância do Judi
ciário e a decomposição do aparelho po
licial -, transfonnada em virtude pelo 

ideário neoliberal, leva a uma 
valorização instrumental das 
ONGs, a que se procura atri
buir a responsabilidade de 
substituir o Estado na execu
ção de políticas sociais, já 
agora meramente compensa
tórias. Os movimentos soci
ais e as ONGs, que se opuse
ram ao Estado onipotente da 
ditadura, enfrentam então , 
paradoxalmente, as conseqü
ências da crise de um Estado 
que, ao desmoronar, desaba 
sobre a sociedade. Não é pre
ciso dizer que uma outra ma
triz política e ideológica a 
partir da qual se faz u,ma leitu
ra adversa do papel das ONGs 
-a mattiz estatal autoritária

pennanece viva e atuante, lançando de 
vez em quando os seus raios jupiterianos 
sobre as ONGs, por supostas ameaças à 
soberania nacional. 

A expressão pública das ONGs tem de 
enfrentar todos os desafios implícitos nes
sa.situação e conta com as oportunidades e 
àscos que esse quadro oferece. As oportu
nidades estão em grande parte ligadas às 
alianças que as ONGs vão constituindo e 
aos movimentos sociais mais amplos a que 
elas vão se integrando: -movimento pelo 
impeachment, "Ação da Cidadania contra 
a Miséria e pela Vida", etc. Por último, 
cabe lembrar que o processo'eleitoral de 
94, radicalizando os conflitos em tomo da 
constituição da esfera pública e da mudan
ça das fonnas como esta se articula com os 
interesses privados colocará novos e esti
mulantes desafios para as ONGs. 

• Presidente da Associa.ção Brasileira de ONGs • Aboog 
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CONJUNTURA 

Queda de braço 
WeJ/ington Almeida * 

Com o fim do processo de escolha 
de candidatos àPresidência, finalmen
te , definiu-se o tabuleiro da sucessão. 
Voltaram alguns candidatos dos parti
dos nanicos, mas é em to.mo das candi
daturas de Lula, FHC, Brizola, 
Quércia e A.mio que as principais for
ças políticas jogarão suas fichas. 

Até o momento há uma tendência 
de polarizaçã.o entre Lula e 
Fernando Henrique. To
dos os demais1 porém, têm 
importância neste jogo. 
Posicionada mais à direi
ta, a candidatura Amin de
verá cumprir o papel 
prioritário de promover 
um ataque mais duro e 
ideológico a Lula, poden
do descambar para um ní
vel rasteiro. Maluf não de
sistiu de concorrer. Foi re
tirado pelos pesos pesados 
da Fiesp que não quiseram correr risco 
e migraram paraFHC, que ainda pode
rá contar com o PPR como linha auxi
liar. 

Quércia e Brizola estão juntos na 
sucessão. Fizeram pacto de não agres
são e poderão selar acordo ainda no 
primeiro turno, desde que isso signifi
que levar um dos dois para o segundo. 
Quércia aposta na máquina e na tradi
ção de chegada para reverter sua des
vantagem. Brizola insistirá com sua 
platafom1a nacionalista, lembrando as 
perdas internacionais e culpando o sis
tema criado pelos acordos de Breton 
Woods. 

Mas não há dúvida de que os 
principais projetos políticos em 
disputa na conjuntura são repre
sentados pelas candidaturas de 
Lula e FHC. Naufragou a possibi
lidade de uma aliança da esquerda 
coro o centro representado pelo 
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PSDB. Os tucanos acharam me
lhor aproveitar a falta de fôlego 
dos conservadores, juntando-se a 
eles para viabilizar um projeto -
também conservador- de moderni
zação tardia do capital ismo brasi
leiro. Estes, espertamente, encon
traram um caminho para continuar 
exercendo sua influência. Seja 
através de uma gorda fatia de po
der em um hipotético governo· 
Fernando Henrique ou mesmo im
pedindo que Lula, caso vença, 

possa fazer alianças ao centro, di
ficultando assim a base de apoio 
de seu governo. 

Mantendo a dianteira, até o momen
to , com muita tranqüilidade, Lula terá 
desafios maiores a partir de agora. A 
insistência de muitos analistas que vêm 
repetindo cotidfanarnente que a campa
nha mal começou não é só torcida con
tra ele. É que realmente o jogo será 
muito pesado. Lula é hoje depositário 
da esperança de milhões de pobres e 
miseráveis que retratam cruelmente a 
falência da nossa elite. O PT e as forças 
a ele coligadas podem até ser acusados 
por alguns equívocos, mas jamais por 
terem algo a ver com o que está aí. 

Têm, então, a responsabilidade de 
construir alguma coisa nova para estes 
excluídos, sabendo, contudo, que,não 
é possível uma ruptura revolucionária 
nos moldes que alguns poucos ainda 
crêem. O apoio eleitoral a Lula é extra-

ordinário. A força politica necessária 
para sustentar um projeto de reformas 
sociais profundas- que necessariamen
te exige rompimento com privilégios 
gigantescos- é ainda diflcil de ser 
mensurada. Resta também outros dois 
enormes obstáculos. 

O primeiro é a pr(jpria vitória elei
toral. Faltam ainda quatro meses para 
o primeiro turno. No meio deste cami
nho entrará em vigor uma nova moeda,
concluindo mais uma etapa de um pia.
no econômico que embora congelando

a miséria poderá, tempo
rariamente, criar ilusões 
com o processo de estabi
lização monetária. Além 
disso, candidaturas esta
duais fortes podem aju
dar FHC. E se a decisão 
passar para o segundo 
turno, começa tudo outra 
vez com uma inevitável 
polarização onde tudo 
pode acontecer. 

Ocorrendo a vitória 
virá o segundo obstáculo. Não é só o 
problema da governabilidade. Mais 
difícil ainda é viabilizar e sustentar� 
programa econômico fora do "Con• 
senso de Washington". Mesmo com o 
fracasso das experiências neoliberais 
em diversos paises e com a vitória de 
partidos socialistas em outros, a con
juntura internacional continua desfa
vorável para um embate desta magni
tude. 

De qualquer forma não haverá re
cuo nesta disputa. As eleições deste 
ano encerram um ciclo histórico no 
Brasil. Poderemos concluir finalmen
te nossa longa e singular transição, 
ampliando a democracia para outras 
esferas ou eternizá-la, mantendo até 
quando for possível nossa não menos 
singular capacidade de navegar sem 
rumos. 

• Jornalista e consultor do INESC 
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ORÇAMENTO 

Congresso reduz 
número de emendas 

Uma mudança importante foi 
introduzida no processo de votação do 
Orçamento pelo Congresso: foi fixado 
em 25 o número máximo de emendas 
por parlamentar. Assim, evitou-se, pelo 
menos, a apresentação de milhares de 
emendas eleitorais, expediente utiliza
do todos os anos pelos parlamentares 
para fazer demagogia em suas bases. 

• Esta decisão foi tomada pelo Congresso,
no dia 12 de maio,

Os gastos sociais 

Apesar da Lei de Diretrizes Orçamen
tária-LDO de 1994 ter definido como 
prioridade nacional os gastos sociais, 
principalmente no âmbito do programa de 
combate à fome, o governo propõe gastar 
no ano que vem poucos recursos para a 
dimensão da dÍvida social brasileira. É o 
caso,por exemplo, dos recursos alocados 

para fins de refonna agrária. Para o aten
dimento de umameta modestade assenta
mento -50 mil familias em projetos já 
existentes e 60 mil em novos projetos-, 
seria preciso US$2 l 7 ,5 milhões, e a pro
posta orçamen tária prevê apenas 
US$ l 22,8 milhões, projetando um déficit 
de US$94,7 milhões. Se considerarmos 
todos osiecursos necessários para o aten
dimento pleno dessa meta, como créditos 

através de wna reso-
lução.

O Congresso co
meçou a analisar o
Orçamento de 1994 
que foi finalmente 
encaminhado pelo
Executivo através da 
Mensagem nº 112. A 
proposta estima a re
ceita e fixa a despesa 
da União para este 
ano em CR $ 
8.838.600 trilhões, 
representando um 
aumento percentual 

• de4,3%emrelaçãoà 
proposta anterior. 
Este crescimento 
deve-se ao aumento 

TaNll1 

D""1hltlo 4• o.., ... ,...6,wl• ,,..._ .. _u_J 

Mtn1..-m1U/M 
(41" CR$ mil de •bcil 

de 1993) (emUSS miQ "') "') "'I "') 

legJslatfvo 22.067,465 777,'JOfJ 088 0,73 047 0.25 

Judlclirlo 87.442,417 2.375,290 �23 , ... 0,78 

Exoeutivo 2.157.128.608 75.073,056 84,04 7t. 1G 48,00 24.41 
---.-

e,,...,goo Pr!Mdetl<id<iol d• Unllo 27�.-•• , 1 9.�.182 10,80 G.06 5,85 3 10 

1 .. 51 RtMIVt. dlJ Conting6ncia .......... , ..••................ -4S.S.4.QI07 ........... 1,&1ie .• 63e ........ _,,, .. .....:.:'·'c:.
ª�---"'c+---=----"=l 0,98 0.52 

84.71 
::=enclu aEl!ados. OF fl 

, ... •••••�•-.. ���.f�!M �, .. u,���!� ... ..�:.:.;"°.:.;.•°';.i_ _ _.;:.;"-l--__ 54:..:;·c..74�. ····-····· .. �:� 

15.20 Munic!ploo ................................................. 483.189,888 ......... 18,313.322
1,....... __ -I --1-"-'-1----'-º·�M+-- 5.24 

1.-... ••- 41i,11•.- 11.i1u12 .... __ .....j.. _ _..:.;�----'º-� __ .......... ���
Mlnltl6'io <ta Foz-,. (Fundo• 

· 

Cc<>•tllucion•I•) 25.1<18,m &e5711 
b.Ml,-.,.1nlt..,.,�.,......,..do=Tra'

.,-ba-c-lho-,(,-«>11...,..fon,,-e -+-----+-- ··_:+----1----+----'=I-----'-' 0 .54 0.28 

dlt9,noart:r.lll.§1'da 
,con. __ llMçlo

..,.
· ___ 1 ------- 58,278.188 _ 2,062.530 ·----1- -----'-11---

"""'"Mo dos Tr.nsportes (Fundo 
da Marinha �to) 

1.24 o.ee

13,024,840 458.7211 028 
l,1lnlst61io da lntograçto Rogloo•I 

031 
.
... (F_INOR_e_FIN_A-'

M) ______ , • ..;...7_51�.31
--1
8 __ s,8.�"'-1------'-ll----+-----1--

33,01 �OfldalsdeCnlditx, ......... ........... 1.548,063.:135 ......... 54.5=22"",056-1----------1----, ... ••-• ................. .................. ... ........... t,Ht.2".H7 .... _M-'--.4c...U•;..cM_c+
2 ----+----+---+ 

•.140,:202.341 1•s. u�.oss 

TOTAL ,.n,,eoo.- s11,n,.110 

0.15 

017 

1 7 51 

18 77 

�IM 

100,00 

das receitas, em função da ação 
fiscalizadora, da recuperação econômi
ca e da solução das pendências judiciais. 

e regularização 
fundiária, o déficit 
subiria para US$

571,9 milhões. 
A sociedade 

civil precisa mo
bilizar-se para 
que mais recursos 
sejam destinados 
à área social. Pre
cisa, sobretudo, 
exercer uma mai
or vigilância so
bre o processo or
çamentário, para 
que os poucos re
cursos do progra
ma de combate à

fome não sejam 
diminuídos. 

Os valores estão expressos a preços 
de abril de 1993 e correspondem a 311,3 
bilhões de dólares. Na realidade, como 
mostra a Tabela 1, os reC1-1fSOS "fiscais" 
totalizam US$90,4 bilhões, wna vez que 
US$16,3 bilhões correspondem às 
transferências constitucionais aos esta� 
dos e municípios, US$58,4 bilhões já 
estão comprometidos com os diversos 
fundos constitucionais e US$200,6 bi
lhões são de operações de crédito e de 

Emendaa 

9/5194 

de 17 a 2615194 

até 31/5194 

encargos financeiros. 
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át• 10'/6/94 

atd 1416/94 

até 16/6'/94 
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TERRA 

Não há critério na definição 
de verbas para assentamento 

O Orçamento da União para o ano 
de 1994 só foi encaminhado para o 
Congresso Nacional na segunda 
quinzena de maio. O país vem funci
onando graças a uma lei que autoriza 
os órgãos governamentais a se apro
priarem mensalmente de 1/12 previs
to no Orçamento anterior. De outra 
forma, não haveria "caixa legal" para 
o governo arcar com seus custos,
inclusive com 9 pagamento de seus
funcionários.

Para exemplificar a falta de critéri
os democráticos e transparentes para a 
elaboração do Orçamento destaca
mos, para efeito de análise, a parte 
referente ao Incra no item "assenta
mento de trabalhadores rurais." Con
forme o montante dos recursos atribu-

União é a falta de participação da soci
edade civil na elaboração do Orça
mento. 

Se compararmos os recursos atri
buídos ao primeiro estado da lista 
(Maranhão) e ao último (São Paulo), 
que serão gastos com as famílias as
sentadas, beneficiadas e empreendi· 
mentas, encontramos uma diferença 
de mais de 26 milhões de dólares. As 
farm1ias assistidas no Maranhão se
rão 409, enquanto em São Paulo, 
292. As famílias beneficiadas no
Maranhão serão 1.434, enquanto que
em São Paulo, 824. As parcelas que
serão demarcadas para assentamen
tos são, respectivamente, de 409 e
292. 

Se levarmos em conta o valor das 

Maranhão vai ser implantado 1 Km 
de rede elétrica e construídas 30 sis
temas de captação de água, além de 
ser um estado com alto grau de con
flitos de terra, não há justificativa 
para esta brutal diferença. Não se 
trata, evidentemente, de defender 
mais recursos para São Paulo no Or
çamento. Este exemplo, porém, mos- •tra como a burocracia estatal cria •
desvios enormes na distribuição dos 
recursos, sem oferecer nenhuma ex
plicação à sociedade 

Vejamos agora outro exem
plo: os recursos alocados para os 
dois primeiros estados (Mara
nhão  e Bahia )  somam CR$ 
178.945.000,00 , superando os 
recursos dos últimos nove esta-

dos (Alagoas , 
Santa Catarina , 

Recursos para assentamento de trabalhadores rurais* Mato Grosso do 
Sul , Goiás , Rio 
Grande do Sul, 
Rorai-ma , Rio 
de Janeiro , Espí-

1- Maranhão ........... ............ . 
2- Bahia. ........................... .. 
3-Ceará ............................. . 
4- Rio Grande do Norte.�..... 
5- Pernambuco ................... . 
6- Pará ............................... .. 
7- Minas Gerais .................. .
8- Sergipe ........................... . 
9- Mato Grosso ................... . 

' 1o�Piaui.. ........................... . 
11-Tocantins ...................... .. 
12-Parat'ba .......................... .. 
13-Acre ............................... . 

751.906,00 
572.961,00 
332.306,00 
164.411,00 
151.868,00 
116.072,00 
102.222,00 
85.216,00 
76.860,00 
72.840,00 
70.136,00 
59.409,00 
52.977,00 

14-Rondônia ....................... . 
JS-Amazonas ........................ . 
16-Paraná .............................. . 
17-Alagoas ... ....................... .. 
18-Santa Catarina .................. . 
19-Mato Grosso do Sul .......... . 
20-Goiás ................................ . 
21-Rio Grande do Sul... ........ .. 
22-Roraima ........................... . 
23-R.io de Janeiro ....... .......... . 
24-Espírito Santo .... .............. . 
25-São Paulo ........................ . 

52.340.00 
49.680.00 
42.660,00 
33.434,00 
29.494,00 
24.740,00 
18.520,00 
16.080,00 
J5.957

t00 
13.860J)f) 
11.7� 
10 2g 

rito Santo e São 
Paulo) que jun
tos atingem CR$ 
174.045.000,00 

• Os valores estão calculados em CRS J .000,00/dólat médio, com a taxa do dólar fixada em CR�,:
Para exemplificar: os recursos.aetibufdos a São Paulo são 1 O milhile" e 200 mil cruzeiros reais ou:� 
e 230 dólares. 

Este desequi
líbrio orçamentá
rio ocorre, princi
palmente, pela fal
ta de particípação 
da sociedade civil 
nos debates sobre a 
distribuição dos 

Oba.: não foram contemplados o Distrito Federal e o Amapá. 

idos, classificamos os estados e anali
samos comparativament� o montante 
de recursos vinculados a alguns deles. 
O objetivo desta análise é mostrar que 
um dos possíveis fatores causadores 
dos desequilíbrios existentes na divi
são dos recursos arrecadados pela 
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benfeitorias-pagamento em dinhei
ro - e os custos assistenciais 
(tecnologia e comercialização), São 
Paulo teria que ter maiores recursos, 
pois neste estado cada família assen
tada tem um custo superior. Mesmo 
considerando o fato que no 

recursos captados 
dos contribuintes. 

Neste caso específico dos assenta
mentos a participação da Contag, da 
CUT e do Movimento dos Sem Terra 
, evitaria este tipo de desequilíbrio, 
além de criar legitimidade para justi
ficar eventuais diferenças que se .fi-
zessem necessárias. 
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. CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Adoção 

Projeto está tramitando 
na Câmara há 12 anos 

Desde 1982 tramita na Câmara 
Federal o projeto nº 1636/82 apro
vado no Senado que propõe a con
cessão de licença maternidade 
para as mães adotivas. Durante 
três legislaturas os deputados se 

e omitiram em relação a uma lei que 
certamente contribuiria para um 
maior número de adoção pelas 
famílias, incentivando principal
mente as mulheres. 

Considerada por muitos como 
uma alternativa por definição, 
afetiva, a adoção é uma forma de 
restituir à criança o seu direito 
universal à convivência em uma 
familia onde será amada, educada, 
protegida e respeitada. Requisitos 
básicos e necessários para que 
cresça como pessoa em condição 
especial de desenvolvimento. 

O projeto se encontra na Co-

•missão de Seguridade Social ten
do como relatora a deputada Rita
Camata(PMDB-ES). A relatora
tem realizado negociações para
aprovar o projeto, ampliando os
direitos. Está sendo proposto pra
zos diferenciados para a licença,
conforme a idade da criança: até
um ano de idade, 120 dias de
licença; entre um e dois anos, 60
dias e 30 dias se a criança tiver
mais de dois anos.

A discussão para a garantia 
destas propostas feitas por entida
des de defesa dos direitos da mu
lher, encontra barreiras no seg
mento empresarial . Apesar da 
oposição destes possiveis empre
gadores, não se pode 
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desconsiderar o fato que toda cri
ança nos dois primeiros anos de 
vida tem total dependência do 
adulto. Mesmo sem ter a 
amamentação da mãe adotiva a 
criança tem t'odas as demais neces
sidade de um filho natural, con
tando com a desvantagem da au
sência do convi vio intra-uterino. 
Esta ausência exige maior acon
chego e convivência com a mãe 
adotiva de forma a garantir a for
mação do vínculo materno que é 
fundamental para o seu desenvol
vimento biológico, psicológico e 
social. 

No Brasil os processos de ado
ção são excessivamente lentos e 
burocráticos. Há ainda o sério pro
blema constantemente denunciado 

sobre adoções internacionais ile
gais. O relatório da Comissão Par
lamentar de Inquérito que investi
gou o extermínio de crianças e 
adolescentes no Brasil, concluído 
em 1992, diz que 3 mil crianças 
deixam o país anualmente de for
ma clandestina. 

Existe hoje no Brasil um grande 
número de crianças em abrigo aguar
dando a possibilidade de vir a  integrar 
uma nova familia. Por isto é impor
tante a aprovação pelo Congresso de 
projetos de lei como este que podem 
ajudar a colocar em prática o Esta
tuto da Criança e do Adolescente, 
cuja as normas visam ampliar o 
universo de adoções, priorizando 
a família original, a comunidade 
onde nasceu a criança e outras fa. 
milias brasileiras. 

Enquanto isso ... 
Ao mesmo tempo em que deixa 

de lado projetos importantes 
como o da adoção. os parlamenta
res trabalham a todo vapor para 
votar um projeto concedendo aos 
maiores de 16 anos o direito à 
carteira de motorista. O projeto 
4.436. apresentado este ano pelo 
deputado Saulo Coelho(PSDB
MG), reintroduziu o debate deste 
tema. 

No ano passado o presidente 
Itamar Franco vetou projeto se
melhante que havia sido aprovado 
no Congresso. Os parlamentares 
estão sendo generosos com esta 
pequena parcela da classe médi_a e 

alta, demostrando extraordinária 
agilidade no tratamento do assun
to. O projeto passou pela Comis
são de Viação e Transportes com 
parecer favorável do relator, de
putado Nelson Bornier(PL-RJ). É 
este tipo de comportamento que 
desmoraliza o Congresso. É 
inacreditável a insistência de al
guns parlamentares em debater a 
oportunidade ou não d,a carteira 
de motorista para jovens acima de 
16 anos, enquanto projetos impor
tantes que dizem respeito à vida 
de crianças que não têm familias 
ficam na geladeira por mais de 
uma década. 
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CIDADANIA 

Direitos Humanos 

OEA fará relatório 

sobre o Brasil 
A Comissão Interamericana de Direi

tos Humanos decidiu realizar um relatório 
sobre a situação dos direitos humanos do 
Brasil. Esta decisão é conseqüência do 
escândalo da opinião pública mundial 
pelos sucessivos massacres ocorridos no 
segundo semestre do ano passado - casos 
Carandiru, lanomami, Candelária e Vigá
rio Geral - , e, principalmente, pela exis
tência de um padrão "estável" de viola
ções sistemáticas de direitos humanos 
contra os mais variados segmentos soci
ais. 

O assassinato de lideranças, religiosos 
e advogados no campo, a fonnação de 
grupos de extennínio voltados para a eli
minação de crianças e adolescentes, o 
genocídio de povos indígenas, o regime 
de trabalho escravo, a violência impune 
dos policiais militares, julgados por sua 
própria corporação, a recusa do governo 
em revelar onde estão os corpos dos desa
parecidos políticos presos, torturados ou 
assassinados pela ditadura, as condições 
desumanas e degradantes em que se en
contram os detidos em presídios e mani
cômios, a prática disseminada do lincha
mento, são fatos já registrados em suces
sivos relatórios das organizações nacio
nais e internacionais de defesados direitos 
humanos. 

Só neste ano de 1994, apresentaram 
relatórios sobre a situação dos direitos 
humanos no Brasil o Núcleo de Estudos da 
Violênicia da USP, a Human Wrights 
Watch - America, a Comissão de Justiça e 
Paz do DF e a Anti Slavery Intemational. 
O Brasil foi citado também no informe 
anual do Departamento de Estado dos 
EUA, épisódio que provocou reações de 
protesto das autoridades brasileiras. 

O que todos estes relatórios constatam 
é a omissão persistente das autoridades, 
dentre as quajs podemos citar a da polícia 
federal em investigar a pistolagem e o 
trabalho escravo no campo, a do governo 
federal na demarcação das terras indíge
nas e no envio ao Congresso Nacional do 
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pacote antiviolência e a deste em aprovar 
projetos de lei como o que retira da justiça 
militar estadual acompetência para julgar 
os crimes cometidos por policial militar 
contra civil e o que prevê a extinção dos 
manicômios. 

Embora muitos "nacionalistas" pre
tendam tapar o sol com a peneira, 

desqualificando a apresentação destes 
relatórios, especialmente quando feitos 
por instituições internacionais, a verdade 
é que as denúncias formuladas pela socie
dade civil só têm sido apuradas quando 
alcançam repercussão internacional. Os 
que atacam as ONGs parecem considerar 
mais importante mabter a falsa imagem de 
um Brasil de Primeiro Mundo que a luta 
por salvar vidas. 

Não é por outra razão que a 
prevalência dos direitos humanos têm 
sido uma das principais preocupações da 
comunidade internacional desde a funda
ção da ONU. A assinatura de declarações 
e a ratificação de convenções representam 
um compromisso assumido por um, país 
perante os demais. Este compromisso 
pode ser assumido em graus diversos. As 
declarações não têm efeitos jurídicos em 
nivel nacional ou internacional, não pre-

cisando ser aprovadas pelo legislativo. Já 
as convenções geram efeitos tanto exter
nos quanto internos, a partir de sua ratifi
cação pelo legislativo. Em geral prevêem 
a criação de wn organismo internacional 
encarregado de velar por sua efetiva 
implementação, mediante a apreciação de 
relatórios elaborados pelos países signa
tários ou a elaboração tie relatórios pró
prios, nos casos mais graves. O compro
misso máximo de um país perante a comu
nidade internacional consiste na aceita
ção da jurisdição de um tribunal interna
cional capaz de inclusive condená-lo. 

A Comissão InteramericaQa de Direi
tos Humanos existe desde l 9 59. É o órgão 
encarregado de assegurar a 
implementação dos direitos estabelecidos 
pela Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem (1948) e pela Con
venção Americana de Direitos Humanos 
( 1969),. também conhecida como pacto de 
SanJose. Esta última só foi ratificada pelo 
Congresso em 1992, em conjunto com os 
Pactos Internacionais de Direitos Civis e 
Políticos e de Direitos Econômicos, Soci
ais e Culturais (1966), após intensa cam
panha da sociedade civil. 

A Comissão não tem poderes judici
ais. Quem os detém é a Corte 
Interamericana de Direitos Hwnanos. O 
compromisso do Brasil com os direitos 
humanos não chegou ao ponto, no entan
to, de reconhecer sua jurisdição. Da mes
ma forma, falta reconhecer o direito de 
petição individual previsto no Protocolo 
Facultativo ao Pacto de Direitos Civis e 
Políticos das Nações Unidas, perante seu 
Comitê de Direitos Humanos. 

A força de um relatório elaborado 
pela  Comi ssão consis te  em sua 
credibilidade. Que as autoridades as
sumam suas responsabilidades, se
não por um real compromisso com os 
direitos humanos, pela vergonha de 
serem consideradas pela comunidade 
internacional responsáveis por viola
ções dos direitos humanos. 
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REFORMA URBANA 

Cidades esquecidas 
O Estatuto da Cidade, projeto de lei 

que estabelece as bases para a política 
urbana no país, está há três anos e meio na 
Câmara dos Deputados, sem relatório em 
qualquer das quatro comissões em que 
está tramitando. 

O projeto encontra-se atualmente na 
Comissão de Economia, onde aguarda há 
um ano e meio relatório do 
deputado Luís Roberto Ponte 
(PMDB/RS}. O curioso é que 
foi o próprio deputado quem 
pediu para que a Comissão de 
Economia opinasse sobre o 
projeto. 

Aprovado pelo Senado, em 
agosto de 1990, o Estatuto fora 
distribuído iniciahnente ape
nas para as Comissões de De
senvolvimento Urbano e de 
Constituição e Justiça. 

Quando o relator na pri
meira comissão, deputado 
Ni lmário Miranda  (PT/ 
MG), preparava-se para dar 
seu parecer, teve início wna 
intensa mobilização da di
reita e dos empresários do 
setor imobiliário. Matérias 
pagas, artigos e até editoriais foram

publicados nos principais jornais do 
país, atacando o projeto. Militantes 
do movimento Tradição, Família e 
Propriedade-TFP foram às ruas com 
um abaixo-assinado que pedia sua 
rejeição. Diziam que o projeto pre
tendia transformar as cidades brasi
leiras em favelas e confiscar a casa 
própria de quem a havia adquirido 
mediante grande sacrifício. 

Mais de cem emendas foram apresen
tadas no Congresso Nacional, orientadas 
I?ara a defesa absolutista do direito de 
propriedade. Mais importante foi a deci
são das Comissões de Economia e Finan
ças e de Meio Ambiente de avocar o 
projeto. Com isto, ampliou-se de duas 
para quatro o número de comissões envol
vidas, dificultandoaindamaissua aprova
ção. 
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Na Comissão de Economia, foi nome
ado relator o deputado Roberto Ponte, ex
presidente da Câmara Brasileira da Indús
tria da Construção- CBIC, entidade que 
representa o capital imobiliário em nível 
nacional. 

Após sete meses de completa inércia, 
estabeleceu-se, de comum acordo entre os 

deputados Ponte e Nilmário, um grupo de 
trabalho encarregado de· elaborar uma 
proposta consensual de substitutivo. 
Composto por técnícos dos Ministérios da 
Integração Regional e do Bem-Estar Soci
al, da Secretaria de Assuntos Estratégi
cos-SAE, da Caixa Econômica Federal, 
daCBICe do Fórum Nacional de Reforma 
Urbana, este grupo apresentou um novo 
projeto em janeiro deste ano, após cinco 
meses de intensos trabalhos. De lá para cá, 
já se passaram quatro meses sem qualquer 
parecer do deputado Ponte. 

O novo substitutivo compatibiliza, no 
limite possível, os diversos interesses en
volvidos no planejamento urbano. Orien
ta os municípios a promoverem a regula
rização fundiária das áreas ocupadas pela 
população de baixarenda, através da con
cessão de direito real de uso, impedindo 
assim a revenda dos lotes pelos 

beneficiários. Regulaménta o usucapião 
especial urbano de cinco anos, simplifi
cando os procedimentos para sua conces
são e permitindo que esta seja coletiva 
quando a densidade populacional for alta. 

Impede que os planos diretores sejam 
meras cartas de intenções, discriminando 
com precisão seu conteúdo. Estes não 

poderão deixar de promover 
a ordenação do território mu
nicipal, identificando as áre
as onde o processo de urbani
zação deve ser contido e 
aquelas em que deve ser esti
mulado. O plano deverá ser 
elaborado com participação 
da comunidade e 
condicionará a política tribu
tária, os investimentos públi
cos, os loteamentos e as 
construções à consecução de 
seus objetivos. Com isto, se 
evita que os serviços públi
cos sejam objeto do 
clientelismo de prefeitos e 
vereadores. 

Nas áreas em que se 
verificar ociosidade na 
inf ra-estru tura urbana, 

será possível conter a especulação 
imobiliária, por meio da utilização 
compulsória do imóvel urbano. Será 
dado um prazo para que o proprietá
r io cumpra  as exi gências  
estabelecidas pelo plano diretor. Di
ante de sua omissão, será feito um 
leilão do imóvel, permitindo sua 
aquisição por alguma pessoa ou em
presa que realmente tenha interesse 
em realizar o empreendimento. Em 
caso de nova falta, haverá majoração 
do IPTU e desapropriação pelo poder 
público mediante pagamento em títu
los da dívida pública. 

O novo projeto regula satisfatoriamen
te os principais pontos de estrangulamento 
da refonna urbana. Sua aprovação signi fi
ca.Fá a inauguração oficial do direito urba
nístico no país, que atualmente só conta 
com uma lei de loteamentos, de 1979. 
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·ÍNDIO

�===========================�-

Novos prazos do Estatuto 
No dia J 8 de maio foi formalmente 

apresentado à Comissão Especial do Es
tatuto do Índio o parecer do relator, depu
tado Luciano Pizzatto ( PFL/PR). Além 
do próprio relator e do presidente da Co
missão, Domingos Juvenil(PMDB-P A),

participaram da reunião o deputado Tuga 
Angerami (PSDB/SP) e a deputada Maria 
Valadão(PPR/GO). Na apresentação do 
parecer o reJator se referiu ao resultado do 
trabalho como sendo "o texto possíveJ, 
mas não o ideal". 

Existe uma expectativa de que a apro
vação da proposta. final se faça ainda este 
semestre. 

Foi aberto no dia 23 de maio o prazo 
de cinco sessões do plenário da Câmara 
dos Deputados, para apresentação de 
emendas ao substitutivo do relator, que 
deverá findar nos primeiros dias de 
junho. 

O Conselho lndigenista Missioná
rio-Cimi o Núcleo de Direitos Indí
genas-NDI e a Funai , com a partici
pação ·de entidades da secretaria 
operativa do Fórum de Defesa dos 
Direitos Indígenas ( Inesc e Neaz), 
estão elaborando em conjunto um 
elenco de emendas com objetivo de 
melhorar a proposta do relator. 

Cresce a violência, afirma relatório 

O Conselho Incligenista Missioná
rio-Cimi, está divulgando seu sexto 
relatório anual sobre a violência co
metida contra os povos indígenas no 
Brasil. São dados coletados no ano de 
1993, mostrando am preocupante 
crescimento da vio lência em decor
rência da impunidade e da omissão do 
Estado. 

De acordo com o Cimi, o grande 
número de agressões apontadas nas 
tabelas e registros, ainda é pouco para 
que se tenha uma real dimensão da 

Quadro-resumo* 

Assassinatos..... ............................................ 43 

tentativas de homicídio................................ 85 

Ameaças de morte........................................ 600 

Prisões ilegais............................................... 18 

Lesões corporais.••..................................... 29 

Estupros........................................................ 7 

Tentativas de estupro ........ "-······················· 1 

Atentados violentos ao pudor.................... 2 

Suicídios....................................................... 39 

Condições análogas a de escravo............... 7.4 70 

tragédia e do futuro que cerca os povos 
indígenas deste país. ''A violência foi 
incorporada de tal forma ao cotidiano 
indígena que corre-se o risco de ser 
considerada normal", afinna o relató
rio. Para produzir este relatório o Cimi 
utilizou pesqujsas realizadas por suas 
representações regionais, além de da
dos do Funai, NDl, Conselho Indígena 
de Roraima, Federação das Organiza
ções Indígenas do Alto Rio Negro, 
Fundação Nacional de Saúde e Centro 
Maquita. 

Malária••• .................................................... 4.859 

Cólera............................................................ 122 

Tuberculose .................... ,.............................. 62 

Leishmaniose................................................ 48 

Mortes por malária.................... ................... 32 

Mortes por cólera........................... . ............. 2 J 

Total de mortes por doenças....... ................. 124 

Invasões de madeireiras••••.... .................. 26 

Esbulho possessório...................................... 9 

Danos ao patrimônio•••••.......................... 8 

• os dados referem-se ao número de Úldios, exceto os referentes ao patrimônio (invasões, esbulho 

possessório e danos ao patrimônio). 

•• total de lesões corporais cometidas por policiais e particulares. 

••• os dados sobre doenças e mortes por doen�as dizem respeito a 24 povos. 

•••• refere-se ao número a:únimo. Provavelmente, são bem mais de 26 áreas invadidas. 

••••• referem-se a casos de incêndio, destruição de umas funerárias, despejo de lixo e deslruição de cerca. 
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A próxima sessão está marcada p�ira o 
lia 8 de junho, quando será discutido o 
.mbstituti vo final. Nesta oportunidade 
ainda poderão ser aprese!}tados desta
ques, que se aprovados serão incorpora
dos ao texto final. Se for aprovado 11.esta 
sessão o projeto será publicado, passaindo 
a correr novo prazo de cinco sessões. 
Neste período poderá ser apresentado re
curso, desde que apoiado por um mínimo 
de 50 assinaturas, solicitando nova dis
cussão e votação pelo plenário da Câmara. 
Não havendo este tipo de recurso, o proje- ..
to será encaminhado diretamente da Co
missão para o Senado Federal. 

unai retoma 

suas atribuiçõe 

gãos em re to e 
pc;,liticas setoriais. q decreto co 
-gta prQposta desenvolvida na gest-
do ex-presidente dá Funai, Sidne 
.PossuelC>, aarpntindo assim mai 
capaçidird& 'de ordenamento 
� vdltàdâls.,. o atendimen 
d6s-'úídióí. '----
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MEIO AMBIENTE 

Pareceres para a revisão 
merecem análise política 

A revisão constitucional teve 
um final confuso, sem debater 
temas relacionados aos capítulos 
que tratam da questão ambiental e 
indígena. Dependendo da solu
ção que for definida parawn novo 
processo revisionai, estes temas 
entrarão novamente em pauta. 
Por isto, é importante fazer uma 
avaliação dos 22 pareceres elabo
rados pelo sub-relator, deputado 
Fábio Feldmann(PSDB-SP), que 
acabam de ser publicados. Todos 
eles foram aceitos na íntegra pelo 
relator, deputado Nelson Jobim. 

Em relação ao meio ambiente 
este conjunto de propostas repre
senta um avanço político. Alguns 
temas abordados pelos pareceres 
são fundamentais para se pensar a 
questão ambiental hoje. São propostas 
elencadas na Agenda 2 I, um dos docu
mentos finais da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente eDesenvol
vimento - Rio-92 e que já fazem parte da 

legislação de vários paises. Por exemplo, 
o princípio da precaução e do usuário
pagador.

O primeiro obriga a adoção de 
medidas preventivas em caso de gra-

Agenda da Comissãq 
Com o fim da revisão constitucio

nal e a  proximidade das eleições gerais 
de outubro haverá um esvaziamen'fo 
natural do Congresso, principalmente 
nos trabalhos das Comissões Técnicas. 
Mesmo assim, a Comissão de Defesa 
do Consumidor� Meio Ambiente e Mi
norias estabeleceu um· intenso 
cronograma de ativi�s para ser 
cumpri.do ainda neste primeiro semes
tre. Abaixo áS principais atívidades já 
marcadas. 
• 09. 06- l Oh-Audiência Pública sobre
a Despolqição da Baía de Guanabara.
eonvidados para a me� Secretaria de
Obras do Governo do Estado do Rio de
Janeiro; Coordenação Geraldo Progra
ma de Despoluição da Bafa de
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--Guanabara; Coqrdenação Técnica do Pro
grama ; Superintendência de Acompa
nhamentóeCoordenaçâoda Secretaria de 
Obras do Governo dq Estado do Rio de 
Janeiro; Diretoria de Pfanejamento daSu
perintendência Estadual de Rios e Lagos 
do Estado do Rio de Janeiro; Fundação 
Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro - FEEMA; Banco 
Interamericano de Desenvol vim(:nto -

. BID; Representantes de ONGs. 

• 16.06- JO b-Audiência Pública sobre
a.Conferência Internacional sobre Popu
lação e Desenvolvirnen-to. Convidados
para a mesa: Mínisté.do das- Relações ·
.Exteriores; Associação Brasileira de Es
tudos Popn-lacionais - ABEP; Instituto
Sociedade, População e Natureza-ISPN;.

ve risco de dano ambiental, 
independentemente de sua 
comprovação cien tífi ca. 
Tem, portanto, a importante 
característica de ser preven
tivo à poluição e à degrada
ção. O segundo implica na 
obrigação de se pagar pelo 
uso dos recursos ambientais 
e de se arcar com os custos da 
degradação ambiental. 

Os pareceres publicados 
contemplam propostas para a 
definição de um.a nova pauta 
política, refletindo assim o 
avanço provocado pelos acon
tecimentos e discussões dos úl
timos anos, mostrando a 
i,nteração entre a problemática 
ambiental e o modelo de desen

volvimento. É preciso que o movimento 
sócio-ambie-!ltalísta encontre caminhos 
_para que estas questões sejam 
introduzidas na legislação ambiental 
brasileira. 

Coalizão de Mulheres Brasileiras de 
ONGsJ>ara o Meio Ambiente, a Popu
lação e o Desen\'olvime.nto -
COMBA TOM; Cidadania: Estudo, 
Pesquisa, Informação e Ação-CEPIA. 

• 22 a 24.06 - Reunião Técnica no
Espa�o Cultural da Câmara. Semi
nário sobre Processo Político Bra
sileiro e as Eleições em 94 - Pers
pectiva Indígena. Participantes:
Lideranças Indígenas.

• 29.06- l0h.-AudiêneiaPú.blicasobre
o Zoneamento Ecológico Bcooônuco.
Convidados para a mesa: Secretaria de
Assm1t-0s Estratégicos-SAE; Comissãó
Coordenadora do Zoneamen19 &oló
gico Econômico-CCZEE; IBOE;
Fórum BrasileirodeONGse Movimenr
tos Sociais para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento.
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GERAIS 

A responsabilidade do eleitor 
Paulo Pirel· de Campos* 

No editorial do Informativo INESC do 
mês de abril, iniciamos uma discussão 
sobre a necessidade do voto ético e cons
ciente. A mesma preocupação já foi le
vantada pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil-CNBB e 
pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Um balanço sério do 
que aconteceu no Brasil 
após a eleição presidenci
al de 1989 e a de 1990 que 
renovou o Congtesso, dos 
planos econômicos do ex -
presidente Collor e da ab
solvição dos deputados 
Ricardo Fiúza e João de 
Deus pela Câmara dos 
Deputados, coloca, no 
mínimo, dúvidas sobre a 
tenra democracia brasilei
ra. 

O ex-presidente 
Collor. por não ter maioria 
no éougresso Nacional, 
governou através de Me
didas Provisórias e farta 
distribuição de targos no 
melhor estilo "é dando 
que se recebe". Tentou 
levar o Brasil para a 
modernidade neoliberal, deu espaço para 
uma corrupção generalizada em quase 
todas as áreas governamentais. O traba
lhador que conseguiu continuar emprega
do, os "novos pobres", os descamísados e 
pés descalços se decepcionaram com seu 
govemo. A revolta e frustração popular 
foi coletiva. 

No governo Itamar Franco, a confusão 
política administrativa continuou como 
ponto forte do poder Executivo. O presi
dente acerta em uma medida e logo a 
seguir erra em duas. Avançando e recuan
do nas medidas políticas que adotava e 
trocando de ministros com grande fre
qüência, colocou seu governo em crise 
permanente. Do dia 30 de setembro de 
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1992, quando assumiu interinamente o 
governo, até o inicio de maio de 1994, o 
presidente Itamar já editou e reeditou 175 
medidas provisórias. 

J>or sua vez, o Congresso Nacional 
eleito em 1990, também ficou longe das 
expectativas populares. Apesar das CPis 
PC Farias e do Orçamento, que só aconte-

ceram devido a fortes pressões da mídia e 
da opinião pública, muito pouco foi apre
sentado e aprovado em questões 
legislativas. Antecipou o plebiscito sobre 
forma e sistema de governo. As frentes, 
porém, fizeram propagandas distorcidas, 
não permitindo que os eleitores recebes
sem informações corretas sobre as dife
renças entre parlamentarismo e presiden
cialismo. 

Enquanto as entidades sindicais e po
pulares eram contra e o grande capital era 
a favor, o Congresso Nacional iniciou o 
processo da revisão constitucional sem a 
�inima participação do cidadão comum. 
Depois de muito barulho, oito meses se 
passaram e a revisão vai agonizando len-

tamente, entre outros motivos, devido ao 
choque de interesses diversos entre aque
les que eram a favor da revisão. 

A imagem do Congresso Naeional vai 
piorando a todo instante junto a popula
ção. A mídia explorando os pontos nega
tivos como a ausência de parlamentares, 
aumento do próprio salário e a 

irresponsabilidade de alguns 
no processo legislativo,rece-
be grande contribuição dos 
próprios parlamentares q_ue.absolveram seus colegas 
Ricardo Fiúza e João de 
Deus. 

É por essas e outras que o 
eleitor vai desacreditando na

democracia e nas suas insti
tuições, se afastando do pro
cesso eleitoral, acreditando 
que com seu protesto através 
do voto branco ou nulo vai 
mudar algwna coisa. Está na 
hora do eleitor ser responsa
bilizado pelos seus atos, não 
é só na hora de votar que ele 
deve estar presente, ele tem a 
obrigação de exigir dos parti
dos políticos coerência no 
exercício de funções da polí
tica, deve procurar conhecer. 
o máximo sobre o passado e
as propostas dos candidatos.

No último dia 18, o 
jornal Folha de São Paulo

publicou pesquisa de  opini�o pública 
avaliando o desempenho dos três po
deres da república. Para a democra
cia o resultado não poderia ter sido 
pior. Segundo a opinião dos entrevis
tados, no item ruim/péssimo o Con
gresso Nacfonal obteve 47%, o Go
vernoJtamar 38% e o Judiciário 32%. 
No item regular o governo Itamar 
ficou com 43%, o Judiciário com 
39% e o Congresso Nacional com 
32%. Estes índices indicam um qua
dro preocupante, reforçando a neces-

' sídade de um movimento a favor do 
voto ético e consciente. 

• Assessor do INESC 
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r., 1 D TERRA

Governo do Paraná 
instala pena de morte 

O conflito pela posse da terra, nafazenda Santana, no Paraná,transformou-se numa tragédia.Trabalhadores foram torturados e olíder dos sem-terra foi brutalmenteassassinado pela PM, sem direito aqualquer defesa. Página 4 

Agenda 

• Reunião de entidades da sociedadecivil para a criação do núcleo deBrasília do Movimento Pela Ética naPolítica na Ação da Cidadania Contraa Fome, a Miséria e Pela Vida. Nasede da OAB, em Brasília, dia 2 deabril, às 9 horas. 
• II Seminário Sobre Diretrizes deAção Para o Meio Ambiente. Noauditório Nereu Ramos, na Cãmarados Deputados, dias 4 e 5 de maio. 
• Seminário de Avaliação Sobre LeiAgrária. l'fa Comissão de Agriculturada Câmara dos Deputados, em maio. 
• Assembléia plenária da CampanhaNacional de Reforma Agrária. No Riode Janeiro, em junho. 
• Conferência das Nações UnidasSobre Direitos Humanos, em junho,em Viena, Áustria. 

11 D OPINIÃO 

Os equívocos do plebiscito 
Em um pais de tantas desigualdades corno o nosso, o plebiscito de 21 de abril,que deveria ser um momento de plena seriedade e responsabilidade, vai mostrarse, apenas, um conjunto de equívocos. A antecipação não favoreceu o conteúdodas campanhas publicitárias, que não chegam 'a população. E atropelou asreformas partidária e eleitoral necessárias para mudar o peso do voto ou davontade do cidadão na balança das decisões nacionais. O professor FranciscoWeffort e a jornalista draça Ramos falam sobre estes assuntos. Páginas 2 e 3 
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1 O POLÍTICA

FreJJ,te responde 

com acusações 

O INESC perguntou às frentesMonárquíca, Parlamentarista e Presidencialísta como resolveriam osproblemas básicos do país, caso assumissem o governo. Somente a FrenteParlamentarista respondeu, porém, selimitando a acusar os presidencialistas.Plínio Arruda Sampaio mostra que oque vai faltar a qualquer sistema degoverno que se implante no país éparticipação popular. Encarte 
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OPINIÃO 

Campanha de rádio e tv 

As piores fantasias 
Graça Ramos* 

No ar hã mais de trinta dias, a campanha de rádio e tv para 
orientar o eleitorado sobre o plebiscito de 21 de abril tem atraido 
pouco a atenção da população e demonstrado o quanto é penoso 
para as Frentes e, conseqüentemeote, aos frágeis partidos políti
cos brasileiros, a discussão de idéias e projetos. 

Com a proximidade da votação, quando milhões de eleitores 
optarão entre República ou Mooarq_uia, Presidencialismo ou Par
lamentarismo, continuam apostando na ingenuidade do eleitorado 
e pouco efeito têm obtido ao tentar desvendar as diferentes for

mas e sistemas de governo. 
O começo da campanha, em pleno carnaval, com a veiculação 

de spots, pequenos comerciais, foi infeliz. Não pelo formato, que 
é uma idéia nova em termos de propaganda eleitoral no Brasil, 
muito utilizada durante a campanha do plebiscito chileno, resuJ
tando em "No" para Pinochet. Todos coloearam no ar para vender 
suas propostas atores retirados da trágica e confusa novela ''De 
Corpo e Alma", cujos índices de audiência sempre foram baixos. 
No território da realidade, os políticos elegeram as piores fan
tasias para explicar a diferença entre suas propostas. 

Publicitários experientes sabem que a escolha de um ''jingle" é 
regra básica de qualquer campanha, ao atuar subliminarn1ente 
junto ao eleitorado. Até o momento, porém, ninguém conseguiu 
ser cantado na rua, porque <> público não foi cativado. Quem 
chega mais próximo de um "jingle'' são os monarquistas, que 
usam e at,usam da linguagem simbólica, mas que escolheram wn 
slogan (Vote no Rei) profundamente íncoerente: ninguém vota no 
rei e o povo sabe disto. 

A monarquia deixa de ganhar adeptos ao não mostrar quem é 
seu candidato a rei (a ser escolhido pelo Congresso Nacional), que 
fica sendo uma figura etérea, parecendo couto de fada. 

Além de palco para mentiras e verdades, a campanha mostra 
alguns anacronismos, como o discurso de Leonel Brízola estag
nado nas reformas de base de João Goulart, propostas há trinta 
anos, e sua eterna mania de apelar para provocações e baixarias. 
Dono de um tempo especial no horário dos presidencialistas, o 
programa do PDT esgrima os adversários, lembra a locução do 
Repórter Esso, abusa de planos parados e escolheu um tema 
também enganador: "diretas sempre". Como se nos 103 anos de 

presidencialismo rep'ijb]icano, a eleição de presidente da 
República não tivesse sido mercadoria rara no cardápio dos 
brasileiros. Alguns programas tentaram associar as conquistas dos 
direitos trabalhistas ao regime presidencialista. Esqueceram de 
lembrar que foram assinados 'luando Getúlio Vargas comandava o 
país com mão-de-ferro, sob o signo do Estado Novo. 

Retlexo da ampla composição politica da Frente Parlamen
tarista Ulysses Guimarães, os programas parlamentaristas usam 
um garoto-propaganda petista - Sérgio Mambertti - e a musa dos 
malufistas - Helen Helena. Não se sàbe que rumo tomarão os 
programas agora que o PT decidiu-se pelo presidencialismo, 
através de plebiscito ioterno. O deputado Paulo Delgado, por 
exemplo, continuará a defender o parlamentarismo na telinha? 

Os parlamentaristas cansaram um pouco os telespectadores ao 
insistir na recorrência da palavra "sistema" ou ''a culpa é do sis
tema". O parlamentarismo ficou- parecendo a grande panacéia 
para os males do país. Talvez a humildade de reconhecer que o 
parlamentarismo é apeoas urua forma mais democrática de gerir 
bem os negócios da Nação soasse melhor ao povo. tão descrente 
de fórmulas Indiana Jones. Erram também ao atrelar o presiden
cialismo republicano 'a corrupção, embora nada impeça que no 
parlamentarismo republicano o presidente, o primeiro-ministro e 
até parlamentares, sejant corruptos. 

Pàrece que do mesmo modo como a propaganda eleitoral está 
buscando uma definição de formato técnico, a política brasileira 
também não achou o caminho para chegar mais perto da popu
lação. Os políticos não conseguem se entender e serem entendi
dos. Parlamentarismo, Presidencialismo, Monarquia ou República 
não são pomadas-maravilha, como querem mostrar os programas. 
A confusão em torno da forma e sistema de governo é reflexo da 
própria falta de perspectivas, da falta de discussões na sociedade. 

Um povo que a cada seis meses tem wu grande problema a 
resolver - eleição presidencial, confisco, impeachment, plebiscito, 
isto sem falar na sobrevivência nossa de cada dia - não tem tempo 
para a conscientização. Educar para a reflexão seria um bom 
começo. Falta ao Brasil um projeto de Nação e é isto que perpas
sam os programas. Sem ele, fica dilicil escolher conscientemente 
qualquer opção. 

• Jornalista. Foi redatora da campanha da Frente Populnr Brasília, em 1990. 

informativo o� 
O leitor opina Mapeamento 

Jflfonnativo INESC- N'31 -Mo VII- Mllrçoclo 1993 

Publi<o�O m ..... , do INESC· ln••luto d• lã•ludoo Sóçi(>o 
Econ�lcos .. ses- Od. 06, m B n• -50 -Sal•� 433/5/7/9/4.4, . 
Sopo<eenlOt VenAnclo 2000- 70� • Btulho-OF. Tol 1081) 22e
e131 • Fa< (061) 226-8042 
Edllora 

Monice Torres Maio - lnau� 16500/RJ 
C<onoolhoEdllo<loJ 
1,!a�a JoeàJaim• (CoordfflaçioJ 
Pauto Pires de Campo• e SO,ymor locerda Cunh-o (.Au•saona 
Ticl,loaJ 
Weffinglon Lou,..,ço da Almtldo (Oóre,.,. Humnnoo) 
Iara Pfebíco'Jsky (Ou .. tlo lndlgona • Mo/o Ambiental 
Ed61clo Vlgna do Olivela (Ouealó .. ,.9,bóa • Ag�ool•l 
�e,-e,te V'/t.ole (Getet1le Adminlarra!W.t) 

Dtog,11,,.�o. c ... P<*l'lo • ..,__..,.,, 
SER• Edllora Rumoe .lfflpr-o: OrHoa Tlpógrouo 

2 

Gostaria de parabenizá-Jos pela 
publicação. Informações como estas do 
INESC são importantes para fom1ar e 
informar a opinião pública e. mesmo, 
mobilizar os movimentos e entidades 
para questões importantes da sociedade. 

Ma11oel Martins de Sa111a11a Filho 

Associação dos Geógrafos Brasileiros 
Niterói - RJ 

O Centro de Doçumentação da Coordenação de 
Estudos e Pesquisa Sobre a Infância da Univt.lr
sidade Santa Úrsula está preparando uma publi
cação, cm foana de catálogo, mapeando p.:ssoas e 
instituições produtoras d� conhecimentos na área 
da iniãncia e da adolescência em situação de 
pobre'l.a, com o objetivo de agilizar o intercâmbio 
entre elas. Os interessados devem entrar em 
conlaLO com a Cespi/USU - rua Pemlllldo Ferrari, 
75, prêdio Vl, �a 208, Rio dé Janeiro. CEP
22231-040, lei: (021 )551-5542 ramal 181. fax: 
(021 )551-6446 .. 
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OPINIÃO 

Plebiscito infeliz 
Francisco C. We/fort* 

O presidencialismo vai vencer o 
plebiscito por duas ou três razões muito 
simples. A primeira é que os 
parlamentaristas não conseguiram provar 
que o parlamentarismo seria mais 
democrãtico nas condições em que teria 
para se aplicar no Brasil. Apesar de todas 
as frustrações de nossa história recente, o 
presidencialismo conseguiu provar que é 
mais democrático, pelo menos em um 
P.Onto: as eleições para presidente são o 
único momento no qual um brasileiro é 
igual a outro brasileiro. Eis um sentimento 
de igualdade que não se pode desprezar 
� um país de tantas desigualdades como 
o nosso.

Não por acaso, só a campanha do 
presidencialismo assumiu a defesa da 
República em um plebiscito no qual -
pasmem! - não se reservou o espaço 
necessário para a sua defesa e no qual os 
parlamentaristas republicanos preferiram 
a ambigüidade de uma "aliança" com os 
monarquistas. Agarrado à noção de uma 
igualdac!e básica de todos os brasileiros, o 
presidencialismo, em que pesem todos os 
descaminhos por onde tem andado, foi 
capaz de apresentar-se como a forma de 
governo mais comprometida com a 
construção de uma verdadeira democracia 
no país. 

A segunda razão pela qual o presi
dencialismo vai vencer é que ninguém 
conseguiu desligar a proposta de par
lamentarismo da imagem pública dos 
nossos parlamentares. Talvez isso nem 
fosse possível. 

Para falar apenas do Congresso, este 
parece, em geral, demasiado lento para 
tomar decisões, o que o público vê confir
mado em processamentos confusos como 
esse, recente, do Orçamento. Parece muito 
desorganizado, na espantosa proliferação 
de siglas partidárias, muitas das quais 
ninguém sabe o que significam. Deu, em 
várias ocasiões, mostras de excessiva 
submissão ao Executivo, tendo os 
escândalos associados, desde o governo 
Samey, às políticas do "é dando que se 
recebe'', calado fundo na opinião pública. 
Além disso, muita ·gente acredita que os 
parlamentares em geral, e os congressistas 
em particular, acabaram por transformar o 
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direito que lhes foi conferido de 
estabelecer os próprios salários no 
espantoso privilégio dos salários 
astronômicos, os quais constituem 
verdadeiro acinte às condições gerais de 
crise em que vive o país. E 
evidentemente ninguém se esquece dos 
famosos "trens de alegria" que, entra ano 
sai ano, apitam alegremente às custas 
dos contribuintes. Quem acompanha 
as pesquisas de opinião, sabe que o de
sempenho iodependente do Congresso 
no processo do impeachment de CoUor 
não foi o bastante para recuperar a sua 

imagem. A propósito, os inúmeros 
parlamentares que, na votação do 
impeachment, diante da 1V, declararam 
seu voto em homenagem às miudezas 
políticas do seu municipio, não foram de 
muita ajuda. Em um momento de 
grandeza, só conseguiram passar a 
imagem da mesquinharia dos pequenos 
interesses. 

A terceira razão pela qual o parla
mentarismo será derrotado está nas cir
cunstâncias escolhidas, pelos próprios 
parlamentaristas, para a realização do 
plebiscito. 

Não é possível que parlamentaristas, 
dignos desse nome, ignorem algumas 
condições elementares para o fun
cionamento do sistema de sua 
preferência. Podemos mencionar al
gumas aqui: sistema de voto que tome 
mais transparente a relação entre o 
eleitor e o seu deputado; sistema par-

tidário que permita o reconhecimento da 
identidade programática dos partidos e, 
portanto, da sua responsabilidade na 
condução dos negócios públicos; sistema 
federativo que respeite as regras 
proporcionais de representação das 
populações dos estados na Câmara 
Federal. Constatamos, assim, que os 
parlamentaristas, por haver forçado a 
antecipação do plebiscito, acabaram 
colocando o carro adiante dos bois. Não 
deveria ser evidente, quando insistiram 
em chamar o povo a decidir sobre as 
formas de governo, que faltavam, a olhos 
vistos, as mínimas condições para forma 
de governo que eles propunham ao país? 

Comportaram-se como se pedissem um 
cheque em branco. É dificil entender 
porque não mantiveram o plebiscito na 
data anteriormente fixada, setembro 

' 

' 

aproveitando o tempo para propor as 
reformas políticas do sistema federativo, 
eleitoral e partidário, as quais poderiam 
tomar mais plausível á escolha 
parlamentarista no país. Preferiram 
comportar-se como se dissessem: 
escolham a forma de governo que nós, 
depois, no Congresso, defwiremos as 
�ondições para o seu funcionamento. 
Alguns levaram o pedido do cheque em

branco ao limite da arrogância. 
Apostaram, em todo caso, num grau 
demasiado alto de credibilidade para si 
,próprios. 

Não creio que a população lhes venha 
a conceder tal cheque em branco. 
Acredito, pelo contrário, que consezyiram· 
apenas aumentar as desconfianças 
existentes em relação a si próprios, e em 
relação ao Congresso como instituição. 
Porque a verdade é que, à parte as 
intenções dos protagonistas, que são 
certamente as melhores, a maioria da 
população vota no Presidencialismo 
menos porque acredite neste sistema, do 
que porque deseja evitar que lhe usurpem 
o seu direito de influenciar a formação do
governo do país. Por todos os títulos, esse
plebiscito de abril, que poderia ampliar as
possibilidades de participação do povo, 
acabou se revelando um cenário a mais de 
equivocos e de frustrações. Um plebiscito
infeliz.

• Conrultor do INESC e professor de Ciências 

Políticas da Universidade de São Paulo. 
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TERRA 

Conforme o documento do Movimento dos Sem-Terra (MST), a origem e os fatos 
ocorrido-s no conflito do estado do Paraná foram deturpados pela imprensa nacional. 

Devido �a riqueza de detalhes contida no documento e da importância deste para 
esclarecimentos futuros, o INESC o está publicando. 

A verdadeira história do conflito do Paraná 

Em outubro de 1991, cerca de 300 
familias de trabalhadores ocuparam a 
fazenda Santana, no município de Campo 
Bonito (PR). Desse processo, resultou um 
acordo entre o Incra, os ocupantes e o 
governo do Estado: o Incra repassou 950 
hectares da área e comprometeu-se a 
encontrar novas áreas para assentar todas 
as familias. 

Passados quase dois anos, como o 
Incra não deu nenhum encaminhamento, 
cerca de 150 familias resolveram, no d·ia 3
de tnarço, ocupar o restante da fazenda 
Santana, que possui 6.000 hectares. É 
totalmente improdutiva e o pretenso 
proprietário (o Incra nunca esclareceu de 
quem é a área), Sr. Olivio BenedeUi, 
contratou a Madeireira Casso! para tirar 
madeira. 

Ocupação 

A ocupação realizou-se de maneira 
pacífica. .Pela manhã, o delegado da 
Polícia Civil de Campo Bonito esteve no 
acampamento, confirm_ando o pacifismo 
do movimento. 'A tarde, o Sr. Casso! 
chegou na barreira de entrada do 
acampamento, pedindo permissão para 
retirar equipamentos utilizados na ex
tração de madeira. Nesse momento, 
apareceu um carro Chevete, do município 
de Pato Branco, com três pessoas, 
dizendo-se amigos do fazendeiro 
Benedelli. Os agricultores que estavam na 
barreira foram revistá-los, uma vez que 
não quiseram identificar-se. Durante a 
revista, uma das pessoas reagiu, imobi
lizando um trabalhador e apontando uma 
arma contra sua cabeça. Criou-se um 
clima de tensão. O agricultor 
desvencilhou-se do agressor, que disparou 
a arma, mas não conseguiu atingi-lo. A 
partir daí, houve conflito generalizado, 
resultando na morte das três pessoas e 
ferimentos no madeireiro. 

Logo depois, os agricultores 
perceberam, pelas annas e pela 
identifitação, que os mortos eram 
policiais. Um deles portava duas porções 
significativas de maconha e cocaina. O 
Comando da PM do município de 
Cascavel implantou, então, uma 
verdadeira operação de guerra. Assumiu 
que os policiais estavam com ordens do 
comando e passaram a tratar os sem-terra, 
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pela imprensa, como ''bandidos". 
Cercaram toda a área, mobilizaram 
vários batalhões e o Grupo de Operação 
Especial. 

Enquanto isso, pela rádio e 1V 
Tarobá, alguns jornalistas vinculados ·a

UDR, incitavam a população ao 
linchamento dos agricultores. 

No dia 4 de março, com a presença 
do advogado, lideranças de entidades e 
do MST, foi feito um acordo: a policia 
não usaria violência e os acampados 
prestariam depoimento. A PM queria 
saber quem estava na barreira. O acordo 
foi rompido quando o juiz de Guaraniaçú 
determinou a prisão de todos os adultos 
do acampamento, depois que o 
superintendente do Incra, Sr. Carlito 
Pedrozo, entregou-lhe a relação de todos 
os cadastrados pelo órgão. Mais tarde, 
satjsfeito com a sua "colaboração", foi 
festejar na- Prefeitura com o advogado da 

UDR. 

Com a ordem do juiz, todos os 
adultos foram levados para a cidade, a 
fim de prestar depoimento no salão 
paroquial, mas somente uns 40 foram 
ouvidos. Horas antes, um dos 
agricultores, Sr. Lourival, que estava na 
barreira, entregou-se · a policia. Foi 
levado para Cascavel, onde foi 
brutalmente torturado e, depois, ao 
acampamento para identificar os demais. 

Assim, a PM prendeu outros 1 O, con
duzindo-os para local ignorado e tortu
rando-os para confessar o "crime". 
Houve ativa participação do radialista 
Tiago Amorim de Novaes (ex-policial). 
Sob tortura, confessaram que haviam 
participado do fato e citaram outro 
agricultor, o Teixeirinha, como uma das 
lideranças do acampamento. A policia 
continuou seu terror no acampan1ento, 
dizendo que estava "caçando o 
Teixeírinha". Um dos delegados disse 
claramente que se ele quisesse se 
entregar ninguém deveria acompanha-lo, 
pois corria risco de vida. 

Teixeirinha continuava no acampa
mento. Sua mulher avisou que iria se 
entregar, depois que a imprensa publicou 
que a policia estava · a sua "caça". 

No dia 8 de março, em torno das 11

horas, o Grupo de operações Especiais, 
encapuçado e fortemente armado, 
invadiu o assentamento, queimando 

barracos e destruindo pertences. A mulher 
de Teixeirinha, vizinhos e seu fi.lbo de 13 
anos, foram submetidos a práticas cruéis 
de tortura: vedação dos olhos, 
enforcamento, espancamento, ameaça de 
morte e coronhadas. Como Teixeirinha 
estava próximo da casa, ouvindo as 
ameaças, se entregou desarmado, 
retirando a camisa e colocando as mãos 
para o alto. Os policiais encapuçados 
algemaram-no, percorreram o 
assentamento com ele, espancando-o e 
humilhando-o publicamente. Depois 
levaram-no para o mato. Após horas de 
tortura, se ouviram vários tiros: estava 
consumada a execução sumária de 
Teixeirinha. Ao trucidar Teixeirinha, o 
governador Roberto Requião instituiu a

pena de morte. 
Continuam presos em Cascavel sete 

agricultores. A PM fala que quer outros 
sete. 

Repúdio 

Na missa de sétimo dia do agricultor 
Teixeirinha, dia 16 de março, foi realizado 
um ato de solidariedade ·as famílias e de 
repúdio 'a violência da policia, que estava 
decidida· a produzir o "CarandirÚ 
paranaense". O MST lançou nota pública 
responsabilizando o governo federal, em 
especial o superintendente do Incra, pelo 
conflito, e forças policiais por esse ato de 
vingança. 

Diante destes fatos, é importante que 
as entidades e organizações de 
trabalhadores se manifestem enviando 
mensagens de repúdio e exigindo do 
governador Roberto Requião: fim da 
repressão contra os sem-terra; garantia de 
vida a todos os acampados e as suas 
lideranças; destituição imediata do 
superintendente do Incra, indicado durante 
o governo Collor pelos latifundiários;
solução para a fazenda Santana e ainda 37
outras ãreas de conflito no estado do
Paranã.

É importante registrar, também, que o 
Ministério da Justiça enviou ao local uma 
Comissão formada pelo sub-procurador da

República, presidente da OAB e represen
tante da ABI. O PT fez a.inda um pedido 
na Câmara dos Deputados a fim de que 
seja formada um-a Comissão Parlamentar 
Pluripartidária para visitar a área. 
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Deputado Carlos Alberto• 

No final do ano passado foi criada a Universidade Aberta do Dis
trito Federal. Projeto de lei de minha autoria, foi sancionado pelo 
governac!or Joaquim Roriz no dia 29 de dezembro, convertenáo-se 
na Lei n 403. Destaque-'se que em todos os momentos o projeto 
q,bt�ve o apoio de cliversos segmentos da sociedade1 desde a C�ntral 
Uruca dos Trabalhadores-CUT até a Federação aas lndústnas de 
Brasília-FIBRA, entre antros, os quais, dentes da importância da 
proposta- para o DF, manifestaram seu total apoio durante a 
tramitaç�o do projeto, exercendo um papel fundamental para a sua 
aprovaçao. 

Mas o que é a chamada 
Universidade Aberta? 

Atualmente, o sistema universitário, totalmente baseado em es
truturas rígidas e articuladas em torno do campus e do ensino que 
exige a presença do aluno, não consegue mais atender as demanaas 
da sociedade. Na realidade, não consegue expandir-se e muito 
menos ª?ranger f1 grande ma_ssa de .a�uoos egressa _do cu�so 
secundár10. Este sistema de ensmo trad1c1onal nào é mais o úruco 
modelo para agregar e fazer avançar o conbecimento humano. Com 
certeza, o úesenvolvimentu de redes de telecomunicações

., 
e sua 

intt'.rnção com a informática, criou uma nova base tecnolóe:1ca que 
permite a adoção de outras modalidades mais ágeis de ensíno, com 
capacidade para atender milhões de pessoas e uma refação 
custo/benefíc10 .bem mais favorável. 

Já existe em outros países 
�om �ssa filos�fia,. a Inglaterra, em 1970, inici�u a e?'peri�ncia
�10neira da Umvers1dade Aberta, baseada no enslilo à distância. A 
Open University'', como é chamada, oferece atualmente cursos de 

graduação a cerca de 150 mil alunos, com um grau de qualidade 
muito alto. A partir da iniciativa inglesa, vários países implantaram 
universidades abertas autônomas. Países como os Estados Unidos, 
Canadá, França, Alemanha, China, Venezuela e Colômbia já 
possuem este tipo de modalidade de ensino, obtendo pleno sucesso. 

Como funciona? 
No Distrito Federal planeja-se que a Universidade Aberta conte 
com um corpo de técnicos, professores e pedagogos reduzido, 
capacitado para acompanhar e aferir os resultados dos mais diversos 
cursos, por interméd10 de sistema tecnológicos como a televisão, 
vídeo, informática e recursos de multimíclia. A Universidade Aberta 
pode funcionar perfeitamente em espaços relativamente pequenos, 
não exigindo, portanto, o gasto de granôe parte de suas receitas em 
instalações físicas, como é normal nas universidades tradicionais. A 
Universidade Aberta nasce comprometida com o ensino, a cultura, 
a ciência e a tecnologia e não com gastos supérfluos. 



Universidade Aberta 
não é cursinho 

por correspondêcia 
Não.se deve confundir a Upiv�rsid?de Aberta com os milhares de 
cursinhos por correspondenc1a existentes no país que se trans
formaram em verdadeiras armadilhas� para aqueles que procuram 
nov�s formas de conhecimento. A Universidade Aberta tem a 
máxirp.a preocupaç�o em ofertar educação de ·elevado padrão e de 
excelenc1a acadêmica, ,Podendo atingir três campos distintos de 
dema�da: o de ampliação do conhecimento cultural com a 
orgaruzação de cursos �specíficos de acesso a todos, indistin'tamente 
do nível de escolaridade; o da educação continuada que 
proporcionará a reciclagem profissional às diversas categorlas de 
tra�alhadores. e àqueles que já passaram pela universiáade; e o 
ensino �upenor, englobando tanto a graduação como a pós
graduaçao. 

Acessível a todos 
A Univer�ida�e. �berta fu!lciona por meio de convênios com 
emp!esas, mst1�çoes, prefeituras e no uso de tecnologia de ponta. 
E, amda, perrrute o ace�so de qualqu�� pessoa ind�vidualmente. 
Co� sua estrutura _ágil, ela possíb1hta o atendimento mais 
rap1da�ente �e prç,fis��es emergentes, exigidas pela vertiginosa 
revoluçao técruco-c1ent1fica do mundo atual.Já adIDite-se em vários 
países do m1;1ndo que � �versidades tradicionais, em �ue pese 
também sua importância, nao conseguem ter a mesma agilidade da 
modalidade de ensino à distância. 
Sem dúvida, a Universidade Aberta é a alternativa da virada do 
século, que atenderá milhares de jovens e adultos, homens e mu-
1� eres que trabalham, que. hOJ(; não podem. freq�entar ou 
simplesmente voltar, pe�as mais v�nadas r�ões e 1mpeâlmentos, a 
uma sala de aula do ens!Ilo supenor. E hoJe uma realidade, e nela 
devemos apostar. 

• Carlos Alberto Torres é deputado distri
tal pelo PPS. Engenheiro eletrônico, pro
fessor da UnB desde 1975-0epartamento
de Administração.

Contatos e maiores informações: 

Deputado Carlos Alberto Torres 

Câmara Legislativa do Distrito Federal 

Gabinete 06 - fone: 274-4626 R.243 

CEP.70 086.900 - Brasfila-DF 
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ENCARTE A 

Como a frente (forma e/ou sistema de governo) que o Sr. 
defende pretende resolver, nesta geração, estes problemas? 

* Direito à escola para todas as crianças.
* Erradicação da fome, da miséria.

* Moradia para todos.
* Assentamento dos 12 milhões de trabalhadores sem terra.

* Atendimento ambulatorial e hospitalar com dignidade e eficiência para os necessitados.
* Sobrevivência das populações indígenas.

* Fim da violência social.

Ao encaminhar às três frentes parlamentares (Monárquica, Parlamentarista e Presidencialista) estas 
questões, concretas e objetivas, vivenciadas no dia-a-dia do povo brasileiro, o INESC não esperava obter 
teorias com soluções definitivas, dada a complexidade dos problemas apontados. Esperava sim, pelo 
menos, receber respostas inteligentes, com propostas indicativas de que, mudando ou não o sistema e/ou 

• forma de governo, o povo, finahnente, veria uma luz no fim do túnel.

• 

Apesar do prazo de entrega, de cerca de 15 dias, ter sido aceito pelas frentes, a única que se preocupou
em responder foi a parlamentarista. No entanto, repetindo a fórmula usada na campanha que está sendo
veiculada pela tv, se limitou a acusar o sistema presidencialista vigente há 100 anos de causador destes
problemas.

Infelizmente, as frentes parlamentares estão utilizando os conhecidos e experientes publicitários,
verdadeiros campeões de audiência nos programas eleitorais gratuitos, já viciados no esquema de quanto
menos falar do seu "candidato" e mais acusar os adversários melhor. Usando frases de efeito, como "Vote
no Rei", "Diretas Sempre" ou "Parlamentarismo Neles", não estão passando para os eleitores que irão
votar no plebiscito de 21 de abril, mensagens claras, mostrando os benefícios que poderão trazer ao
cidadão brasileiro. Falta participação popular, afirma Plínio Arruda Sampaio no último artigo.

Responsabilidade dos presidencialistas 
José Ricl,a * 

Numa primeira abordagem, a Frente 
Parlamentarista Nacional "Ulysses 
Guimarães" entende que todos os problemas 
listàdos pelo INESC no questionário que nos 
foi submetido, do mesmo modo que às 
demais frentes parlamentares, são da 
inequívoca responsabilidade do sistema 
presidencial de governo e dos 
presidencialistas, porquan(o foram gerados e 
se consolidaram ao longo dos últimos cem 
anos. Desperdiçaram-se oportunidades pre
ciosas de resolvê-los, em tantos casos; 
noutros, os recursos primitivamente 
destinados a equacioná-los acabaram 
desviados para atividades de secundária 
importância ou foram malbaratados. Obras 
suntuárias, de questionável oportunidade, 
tomaram o lugar de escolas e de hospitais. 
num desrespeito ao sagrado direito do povo à 
educação e à saúde. A poupança popular, 
conseguida através de muita renúncia e 
·sacrifícios, serviu para financiar moradias de 

Informativo lnesc/Brasma 1993/Nº 31 

luxo, enquanto os trabalhadores e mesmo a 
parcela maior da classe média, não tiveram 
suas aspirações atendidas. De refonna 
agrária não se pode honestamente falar. 
num pais em que o número de 
assentamentos diminui na exata proporção 
cm que aumenta o contingente dos 
trabalhadores sem terra, vítimas 
inclementes das culturas de extensão e dos 
latifúndios improdutivos. Depois, se não 
existem recursos para amparar os que 
simplesmente vegetam na periferia das 
grandes cidades. por- que os haveria para 
atender à populações indígenas, perdidas na 
imensidão das selvas, muito longe dos 
centros de decisão politica? Como, 
finalmente, debelar o crescente surto de 
violência urbana e rural, se a pobreza. a 
miséria e as injustiças sociais pennanecem 
e, praticamente, já nos mergulharam numa 
guerra civil que apenas os insensíveis e os 
cegos não conseguem enxergar'l 

Assinale-se que os nossos presidentes 
da República não costumam chegar ao 
poder com um programa ou 11111 plano de 
ação definido, do conhecimento prévio da 

sociedade e por ela discutido. Quando, no 
curso do governo, vêm a elaborá-los, seu 
mandato se aproxima do ténnino. Se, 
entretanto, descumprem as promessas de 
campanha, nada lhes acontece. e lá se vai, 
como tantas vezes nos aconteceu, mais um 
qüinqüênio perdido. E o que tem feito o 
presidencialismo para resolver esse 
problema? Muito pouco, quase nada, pela sua 
notória incapacidade de abrir espaços à 
participação popular na tomada das decisões 
que lhe dizem respeito. Governo de um só, 
centrado e concentrado na pessoa do 
presidente da República. que as mais das 
vezes se supõe w11 salvador da Pátria, 
Moysés redivivo, pretenso condutor de seu 
povo à Terra Prometida. O presidencialismo, 
p1:la falta de sincronia entre a vontade 
política do governo e a do Congresso. de um 
modo geral cria entraves às reforn1as 
econômicas e sociais. 

(continua no Encarte B) 

A 



No parlamentarismo será diforente.
Indicado pelo presidente da República, após
consulta ao partido ou coligação partidária
majoritários, o primeiro-ministro só ser.í
nomeado e tomará posse se. antes, o seu
programa de governo for aprovado pela
Câmara dos Deputados. Se essa aprovação
não ocorrer, seu nome será rejeitado, o que
poderá acontecer, também, com a segunda
indicação presidencial. Nesta hipótese,
caberá à própria Câmara a escolha do
primeiro-ministro, e se o presidente com ela
não concordar poderá dissolver o Parlamento,
C9nvocando novas eleições para em até
noventa dias. 

Há mais. Se., depois de empossado. e já
decorridos mais de seis meses de seu
governo, o primeiro-minis!TO verificar que a

ENCARTE B 

base parlamentar que apoiou a sua
indicação e lhe aprovou o programa de
governo nega apoio à sua execução, poderá
pedir ao presidente da República, mediante
exposição fundamentada, que dissolva a
Câmara dos De_puiados, quando novamente
as eleições serão convocadas. 

Como se vê, a fidelidade ao programa
de governo é a espinha dorsal do
parlamentarismo. Exatamente por isso, os 
matizes do programa a ser implementado
pelo governo dependerão da composição
das forças políticas que apoiarem a
indicação do nome do primeiro-ministto e a
aprovarem na Câmara dos Deputados. Desta
forma. a Frente "Ulysses Guimarães".
movimento suprapartidário, fruto da
convergência de correntes políticas e

ideológicas cujo denominador comun1 é a
causa parlamentarista, em sã consciência não
poderá, desde agora, definir as diretrizes de
ação concreta para a solução de todos e de
cada um dos problemas objeto das questões
que lhe foram propostas. Isso não a impede
de, em atenção à própria natureza
participativa desse sistema de governo,
assegurar a mais ampla e irrestrita presença
dos vanos segmentos organizados da
sociedade civil na definição das prioridades
políticas e administrativas a serem postas em
prática. Afinal, parlamentarismo é sinônimo
de parceria e de participação.

• Senador pelo PSDB-PR e presidente da Freme 
Parlame111arisla Nacional -Ulysses Guimarães". 

Falta participação popular 
Plínio Arruda Sampaio* 

Vivemos em uma democracia subdesen
volvida, cujos mecanismos de aferição da
vontade dos cidadãos são bastante faUios e,
porisso, não permitem que as decisões do
Estado reflitam o pensamento majoritário. O 

que prevalece são os interesses de pequenos
grupos, impedindo a sociedade brasileira de
resolver os grande.� problemas que bloqueiam
seu desenvolvimento econômico. social e
político. 

Isto acontece por quatro fatores princi
pais; o povo não recebe uma infom1ação
adequada a respeito das questões a serem
decididas no terreno político, _porque o sis
tema de comunicação de massa é monopo
lizado por um reduzidíssimo número de pes
soas ligadas a grupos econômicos ou a
facções políticas; os partidos políticos não
canalizam as aspirações dos vários segmen
tos da população, porque. com raríssimas ex
ceções. ou são condomínios de caciques
políticos ou legendas de aluguel; os partidos
autênticos não conseguem cumprir ade
quadamente essa função articuladora, porque
a lei eleitoral possibilita o abuso do poder
econômico e o uso indevido da máquina do
Estado pelos partidos tradicionais: e, final
mente, porque a participação política não faz
parte da cultura do povo. Pelo contrãcio. no
meio do povo, a política é considerada uma
coisa "suja", um negócio de gente desonesta.
do qual convém se afastar ou s6 se aproximar
se for para tirar algum provejto imediato. 

Sem eliminar esses fatores, não haverá
participação popular adttlta no processo
político e. sem essa participação, dificilmente
o sistema político será capaz de gestar de
cisões adequadas para os grnndes problemas
nacionais. A discussão da fom1a e do sistema
de governo só tem sentido nesse contexto,
pois. o mecanismo jurídico de gestação das
decisões do Estado ( e é disso que trata o de
bate parlamentarismo-prcsidencialísmo) pode
ajudar ou dificultar a participação popular. 

Não há possibilidade de demonstrar

B

matematicamente qual dos sistemas
favorece mais essa participação, o que abre
para os defensores de cada um deles amplos
espaços para um trabalho sério e conscien
cioso de doutrinação e convencimento. Do
ponto de vista do avanço democrático do
Brasil. esse debate constitui talvez o as
pecto mais importante do plebiscito sobre a
forma de governo. Mais importante talvez
do que o próprio resultado, pois, 110 estágio
de desenvolvimento da consciência
democrática no Brasil. o que realmente im
porta é aumentar a cultura política do povo
- o grau de conhecimento que o cidadão
tem a respeito do funcionamento das insti
tuições políticas do país. Isto é o que vai
conduzir, no final das contas, a uma 
participação popular mais intensa na
política brasileira. 

Infelizmente, não é isto o que está
acontecendo. A discussão que atinge a
grande massa da população - exatamente a
que mais precisa receber uma informação
correta.e em linguagem acessível - trava-se
via televisão. E o menos que se pode dizer a
respeite> do c1ue está sendo apresentado, é
que se trata de uma propaganda rigorosa
mente lamentável. Não diz a verdade e não 
esclarece. 

Propalar, por exemplo, que, aprovado o
parlamentarismo, 503 deputados elegerão o
presidente no lugar de 150 milhões de
brasileiros, como fez a propaganda presi
dencialista, constituí literalmente uma 
mentira e uma grosseira incorreção, pois,
nos círculos políticos, todos sabem que
existe um protocolo firmado entte parla
mentaristas e presidencialistas (portanto, a
maioria absoluta do Congresso) segundo o
qual, se o parlamentarismo vencer, o presi
dente da República será eleito pelo sufrágio
universal. Além disso. tem,1s 90 e não 150
milhões de eleitores. 

Afinnar, como afínuam os monarquis
tas, que, na fonna republicana de governo,
o presidente e os deputados são "políticos",
pessoas com interesses partidários, en
quanto o rei é uma pessoa isenta, além de

------�-

conter várias inverdades, revela uma atitude
claramente antidemocrática. An
tidemocrática, porque depreciativa dos
políricos e a democracia não existe sem
políticos. Mentirosos, porque insinua que não
há interesses políticos no regime monárquico
e que o rei está acima desses interesses, o que
contraria a evidência recolhida nos mais ele
mentares manuais de história brnsileira e
mundial. 

Ficar cobrando a ausência das lideranças
presidencialistas nos programas televisivos
dessa frente, como faz a propaganda parla
mentarista, não contribui nem um pouco para 
esclarecer o povo a respeito de um sistema
cujo funcionamento é bastante complexo e
está sendo comparado com um sistema sim
ples, vigente há mais de cem anos. A ausên
cia das lideranças presidencialistas cm seus
programas COllstitui uma filigrana política,
cujo significado só é acessível aos entendi
dos. O ''povão" simplesmente não entende a
ironia, de modo que a causa parlamentarista
estaria muito melhor defendida, se em vez
desses truques publicitários, seu programa
proporcionasse informações claras sobre o
funcionamento do modelo do parlamen
tarismo e enfrentasse sem rodeios a acusação
de que. votando pelo parlamentarismo, o
povo está dando um cheque em branco ao
Congresso. Isto não corresponde 'a verdade,
mas tem tido um efeito persuasório enom1e e,
inexplicavelmente, não está sendo respon
dido. 

Estes três exemplos dão ao leitor 11111a boa
idéia acerca do desperdício que está sendo a
discussão dos sistemas de governo pela tele
visão. Em vez de esclarecer, confunde, dis
seminando entte a população conceitos falsos
e equivocados. Contribui assim para manter a
grande massa na ignorância e conseqüente
mente para que ela continue sendo presa fácil
da manipulação demagógica. Reflete o
descompasso das lideranças políticas do país
- presas de um oportunismo míope - e a
dramática ce1tlidade que estamos vivendo.
• Consultor do INESC, ex-deputado federal pelo 
PT-SP. 
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ECONOMIA 

Orçamento e realidade 

Homero· de So�a Júnior* 

Nas últimas semanas, a mídia tem
dedicado atenção crescente · a tramitação
da Lei Orçamentária Anual, no Congresso.
A leitura das matérias faz o leitor transitar
por palavras de conteúdo, no mínimo,
embaraçoso: "irresponsabilidade",
"fisiologismo", "deboche" e outras do
mesmo nível. É interessante notar que há 
uma espécie de unanimidade no teor das 
análises e das críticas, que se concentram
em aspectos do processo de exame feito
pelo Congresso: a participação dos
parlamentares na alocação de dotações _(�s
famosas emendas eleitoreiras, paroquiais
e clientelistas); no atraso na aprovação; no
desrespeito às prioridades estabelecidas
no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçameptárias; na destinação dos recursos
alocados para a administração das dívidas
interna e externa; na falta de _previsão de
recursos suficientes para o pagamento dos
147% dos aposentados, o reajuste dos
funcionários públicos, a manutenção da
rede pública de saúde, e outras do mesmo
tipo.

No entanto, é possível afirmar que
todas essas críticas, umas justas e
honestas outras nem tanto, situam-se num
plano m�ito geral, que privilegia � vis_ão
macro do problema sem consegmr cnar
um elo de ligação entre o cotidiano da
sociedade e o Orçamento. Tudo se passa e
é discutido como se o Orçamento fosse
uma questão alheia e distante dos terríveis
problemas reais que o país e as pessoas
enfrentam no dia-a-dia. É espantoso, mas
compreensível. . , O Brasil, reconheçamos, em mumeros
aspectos ainda é um país na própria pré
história particularmente quando
compar;do com o chamaqo Primeiro
Mundo. Nosso esforço pode ser definido
como na famosa frase: "Lutar para evitar
que passemos da barbárie à decadência
sem transitar pela civilização". Em
especial, é frouxo, para dizer o mínimo,
nosso sentido de cidadania. Isso nos
impede de ter uma relação saudável com o
Estado e resulta, entre muitos outros
males, numa incapacidade de ver a
importância vital de se exigir d� Estado
informação precisa, de qualidade e
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Uma proposta 

facilmente acessível a todos os cidadãos
sobre os aspectos da administração do
aparelho estatal, das .finanças públicas e,
naturalmente, do Orçamento. Aquele
fenômeno sócio-politico e cultural, que
resultou nos países anglo-saxões na
conscientização do contribuinte e no
surgimento das noções de "fuJl
disclosure'' e "accountability",
simplesmente ainda não aconteceu por
aqui e não se sabe se acontecerá algum
dia.

Perguntem a qualquer entidade
internacional que trabalhe com
estatísticas e informações financeiras
produzidas pelo Brasil e saberão que 
pesadelo isso é. Os números nã� batem,
não são lógicos, não são consistentes,
não permitem interpretações coerentes
da realidade que deveriam retratar. Os
números produzidos pelo Brasil, em 
geral, simplesmente não são confiáveis.
Não resistiriam a uma auditoria séria.

Da mesma forma acontece com o
Orçamento. Freqüentemente chamado_�e
peça de ficção, 0 Orçamento da Uruao
no Brasil sofre, ainda por cima, com o
fato de ser uma peça virtualmente
desconhecida da esmagadora maioria do
povo e, mesmo, de muitos daqueles que 
tentam acompanhá-lo por necessidade
profissional. Esta situação pode ser
atribuída a ausência de anáhse e
interpretação sistemáticas e
independentes do Orçamento. Não no

nível macro, mas com uma visão setorial,
que é mais próxima das pessoas. Os
médicos, por exemplo, podem ter
dificuldades de interpretar o conjunto do
Orçamento, mas podem, também, com
pouco esforço, aprender a interpretar o
Orçamento da área da saúde.

Um grande favor prestaria à sociedade
e ao país a entidade ou as entidades que
iniciassem um trabalho sistemático de
interpretação das cifras do Orçamento, por
área ou setor, e de confronto destas cifras

com estatísticas e dados que refletissem a
realidade. Seria um trabalho árduo, pois
implicaria em garimpar em órgãos oficiais
ou não estatísticas confiáveis, para
analisá-las em confronto com as cifras do
Orçamento, comparando o resultado desse
trabalho com os problemas reais do país
naquele setor. Mas, desse modo, talv�z
seja possível começar a mostrar as
pessoas de que forma, como e porque seu
cotidiano é diretamente afetado pelo
Orçamento da União, como os problemas
estão sendo enfrentados, se o tiverem. É

possível, enfllll, com esse método,
começar a levantar o véu que encobre a
realidade da situação do país e de seu
setor público e iniciar, de verdade, a partir
do conhecimento qualific31do e detalhado,
a procura de soluções eficazes para os
nossos problemas.
• Consultor do INESC, contador, advogado e técnico 

em Orçamentos Públicos. 

5 



Moradia e fraternidade 

Adail Ribeiro de Carvalho* 

Desde 1964, a Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) realiza anualmente, no 
periodo da quaresma, a sua Campanha da 
Fraternidade. Estas campanhas têm se consti
tuído em importante momento de reflexão e de 
mobilização social aceeça de um determinado 
assunto. Em 1993, o tema abordado é "Moradia 
e Fraternidade", colocando em discussão um 
dos mais graves e complexos problemas sociais 
do Brasil de hoje. 

Esta campanha tem o mérito de chamar a 
atenção para o escandaloso déficit habitacional 
do pais que, segundo admitem as próprias au
toridades governamentais, ultrapassa a cifra de 
12 milhões de moradias. Significa dizer que 
quase a metade da população brasileira não tem 
a segurança de um teto para morar. A Cam
panha da Fraternidade 93 traz embutida, tam
bém, uma cootuodeote denúncia da ineficácia 
das políticas governamentais para o setor de 
habitação, particularmente as que pretensamente 
seriam voltadas para a popula.ção de baixa 
renda. 

No instante em que se discute em Brasília, 
através do Fórum Nacional de Habitação, os 
destinos da política habitacional do Brasil, a 
mensagem da Campanha da Fraternidade não 
poderia ser mais oportuna. Rep.resenlantes de 
diversos projetos de lei sobre habitação - dentre 
eles, o do Fundo Nacional de Moradia Popular 
(FNMP) -, que tramitam boje no Congresso 
Nacional, estão em processo de negociação no 
sentido de que se elabore um texto de consenso. 
A campanha deste ano pode contnõuir para que 
estas discussões, que se dão no âmbito institu
cional e só a custo de muito sacri6cio contam 
com algum grau de participação popular, pos
sam ganhar visibilidade pública. 

Assim, a elaboração de uma nova política 
babitaciooa.l para o Brasil não apenas poderá ter 
o concurso dos setores organizados da so
ciedade civil, através de uma intervenção direta 
oeste debate, mas, lambém, tomar-se sensível à
influência da opinião pública em geral.

Além disso, a inserção popular da Igreja 
Católica e as :várias reuniões de base que se 
acontecerão durante a campanha, possibilitarão 
colocar o cidadão em contato com uma série de 
informações - como o próprio FNMP, o Estatuto 
da Cidade, os planos diretores -, requisito indis
pensável a um eficiente processo de partici
pação popular. Desta forma, eleva-se a quali
dade da interferencia da sociedade sobre a 
elaboração de políticas públicas que venham. 
a.Iterar sua condição de vida. 

Diante, pois, do pote�cial de conscientiza,. 
ção da população, de mobilização social e de 
pressão junto ·as instituições, a Campanha da 
Fraternidade 93 vem trazer uma contnõuição 
valiosa 'a lula dos movimentos sociais em favor 
de uma moradia digna. Trata-se de um instru
mento de mobilização, que pode fazer com que 
o processo de elaboração de uma nova política 
habitacional para o Brasil seja enriquecido pelo 
debate público e transparente e pela participação 
de diversos atores sociais e políticos. 

• Membro do C:Oll$1Clbo Diretor da Associação 
Nacional do Solo Urbano (Ao.sur). 
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Conselho da criança realiza 
. . ·-

sua pr1me1ra reun1ao 

-

F
i

nalmente, começou a funcionar o Conselho Nacional dos Direitos da Criamça 
e do Adolescente (Conanda). No dia 18 de março foi realizada, no Ministério da 
Justiça, em füasilia, a primeira reunião oficial do Conanda, com a presença de 
conselheiros da sociedade civil e do governo federal. A maioria da representaç:ão 
governamental foi composta por suplentes, pois o horário da reunião coincidiu 
com a reunião ministerial de emergência convocada para discutir a fome e a se:ca 
no Nordeste. Apenas os ministros Maurício Corrêa, da Justiça, e Jutahy 
Magalhães, do Bem Estar Social, participaram parcialmente da reunião. 

O consenso foi a marca desta primeira reunião do Conanda. Fruto de wna 
negociação prévia, foi votado o regimento interno provisório e eleito o minis1tro 
Maurício Corrêa para presidente e o ex-coordenador do Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua, Benedito dos Santos, como vice-presidente. 

A próxima reunião já está marcada para o dia 13 de abril. Os conselheiros da 
sociedade civil estão propondo um eixo de ·discussão centrado em três pontos: 
definição de prioridades, de dados diagnósticos fundamentais e a criação de 
comissões técnicas para a elaboração de propostas setoriais. 

ONU fará Conferência 

de Direitos Humanos 

A Organização das Nações Unidas (ONU) realizará no mês de junho, e,m 
Viena, urna Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. A agenda provisória 
de debates propõe uma avaliação sobre a eficácia e o progresso da luta pela irn
plementação dos direitos humanos, desde a adoção da Declaração Universal d1os 
Direitos Humanos. Propõe, também, a discussão de novos mecanismos para a 
proteção internacional destes direitos. 

As entidades brasileiras estão se organizando para participar do evento, 
através do envio de representantes, de forma a tentar influenciar nas posições do 
governo brasileiro. O Movimento Nacional de Direitos Humanos está trabalhando 
na organização de uma agenda de discussões com outras entidades. Este trabalho 
será feito simultaneamente 'as discussões com outras entidades civis de outr,os 
países. Existe uma grande disposição de se rearticular dentro das dimensões deste 
evento uma coalizão de ONGs, nos moldes do Fórum Global, que aconteceu no 
Rio de Janeiro durante a Conferência da Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 
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ÍNDIOS E MEIO AMBIENTE 

Nafta entra na pauta do 
Congresso dos EUA 

Ricardo Tavares* 

Washington, D.C. - Uma onda de 
criticas sobre o North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) ameaça criar 
sérios problemas para a aprovação do 
acordo de livre comércio entre Estados 
Unidos, México e Canadá pelo Congresso 
dos EUA. Imprensa, parlamentares 
democratas e republicanos, organizações 
não-governamentais, igrejas e sindicatos 
norte-americanos têm apontado riscos de 
perda de empregos pelos trabalhadores, 
deterioração dos padrões de controle 
ambiental e enfraquecimento das nonnas 
de saúde alimentar internas como 
resultado do acordo. 

O NAFTA está previsto para entrar em 
vigor em 12 de janeiro de 1994, reduzindo 
e, finalmente, eliminando tarifas e 
barreiras não-tarifárias para comércio e 
investimento num prazo de 15 anos, 
formando o maior bloco econômico 
mundial, que deverá movimentar wn 
volume total de comércio de US$ 6,4 
trilhões por ano. Para que esse grande 
mercado se torne realidade, porém, o 
NAFTA precisa ser aprovado até 
dezembro pelo Congressó dos EUA. Os 
debates começaram na segunda quinzena 
de março. 

Agenda 

O primeiro problema do NAFTA é que 
trata-se de uma iniciativa do governo 
Bush. Em 17 de dezembro de 1992, como 
coroamento de uma estratégia que 
começou em 1988 com a assinatura do 
acorclo de livre comércio (FTA) com o 
Canadá, o presidente George Bush, ó 
presidente do México, Carlos Salinas de 
Gortari, e o primeiro-ministro do Canadá, 
Brian Mulroney, assinaram um texto de 
2000 páginas prevendo a integração de 
comércio e investimentos entre os três 
países. 

Dos três líderes que assinaram o 
acordo, dois estão praticamente fora de 
cena. Bush já havia perdido as eleições 
para o candidato democrata Bill Clinton. 
Mulroney, profundamente desgastado pela 
recessão e desemprego no Ca11adá, já 
anunciou que renunciará em junho 
próximo. Enquanto Salinas está apostando 
tudo na aprovação do NATIA, que seria 
seu principal trunfo para eleger o sucessor 
nas eleições de julho de l 994. 
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No calor da campanha eleitoraJ, 
Clinton prometeu, em outubro do ano 
passado, que apoiaria o NAFTA. Porém, 
condicionou o apoio à assinatura de três 
acordos supJementares (''side 
agreements"): um sobre padrões de 
controle ambiental; outro sobre padrões 
de saúde e direitos do trabalho; e o 
terceiro, prevendo o risco de massivas 
exportações de wn país para o outro, 
ameaçando dramaticamente aJgum setor 
da economia doméstica. 

Clinton, na verdade, respondeu a 
alguns dos principais setores que 
sustentaram a sua candidatltra. As 
organizações ambienta.listas e de 
consumidores estão horrorizadas com a 
destruição ambiental na fronteira 
México-Estados Unidos e, também, com 
a possibilidade de alimentos com 
pesticidas entrarem no mercado 
americano. A AFL-CIO, central sindical 
norte-americana, sustenta posição pela 
rejeição do NAFTA pelo Congresso, 
devido à fuga de empresas e postos de 
trabalho dos EUA para o México, em 
busca dos baixos salários pagos no país 
vizinho - em média, um sétimo dos 
saJários norte-americanos - e pela falta 
de exigências de controle ambiental, 
fatores de redução dos custos 
operacionais. Também bá grupos 
econômicos descontentes com a política 
comercial e de integração continental. 

A nova administração democrata tem 
três prioridades este ano, no Congresso 
dos Estados Unidos, todas com 
dificuldades de aprovação. O Plano 

Aprovada Convenção 169 

Depois de dois anos de espera e 
votações frustradas na Comissão de 
Refações Exteriores da Câmara dos 
Deputados, finalmente foi aprovada, dia 24 
de março, a Convenção J 69, da 
Organização Internacional do Trabalho 
(Orf), relativa aos povos indígenas e tribais 
em países independentes. A Comissão Pró
lndio de São Paulo (CPI), junto com CIMl, 
Funai e lnesc conseguiram fazer o trabalho 
de convencimento dos parlamentares 
membros da Comissão para aprovação do 
relatório do deputado Luiz Gusbíken (PT
SP). A matérfa foi aprovada por 
unanimidade. 

Econômico Clinton, que tem como 
objetivo principal controlar o déficit 
público, mantendo a economia ativada, 
sem provocar recessão. 

Outra prioridade é a reforma do 
sistema de seguro saúde, para atender 
cerca de 35 milhões de norte-americanos 
atualmente sem este beneficio. 

E, finalmente, o NAFf A, que está 
dependendo da complexa elaboração do 
texto dos acordos suplementares, com 
forte oposição de organizações 
ambientalistas, sindicais, religiosas, de 
desenvolvimento, organizadas em duas 
principais coaJizões Alliance for 
Responsible Tracle e Citizens Trade 
Watch. Tratam-se das mais amplas 
coalizões de gmpos não-governamentais 
norte-americanos nos últimos tempos. 

As negociações do NAFTA, 
conduzidas principalmente pelo 
representante comercial, Mickey Kantor, 
se dão em dois planos. Primeiro, entre 
representantes dos três governos, lentando 
delinear o texto dos acordos 
suplementares, sem os quais ô presidente 
Clinton disse que não enviará o acordo à 
apreciação do Congresso. Segundo, no 
interior do Congresso, procurando 
conquistar apoio pata aprovação pelos 
parlamentares. Paralelamente, os grupos 
não-governamentais que se opõe à 
aprovação do acordo e/ou desejam impor 
mudanças nas regulamentações 
ambientais, trabalhistas e de proteção à 
indústria doméstica, também estão agindo 
sobre o Congresso. 

A agenda está carregadíssima. Para 
que o NAFTA entre em vigor em 1994, os 
acordos suplementares devem estar 
prontos até o final de junho, no mais 
tardar, julho. A votação final está previstíl 
para o final do ano. 

Representantes das organizações não
governamentais e dos sindicatos não estão 
satisfeitos com as idéias 11Uc1a1s 
apresentadas por Mickey Kantor, para os 
acordos suplementares de meio ambiente 
e trabalho. Eles têm argüido que, caso os 
acordos suplementares não sejam 
realmente levados a seno pela 
administração, os riscos de rejeição pelo 
Cnngresso serão muito grandes. E novas 
concessões com relação à questões 
ambientais e trabalhistas podem surgir. 

• JomaliSta e aruaJ "pa11ncrsh.ip" do projeto 

envolvendo I O ONOs brasileiras • entre elas, u 

INESC • e o Brazil Nctwork. 
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PAÍS 

Movimento pela ética na política 
Ação da cidadania pela vida 

Desde novembro do ano passado, 
algumas entidades componentes do 
Movimento Pela Ética na Política, como 
QAB, Conselho Federa] de Economia, 
ANDES-SN, PNBE e INESC, 
personalidades como o ex-deputado 
federal Plínio de Arruda Sampaio, o 
professor Cristbovam Buarque e a CNBB, 
já vinham discutindo a ética nas 
prioridades das políticas públicas: 
alimentação, saúde e educação já! 

No dia 8 de março, as entidades 
nacronais que iniciaram o Movimento em 
Brasilia realizaram uma reunião na sede 
da 0AB, com a finalidade de discutir uma 
proposta de continuidade, agora, na Ação 
da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e 
Pela Vida. 

Hoje, mais de 32 milhões de 
brasileiros vivem em estado de pobreza 
absoluta. Se esse quadro não for 
rapidamente revertido, o' füturo do Brasil, 
enquanto pais, poderá ser fatalmente 
comprometido. Toma-se urgente e 
necessária uma mobilização nacional da 
cidadania para mudar radica.lmente o 
rumo da nossa história. Esta é uma 
decisão ética e política, em incentivo da 
qual decidiu-se implementar a campanha 
nacional Movimento Pela Ética na 
Política: Ação da Cidadania Contra a 
Fome, a Miséria e Pela Vida. 

Reorganização 

Para tornar a campanha nacional do 
novo Movimento Pela Ética uma 
realidade, foram divididas tarefas e 
responsabilidades entre as entidades, e 
ficou estabelecido um cronograma de 
açãõ. 

O Movimento Pela Ética na Política, 
através das entidades que o compõem, vai 

estabelecer comitês estaduais e núcleos 
municipais em todo o Brasil, para 
mobilizar a sociedade, interpelar e 
pressionar o Estado, e produzir um 
movimento social capaz de mudar o eixo 
dessa história que exclui e marginaliza 
milhões de brasileiros. Faz-se um apelo 
a todas as entidades da sociedade para 
que tomem já a iniciativa de criar 
representações do Movimento em todas 
as cidades brasileiras, somando forças e 
encontrando ações concretas, iniciativas 
de combate à fome e à miséria, de 
caráter emergencial, mas ligando-as com 
as mudanças estruturais necessárias para 
mudar a direção distorcida que vem 
sendo imposta ao desenvolvimento do 
país. 

Propõe-se que a composição destes 
núcleos seja feita com a participação 
mais ampla possível de entidades e 
pessoas, tendo como ponto de unidade 
comum a decisão de acabar com a fome. 
Organizações sindicais do campo e da 
cidade, 0ABs, conselhos regionais de 
profissionais liberais, representações da 
Igreja, professores, estudantes, 0NGs, 
empresanos, políticos, enfim, o 
Movimento está aberto a qualquer 
cidadão do país disposto a lutar para, no 
futuro, viver melhor, 

Foi decidida, também, a criação de 
uma secretaria geral em BrasíUa, 
composta por Cáritas, 0AB, CUT, 
Conselho Federal de Economia , Andifes 
e Inesc. Seu objetivo é centralizar e 
redistribuir as informações sobre a 
campanha para todas as entidades que 
nela se engajarem, realizar contatos, 
organizar os atos públicos de caráter 
nacional realizados em cada cidade. 

Considerou-se necessário que, à 
medida em que sejam criados os comitês 

Palestra e lançamento 
O INESC organizou, oa tarde do dia 3 de março, no auditório Petrônio Portela, 

no Senado Federal, uma palestra sobre forma e sistema de governo, proferida pelo 
professor alemão Peter Losche, especialista em estudos comparativos entre os 
sistemas da Alemanha (parlamentarista) e dos Estados Unidos (presidencialista). 
Neste mesmo dia, às 18 horas, no salão nobre do Senado, foi lançado o livro 
"Parlamentarismo: A Hora e a Vez da Cidadania", de Jó de Araújo. 

Universidade aberta 

estaduais e os núcleos municipais, estes 
informem o seu endereço, telefone, fax 
e/ou telex, entidaqes componentes, etc, 
para possibilitar a intercomunicação com 
a secretaria e toda a rede da campanha. 

Por enquanto, a comunicação com o 
secretariado deverá ser feita com Maria 
José Jaime (Bizeh) e Paulo Pires de 
Campos, no INESC (ver endereço/ 
telefone/ fax oo expediente). 

Segurança Alimentar 

Foi discutida ainda a relação entre o 
Movimento Pela Ética na Política e o • 
Conselho de Segurança Alimentar, 
concluindo-se pela total autonomia entre 
os dois. Isto não implica que membros do 
Movimento não devam participar da 
composição do Conselho. Ao contrário, 
como participantes da Ação da Cidadania 
Contra a Fome, poderão estar entre os 
conselheiros representantes da sociedade 
civil. É o caso do secretário-executivo do 
Ibase, Herbert de Souza, o Betinho. 

Viu-se, também, que o Conselho só 
terá chances de funcionar se a sociedade 
civil estiver mobilizada e organizada na 
luta contra a fome. Assim, vamos 
trabalhar em duas frentes independentes. 
Enquanto o Movimento Pela Ética na 
Política organiza a Ação da Cidadania, o 
Conselho trabalha no mesmo tema, numa 
relação fonnal sociedade-governo, 
expressa na composição do próprio 
Conselho. O Movimento deve, ao mesmo 
tempo, apoiar, sugerir e participar das • 
ações do Conselho de Segurança 
Alimentar. Além de pressionar o governo 
- a nível federal, estadual e municipal -
para que ·transfonne o combate à miséria
em sua prioridade política número 1, com
o decorrente alocamento de recursos para
1 p anos emergenc1a1s e estruturais.

Está proposto um ato público de 
lançamento nacional da campanha em 
Brasília, em data a ser confirmada, entre 
10 e 14 de maio. Nesta ocasião, será 
fundamental a presença de representantes 
de todos os comitês estaduais e núcleos 
municipais já criados. 

No Distrito Federal já é uma realidade. A Lei no. 403, iniciativa do deputado distrital Carlos Alberto, beneficiará milhares 
de trabalhadores, democratizando o acesso ao ensino superior e acabando com o funil do vestibular. 
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Agenda 

• Nos dias 8, 9 e 10, na ENAP, em
Brasilia, encontro técnico prepa
ratório para a Conferência Nacional
e Seminário Latino-Americano
sobre Desertificação, que será
realizado em Fortaleza entre os
dias 7 e 11 de março de 1994.
• Segundo S-eminãrto lntemacional
sobre Problemas Ambientais dos
Centros Urbanos - ECO URBS -
12 a 17 de dezembro - Palácio das
Convenções do Anhembi - São
Paulo, SP - Promoção / Organiza
ção da Sociedade Brasileira para a
Valorização do Meio Ambiente -
Biosfera; Secretaria do Meio Am-
iente do Estado de São Paulo; 

Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente do Município de São 
Paulo. 

• Os Grupos Tortura Nunca Mais
do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais convidam para o III Encon
tro dos Grupos Tortura Nunca Mais
e Entidades Congêneres, que será
realizado no Sindicato dos Médicos
do Rio de Janeiro - Av. Churchill
97/11º andar, Centro, nos dias 10 e
11 de dezembro. Trata-se de lim
evento que reunirá todos os que
lutam de forma organizada pelas
questões ligadas aos mortos e de
saparecidos e contra a impunidade
e a violência.

Ministro atrasa 
campanha contra a fome 
Enquanto 32 milhões de miseráveis do país passam fome, o ministro da 

Integração Regional, Alexandre Costa, coloca dificuldades para a 
transferência de recursos para a CONAB. Por essa razão o programa de 

Distribuição Emergencial de Alimentos - PRODEA - previsto para ter início 
em 20 de setembro, só começou de fato no dia 7 de novembro. Costa é 

acusado de liberar recursos para o,bras "prioritárias" do deputado Pinheiro 
Landim (PMDB-CE). Página 12 

Bancos na mira 
do produtor rural 

Parlamentares ligados à questão 
agrária no Congresso Nacional querem 
criar wna CPI para investigar a atuação 
do sistema financeiro no p�ís. Avaliam 
que os bancos estão re,.lizando grande 
parte de seus lucros se beneficiando do 
crédito rural, em que cobram juros 
absurdos, causando grande prejuízo aos 
produtores rurais. O deputado Valdir 
CoUato (PMDB-SC) acredita que nos 
últimos anos US$ 20 bilhões foram 
transferidos do setor rural para os 
banqueiros. Página 4 
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Impunidade não 
As Lideranças do Congresso 

precisam aproveitar a oportunidade 
para acabar com o privilégio de alguns 
cidadãos que se escondem sob o manto 
da imunidade para continuarem 
impunes perante a Justiça. Página 8 

1 a ORÇAMENTO 

Transparência 
exige participação 

O esquema de corrupção revelado pela 
CPI é um evidência de que o Congresso 
não se preparou para assumir com 
seriedade seu papel na elaboração do 
Orçan,ento. Além de se punir os 
corruptos, agora é a oportunidade da 
sociedade começar a discutir um sistema 
de controle social do dinheiro público e 
exigir um aprimoramento institucional do 
Legislativo para fiscalizar a execução dos 
recmsos públicos. Página 5 
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EDITORIAL 

Solidariedade contra a violência 
Maria José Jaime* 

A Campanha do Movimento pela Ética na Política 
"Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 

pela Vida", está recolocando para a sociedade 
brasileira, com muita força, certos valores e questões 
que pouco a pouco vieram se diluindo de 1964 para 
cá. O sentimento de solidariedade está se con
trapondo ao da violência; a correta e transparente 
utilização dos recursos públicos à corrupção; a 
descentralização e a livre utilização da criatividade à 
centralização e à burocracia. 

Tânia Bacelar, membro do CONSEA, relatou um 
episódio que demonstra muito bem o contraponto 
entre solidariedade e violência. Em Recife, alunos e 
alunas de uma escola de segundo grau se mobi
lizaram, recolheram alimentos e resolveram dis
tribuí-los numa favela. Lá, entraram em contato com 
os meninos e meninas e terminaram brincando jun
tos, jogando bola, etc. Depois, ao falar sobre a ex
periência, o que eles ressaltaram foi que haviam 
descoberto que aqueles meninos e meninas pobres 
também eram crianças que brincavam. E não são 
ladrões de tênis, assassinos, etc. como haviam 
aprendido a vê-las e a temê-las. 

A Campanha, ao fazer a distribuição emergencial 
de alimentos, coloca a ênfase na vida ao invés da 
morte. Acredito que as milhares de pessoas que estão 
sendo tocadas pela proposta solidária de ajudar o 
outro a sobreviver, dando-lhe comida, necessaria
mente, irão refletir e começar a pensar e apoiar 
saídas para a crise brasileira que descartem a pena de 

morte, a repressão, o genocídio. Que incorporem os 
milhões de marginalizados da cidadania e não que 
aprofundem sua exclusão. Mas, para isto, é 
necessário que tenham uma visão do conjunto das 
ações propostas pela Campanha e não apenas seu 
aspecto mais sobressalente, o da comida imediata. 

Betinho, num artigo recente, fala nas diversas 
ondas da Campanha: a da distribuição de alimentos; 
a da geração de emprego e renda; a da elaboração de 
uma política de segurança alimentar que - para ser 
implementada - terá de, necessariamente, atacar 
questões estruturais, como a democratização dl• 
renda e da terra. Estas etapas não são co,ocadas 
como sucessivas, mas como concomitantes.

Muitos Comitês já estão articulando o combate 
imediato à fome, com atividades que geram 
empregos. Entre muitas outras, cito a do Cornit� de 
Fumas que cedeu aproximadamente 90 hectares de 
terra, que fazem parte da área de segurança da 
hidrelétrica, para o cultivo de cerais e de uma horta 
comunitária. O projeto está empregando 80 pessoas, 
entre crianças e adultos. 

A onda do emprego tem de espalhar-se por todo 
o país. As soluções criativas encontradas pelos
Comitês da Campanha, devem somar-se às ações de
governo (federal, estadual, municipal) e dos
empresários. Temos que gerar 9 milhões de
empregos, mesmo que emergenciais, com salári

'lt mínimo de US$ 100. 

• Coordenadora-Geral do INESC. 

O leitor opina tuições, estudantes e público em 
geral para consultas. 
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Prezados senhores, 

A�usamos o recebimento e 
agradecemos o envio do 
Informativo INESC, que temos 
recebido regularmente, bem 
como dos artigos do "Subsídios", 
referentes a setembro e 
outubro/93, que estão à dis
posição de pesquisadores, insti-

Congratulamo-nos pelo tra
balho desenvolvido e agradece
mos a atenção dispensada. 

Saudações ambientalistas 

João Paulo Capobianco 
Superintendente da Fundação 

SOS Mata Atlântica 
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Um caso de omissão 
Homero de SollVI Junior *

Estamos fechando agora o ciclo 
iniciado com a CPI do PC Farias. 
Estava claro, desde aquela época -
e o Relatório Final daquela CPI, 
já apontava nessa direção - que 
havia uma íntima relação entre a 
corrupção então revelada e o 
Orçamento, ou melhor dizendo, 
com os Orçamentos Públicos. 

Há, no entanto, um outro fator, 
a até aqui não esclarecido ou discu-
• tido e. que ora abordo. Se a atual

CPI do Orçamento fecha aquele
ciclo, ela o faz apenas no que se
refere à atuação do Setor Público,
estrito senso, enquanto tal. O
Poder PúblicQ, seus podres, os po
dres dos seus agentes. Tá bom ,
vamos revelá-lo e discuti-lo.
Limpá-lo, se possível. Mas, não é
só.

Já deve ter ficado claro para to
dos que o que toda essa crise
mostra, mais do que uma patolo
gia, do Setor Público e da máquina
estatal, é uma profunda crise de
valores da sociedade brasileira
como um todo. Sem dúvida, temos

• 
o Estado que merecemos e que, de
uma forma ou de outra, ajudamos,
por ação ou omissão, a criar.

Devemos, no entanto, ser mais 
específicos e iluminar outros can
tos escuros para que neles pos
samos passar a vassoura. Abordo 
aqui um desses desvãos até aqui 
pouco iluminados. 

Chamo a atenção para o fato de 
que começa a ficar evidente, ainda 
que não geralmente percebido, 
que praticamente todas as irregu
laridades reveladas tanto nesta 
quanto nas outras CPis, seriam 
absolutamente impossíveis de 
ocorrer sem o respaldo e a 
cobertura técnica de profissionais 
de certas categorias e profissões 
incrustados no Setor Público e em 
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seus fornecedores de bens e 
serviços. Obras superfaturadas ou 
desnecessárias? Não ocorrem sem 
a ativa e consciente participação 
de engenheiros, economistas, 
advogados. Contas Públicas e 
rubricas orçamentárias manipula
das, distorcidas e utilizadas para 
garantir privilégios e vantagens 
imorais e ilegais a quem quer 
que seja? Não acontece sem a 
participação consciente e ativa 
das três categorias já citadas e 
dos contadores que atuam no 
Setor Público. 

Há toda uma rede de conluios, 
onussoes interessadas, indife
rença com a coisa pública, 
cumplicidade, que aponta direto 
para algumas categorias profis
sionais. Particularmente, enge
nheiros, economistas, advogados, 
contadores. Isso é claro e 
inegável. 

Clama aos céus, nessas cir
cunstâncias, o ensurdecedor e gri
tante silêncio dos Conselhos 
Profissionais responsáveis por es
sas categorias. Onde estão, o que 
têm a dizer? 

Os Conse1hos não podem, espe
cialmente num país de mais de 
trinta milhões de miseráveis, fingir 
que não estão vendo o que estão 
fazendo profissionais que por eles 
deviam ser supervisionados. Não 
têm essas autarquias especiais o 
direito de ignorar os fatos e se 
posicionarem de forma suspeita
mente corporativa. Só vêm a 
público para defenderem reservas 
de mercado profissional ou indiví
duos acusados e atacados. José 
Carlos Alves dos Santos, por 
acaso, é economista e não ouvi
mos qualquer manifestação do 
Conselho dos Economistas. Pro
cure-se, no entanto, com atenção 
nas páginas dos jornais e encon
traremos engenheiros aos montes, 
contadores às pilhas, advogados de 
montão. Onde estão o CREA, a 
OAB, o CRC? Isso é que é 
silêncio significativo! 

Neste país de miseráveis e 
tremendas carências sociais, qual
quer um que tenha uma educação 
de nível superior e consiga de
fender três refeições por dia está 
em débito para com todos os 
cidadãos que não tiveram a mesma 
sorte. Os Conselhos Profissionais 
precisam urgentemente levantar a 
questão da RESPONSABILI
DADE SOCIAL de seus filiados e 
uma ética específica de atuação no 
ou com o Setor Público. Caso 
contrário, o país poderá começar a 
questionar a utilidade real dessas 
instituições de um ponto de vista 
social, não meramente corpora
tivo. Aguardemos. 
• O autor é Contador. Advogado, Técnico cm Orçamentos 

Públicos e Consultor do INESC. 
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Parlamentares querem 
CPI para Bancos 

Os pronunciamentos dos parla
mentares sobre a questão agrária, durante 
o mês de novembro, enfocaram os vários
ãngulos do problema. O destaque ficou
para a possibilidade de instalação de uma
0>mi�são Parlamentar de Inquérito para
mvestigar os Bancos, que estão rea
lizando grande parte de seus lucros em 
prejuízo da renda do produtor rural. 

O deputado Valdir Collato (PMDB
SC), afinnou que a conclusão da CPI que 
investiga o endividamento agrícola, é de 
que "os bancos estão surrupiando dos 
agricultores valores que fazem o de
putado João Alves (PPR-BA) parecer wn 
trombadinha". Segundo Collato, US$ 20 
bilhões foram transferidos dos agricul
tores para os banqueiros, "enquanto os 
dados do IBGE mostram que, dos 32 
milhões de miseráveis no Brasil, 4 mi
lhões de familias encontram-se na área 
rural". Collato disse que a CPI concluiu 
que a correção monetária para as dívidas 
dos agricultores é ilegal e que o governo 
deverá fazer um confronto de contas para 
se chegar a um denominador. Ao de
fender a instauração urgente de uma "CPI 
dos Bancos". cujo pedido conta com mais 
de 100 assinaturas, o deputado afinnou 
que "13% do endividamento externo vai 
para osBancos". 

Na mesma Jinha do deputado Collato, 
o deputado Luiz Piauhylino (PSB-PE),
fez um pronunciamento onde diagnosti
cou que a agricultura é um dos setores
mais afetados pela falta de iniciativa do
Executivo, "agravada agora _pelo escân
dalo do orçamento e ainda pela constante
incerteza, pela inflação e _pelos juros al
tos". O parlamentar acusou os bancos de
se servirem do crédito rural para enrique
cerem ilicitamente. "Eles usam dinheiro
das contas correntes, isto é, a custo zero,
para emprestar aos agricultores cobrando
altos juros. Além disso, também, usam
para crédito rural recursos oriundos do
Tesouro Nacional, cobrando TRD mais
juros, o que é ilegal".

Retaliação 

Outra questão que provocou o plenário 
do Congresso Nacional foi a sugestão 
feita pelo deputado Amaral Netto, que a 
CPI do Orçamento investigasse o de
putado Pedro Tonelli, que elaborou um 

.. 

grande número de emendas orçamen
tárias. Em resposta, Tonelli afirmou que 
as emendas apresentadas se destinaram à 
execução da reforma agrária e não 
favoreceram nen'.huma instituição 
fantasma. O parlamentar petista acen
tuou que apenas 0,5% dos recursos plei
teados chegaram à execução, enquanto 
que outros programas vêm sendo atendi
dos com valores super-faturados em mais 
de 200%. 

O d�putado Costa Ferreira (PP-MA), 
aproveitando a discussão entre os dois , 
parlamentares, cobrou do Executivo a 
implantação imediata da reforma agrária. 
Argumentou que "é preciso desideolo
gizar o projeto, para ser cumprido como 
uma obrigação social do governo". O 
deputado maranhense constatou que as 
ações governamentais nas zonas urbanas, 
não geram tanta polêmica, nem assumem 
conotações ideológicas, como a questão 
da reforma agrária". 

· · � · 

Incra terá poucos 
recursos em 1994 

O relatório do Conselho de 
Se�ça Alimentar (CONSEA), que 
analisou a proposta orçamentária da 
União para 1994 concluiu que os 
recursos destinados ao INCRA são 
insuficientes para que o órgão ex.ecute 
as suas metas mínimas. 

No item sobre o programa de 
reforma agrária o relatório é explícito 
quando relata: "os recursos ( ... ) são 
absolutamente insuficientes para a 
capacidade real de atendimento do 
INCRA, e de sua programação 
prioritária, principalmente nas 
seguintes ru6ricas: Projetos de 
Asse,1tamento do Trabalhador e Projeto 
de Crédito para a Reforma Agrária. A 
proposta atual do INCRA é trabalhar 
com uma meta de assentamento de 100 
mil familias em 1994, com 40% dessa 
meta sendo executada pelos Estados e 
Municípios." 

O grupo de Coordenação de Política 
Social do CONSEA, anali:ando o 

relatório confirmou: "a reforma agrária 
foi contemplada com um montante de 
recursos 31 % superior ao do 
Orçamento de 1993. Porém, seu 
principal programa - Implantação e 
Consolidação de Projetos de 
Assentamento - sofreu uma redução de 
62%, o que toma impensável atingir a 
meta de assentar l 00 mil familias, em 
1994. Há de se ressaltar um substancial 
crescimento dos recursos para o 
Crédito para Reforma Agrária, mas que 
ainda se encontra em valores 
insuficientes para atender a totalidade 
das famílias assentadas. Com o 
orçamento previsto, será possível 
financiar algo em torno de 18% dos 
assentados. 11 

A análise da Coordenação de 
Política Social, também, ressalta que 
em 1994, o INCRA se responsabilizará 
pelas atividades de reforma agrária 
antes atribuída à SUDENE. 
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ENCARTE A 

A falácia do Liberalismo 
José Carlos Pereira Pe/iano* 

Como diriam os marxistas, hoje 
relegados ao 2Q plano pela 
"liberalização das velhas idéias 
liberais" canalizada através dos 
agentes da núdia, a luta de classes 
na sociedade capitalista traz de 
maneira recorrente (dialética!) a 
questão da apropriação dos meios 

.e produção. Replicariam os li
óerais de todos os naipes que é o 
saudável (competitivo!) jogo de 
interesses entre os agentes 
econômicos na arena do 
"mercado" o verdadeiro respon
sável pela distribuição das 
disponibilidades (rendas e ativos) 
entre os fatores de produção. 

Na cartilha da velha esquerda a 
ficção do mercado encobre as 
marcas que trazem as cartas dos 
parceiros no jogo viciado entre o 
trabalho e o capital. A legalidade 
formal dos contratos de produção 
entre trabalhadores e capitalistas, 
quando existem, estaria tratando 

•
�orno iguais situações de classes 
!istoricamente diferentes. O li
beralismo seria o ópio dos desa-
visados manipulado pela con
ve1úência dos interessados etn
manter o estado de coisas. A es
tratégia da mudança para não al
terar nada faz parte da manipu
lação.

Na cartilha dos novos velhos 
liberais está se tratando é de se 
adaptar aos "novos tempos", reori
entando os rumos da economia aos 
padrões que vêm dos países de
senvolvidos. Sem capital, e princi
pal.mente tecnologia, não se pode 
resolver os problemas estruturais 
de desemprego, inflação, fome e 
miséria. Há que abrir a economia 
para os investimentos estrangeiros, 
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liberando o monopólio estatal de 
áreas antes estratégicas a fim de 
"modernizar" o parque industrial, 
recuperar o emprego, pagar mais 
salários e estender o consumo a 
todos. 

A pregação da velha esquerda 
não tem encontrado mais o eco 
necessário porque as experiências 
do socialismo real invalidaram 

boa parte das premissas. Muito 
embora o marxismo seja uma 
coisa e o socialismo outra - con
fusão ardilosa própria dos que 
têm ideologia oposta -, o fato é 
que a velha esquerda tem tido 
dificuldades em continuar justifi
cando certas idéias diante do 
tropeço das experiências socialis
tas. É como se as idéias econômi
cas marxistas continuassem a ser 
apenas idéias com aplicação em 

economias so·cialistas, sem o am
paro adequado de projetos de 
sucesso. 

Os novos velhos liberais, por 
seu turno, se utilizam do conceito 
amplo, e às vezes ambíguo, da 
modernidade para justificar suas 
idéias - muitas delas também der
rotadas na prática diante das crises 
cíclicas da acumulação capitalista. 
Moderno é ter uma economia in
ternacionalizada, isto é, uma base 
técnica, uma estrutura de produção 
e um padrão de consumo coman
dados pelas economias desen
volvidas. Basta que o Estado não 
se meta para que os negócios 
fluam bem de acordo com os in
teresses dos capitais associados 
(nacionais e estrangeiros). O mer
cado, assim, terá condições de di

tar as regras do jogo liberal. 
Os arautos das práticas liberais 

no mundo têm sido os Estados 
Unidos, coadj u vades pela 
Inglaterra - os novos velhos Li
berais brasileiros sempre se 
servem desses exemplos para os 
seus argumentos. Comandam as 
relações internacionafa de acordo 
com a cartilha da velha abertura 
dos portos, sem restrições de es� 
pécie alguma. Os países que são 
seus parceiros comerciais, caso 
divirjam dessas idéias, deverão 
sofrer retaliações econonncas 
como penalização pela rebeldia 
aos padrões da nova ordem inter
nacional. 

Um tema que tem estado 
constantemente na pauta das ne
gociações multilaterais, principal
mente no âmbito do GATT 
(Acordo Gera] de Tarifas e 
Comércio) é o da djscrirninação 
dos investimentos entre países se
gundo a nacionalidade. Um caso 



modelo foi o da "reserva de mer
cado" da informática no Brasil. A 
pressão dos interesses americanos, 
a privatização do Estado brasileiro 
e a falta de adequada política de 
planejamento do governo preju
dicaram a indústria nacional 
nascente no país. 

Dois pesos duas medidas 

A revisão constitucional que 
toma corpo no Congresso Na
cional tem sido o meio pelo qual 
se pretende alterar dispositivos que 
permitem à lei discriminar os in
vestimentos a favor das empresas 
nacionais em áreas estratégicas, de 
segurança nacional e de interesse 
para o desenvolvimento. Neste 
sentido, os novos velhos liberais 
vêm à carga contra o conceito de 
empresa brasileira de capital na
cional, o monopólio do Estado em 
áreas estratégicas e a atividade de 
planejamento e controle do Es
tado. O argumento clássico é o de 
que os países desenvolvidos não se 
utilizam desses mecanismos para 
proteger sua indústria, não dis
criminando, portanto, os capitais 
por sua origem. O Brasil deveria, e 
já é tarde, fazer o mesmo. 

Legislação dos Estados Unidos 
que trata da "supremacia da tec
nologia americana" (Ato Público 
102-245, de 14 de fevereiro de
1992) mostra uma situação dife
rente. A seção 201, Pesquisas em 
Tecnologias Emergentes e em De
senvolvimento, detalha as
condições pelas quais uma em
presa deve ser escolhida para rece
ber assistência financeira do go
verno. São três condições: 1) que o
programa da empresa seja de in
teresse econômico, contribua de
forma significativa para o trabalho
e seja desenvolvido nos Estados
Unidos, e/ou 2) que seja empresa
de capital americano ( cujo capital
majoritário ou o controle esteja
nas mãos de cidadãos americanos),

ENCARTE B 

ou 3) que a empresa estabelecida 
nos Estados Unidos tenha sua 
matriz em país que possibilite as 
mesmas condições de funciona
mento para as empresas ameri
canas lá instaladas. 

A discriminação a favor da 
empresa americana para a 
obtenção de recursos para inves
timentos é clara na legislação, 
somente relaxada nos poucos ca
sos em que o país, onde se situa a 
matriz da empresa instalada nos 
Estados Unidos, conceda vanta
gens semelhantes a qualquer 
outra empresa americana. Esses 
poucos casos de ºamericanização 
de legislações nacionais" se 
limitam às associações entre em
presas p!ifa a execução de proje
tos de desenvolvimento tec-

No caso do Brasil) a 
condição adicional do 

controle do capital 
estar em mãos de 

brasileiros é 
discriminativa) porém 

superável 

nológico específico nas áreas de 
ponta do conhecimento. 

A seção 111, Poder de Compra 
Governamental, fixa as condições 
das compras do governo 
americano. Nessa seção a 
discriminação é feita entre a em
presa nacional (pessoa jurídica 
constituída e operante nos Esta
dos Unidos) e a empresa es
trangeira. Embora a empresa não 
tenha de ter majoritariamente 
capital americano, ela tem que 
( l) montar o produto final nos
Estados Unidos, (2) produzir na
cionalmente mais da metade de
sua composição e (3) não manter
diferença de preço em relação à

-

empresa estrangeira superior a 6% 
(seis por cento). 

As duas primeiras condiçê'es 
acima têm semelhança com o c in
cei to de empresa brasileira de 
capital nacional. Nos dois casos' é 
necessário que a empresa est �ja 
instalada, operando e fabricando o 
produto no país. ''No caso do 
Brasil, a condição adicional do 
controle do capital estar em mãos 
de brasileiros é discriminativa, 
porém superável". Basta, na 
prática, que uma das pessoas 
físicas estrangeiras, representante 
da maioria do capital votante. 
esteja domiciliado e residente r,<i , 
país por tempo suficiente para que 
a empresa seja considerada 
brasileira de capital nacional. 

Por outro lado, são bastante 
restritivas as condições para que 
uma empresa estrangeira possa ter 
acesso com seus produtos às com
pras governamentais. Em primeiro 
lugar, é dada preferência à em
presa nacional para só depois ais 
estrangeiras serem consideradas, e 
ainda assim, com um filtro político 
considerável, uma vez que depen
dem do julgamento do secretário 
do Comércio e Tecnologia, do se
cretáno de Segurança e do presi
dente da República, conforme ,o 
caso. São levados em conta ( 1. 
compromissos internacionais e re� 
lações de comércio, (2) questões 
de segurança nacional e (3) os 
termos do GATT ou acordo inter;r. 
nacional do qual os Estadols 
Unidos faça parte. 

Diante das considerações acima 
cabe perguntar de qual abertura 
econômica estão falando os novos 
velhos liberais brasileiros. Se é a 
dos Estados Unidos não há muito 
o que fazer por ser uma solução
bem próxima à adotada pelo
Brasil, caso em que o texto consti-·
tucionaJ deve ser preservado na.
revisão. Se não, trata-se de que?

• Ass�wr da liderança do rr 
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Solução é o controle social 
do dinheiro público 

Paulo Furtado de Castro e 
• 

Jeferson V. Morgado 

O vasto esquema de corrupção 
revelado até agora apenas parcialmente 
pela CPI do Orçamento evidencia a 
fragilidade e o despreparo do 
Congresso Nacional para assumir as 
funções de acompanhamento e 
fiscalização da execução orçamentária 
definidas na Constituição de J 988, 
como vem advertindo continuamente 

• este Informativo. Sem uma profunda
' alteração no processo de elaboração e

execução e controle dos orçamentos 
públicos, os ladrões de hoje serão daqui 
a pouco substituídos por outros e os 
recursos públicos continuarão a ser 
malbaratados e desviados para o 
proveito de uns poucos em detrimento 
da imensa maioria da população 
brasileira. É claro que a CPI do 
Orçamento deve apurar rigorosamente 
os fatos e propor punição exemplar 
para os corruptos. Mas seu trabaJho não 
deve parar aí. É preciso ir mais além, 
aprofundando a crítica ao atual sistema 
orçamentário e delineando uma nova 
sistemática de elaboração, acom
panhamento e fiscalização dos recursos 
governamentais que iniba a ação dos 

•1corruptos e garanta a meJhor utilização 
social do gasto público. Neste sentido, 
é importante que a sociedade civil 
comece a discutir sistemas de controle 
social do dinheiro público e exija o 
aprimoramento institucional do 
Congresso Nacional para fiscalizar e 
controlar a execução dos recursos 
orçamentários. 

Em princípio, a tradição 
constitucional brasileira mantém duas 
fonnas de controle: a interna, própria 
de cada órgão da administração 
pública, com caráter técnico
burocrático, voltada à análise dos 
preceitos de legalidade, econo
micidade, eficiência e eficácia dos 
recursos governamentais; e a externa, 
exercida pelo Congresso Nacional, com 
o auxílio do Tribunal de Contas da 
União. A este caberia o controle 
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técnico-burocrático da gestão pública, 
enquanto aquele responderia pelos 
aspectos eminentemente políticos do 
gasto público. Na prática, entretµito, 
apenas o TCU tem cumprido o seu 
papel, uma vez que o Congresso 
delegou inteiramente o controle 
externo a este órgão. O controle 
social, contudo, deve extrapolar o 
controle técnico e burocrático, quer o 
interno, quer o realizado pelo TCU, e 
envolver entidades representativas da 
sociedade civil que, juntamente com o 
Congresso Nacional, podem avaliar 
os beneficios e fiscalizar a aplicação 
dos recursos públicos. Este controle 
social poderia ser viabilizado através 
da criação de um Sistema Integrado 
de Fiscalização do Gasto Público -
SIGAP, a ser instituído por Lei 
Complementar, com as seguintes 
,características gerais: 
a) Organização: formado por
unidades dos poderes legislativos dos
três níveis de governo, cabendo à
União a coordenação, supervisão e
normatização do sistema. Em nível
federal, seria coordenado pela
Subcomissão de Fiscalização e
Controle da Comissão Mista de
Planos, Orçamento Público e
Fiscalização Financeira do Congresso
Nacional, enquanto em níveis
estadual e municipal pelas respectivas
contrapartes nas assembléias
legislativas e câmaras municipais. O
sistema seria infonnatizado, com
integral acesso da sociedade civil, que
poderia fonnar comitês auxiliares de 
fiscalização e acompanhamento.
b) Composição: as unidades da
SIGAP seriam formadas em cada
nível de governo pelos membros dos
respectivos poderes legislativos, por
membros do ministério público,
representantes de entidades civis, com
mandatos por prazo determi6ado.
e) Atribuições e competências:
basicamente competeria ao SIGAP
acompanhar a elaboração dos
orçamentos, sugerindo medidas para
sua maior democratização e

aperfeiçoamento, bem como acom
panhar a execução orçamentária, 
fiscali�ando a aplicação dos recursos, 
verificando o efetivo cumprimento das 
metas, custos, qualidade da obra ou 
serviço etc. Caberia, também, ao 
SIGAP, propor aos órgãos competentes 
denúncia sobre desvio na aplicação dos 
recursos, para investigação, julgamento 
e punição dos culpados. 

• Conwltorcs do INESC. 
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A demanda pela ética 
Gilberto Dimenstein * 

Em meio ao tiroteio provocado 
por denúncias de corrupção por 
todos os dados, os principais diri
gentes políticos vêm-se pergun
tando: quando e como vai parar? 
Vive-se

_, 
em essência, um clima de 

arrastão, no qual se misturam in
formações, intrigas, calúnias e 
difamaçõe.s. 

Ninguém está escapando. E,

agora, com a CPI da CUT, o PT 
também entra na linha de tiro, 
numa jogada com evidentes in
tuitos políticos visando as eleições 
de 1994. 

Há um lado saudável nesse 
tiroteio. Seu motor é a crescente 
demanda por ética e transparência 
da população - um motor de mu
danças que veio para ficar. Lenta, 
mas, continuamente, os poderes 
vêm respondendo a essa demanda, 
tornando instrumentos de fisca
lização mais ágeis - prova disso 
está nas CPis, vitaminadas. Ou na

Procuradoria Geral da República 
que, até pouco tempo, era uma en
tidade servil à Presidência da

República. 
Há, porém, um lado negativo: a 

disseminação da denúncia como 
instrumento apenas político. E, aí,

se produz em muitos momentos 
um denuncismo histérico, capaz de 
equalizar todos os tipos de irregu
laridades. Tal movimento atende à
supos1çao equivocada de que 
"todo político é ladrão". Logo o 
Congresso � "presta" abalando 
o prestígio da democracia - a
fragilidade desse prestígio foi ve

rificada em .pesquisas de opinião
do lbope e do DataFolha.

• 

E, justamente aí, aparece a 
grande encruzilhada nacional. A 
nação está caminhando para o 
aprofundamento da democracia 
ou se prepara para um novo surto 
autoritário? Até que ponto as pes
soas estão dispostas a sustentar a 
democracia, sofrendo do terrível 
coquetel de inflação, desemprego 
e corrupção? Existem condições 
concretas no Brasil de um golpe 
tipo peruano? 

Cresce em alguns setores das 
Forças Armadas a convicção de 
que uma "interrupção tem
porária" das funções do Con
gresso seria saudável para debe
lar a crise econômica. E, ao 
mesmo tempo, segundo as 
pesquisas, diminui o número de 
pessoas dispostas a dizer não à 
intervenção autoritária, capaz de 
se fantasiar, mais uma vez, do 
pretexto da luta contra a cor-
rup:ção. 

O próximo presidente, por
tanto1 terá a dificil missão de 
primeiro, colocar o país na rota 

do desenvolvimento com dis
tribuição de renda. E, assim, re
tomar a confiança na democracia 
como um sistema que garante não 
apenas a liberdade, mas melhoria 
de vida. 

,, \ 

Não é uma tarefa fácil - afinal, 
os ajustes estruturais da economia 
não estão resolvidos. E a taxa de 
investimento na economia ainda 
está longe, muito longe do ideal. 
Mas somente a devolução do am- lt

biente de prosperidade vai solidi
ficar o apreço à democracia. A 
pior forma de opressão é a miséria. 

A discussão por trás dos escân
dalos, amplificada pela seqüência 
de frustrações econômicas e políti
cas, é se a opinião pública vai en
tender os escândalos como um 
processo de limpeza. Ou como 
essência de um regime 
"intrinsecamente" deteriorado. Do 
resultado desse se saberá que tipo 
de democracia teremos - ou 
mesmo se teremos mesmo demo
cracia 

� 
• Jomalm,CKritorc: ""1iculMla da Fcil.dc S. Paulo. 
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Criança ou menor? 
Retomando a discussão 

Quero aproveitar este espaço para jorativo. Este caráter negativo da 
exercer aqui papel semelhante ao de palavra não é um sentido recente. 
um ombudsman do nosso próprio tra- Desde o final do século XIX,
balho, retomando a discussão dos quando estava em discussão os di
conceitos "criança" e "menor". O ob- reitos do homem e do cidadão que 
jetivo é ampliar para os demais já se polemizava sobre quem tinha 
seguimentos da sociedade civil, este direitos de cidadania. 
debate que tem, ao longo de nossa O filósofo Kant, desenvolveu essa 
história, permanecido somente entre idéia presente no pensamento liberal 
os trabalhadores na área da inf'ancia e e burguês sistematmmdo-a e trans-
-iuventude no Brasil. formando-a em um conceito. Se-

• Para tomar mais clara a interpre- gundo ele SÓ tem direito à cidadaBia
tação introjetada inconscientemente aquele que tem o direito ao uso 
pela sociedade de um modo geral vou público da razão e só é considerado 
fazer uso da fala da professora Ma- um ser plenamente racional, e por 
rilena Chauf, no Seminário "O Menor isso, um cidadão e um ser politico, 
Trabalhador", organi7.ado pela Secre- aquele que alcançou a maioridade 
taria de Cultura da Prefeitura Munici- racional, isto é, aquele que efetiva
pai de São Paulo/maio/90. Segundo mente é um ser que não é movido 
Chaui, a palavra criança é geníndio por preçonc�itos, pela cólera, P.ela 
do verbo "criar"; criança é aquele que vingança, mas é movido por princi
deve ser criado. O que a palavra quer pios da razão. Os outros são
dizer é que se espera, se deseja e se menores. 
faz tudo 'J)ara que ela se crie, nos dois · São menores, diz Kant, todos que 
sentidos da palavra: se tome um não gozam de independência: o 
adulto e seja criativa de sua própria proprietário, o homem, o adulto e, 
vida. mais tarde, o branco. São menores 

Menor é o filho da classe traba- os dependentes, os trabalhadores, 
lhadora; o infrator, o ladrão e assim as mulheres, os velhos e as crianças. 

ái)r diante. �riança é o que temos em f:sses sã? os menores que a so
""'ll"'ossa famiha. Menor é um termo pe- c1edade hberal e burguesa construiu. 

Quando usamos a palavra menor es
tamos usando uma palavra que está 
carregada de sentido ideológico, 
político e econômico; menor, seja 
trabalhador, velho, criança, lndio é
aquele que não tem direitos. 

É o direito sendo definido pela in
dependência que é dada pela pro
priedade. O proprietário não depende 
de ninguém, pois ele não trabalha 
para os outros, ele não é sustentado 
pelos outros. A mulher é sustentada 
por um outro, a criança é sustentada 
por um outro e o trabalhador depende 
do outro. Eles são menores. Portanto, 
poderíamos dizer que a expressão 
menor trabalhador é redundância, 
porque menor sempre foi o traba
lhador, e o trabalhador sempre foi 
menor nesta sociedade. 

A palavra menor é uma palavra 
seriíssima e cada vez que nós a usa
mos estamos reiterando uma ideolo
gia de dominação de classe, de expio-

-ração econômica e de exclusão cul
tural e na luta que todos nós desen
volvemos nessa questão no Brasil, a
primeira coisa que devemos fazer é
tirar do nosso vocabulário a palavra
menor.

Correção Veto para a habilitação aos 16 anos 

A Vigília pela Criança e pelo 
Adolescente da qual participou o 
Fórum OCA no dia 08 de outubro 
p.p, foi realizada na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC em São Bernardo do
Campo/SP. Ela se tomou referência
para que outros sindicatos, assim
como outros segmentos sociais
reconheçam ·que criança_ e adoles
cente não é uma questão específica
de alguns setores, mas sim de toda
a sociedade brasileira.
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O Fórum DCA enviou carta ao presidente a República, Itamar Franco, 
solicitando o veto ao projeto de lei que autoriza o adolescente a estar 

habilitado para dirigir aos 16 anos. O Fórum entende que há uma intenção 
declarada de relacionar o direito à carteira de habilitação- um direito restrito 
a uma parcela da população juvenil, mais especificameme, aos jovens de classe 
média - com o rebaixamento da maioridade penal. Entendemos que o jovem já 

responde criminalmenre sobre seus alOs, segundo as nonnas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, sendo submetidos a julgamento, dentro de um 

processo legal. Precisamos estar alenlos a estas questões que estão sendo 
colocadas como se fossa, parte de um mesmo conjunto de critérios. 'O que não 

queremos é o-aumento(as estalísticas já comprovam) do indice altíssimo de 
morres de ado'lêsceniês decorteirtes de acidentes, numa fase em que ainda não 

� estão preparados,biô-psico-sociallflellle para enfrenlar toda a violência presente 
no trânsilO das grandes cidades e nas estradas brasileiras. 
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Imunidade não deve ser 
sinônimo de impunidade 

Os membros do C.ongresso Nacional 
não podem ser processados crinúnal
mente sem prévia licença de sua Gasa 
(art. 53, # 1 ° da Constituição). Esta regra 
constitui a imunidade parlamentar e tem 
sido justificada como uma garantia de 
que o deputado ou senador não sofra 
pressões dos Poderes Judiciário ou 
Executivo que possam diminuir sua inde-
pendência. . 

Esta garantia surgiu na Inglaterra me
dieval, quando o monarca absolutista 
fregüentemente condenava seus adver
sários em represália por discursos ou vo
tos que não lhe agradassem. Sua validade 
nos dias atuais é questionável, na medida 
em que os Poderes Executivo e Judiciário 
são independentes, cabendo a este último, 
em que a influência da politica partidária 
é reduzida, o julgamento definitivo do 
acusado. 

H;í atJ]a.l.mente na Câmara -62 pedidos 
de licença do STF para o processamento 
de deputados, sem qualquer parecer. O 
espírito de corpo do Legislativo tem sido 
tamanho que, em junho de 1990, o STF 
renovou o pedido de licença para proces-

sar J 4 deputados. 
A licença só é possível para os 

crimes comuns (homicídio, corrupção, 
etc.), já que nos casos de crimes contra 
a honra (injúria, calúnia e difamação), 
sequer o _pedido de processamento é 
permitido, pois "os deputados e 
senadores sâ9. invioJáveis por suas� 
opiniões, palavras e votos" (;ut. 53 da 
Constituição). 

Imunidade não é sinônimo de im
punidade, já que a não concessão de 
licença suspende a prescrição do crime 

enquanto durar o mandato. lão logo este 
termine, o ex-parlamentar poderá ser 
processado. O instituto da imunidade 
acaba junto com o mandato. 

Ainda assim, a imunidade, na extensão 
que lhe foj dada pela Constituição, 
representa um priv.ilégio. Embora se deva 
reconhecer que o inquérito policial e a 
ação penal possam ser usados como arma 
poU.tica do Executivo, já que este 
controla a policia e nomeia o Chefe do 
Ministério Público, caberia perguntar se a '\solução não estaria na maior autonomia• 
deste órgão e na subordinação da polícia 
civil a ele. 

Na Itália, onde o Poder Judiciário in
corpora as funções de investigação e 
acusação, sendo a policia a ele subordi
nada, o Parlamento, pressionado pela 
operação "mãos limpas" de combate à 
corrupção, alterou a Constituição, aca
bal}do_ com a imunidade parla�e..ntar. 

Já há propostas de redução da imu
nidade parlamentar tramitando na Câ
mara dos Deputados desde fevereiro de 
1992, devendo este tema ser um dos 
principais da revisão constitucional. 

Código de ética e decoro parlamentar 
Uma das partes mais deficientes do 

nosso Código Penal é a que trata dos 
crimes contra a administração pública, 
que tipificam os casos de corrupção. Para 
que se tenha uma idéia da gravidade da 
questão, basta dizer que não constitui 
crime dar presente ao funcionário que 
beneficiou um particular. 

A condenação em processo criminal 
não é o único caso em que o parlartlentar 
perderá o mandato. O mesmo ocorre com 
aquele "cujo comportamento for 
declarado incompatível com o decoro 
parlamentar" (art. 55, Ilda Constituição). 

O que constitui violação do decoro 
parlamentar é assunto interno de cada 
Casa, sendo tratado em nível dos respec-
tivos regimentos internos. O regimento 
do Senado não prevê qualquer conduta 
específica. A representação será enca
minhada inícialmente à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Seu 
parecer será votado pelo plenário. Caso 
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este aceite a Iepresentação, será criada 
uma comissão para investigação do 
caso, onde o acusado terá amplo direito 
de defesa. O parecer desta comissão 
será votado definitivamente pelo 
plenário, em sessão secreta. 

O regimento da Câmara previu a 
existência de wn Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, onde a matéria 
deveria ser tratada em profundidade. O 
projeto elaborado pela mesa em abril de 
1992 ainda não foi aprovado. Nele se 
considera percepção de vantagem in
devida "o recebimento de doações, 
benefícios ou cortesias de empresas, 
grupos econômicos ou autoridades 
públicas" e irregularidade grave •ia 
atribuição de dotação orçamentária, sob 
a forma de subvenções sociais a enti
dades das quais participe o deputado ou 
parente até o terceiro mu". 

O regimento prevê que a represen
tação será submetida diretamente à 

Comissão de Constituição e Justiça e def 
Redação, onde o acusado fará sua defesa. 
Se for concluído pela condenação, o 
parecer é votado em sessão secreta do 
P.lenário. Caso aprovado o Códi_go de 
Etica, seria criado o Conselho de Etica e 
Decoro Parlamentar, que analisaria a 
representação antes da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em nenhum dos regimentos está 
prevista suspensão temporária do 
mandato do parlamentar, durante a 
apuração da denúncia, ao contrário do 
funcionário público, que poderá ser 
afastado preventivamente de seu cargo 
por até 120 dias, para que não venha a 
influir na apuração da irregularidade. O 
Regimento da Câmara prevê a perda 
temporária do mandato, não como 
medida cautelar, mas como modalidade 
de peoa. Só pode ser aplicada ao final do 
procedimento acima descrito, caso em 
que exclui a perda definitiva do mandato. 
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Fórum enfrentará a revisão 
O Fórum Nacional de Reforma 

Urbana já elaborou suas propostas 
para a revisão constitucional. A 
Constituição de 1988 foi a 
primeira no Brasil a consagrar um 
capítulo específico à questão ur
bana, reconhecendo que a cidade 
não é apenas um local onde se 
concentram inúmeros problemas 
sociais, mas um componente 

rdamental na produção e no 
equacionamento destes problemas. 

A Constituição enfatizou a re
lação entre política urbana e a 
função social da propriedade. O 
parágrafo 20 do art. 182, diz que a 
propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às 
determinações do plano diretor, 
definido no parágrafo 1 ° como o 
"instrumento básico" da política 
urbana e cuja vigência depende da 
aprovação do Legislativo, após a 
participação da comunidade. O 
parágrafo 4º prevê, ainda, que o 

e1ano diretor inclua as áreas em 
que o solo urbano não esteja tendo 
aproveitamento adequado. Perce
be-se que o plano diretor a que se 
refere a Constituição é um plano 
de reforma urbana. 

Instrumentos 

A Carta elenca expressamente 
três instrumentos básicos de que 
pode o Poder Público fazer uso 
para obrigar os proprietários a 
cumprir a função social da pro
priedade, cuja aplicação deve ser 
"sucessiva". Primeiro se aplica o 
parcelamento ou a edificação 
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compulsórios, depois o IPTU 
progressivo no tempo e só então 
a desapropriação com pagamento 
em títulos da divida pública. 

O Fórum propõe a livre apli
cação destas penalidades pelo 
Município, seja de forma suces
siva, seja de forma alternativa ou 
mesmo simultânea. Deve-se in
cluir também a requisição ur
banística como punição. Por . 
meio deste instituto, o Poder 
Público poderia promover a ur
banização de imóveis particulares 
mesmo contra a vontade dos pro� 
prietários, retendo posteriormente 
parte das unidades finais pro
duzidas, para ressarcir-se dos in
vestimentos realizados. 

Outra inovação proposta é a 
separação entre o direito de pro
priedade e o direito de construir, 
permitindo a cobrança pelas 
prefeituras da infra-estrutura 
construída com recursos públi
cos, mas utilizada pelos grandes 
empreendimentos imobiliários. 

Usucapião 

A gravidade da situação 
fundiária nas cidades brasileiras 
refletiu-se na aprovação do 
usucaptao especial de cinco 
anos, para área da até 250 m2; 
permitindo a regularização da 
posse das favelas e ocupações 
localizadas sobre terrenos 
particulares. 

O Fórum propõe que as 
posses situadas sobre terras 
públicas tenham direito a uma 
concessão de. direito real de uso 
que, assim como o usucapião 
possam ser pedidos cole
tivamente, para agilizar sua 
aplicação a favelas muito 
adensadas. Propõe ainda que nos 
casos de conflitos fundiários de 
grave repercussão social, seja 
proibida a concessão de 
liminares pelo Poder Judiciário, 
tendo em vista a freqüência com 
que tais medidas têm gerado 
violências contra a população 
carente. 
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A questão da saúde das 
populações indígenas e o SUS 

Sérgio Arouca* 

A Constituição de 1988, define de 
maneira bastante clara, em seu artigo 26,
que compete privativamente à União, 
legislar sobre as populações indígenas. 
No artigo 231, capítulo VIlI da Ordem 
Social, em seu parágrafo primeiro asse
gura-se o direito a seu bem-estar 
e aos recursos necessários para 
sua reprodução tisica e cultural. 

A regulamentação do texto 
constitucional sobre saúde, ex-
pressa nas Leis N!2 8.080/90 e 
8.142/90, conhecidas como Leis 
Orgânicas para o Setor de 
Saúde, não aprofunda o sufi
ciente para a definição de al
guns aspectos particulares, que 
também constituem o universo 
do Sistema Único de Saúde. Um 
desses aspectos particulares, 
trafa-se da saúde das populações
indígenas. 

A 8i!- Conferência Nacional 
de Saúde, realiz.ada em 1986 e 
patrocinada pelo Ministério da 
Saúde, mas com ampla partici
pação de segmentos representa
tivos da sociedade, já levantava 
a necessidade de aprofundar�se 
as questões e as propostas sobre 
a saúde das populações indíge
nas. 

Como wn dos produtos da 8il Confe
rência Nacional de Saúde-1 foram rea
lizadas outras Conferências sobre termos 
específicos, que necessitavam ser 
aprofundados. Uma dessas Conferências 
Específicas foi a que discutiu a Saúde do 
í:ndio,_realizada ainda em 1986, e de onde 
saíram as primeiras propostas mais 
organizadas sobre o SUS e a atenção e 
saúde das populações indígenas. 

Essas propostas começaram a ser tra
balhadas tanto dentro dá FUNAJ, ligada 
ao Ministério da Justiça, como no Mi
nistério da Saúde, através da Fundação 
Nacional de Saúde. Contudo, a desestru
turação administrativa, o desmonte do 
aparelho de Estado e as demissões e/ou 
disponibilidade de centenas de servi
dores, levaram a uma desarticulação na 
política em relação as populações indíge
nas e às ações de saúde, em particular. 
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Só mais recentemente, com a tenta
tiva do novo governo em _remontar a 
estrutura de aparelhos de Estado, é que 
está sendo possivel retomar a discussão 
entre o governo e as sociedades civis 
interessadas na questão do índio, bem 
corno com as próprias lideranças 
indígenas. 

Um passo nesse sentido foi a criação, 
no âmbito do Conselho Nacional de 
Saúde, de uma Comissão Intersetorial 
de Saúde dos Índios, composto de lide
ranças indígenas, organismos da União, 
representações dos Estados e Municí
pios, universidades e organizações não
governamentais (ONGs), que trans
fonnarn esse fórum de discussão em um 
espaço para delinear-se uma política 
pública da saúde para as populações 
indígenas. 

Uma das questões mais discutidas, 
no momento, diz respeito a quem cabe 
prestar assistência à saúde das popu
lações mdígenas, diante da implantação 
do SUS e da cada vez mais progressiva 
descentralização de atividades é
serviços para os Estados e Municípios. 
Considera-se a especificidade das popu
lações indígenas e da necessidade de 
proteção desses povos contra abusos ou 

agressões realizadas por segmentos q,lle 
representam interesses econômicos q1Jre 
destoam em relação a manutenção dia 
Nação Indígena e de suas reservas terri
toriais. São os casos dos garimpeiros, 
mineradores, madeireiros, grileiros, nair

cotraficantes, etc. 
Na área da saúde, consideramos que as 

populações indígenas nãio 
podem ficar a mercê dos 
interesses citados, que mobi
lizam muitas prefeituras e 
mesmo governos estaduais, se1rt \ 
contar com outros órgãos 
públicos e privados coim 
interesses nessas áreas. 

Entregar, portanto, a atençâlo 
a saúde dos povos indígenas, Jiá 
tão atingida pelas endemias e 
epidemias disseminadas pelos 
movimentos migratórios deso.r
denados de nossa população e 
pelo desrespeito freqüente das 
fronteiras de reservas ( quandlo 
estão demarcadas, existindlo 
várias áreas sem demarcação), a 
serviços municipais e estaduais 
de saúde, com todas as dificuJ
dades de atender as populações 
de suas áreas de abrangência, é 
levar as nações indígenas a 
serem mais violentamente d�
zimadas pelas doenças, pela 
falta de uma atenção específic:t 

e eficiente, pelos preconceitos, etc. 
Portanto, defendemos que a atenção à 

saúde das populações indígenas seja uma 
atribuição específica da União, com 
serviços próprios e especializados p�ra 
tal tarefa. O Ministério da Justiça, através 
da FUNAI, e o Ministério da Saúd:e, 
através da FNS (ou de outro órgão q11e 
assuma essas funções) devem ser os 
responsáveis para elaborair, 
conjuntamente com as representações 
indígenas e entidades não-gove,r
namentais, que trabalham com essa 
questão, uma proposta de política de 
saúde para os povos indígenas, articula
dos e vinculados ao SOS, mas com maiis 
especificidades particulares. E sua pm
posta deverá ser discutida e aprovada 
pelo CNS. 

• Deputado Federal e líder do Partido Popular Socialista 
(PPS). 
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MEIO AMBIENTE 

ONGs definem estratégia comum 
O Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento reali
zou nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no 
Rio de Janeiro, um Encontro de 
Caráter Nacional. 

Esse Encontro, patrocinado pelo 
Fórum Internacional de ONGs, 
inscreve-se no quadro de uma série de 
Reuniões Regionais e Subregionais 
na América Latina, Ásia, África e 
América do Norte com o objetivo de 
promover uma articuJação interna-

.-ional de ONGs e movimentos sociais 
9a definição de estratégias e políticas 

alternativas que garantem uma so
ciedade mais justa, sustentável e 
igualitária. 

As principais conclusões do En
contro referem-se aos seguintes pon
tos: 

Implantar e fortalecer os 
conselhos de meio ambiente em 
níveis municipal e estadual,
transfonnando-os, em conselhos de 
desenvolvimento sustentável. 

- Buscar uma composição paritária
nos c0nselhos de defesa do meio 
ambiente - em níveis nacional, 
estadual e municipal. 

- Fortalecer as politicas nacionais
de meio ambiente em nível dos 

colegiados CONAMA, FNMA. 
- Que o CONAMA seja transfor

mado em Conselho Nacional de De� 
senvolvimento Sustentável. 

- Propor grupos de trabalho para
cursos de capacitação de formação 
de recursos humanos. 

- Fortalecer politicas estaduais e
municipais do meio ambiente, 
reivindicar a criação de órgãos de 
meio ambiente em níveis de estado e 
município. 

Participaram do Encontro 50

ONGs e movimentos sociais repre
sentando os diversos segmentos da 
sociedade civil organizada de dife
rentes regiões do Brasil, muitos deles 
ligados às redes temáticas tais como: 
água, antinuclear, Mata Atlântica, 
Educação Ambiental, Agricultu.-:a 
Alternativa, Reforma Urbana, o 
trabalho das redes e seu 
fortalecimento foi um dos eixós da 
discussão. 

Foram eleitos dois representantes 
para o Encontro Internacional que 
deverá realizar-se no primeiro 
semestre de 94 - Moema Yiezzer, da 
Rede de Educação Ambiental e David 
Hathaway� da AS-PT A e dois 
suplentes - Maria Cristina WeyJaod 
Vieira, do Instituto Sul-Mineiro e 
Marcos Terena, do Comitê Tntertribal. 
Esses representantes estarão em con:
tato com o Grupo de Relações Inter
nacionais do Fórum Brasileiro para 
discutir as posições a serem levadas 
para o Encontro Internacional, fruto 
das discussões desses 3 dias 

Deputados alemães pedeill 
o fiill do acordo nuclear

Liderados pela deputada Monika 
Ganseforth, um grupo de 33 deputa
dos do Partido Social Democrata 
alemão entregou ao governo daquele 
pais uma interpelação pedindo o flm

do acordo nuclear Brasil-Alemanha, 
que se renovará automaticamente por 
mais cinco anos se não for rejeitado 
por uma das partes até novembro de 
1994. 

Em novembro de 1992 , a de
putada, que é porta-voz do grupo de 
trabalho sobre clima no Bundestag 
(Parlamento), participou do Seminário 
"Diretrizes de Ação para o Mefo 
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Ambiente no Brasil", promovido 
pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias da Câmara dos Deputados 
brasileira e pelas ONGs IEA, INESC 
e ISPN. 

Durante sua palestra, Monika 
Gasenforth foi questionada por repre
sentantes da Rede Brasileira Antinu
clear, que alertaram a deputada sobre 
os prazos de revisão do acordo e 
sobre os aspectos conflitantes das 
contas da obra, o que havia moti
vado uma auditoria do Tribunal de 
Contas da União. A interpelação par-

lamentar que é um recurso que 
obriga o governo alemão a tomar 
posição oficial num prazo de 14 dias, 
foi assinada por eminentes parla
mentares, causando grande reper
cussão. 

Em entrevista ao Jornal da Tarde, 
Monika declarou "Tenho esperanças 
de que esse tema se tome bastante 
importante nas próximas semanas, 
inclusive diante da programada visita 
à Alemanha do presidente brasileiro, 
que nós sabemos ter sido presidente 
de uma CPI sobre o acordo", con
cluiu. 
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Corrupção, Fome e Miséria 
Trinta e dois milhões de 

brasileiros passam fome e se 
encontram abaixo da linha 
de miséria. Ministros, ex
ministros, parlamentares, 
empresanos e funcionários 
públicos são denunciados 
por desvios de verbas públi
cas. A fome e a rniséria no 
Brasi] tem nome, endereço e, 
em muitos casos, são 
eleitores. Os responsáveis 
pela fome e a miséria no 
Brasil, também têm nome, 
endereço e alguns são eleitos 
para cargos no Executivo ou 
no Legislativo. Outros são 
felizes, ricos e famosos em
presários; também, podem 
ser prósperos funcionários 
públicos que ocuparam car
gos de confiança e hoje 
aguardam o momento da 
aposentadoria para usufruí
rem das corrussoes, propinas e 
lembrancinhas recebidas por serviços 
(não muito nobres) prestados. 

Planos econômicos milagrosos, obras 
faraônicas, concorrências fraudulentas e 
a falta de fiscalização da aplicação das 
verbas orçamentárias contribuiram para o 
crescimento da miséria em nosso país. O 
jogo de cartas marcadas entre emprei
teiras, parlamentares e membros do Poder 
Executivo; entre sistema financeiro e 
autoridades que manipuJam infonnações 
sobre questões financeiras e detém o 
poder de alterarem os rumos inflacioná
rios dos juros, da dívida externa e interna, 
dos salários e do poder de aquisição dos 
trabalhadores, por omissão ou conivên
cia, também são responsáveis pela fome e 
a miséria no Brasil. 

O Conselho Nacional de Segurança 
Alirnentar-CONSEA, órgão que identi
fica o trabalho de parceria do Governo 
Federal e a sociedade civil, representada 
pela Ação da Cidadania Contra a Fome e 
Pela Vida, vem lutando para conseguir 
recursos orçamentários para melhorias 
nutricionais na merenda escolar e o au
mento de dias do seu fornecimento para 
além do período escolar; por recursos 
para a viabilização de assentamentos da 
reforma agrária, e outros programas que 
tragam geração de emprego e renda e 
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refonnas estruturais. Enquanto isto, uns 
poucos vão se locupletanclo com verbas 
públicas através de emendas no 
orçamento para entid;ades "pilan
trópicas", superfaturamento de obras, 
subvenção social a fundo, perdido para 
prefeituras ligadas a sua base eleitoral, 
etc. 

No dia 7 de novembro, iniciou-se o 
Programa de Distribuição Emergencial 
de Alimentos-PRODEA, (programa 
que tinha seu início previ:sto para 20 de 
setembro) que vai distribuir no polígono 
da seca do Nordeste, 6 milhões de ces
tas básicas num período de 4 meses. O 
programa começou com atraso porque 
faltaram recursos para a sua viabiliza
ção. O ministro da lntegra1ção Regional, 
Alexandre Costa, disse que não assi
naria a transferência dos recursos para a 
CONAB, alegando que antes era pre
ciso fazer uma licitação para a 
aquisição dos produtos do estoque 
público, uma justificativa sem base ju
rídica visto que a Lei 8. 1566, que trata 
das licitações, prevê a dispensa em 
casos de calamidade pública. Ao mesmo 
tempo em que colocavat dificuldades 
para atender ao PRODEA, o ministro 
era denunciado pela liberação de recur
sos para obras "prioritárias" do de
putado Pinheiro Landin (PMDB-CE), 

obras de caráter social 
duvidoso e com projetos 
alterados sem li'citação. O 
programa só saiu depois de 
uma pressão da Ação da 
Cidadania e da Assessoria de 
Assuntos Sociais da Pre
sidência da República. 

Anões 

Os parlamentares da sub
comissão de emendas da CPI 
do Orçamento já levantara� 
algumas emendas para obral! ' 
"prioritárias", em regiões 
caracterizadas corno "base 
eleitoral" do grupo apelidado 
de " sete anões", com valores 
que se tivessem sido aplica
dos de fato em beneficio do 
povo, pelo menos nesses 
currais eleitorais não deveria 
existir tanta miséria. 

Fazendo um cruzamento destas 
informações com o Mapa da Fome 
elaborado pelo fPEA, podemos confirmar 
que pelo menos durante um ano não 
existiria sequer uma família indigente 
nessas regiões. Na base eleitoral do de
putado-anão João Alves, de acordo com o 
Mapa da Fome, tem 17.786 familias indi
gentes. No ano de 1990, o total de verbas 
"destinadas" foi de US$ 25 milhões, f 
que possibilitaria o pagamento de um 
salário mínimo de US$ 1 17, 13 por mês, 
durante um ano, para cada família indi
gente. Na região do deputado-anão José 
Geraldo tem 22.645 familias indigentes, o 
total de verbas "destinadas" no período 
de um ano foi de US$ 28 milhões, que 
resultaria num salário mínimo de US$ 
103,72. O caso do deputado-anão Manoel 
Moreira é o mais grave, ele apresentou 
duas emendas para construção de escolas 
e hospital na cidade de Ourinhos/SP, con
seguindo posteriormente a liberação do 
recurso no total de US$ 7.300 milhões. 
Nesta cidade tem 2. 718 familias indi
gentes que poderiam ter recebido um 
salário mínimo de US$ 223,81 durante 
um ano. Orçamento corretamente elabo
rado e emendado tem tudo para contribuir 
com a erradicação da fome e a miséria no 
Brasil. 
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O PMDB CONTINUA FAVOF11TO PARA ACAMARA 

Nesta  antevéspera da e le ição 
parlamentar do dia 03, poucas alterações 
podem ser registradas, em relação ao perfil 
da futura Câmara Federal, delineado pelo 
levantamento que o INESC publicou em 
encarte especial do seu INFORMATIVO de 
30.08.90. Salvo surpresas na maioria dos 
Estados, o que é pouco provável,  a 
tendência ainda é a de o PMDB eleger a 
maior representação naquela Casa - cerca 
de 115 deputados. O PFL terá bancada de 
dimensão semelhante à atual  - 90 
integrantes. As perspectivas do PSDB é que 
são ainda mais pessimista? do que as 
previsões do final de agosto. E possível que 
a bancada desse partido caia dos 60 atuais 
membros para menos de 50, com 
desempenhos abaixo das expectativas antes 
otimistas em Minas Gerais, Paraná e São 
Paulo. No Rio de Janeiro, as avaliações mais 
sombrias indicam que o partido pode até 
deixar de eleger deputado federal, mas é 
também possível que consiga conquistar 
duas cadeiras na Câmara. Com esse fraco 
desempenho dos "tucanos", cresce a 
hipótese de o PDT tornar-se o terceiro maior 
partido naquela Casa do Congresso, com a 
eleição de cerca de 45 pedetistas. O PT já 
não alimenta a esperança de eleger até 
cinco deputados em Minas Gerais e quatro 
no Rio Grande do Sul, mas a tendência 
a inda é a de alcançar um l igeiro 
crescimento, em relação a sua atual 
bancada, de 17 integrantes. 

A eleição parlamentar está sendo 
mais disputada nos pequenos Estados, 
provocando, com isso, certa instabilidade 
em candidaturas que semanas atrás 
despontaram como favoritas. No Amapá, os 
partidos de esquerda - PT, PDT e PSB -
perderam o entusiasmo que tinham no início 
da campanha, no que diz respeito à disputa 
pela Câmara. Os três, juntos, podem eleger 
apenas um deputado. No Acre, é acirrada 
a disputa pelas três vagas que devem caber 

ao PMDB e em Roraima, a pedessista 
T1ereza Jucá, mulher do ex-governador e 
candidato ao governo, Romero Jucá, pode 
ajjudar, com uma grande votação, a eleger 
a1té três deputados do PDS. 

Na eleição para o Senado, o PFL 
deverá conquistar o maior número das 31 
cadeiras que estão sendo disputadas, 
elegendo de seis a nove senadores, mas 
mesmo assim não conseguirá ultrapassar, 
no total, a bancada do PMDB. A próxima 
legislatura terá 81 senadores - 50 cadeiras 
não estão em disputa - devendo a bancada 
peemedebista totalizar de 21 a 24 membros 
e o PFL, de 16 a 19. O PSDB cairá dos 12 
atuais integrantes para nove ou 1 O. O pleito 
senatorial está sendo mais equilibrado em 
São Paulo, envolvendo quatro nomes -
Guilherme Afif, do PL; Franco Montara, do 
PSDB; Eduárdo Matarazzo, do PT; e 
Ferreira Neto, do PRN - e no Ceará, com o 
eimpate técnico entre o peemedebista Paes 
ele Andrade e o "tucano" Beni Veras. No 
Amapá e Roraima, por serem Estados 
novos, serão eleitos três senadores, em 
cada. 
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Nesta página e na seguinte são citadas candidaturas não referidas no encarte especial. 
Alguns_ dos nomes aqui relacionados deixaram de figurar no INFORMATIVO por falha de 
transcrição ou porque, à época, ainda não haviam d�!spontado nas avaliações feitas pelas fontes 
consultadas. Outros constaram das previsões feitas no início do mês, mas suas chances têm sido 
reavaliadas nas últimas semanas. 

AcRE 

Incluir, como viável, o candidato do PC do 
B, Marcos Afonso. O PMDB acreano pode eleger 
até quatro deputados. As chances de reeleição do 
deputado Geraldo Flemlng foram reduzidas e 
cresceram as possibilidades do candidato João 
Maia que disputa seu primeiro mandato federal. O 
PRN está em dificuldades para eleger um deputado. 

ALAGOAS 

Incluir como viável o candidato do PDT 
Mendonça Neto. 

lraçu Colares, do PMDB, e Antonio Feijão, 
do PRN, têm alguma chance. O PT pode eleger 
Lourival Freitas, Manoel Conceição ou Eugênio de 
Almeida. O PSDB, PDT e PSB estão em dificuldades 
para eleger pelo menos um dos seus candidatos. 

BAHIA 

No PDT, cálculos mais otimistas já indicam 
a possibilidade de o partido eleger até quatro 
deputados federais, o que favoreceria a candidatura 
do líder bancário Beraldo Boaventura. 

CEARÁ 

Orlando Bezerra, do PFL, embora forte 
candidato, já não é encarado como virtualmente 
eleito. Firmo de Castro, do PSDB, tem dificuldades 
para reeleger-se e Ernanl Viana e padre Unhares 
são considerados virtualmente eleitos, o mesmo 
ocorrendo com Maria Luiza, do PSB. Gilse Avelar 
do PC do B tem alguma chance. 

[)ISTRITO FEDERAL 

Do PTR, têm alguma chance o ex-deputado 
federal João Herculino e o ex-secretário de 
se,gurança, João Brochado. Igualmente deve ser 
inc:luído na lista dos que têm alguma viabilidade o 
ca1ndidato do PC do B. Moacir de Oliveira, o MOA. 

�,ARANHÃO 

No encarte, o atual deputado Eurico Ribeiro, 
virtualmente eleito, foi referido duas vezes: uma, 
como sendo do PDS e a outra, como filiado ao PRN. 
Na realidade, ele pertence a este último partido. 

IVI !NAS GERAIS 

Há dúvidas, agora, quanto à reeleição do 
deputado Israel Pinheiro Filho, do PRS, embora ele 
ainda tenha grande chance. Também do PRS deve 
ser Incluído entre os que têm alguma chance Jorge 
Neves, irmão de Tancredo Neves. Do PRN, o 
ex-prefeito de ltuiutaba, Rommel Anlsio Jorge, tem 
alguma chance. 

O PFL pode eleger até quatro deputados, 
Inc lus ive o atual  Adauto Perei ra, citado, 
erroineamente, no encarte especial, como candidato 
do PDS. Edme Tavares já não é visto como 
virtualmente eleito e o novo Efraim Moraes tem 
granide chance. João Evangelista, do PDT, tem 
alguma chance. 

-

-
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Orçamento: um 
assunto que 

interessa 
a todos 

Páginas 5, 12 e encarte 

Abaixo a 
violência 
contra as 

nossas 
crianças 

Página 7 

A violência, a 
tortura e a 

ilegalidade 
da polícia 

Página 8 
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O Congresso Nacional está trabalhando cm 
ritmo acelerado. Por incrível que pareça� esse 
fato tem sido fonte de enonne preoct,paçab. O 
que está em jogo são dezenas de direitos já con
sagrados, há muito batalhados pelos movüuen
tos sociais, e que agora correm o risco de se
rem substituídos por outros interesses. Querem 
algi.ms parlamentares, por exemplo, acabar com 
a universalidade e gratuidade do atendimento 
à saúde, ou ainda, alterar toda a relação exis
tente entre União. estados e municípios . 

A velocidade com que estão sendo tratadas 
tanto as propostas de emenda constitucional, 
qurulto os projetos de lei não tem dei.xado tem
po para mna reflexão mais profimda sobre os 
impactos que as matérias que tramitam podem 
provocar em nossas vidas. E uão são poucos. 
Desde mudanças na área social -como o rebai-

Outubro-95 
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xamento da maioridade penal �e 18 para 
16 anos. como retirar direitos indígenas 

já consagrados - às mudanças em todo o 
sistema financeiro do País colocam em 
xeque nossa capacidade de acompanhar 
e interferir nesse processo. 

Apesar disso, a pressão da sociedade 
civil organizada garantiu que a Comis
são Mista de Orçamento democratizasse 
seus trabalhos, abrindo a possibilidade 
de audiências públicas. É um momento 
histórico para toda a sociedade brasilei
ra. Esta é 1m1a oportunidade que não pode 
ser desperdiçada. Nem essa. nem do 
acompanhamento de todas as outras 
matérias relevantes e de enonnes im
pactos sobre a vida de todos nós brasi
leiros. 
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A mudança que se quer na Constituição 
O Congresso Nacional tem pro

duzido uma enorme quantidade de in
formações em uma velocidade tão 
grande que fica difioil, para a maio
ria da população, saber o que real
mente está acontecendo. Analisemos 
o caso dos Propostas de Emenda
Constitucional - PEC. O volume de
propostas que visam alterar a Cons
tituição assusta não só pelos núme
ros, mas também pelo que se preten
de. São quase 200 propostas trami
tando na Cfunara dos Deputados.

Algumas das propostas de altera
ções da Contituição: institui a reelei
ção de presidenle/govemadores/pre
feitos; trata da tlexibilização do mo
nopólio privado� limita poderes do 
presidente da República em apresen
tar projetos de lei; restringe a criação 
de municípios na época das eleições, 
acaba com a gratuidade e universab
dade do atendimento à saúde. entre 
outros. 

Há ainda as que tratam da pena 
de morte; diferentes propostas para 
reeleição do presidente da Repúbli
ca, govemadores e prefeitos; alteran
do as nonnas de medídas provisóri
as; modificando a relação entre 
União, estados e municípios; chegan
do na área social, modificando direi
tos consagrados, como dos povos in
dígenas. 

As medidas provisórias (MPs) 
são as que provocam maior preocu
pação, pelo menos ao que parece, já 
que existem quase uma dezena de 
propostas sobre a maté1ia. Algumas 
definem limites para emissão, outras 
simplesroeute acabam com as MPs e 

algumas ainda proíbem a reedição, 
uuma mesma sessão legislativa, de 
medida uão apt·eciada ou rejeitada, 
Há ainda os que querem que uma 
medida provisória tenha força de lei 
desde sua edição quando tratar de ma
téria financeira. 

Há PECs instituindo o sistema dis
trital misto, ou querendo instituir o 
sistema, mas metade das vagas a se
rem preenchidas por voto majoritá
rio em distritos uninominais e outra 
metade pelos candidatos das l istas 
partidárias, proporcionalmente à 
soma dos votos distritais de cada par
tido. Existem propostas fixando en
tre o mÍllimo de 04 e o máximo de 70 
o número de deputados por estado.
Que tal eliminar o 2° turno das elei
ções para executivos estadual, distri
tal e municipal ou eliminar o segun
do turno das eleições municipais, ex
ceção feita às capitais? Outra coisa:
mudam os critérios para o instituto da
imunidade parlamentar - processos e
julgamentos de membros do Congres
so não dependerão de licença da casa
a que pertencerem, ressalvados os
casos definidos em lei complementar
- isso, sem dúvida, é ótimo.

Alguém imagina que, ao votar
para prefeito no ano que vem, poderá 
estar elegendo-o por apenas dois 
anos? Querem alguns, por exemplo, 
fazer coincidir as eleições em 98, as
segurando a reeleição para os atuais 
prefeitos e aos futuros. Imaginem em 
1 998, se rodos nós votássemos ao 
mesmo tempo para -presidente, depu
tados, senadores, deputados estadu
ais, governadores, prefeitos e verea-

O Leitor Opina 
"Agradecemos o envio do impresso 

"Subsidio" ... "lnimputabili&de não é Impu
nidade", que vem colocar n discussão do 
rm:nor no lugar comp;\tível com sun impor
tância. 

. . .  pnrabenizamos o INESC pelos rele
vantes serviços pr(,--stndos dei;de n s1ra fundn.
çilO ... " 

Letluc F,1111/,/asse.ssor de Col/lrtnicação 
Externa - Unfversidade Holis1iaa 

fnternacionall F1mJaçâo Cfdade Ja Pa: 

"Acu$.1mos 1-.:cibo de su publicación. 
agradecemos t1ue contiúen cnviándooos sus 
próximns cmision,:s. '' 
Mnm,el O. Chiri.boga/Associaçlio Lanno 

A mericona de Organizações de f'tomoção 
(Costà R1cp) 

·"Ténho 24 nuos, sou estudante: do curso 
de-Ciências Econômicas, no 3° ano. na Uni
versidade Metodista de Piracicaba. Atrav.!s 
de um out.i:o -amigo. que c:stâ cursando Ad
ministração de Empresas, e que m:mti!m con
tatos com vocês através dos boletins que lhei. 
são enviados ... todo esse material pode ser
muito útil em minha fonnação estudantil e 
p,issl,a l. 

... pedir informaçõcs sobre e�tt\gios e 
mercado dc: trabalho, quc: os est1,1dantes de 
Economia tGm em Brasilia.'' 

L11is Marcelo Go111e11 dn SüM 
Seu nome �er,\ Incluído cm nossa lis

la_gem, Luls. $ohre estágios l' lnl'rcado de 
trabalJao, infélb.menti:, não é nossa área 
de otuaçiio. P1•1cure nos siruUcnfos e uJÚ
,•crsitladcs, 11ue podcn10 ter mais infor
mnçõCJ!. 

dores! Uaul Haja fôlego para tanto. 
A infidelidade politico-pru1idária 

será motivo de punição, caso sejam 
aprovadas algumas das propostas, en
tre elas: perderá o mandato o deputa
do ou senador que se desfiliar volun
tariamente do partido sob cuja legen
da foi eleito. O mesmo acontece com 
aquele que mudar de filiação políti
co-partidária antes de completar, pelo 
menos, a metade do mandato. 

Alguns mecanismos, propostos 
pelos 1)arlamentares, vão dificulr. 
mais um pouco os trabalhos de t• 
mitação e, possivelmente, impl icarão 
em maior lentidão na apreciação das 
matérias. Um desses casos é a PEC 
que dispõe sobre veto do presidente 
da República. O veto deverá ser dis
cutido, separadamente, porcada Casa, 
só podendo ser r�jeitado por maioria 
absoluta de deputados e senadores. 
Ou ainda a que se refere à tramitação 
dos projetos de lei, como o que retira 
o poder terminativo das comissões.
Isso implicará em alguns anos mais
de demora na apreciação das matéri
as, que terão que enfrentar a longa fila
de outras que estão no plenáiio da Câ
mara e do Senado.

Essas são algumas das propostas 
em tramitação, várias, inclusive.já ti
veram sua admissibilidade aprovada, 
mesmo sendo contrárias ã ConstitJa
ção. O momento é de discussão, ate91 

ção e controle sobre o Congresso Na
cional. E esse controle será, necessa
riamente, através dos deputados e se
nadores. A sociedade civil deverá 
alenar seus representantes, infonnar, 
mostrar que.está atenta, acompanhando. 
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Pagar a conta e ainda ser a comida 
Edelcio Vigna d e  Oliveira 
Assessoria das Questões 

Agrária e Agrícola 

Uma análise da Lei dos Partidos 
Políticos tem que levar em conside
ração a pergunta: qual é a democra
cia que se quer consolidar? Essa per
gunta nos remete à questão da par
ticipação e da representatividade. 
Por isso, um dos desafios da Lei é 
evidenciar a discussão das "cláusu-

,..Jas de barreira"; ou seja, o prutido 
-1ue não atingir 5% dos votos em

nível nacional não obtém represen
tação na Câmara dos Deputados. A
resposta a essa questão atribui ou
não voz às minorias.

Se a sociedade é partidária de
uma democracia onde os segmentos
sociais minoritários possam estar
representados, então não podemos
aceitar as ''cláusulas de barreira". Se
quer, porém, luna democracia com
uma representação limitada então
tem que discutir ns "cláusulas de
barreira".

Qual ê o preço de uma decisão
desse tipo para o sistema represen
tativo? Para um país com desigual
dades incomuns, é possível que a
busca da govemabi lidade, atribuída
corno própria da existência de pou
cos partidos, possa marginal izar se
tores representativos da sociedade.

.orém, como acabar com a falsa re
presentatividade? O Congresso Na
cional, até agora, não se dispôs a 
e1úrentar essas questões. Temos, 
hoje, na Câmara dos Deputados de
zesseis partidos (PFL, PTB, PMDB, 
PSDB. PT, PPB, PDT, PL, PSD, 
PSC, PSB, PMN. PCdoB, PPS, PV, 
PSL) e muitos só têm alguma influ
ência devido ao guarda-chuva dos 
blocos parlamentares. 

A Lei dos Partidos que prevê 
duas fases para os partidos ("regis
tro no TSE" e o "funcionamento 
parlamentar") não resolve o proble
ma da representação eattorial. Ape
nas recria os partidos "de registros" 
e os "em fimciooamento". Para re
gistrar um partido é necessário uma 
lista contendo cerca de 283 mil as
sinaturas (meio por cento dos votos 
da última eleição para a Câmara, 
distribuídos em nove Estados, com 
um décimo por cento do elei torado 
em cada um deles), mas o jeitinho 
brasileiro pode burlar a lei. Muitos 
se vêem atraídos por um partido re
gistrado que pode participar das elei-

ções, receber recursos do Fundo Par
tidário e ter acesso gratuito ao rádio 
e à televisão. 

O objetivo de um partido políti
co é intervir no projeto nacional e, 
essa intervenção, só é possível se o 
partido funcionar legislativame,nte. 
E certo que os "Verdes" da Alema
nha ficaram mais de duas década 
concorrendo nas eleições e só em 
1990 conseguiram ul trapassar a 
"cláusula de barreira". No Brasil, há 
pequenos partidos '·em funciona
mento" que na próxima eleição po
dem não obter a média de 5% (mais 
de 3 mi111ões de votos). Como na 
tradição politica brasileira quem 
está dentro não sai, a solução é abrir 
novos espaços de acomodação. Em 
toda sua história o Congresso Naci
onal só diminuiu o número de suas 
cadeiras. em 1 945, mas em 1947 
voltou ao número norm;-il .  Talvez 
estejamos em um momento propí
cio para reacender a discussão da 
representatividade. 

O dispositivo '1cláusula de bar
reira'' só foi aprovada porque o go
verno rompeu o acordo fumado en
tre o Legislativo e o ministro da Jus
tiça, que garantiu que o Executivo 
vetaria o dispositivo. Essa atitude 
indica que, ao governo, interessa 
uma reformulação do quadro parti
dário, pofa acreclita que com isso 
pode ampliar a sua base parlamen
tar. Os pequenos partidos só vota
ram a favor da "cláusula" porque o 
presidente da Câmara afinnou que 
o dispositivo seria vetado. O PDT,
PPS e PCdoB entraram, junto ao
Supremo Tribunal Superior, com
uma ação de inconstitucionalida
de.

Outro problema mal resolvido é 
o da questão dá "(in)fidelidade par
Lidéiria". A Lei apenas indica as pe
nalidades: desligamento temporário 
da bancada, suspensão do direito de 
voto nas remúões internas, perda de 
todas as prerrogativas, cargos e fun
ções. Essas sanções são pouco apli
cadas, pois considera-se elevado o 
túvel de "disciplina em plenário". 
O maior problema é a mudança de 
partido: para isso a Lei prevê a per
da automática de função ou cargo 
que exerça em virtude da proporção 
partidária. Mas isso não ocorrerá, 
pois de acordo com a Mesa Direto
ra os deputados eleitos para cargos 
da Mesa de Comissões ou da Casa, 
não os perdem em nenhuma das hi-

póteses acima. A sanção maior que 
seria a perda de mandato foi cogita
da, mas não ultrapassou a boa in
tenção. 

O problema financeiro dos par
tidos é resolvido pelas quotas do 
Fundo Partidário e contribuições de 
pessoas físicas ou jurídicas. O lüni
te para as dotações individuais é no 
máximo de R$ 60 mil (em 1úvel 
nacional) ou R$ 6 mil (em 1úvel re
gional) . A contribtúção do Fundo se 
traduz a um rateio de R$ 1 20,4 mi
lhões entre os partidos. Um por cen
to ( l %) desse montante é dividido 
entre os partidos com registros no 
TSE. O restante (99%) é distribuí
do aos partidos que ultrapassaram a 
•(cláusula de barreira". Há sanções 
para o partido que violar as normas: 
suspensão das quotas do Fundo de 
Participação até o esclarecimento do 
caso: suspensão por um a110 se os 
recursos vierem de entidades gover
namentais ou sindicais; suspensão 
por dois anos se a contribuição ul
trapassar o l inúte designado na Lei. 
Ficar fora da quota é penoso se a 
contribuição não valer a pena. caso 
contrário o crime compensa. 

O "horário eleitoral" se man
tém gratuito para os partidos, mas 
não para o Tesouro Nacional .  A 
"gratlúdade" das emissoras tem uma 
compensação fiscal. Ou seja. o go
verno deixa de arrecadar impostos. 
Por que isentar as TVs e as emisso
ras de rádio que exploram uma con
cessão de serviço público? Qual o 
serviço que elas prestam à Nação. 
que não consagram com mais pres
tatividade aos seus cofres? E os par
tidos? Por que o país deve pagar o 
horário eleitoral para os partidos? 
Existe aí um aproveitamento em 
cascata: um não paga ao outro. que 
não paga ao Estado. que juntos co
bnun de todos. 

Para finalizar perguntamos: por 
que a Lei dos Partidos Políticos ser
ve somente aos Partidos? Ser;í que 
a sociedade civil não tem interesse 
em discutir essa legislação? Deve a 
elaboração de tW1a lei tã0 importante 
se restril1gir ao parlamento, que aca
ba legislando em causa própria? Por 
que os mecanismos de fiscalização 
uão são compostos por oulras insti
tuições além dos tribunais? Esta é a 
democracia participativa que a so
ciedade quer? Isso mais parece pa
gar a conta sem ver o cardápio e ain
da ser a comida. 

Por que a Lei 
dos Partidos 
Políticos serve 
somente aos 
Parti.dos? 
Será que a 
sociedade civil 
não tem 
interesse em 
discutir essa 

legislação? 

Deve a 
elaboração de 
uma lei tão 
importante se 
restringir ao 
parlamento, 
que acaba 
legislando em 
causa 
própria? 
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A tortura é um. 

crime contra o 

ser humano, 

contra a 

humanidade, 
co11tra a 

dignidade do 
ser. Ela 1Zão 
pode e não 

deyeser 
esquecida 

nunca 
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A compaixão como resposta à violência 
Maria José Jaime 

Coordenadora-Geral do INESC e 
Coordenadora da Secretaria Nacional da 

Ação da Cidadania contra a Fome 
e a Miséria pela Vida 

Assisti, na semana passada, uma 
das cenas mais tocantes e impactan
tes dos últimos anos de minha vida. 
Uma cena exemplar. A senhora Lídia 
Machado, mãe de Mruiu Isabel Mon
teiro Alves, brasileira assassinada no 
Central P ark em Nova Iorque, foi 
àquela cidade buscar o corpo da fi
lila. Seu rosto revelava a profünda dor 
que sentia, em razão da perda da fi. 
lha, mais uma vítima da violência ur
bana de nossos días. Essa senhora, vi
vendo uma situação limite em sua 
vida, em função da violência, fez de
clarações contra essa mesma violên
cia, pedindo investigações que levas
sem à prisão do culpado. Disse tam
bém que um ser hwnano capaz de tal 
ato é, sem dúvida, doente e que deve 
ser tratado. Sobre a condenação à 
morte desse pessoa ela é contra.
Não quer que o crime praticado con
tra sua :fifüa seja pwlido com outro 
crime. Ela não aceita a pena de
morte em nenhuma situação, $Ob 
nenhuma justificativa. Quanta lu
cidez, quanto sentido de humanidade 
dessa mulher, expressos num momen
to de fragilidade e dor! 

Fico me perguntando qual te1ia 
sido minha atitude numa situação se
melhante. Afinnar-se contra a pena 
de morte, enquanto nós e os seres que 
:unamos não fomos atingidos direta
mente pela violência que nos rodeia, 
é muito importante. Mas manter essa 
posição e defendê-la publicamente, 
quando do assassinato de alguém nos
so é maravilhoso! Quanta coerência 
com os valores humanos defendidos 
no quotidíano é necessária para so
brepor-se à dor, à únpotência, ao 
ódio! 

Orna outra noticia teve espaço nos 
jornais e televisões também na últi
ma semana. Setores militares brasi
leiros, inclusive alguns ministros, re
sistiram à lúcida e coerente decisão 
govemarnenlal de retirar da embaixa
da brasileira em Londres o c.oronel 
Armando Av6lio Filho, adido militar 
acusado pela entidade "Tortura Nun
ca Mais"e pela "Anistia Internacio
nal" de ter participado em sessões de 
to1tura durante o regime militar (64-
85). E decidiram lutar para mantê-lo. 
Os argumentos usados foram ague-

les muito ouvidos nestes tempos em 
que foi elaborado e remetido ao Con
gresso o projeto de lei sobre os desa
parecidos políticos: ·• A anistia de 
1979 foi reciproca, punição é revan
chismo, temos de virar essa página da 
história brasileira". Ou seja, frente à 
revelação da existência de um tortu
rador premiado com um cargo numa 
embaixada brasileira no exterior , a 
sociedade brasileira tem de calar-se, 
Ser cúmplice, esquecer. 

A to11ura é um crime contra o ser 
humano, contra a humanidade, con
tra a dignidade do ser. Ela não pode
e não deve ser esquecida nu,oca. Ela 
é wn exemplo, pelo negativo, do que 
a nossa sociedade deve banir de seu 
seio, deve Ju[ar para que deixe de exis
tir. A Constituição de 1988, em seu 
Capítulo !, artigo 5" inciso XLIIl , 
considera crimes inafiançáveis e ú1-
suscetíveis de graça ou anistia a prá
tica de tortura( ... ) por eles responden
do os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem. 
O Brasil é signatáiio de convenção 
internacional contra a tortura. Es
sas duas atitudes sinalizam concei
tos e práticas rad icalmente dife
renciados e também concepções 
opostas do país que queremos ser, 
da sociedade que queremos cons
truiJ. 

As vozes que defenderam o coro
nel gostruiam de manter o rnmo da 
violência institucionalizada, do des
respeito ao ser humano, da repressão 
àqueles que possuem posições e prá
ticas diferentes, da intolerância, dos 
presos políticos, da tortura, do exter
mínio. O nuno da sociedade exclu
dente, da fome e da falta de cidadania 
para a maio1ia, do tratamento da mi
séria com repressão, do racismo, do 
genocídio e do etnocídío contrn os 
povos indígenas, da depredação do 
meio ambjente. 

A sociedade brasileira, que lutou 
pela redemocratização do País, recha
çou este caminho. E tern conseguido 
avanços significativos no sentido de 
construir uma sociedade diferente da
quela vigente no Brasil durante o re
gime militar. Porém, essa é uma luta 
ao 11jvel de concepções de mundo 
opostas que se expressam na coustrn
ção institucional do pais, na prevalên
cia dos interesses do público ou do 
privado, nas políticas públicas que 
vão sendo elaboradàS e in1plantadas. 
No quotidíano do nosso processo de 
construção individual e coletiva, es-

sas concepções estão presentes. 
Recentemente, trabalhadores sem 

terra foram massacrados em Comm
biara. 

Tomamos conhecimento pela mí
dia da existência de conflitos por ter
ra em todo o país, da profunda vio
lência da existência de faoúlias famin
tas, que querem trabalhar para pro
duzir alimentos para si e para a co
mercialização e que são impedidas 
porque não têm acesso à terra. E que 
existem te1TàS improdutivas, guarda
das por seus proprietários para espe. 
culação imobiliária, que são ocupa
das pelos trabalhadores e trabaU1ado
ras sem terra para nelas produzir. E 
que, freqüentemente, esses t:rabafüa
dores e trabalhadoras são brutalmen-
te reprimidos, chacinados para deso
cuparem essas terras. Nossa indigna
ção foi grande. E que bom que não 
perdemos nossa capacidade de nos 
indignarmos com o injusto e o vio
lento. Mas essã indignação tem de ser 
expressa em atos. Ela tem de ser tão 
forte que ressoe por todo o pais. Tão 
forte que únpeça de prevalecer tenta. 
tivas de impedir que esses traballrn
dores e trabalhadoras tenham acesso 
à te!1'a. 

Não por acaso, logo depois, pas
sam a circular info1mações sobre a 
existência de "tc1Toristas" enlre os 
sem-teITa. Não podem mais dizer "co
munistas" porque o comunismo não. 
mais existe. Busca-se então alguma 
adjetivação que mascare para a soci
edade, hofforizada com as Commbi
aras, o problema real. Para que essa 
mesma sociedade - ao invés de apoi-
ar a desapropriação de ten-as em be
neficio dos que as necessitam para so
breviver com dignidade, dos que nela 
querem e podem produzir - passe a 
apoiar ações repressivas contra os 
sem-terTa "te1To1is1as". 

Esse último fato e a defesa da per
manência em Londres do Coronel 
Avólio têm uma mesma matriz. Fe
lizmente, pru·a cada um de nós e para 
o país, ao lado dessas notícias encon
tramos também a imensa dignidade e
humanidade de O. Lídia. E é essa dig
nidade e essa humanidade que temos
de reforçar pru·a innos, no dia-a-dia,
vencendo as declarações e as ações
ínfonnadas por valores e interesses
que geram a injustiça, a violência e a
exclusão. E construindo um novo 
realmente novo. Um novo que não
o seja apenas na aparência mas na es
sência.

Aprovadas as mudanças na 
Comissão de Orçamento 

Paulo Rocha 
Asse.ssor de Orçamento Público 

Finalmente a Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) começou a Ci.tnci
onar. Após meses de espera pela apro
vação do projeto de resolução que al
terou sua fonna de fünciona1nento, fi-

r•almente ele foi votado pelo Congres
•o Nacional no dia 14 de setembro. A 

única alteração de conteúdo foi o au
mento do número de emendas indivi
duais que cada parlamentar pode apre
sentar. No projeto original era prevista 
a apresentação de até I O emendas por 
deputado ou senador. Na versão apro
vada esse número aumentou para 20. 
Apesar de representar um retrocesso 
(serão apresentadas cerca de 12. 000 
emendas propondo novas rubricas or
çamentárias, contra as 3.000 rubricas 
da proposta do governo), essa altera
ção não muda substancialmente o es
pírito do projeto, que toma os debates 
e decisões na CMO mais transparen
tes e prevê a realização de audiências 
públicas com entidades da sociedade 
civil e membros do Governo. 

A mudança poderia ter sido pior. 
Alguns parlamentares chegaram a le-

�-antar a idéia de não regulamentar o
número de emendas nas regrns pem1a
nentes da Comissão, mas sim a cada 
ano (dependendo dos "-recursos dispo
níveis para aprovar emendas"). Outros 
partidos queriam aumentár esse núme
ro para 25 (PIB), 30 (PSDB), e até 
mesmo 50 (PPR). Defenderam a ma
nutenção de I O emendas por parlamen
tar o PT, PSB, PMDB e PFL. 

O documento encaminhado aos 
parlamentares solicitando a votação do 
PR 04/95-CN, articulado pelo INESC 
e !BASE e assinado por representaL)
tes e dirigentes de 35 organizações da 
sociedade civil, foi de fuodrunental im
portância para que os lideres chegas
sem a um acordo que permitisse sua 
aprovação. Chamamos a atenção para 
o fato de que este tipo de ação da soci
edade civil é inédita na questão orça
mentária. Pela primeira vez, organiza
ções sociais realizaram uma ação co
ordenada para alterar a forma como é 
elaborado o Orçamento Federal, ao 
invés de apenas fazer denúncias e es
perar por mudanças que, na prática, 
nunca acontecem. 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO 
COMEÇA A FUNCIONAR
Logo após a aprovação de sua nova 

estnitura de funcionamento foram in
dicados os novos membros, escolhida 
a nova mesa (ver encarte) e retomados 
os trabalhos da CMO. O quórum, que 
havia "desaparecido" no primeiro se
mestre, voltou a acontecer e as delibe
rações puderam ser tomadas. As au
diências públicas começaram a ser re
alizadas, bem como a apreciação do 
Plano Plurianual e da Lei Orçamentá
ria para 1995. 

As primeiras audiências públicas 
aconteceram com membros do Gover
no que compareceram à Comissão 
para prestar esclarecin1entos sobre as 
propostas de Plano Plurianual 96-99 
(PPA)e de Lei Orçamentária para 1996 
(LOA), partiéulannente nos seus as
pectos de receita, política fiscal, polí
tica econômica, rolagem da dívida e 
principais gastos agregados (pessoal, 
investimentos, custeio, etc). Compa
receram á CMO, Waldemar Giomi de 
Carvaillo, Secretiuio de Orçamento Fe
deral, e Mauro Marcondes, Secretário 
de Planejamento e Avàliação do Mi
nistério do Planejamento e Orçamen
to (responsável pela elaboração do 
PPA). José Cechin, secretário-execu
tivo do Ministério da Previdência e As
sistência Social, e Murilo Portugal, 
atual secretário do Tesouro Nacional, 
também compareceram à Comissão, 
ao longo do mês de setembro. 

Essas audiências foram de grande 
importância para que os Congressis
tas e os demais presentes pudessem es
clarecer os pontos obscuros do Orça
mento de 1995 e da proposta para 
1996. Assim como questionar o Go
verno sobre os números apresentados. 
Nos primeiros debates, citando o de
putado Sérgio Miranda (PC do B
MG), "a comissão parece dividir-se em 
duas partes: aqueles que querem cul
par a escassez de recur$os orçamentá
rios aos gastos com pessoal e Previ
dência Social; e aqueles que buscam 
a explicação para a falta de recursos 
no efeito que a política de juros altos 
tem no aumento do estoque da dívida 
do Governo e a utilização de recursos 
fiscais para rolar esses débitos". Os 
primeiros buscam argumentos que jus
tifiquem as propostas de refonna fis
cal, previdenciária e administrativa do 

governo. Já os últimos, não consegui
ram obter respostas satisfatórias dos 
membros do Governo que comparece
ram ao Congresso. Sequer consegui
ram explicar as inconsistências encon
tradas nos números e informações for
necidas ao Legislativo quanto a rela
ção entre juros altos, rolagem da dívida 
pública e escassez de recursos fiscais. 

Ainda não estão definidas as re
gras para a realização das audiências 
públicas com a sociedade civil orga
nizada, mas as entidndes que qui$e
rem participar devem se preocupar em 
se preparar desde já. Embora o prazo 
dedicado exclusivamente âs audiênci
as públicas tenha se esgotado, pode
rão ser realizadas outras audiências 
públicas no decorrer dos debates na 
CMO. Agora, o espaço para a partici
pação da sociedade está garantido. É 
importante que ele seja ocupado para 
que não se verifiquem as práticas do 
passado na Comissão de Orçamento. 
Afinal, não existe vácuo no poder ... 

O Cronograma para apreciação do 
Projeto de Lei Orçamentária no Con
gresso Nacional deverá ser o :seguinte: 
a) Apresentação , pelo relator-geral, do

parecer prelin:únar até 05/ IO
b) Apresentação de emendas ao pare

cer preliminar até 09/1 O
e) Votação do parecer preliminar com

as emendas até 12/ 1 O
d) Apresentação de emendas ao pro

jeto de lei orçamentária de 13/1 O a
24/10

e) Distribuição dos avulsos das emen
das de 25/10 a 27/10

f) Apresentação, publicação, distribui
ção e vouição dos pareceres setori
ais de 28/10 a 16/11

g) Apresentação, publicação, distribui
ção e votação do parecer final
de l7/I Ia 01/12

h) Sistematização do parecer e enca
minhamento á Mesa do Congresso
de 02/12 a 08/12
Já o Plano Plurianual deverá se

guir as seguintes datas: 
a) Apresentação de emendas ao proje

to de lei até 06/1 O 
b) Publicação e distribuição de avul

sos das emendas atê 11/10 
c) Apresentação, publicação, distribui

ção e votação do parecer sobre o
projeto de 12/1 O a 03/1 1

d) Encaminhamento á Mesa do Con
gresso de 04/11 a 11/11.

Pela pdmeira 
vez organiza
ções sociais 

rea/i'l,aram 
uma ação 
coordenada 
para alterar a 
forma como é 
elaborado o 
Orçamento 
Fedem� ao 
invés de 
apenas fazer 
denúncias e 
esperar por 

mudanças 
que, na 
prática, nunca 
acontecem 

Informativo 

lnesc 

Outubro - 95 
n2 61 



"O custo do 
asse11tame11to 

de uma 
famr1ia de 

trabalhador 
rural sem 
terra, ao 

contrário do 
que afirma 

V.Ex.� oscila 
entre 

R$ 15.137,82 
(Região Sul) e 
R$21.083,24 

(Regi.ão 
Norte)" 

Informativo 

lnesc 

Outubro - 95 
n� 61 

Serra,Serra,Serradô 
Serra o papo ... 

Edelcio Vigna de Oliveira 
Assessoria das Questões 

Agrária e Agrícola 

O ministro do Planejamento, 
José Serra, mal-assessorado, decla
rou à imprensa que para assentar 
uma familia sem terra o governo 
gasta R$ 40 mil. Usando esse argu
mento, o ministro pretende justifi
car que o corte orçamentário no pro
grama de reforma agrária decorre 
do alto custo desse investimento. O 
jornalista Jãnio de Freitas, na ma
téria "Compromisso Cortado", pu
blicada pela Folha de São Paulo ( J 2/

08/95 p.1-5), chama a atenção para 
este fato e ctiz que "o compromisso 
de Fernando Henrique Cardoso (as
sentar 40 mil familias, em 1995) já 
está reduzido ao ridículo. Se che
gar, comprovadamente, a LO% do 
prometido, será muito. Os nt'uneros 
que o governo tem ctivulgado, indi
cando 12 mil assentamentos já fei
tos são falsos". 

A Confederação Nacional das 
Associações dos Servidores do In
cra (Cnasi) escreveu uma carta ao 

ministro Serra, repondo a verdade 
sobre os custos de assentamento de 
uma familia sem terra. Concordan
do com o conteúdo do texto e reco
nhecendo a importância das suas 
informações, o INESC publica par
te da Carta:. 

"Senhor Müústro, 
(. 
.. 

) 
Os cortes orçamentários para 

1996, ( ... ) nas áreas de saúde, edu
cação, reforma agrária retratam o 
desrespeito e a insensibilidade de 
um Governante para com as neces
sidades básicas de seu povo. (. .. ) 

No que tange a questão da Re
forma Agrária, VEx.• anuncia os 
cortes ( ... ) com base em afinnati
vas falsas de que o assentamento de 
uma família custa em média R$ 40 
tn.il, intitulando tal despesa corno 
absurda, temos a dizer: 

l )  a Reforma Agrária, enquanto
ação que promove a desconcentra
ção da propriedade e da renda, que 
gera empregos e incrementa a pro
dução de alimentos, é uma das pou
cas alternativas que um Governo 
sério teria a implementar, caso se 

dispusesse a atacar as causas da 
fome e da miséria; 

2) o assentamento de famílias de 
traballladores mrais sem terra é uma 
medida eficaz de contenção do êxo
do rural, de esvaziamento dos bol
sões de miséria que se multiplicam nas 
grandes cidades, de resgate da margi.,
na.tidade e promoção da cidadania; 

3) o custo do assentamento de
uma família de trabalhador rural 
sem terra, ao contrário do que a1ir
ma VEx.ª, oscila entre R$ 15.137,82 
(Região Sul) e R$ 21.083,24 (Re
gião Norte). Afirmamos que esses 
dados foram criteriosamente traba
lhados pelo INCRA e condizem com 
estimativas outras levantadas por
instituições abalizadas; 

( ... ) 
Manifestamos o nosso repúdio e 

( ... ) fazemos um apelo para que re
examine a proposta orçamentária 
para o exercício de 1996, que repre
senta apenas 1/3 das necessidades 
identificadas pelo INCRA, sob pena 
do programa de Reforma Agrária do 
atual Governo ficar reduzido ao.nada ou ao quase na.da". 

Dívida Pública e Seguridade Social: campeão da 
usura versus campeão da concentração de renda 

Vinícius Carvalho 
Economistn e mestrando 

em Ciência Política. UnB 

No biênio 94/95 o Brasil passou a os
tentar, nas vitrines de sua galeria de títu
los, três troféus internacionais: o do me
lllor futebol, a da maior concentração de 
renda e o dos juros reais mais elevados do 
mundo. Tetracampeões, de pênalti em pê
nalti vencemos a Itália. Na distribuição de 
renda, aceleramos e ultrapassamos Botsu
ana na curva entre o último e o penúllimo 
dos mundos. Em relaç,10 aos juros, conse
guimos vencer até mesmo o caos financeiro 

r� Rússia pós-colapso do socialismo real. 
• O fato do campeão das taxas de juros

ser ao mesmo tempo o campeão da con
centração de renda nos remete a algumas
reflexões sobre a atual política econômica
do governo e a sua articulação com as po
líticas sociais. No dia-a-dia da admittis
tração das contas públicas, aspectos espe
cíficos desta articulação podem ser perce
bidos através da relação entre seguridade
social e dívida pública.

Comecemos pelo lado social. O nefas
to título de maior concentração de renda 
do mundo não é um mero acaso como um 
gol de pênal ti, e sim foi conseguido às cus
tas do nosso enorme esforço histórico de 
desenvolvimento econômico excludente. 
Após o passado escravista. embarcamos em 
uma estrntégia de industrialização basea
da na concentração de renda. Tornou-se 
hegemônica a idéia de que para nos de-

.envolvermos seria neces�írio criar uma 
classe média alta forte que pudesse com
prar carros, TVs, e outros bens de consu
mo duráveis para dinamizar o mercado 
interno, em detrimento da marginalização 
de outros segmentos sociais. Os mestres
cucas da economia vieram com aquela ve
lha estória de que primeiro o bolo tem que 
crescer, para depois ser dividido. 

Mesmo as políticas de Seguridade So
cial (Previdência e Saúde) tinl1an1 um ca
ráter seleâvo e corporativista, pois eram 
restritas ao público "com carteirinha" do 
INAMPS e inserido no mercado formal de 
trabalho. 

Na década de 80, a receita desenvolvi
mentista se esgotou, o bolo parou de cres
cer e veio a estagnação ecouônúca, a fa
lência do Estado e os altos patamares i11-
flacionários. A concentração da tiqueza se 
acirrou com o aumento da inflação, que 
agiu redistribuindo a renda daqueles que 
não tinham como se proteger em favor dos 
altos rendimentos das aplicações financeiras. 

Paralelamente à crise econônúca, vi
vemos um movimento de transição do re
gime autoritário para a democratização 
política, que culnúnou com à Constitui
ção de 1988. Esta trouxe consigo as de
mandas reprinúdas de 20 anos de ditadu
ra. A sociedade brasileira decidiu, demo
craticamente, que queira um novo modelo 
de desenvolvimento sustentável e equâni
me, articulando o social e o econômico. 
Nos capítulos constitucionais referentes ao 
regime de proteção social, garantiu-se a 
universalidade, integralidade e eqüidade 
do atendimento à saúde, além da univer
salização da previdência, prevendo-se fon
tes de receitas específicas para o financia
mento destas atividades, consolidadas no 
Orçamento da Seguridade Social. 

Neste sentido, as polílicas de seguri
dade social deveriam operar como meca
nismos de redistribuição de renda, amor
tecendo os impactos da crise econômica e 
do legado concentrador do faUdo modelo 
de desenvolvimenlo anterior. 

Entretanto, a vinculação de receitas 
para a seguridade social tem sido con
tornada na administração das contas 
públicas a partir de aJguos mecanismos, 
explicitados adiante, que condicionam o 
fllu:o de recursos fiscais e da segurida
de para o pagamento de dívidas, sendo 
tal 1>rocedimento mais afetado ainda 
1>ela 1>olítica de elevação de ,juros.

O título de maiores taxas de juros re
ais do mundo pode ser creditado à perfor
mance do Plano Real. No primeiro tempo 
veio a estabilização econôn1ica. com o 
boom de consumo, sobrevalorização cam
bial e ert,-urrada de importações.juntamen
te com o sucesso das eleições de 1994. No 
segundo tempo. o governo teve que recu
ar, colocando em marcha sua politica con
tracionista, de modo a desaquecer a de
manda e corrigir os estragos que ·a política 
cambial e a crise mexicana causaram na 
Balança de Pagamentos. A arquitetura da 
recessão tem como principais ferramentas 
a política de contenção ao crédito e os ju
ros estratosféricos, sendo estes utilizados 
sobretudo para atrair capital especulativo 
estrangeiro e para desestimular consumo, 
produção e importações, visando o equilí
brio nas contas externas e a arre(ecimento 
do impacto da explosão de demanda ante
rior sobre o ruvel de preços. 

Contudo, o cobertor é pequeno, e ao se 
sustentar precariameate a estabilização via 
política monetária e cambial fica desco
berto o lado do equilíbrio fiscal, que é um 
dos condicionantes do sucesso do plano. 

Os elevados juros se traduzem no aumen
to do custo dactivida interna e na necessi
dade do governo de sair em socorro dos 
setores mais atingidos, como o setor agrí
cola e o próprio sistema bancário. sob o 
risco de perder a sua base de apoio políti
co no Congresso. 

Os recursos para saldar tais compro
missos são realocados a partir do mesmo 
bolo que financia a Seguridade Social, e 
por isso não é a toa que se insiste tanto na

prorrogação do Fundo Social de Emergên
cia (FSE), sem o qual torna-se mais difícil 
desvincular as receitas da área social. 

Entretanto, a história dos dribles utili
zados pelo governo para fazer migrar re
cursos da Seguridade Social para tinanci
ar outros gastos, incluindo a divida públi
ca. é mais antiga. No período entre 1992 e 
1994 foi comum a utilização do mecanis
mo de transformação de receitas de con
tribuições da Seguridade Social em recei
tas financeiras via repressão do gasto fis
cal ou contingenciamento (retenção "na 
boca do caixa" dos recursos alocados). 

Tal mecanismo é operado a partir da 
diferença de critérios para indexação de 
receitas e despesas. Enquanto as receitas 
são indexadas pela UFIR, a inflação inter
fere de duas formas nas despesas. Primei
ramente, o orçamento embute uma previ
são infJacionárfa bem menor do que a in
flação efetivamente observada, o que re
duz o valor real das despesas executadas. 
Em segundo lugar, utiliza-se o controle de 
caixa, baseado no calendário de liberações 
de recursos do Tesouro Nacional, de for
ma a desvalorizar as despesas, visando o 
ajuste nas coutas públicas. 

O controle de caixa ocorre da seguinte 
forma: a arrecadação de recursos fiscais e 
contribuições sociais, excetuando-se a 
Contribuição sobre Fofüa de Salários (Fon
te 154) é centralizada no Caixa Ú1tico do 
Tesouro,, sobre o controle da Secretaria de 
Tesouro Nacional. Tais recursos são repas
sados aos órgãos setoriais com perioctici
dade controlada pela programação frnan
ceira do Tesouro. No caso das contribui
ções sociais, a legislação detennina o re
passe a cada dez dias. Enquanto isso, os 
recursos arrecadados são aplicados no que 
se pode chamar de uma conta remunera

da do Tesouro Nacional do Banco Cen
tral. O Banco Central, via enússão mone
tária, repõe a inflação passada e o produto 
do rendimento dos depósitos transforma
se em uma outra fonte, a chamada Remu
neração das Disponibilidades do Tesouro 
Nacional (Fonte 188). 



O fato do governo remunerar a si pró
prio faz com que os rendimentos dos re
cursos depositados no Banco Central te
nham grande impacto inflacionário na eco
nomia, já que são gerados via emissão de 
moeda. Por isso, esses recursos proveni
entes da Fonte 188, de acordo com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 1993, só 
podem ser utilizados para despesas finan
ceiras, ou seja, para o pagamento de juros 
e encargos de dívida pública, não poden
do financiar os gastos correntes e de capi
tal dos órgãos. 

Entretanto, o que entra no caixa como 
fonte .financeira é o produto da desvalori
zação da arrecadação dos impostos e das 
contribuições sociais. Os rendimentos des
tes recursos depositados no Banco Central 
consistem no imposto inflacionário, onde 
todos os setores perdem, para alimentar 
parte da receita financeira do governo. 

Na execução orçamentária vefírica-se, 
portanto, uma realocação de verbas em 
relação à Lei Orçamentária Anual que 
obedece, em primeiro lugar, à transferên
cia de recursos originariamente destina
dos às atividades dos ministérios para a 
área financeira. E, em segundo lugar, ao 
poder de barganha de cada ministério, em 
relação a área fazendá1'ia, de influir sobre 
a regularidade e montante dos repasses das 
suas dotações. 

Desta forma, a política contracionista 
é operada a partir da retenção de recursos 
fiscais aplicados no Ba11co Central, que 
geram rendimentos que são aplicados em 
resgate de títulos e pagamento de dívidas, 
em detrimento do aporte reaJ de recursos 
para os outros ministérios. Ao remunerar 
a si próprio, e ao canalizar os recursos pro
venientes desta remuneração unicamente 
para o pagamento de dívidas e encargos, o 
governo está transformando gastos corren
tes em gastos financeiros, flexibilizando o 
imperativo das vinculações orçamentári
as previstas na Constituição de J 988. 

A Tabela 1 ilustra a evolução dos re
cursos da Fonte 188. Evidentemente. quan
to maior a inflação, melhor o desempenho 
desta fonte. Em 1992 o montante foi de 
US$ l l,3 bilhões, crescendo 61,9% em 

1993, atingindo o valor de US$ 18,4 bi
lhões. Esta quantia equivale a quase o do
bro do orçamento executado pelo Ministé
rio da Saúde no mesmo ano. Em 1994, 
devido à aceleração inflacionária nos seis 
meses ru1teriores ao Plano Real os valores 
ainda se apresentaram altos, na ordem de 
US$ 17,2 bilhões. 

Em 1995, com a conjuntura de estabi
lização econômica, a exl)ectativa é de que 
o controle de caixa do Tesouro não provo
que grandes distorções na execução orça
mentária. Até maio de 1995 a Remunera
ção da Disponibilidade do Tesouro foi de 
apenas US$ 1,9 bilhão, apresentando um 
decréscimo de 84,9% em relação ao mes
mo período do ano anterior. 

A Tabela 2 demonstra o montante da 

ticipação é inexl)ressiva em 1992 (0,1%) 
e, em 1994, foram destinados US$ 3 bi
lhões, representando 2,9% total dos pa
gamentos. 

Ao perceber que sem inflação o gover
no não conseguiria fechar as suas contas, 
procedeu-se à criação do Fundo SociaJ de 
Emergência, que trouxe consigo a estraté
gia de desvinculação de receitas. Por mais 
que o fundo não esteja sendo utilizado para 
o pagamento de dívidas, ele serve de co
bertura para gastos não relacionados com 
o social, liberando recursos de outras
fontes fiscais para o fina11ciamento da dí
vida.

Nessa perspectiva, o campeão da usu
ra cada vez mais necessita de recursos para 
cobrir os custos da dívida interna e, em 

lllifiil�-tiiiiii�fii. 
S 

�I .• 
U $ milhões (1) % 

1992 ................................................... ll.343 .............................................. -
!993 ................................................... 18.394 . . .. . . . . . . . . . . . .... . . . ... . . . ...... . . . . .. . . . . . 62,2 
1994 ................................................... 17.130 . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. (6,9) 
1995(2) . . ........ ................. .......... . . . . ..... l.879 . ...... . . . . . . ....... ............. .............. -

Fonte: DEAFI - BACEN 
( 1) Valores convertidos pelo dólar diário.
(2) Janeiro e maio.

dívida pública Uuros+encargos) que foi 
pago com a Fonte 188. A tendência é de 
aumento da utilização desta fonte até 1994. 
Em 1992, ela foi responsável por 3,6% do 
total de juros e encargos da dívida mobili
ária federal paga. Naquele ano os recursos 
da Fonte 188 foram utilizados também 
para pagamento de despesas correntes. A 
partir de 93, a desvalorização dos recur
sos fiscais e de contribuições destinou o 
montante de US$ 6,5 bilhões ao pagamento 
de dívidas, equivalente a 8,6% do total dis
pendido. Em 1994, os valores chegaram a 
US$ 12,5 bilhões, representando 11,8% 
dos pagamentos da dívida. 

Podemos observar que além da Fonte 
188, a Fonte de Recursos Ordinários do 
Tesouro (Fonte 100), que tem origem fis
caJ, também foi utilizada para os pagrunen
tos da dívida pública. Entretanto, sua par-

em US$ milhões (*) 

um contexto de equilíbrio fiscal, isto sig
nifica retirar dinheiro de outras áreas e 
canalizá-los para os compromissos finan
ceiros. 

Para tanto, o governo utiliza a criati
vidade tecno-burocrática para inventar 
rneca1úsmos para driblar as vinculações 
orçamentárias. Como vimos, primeiro 
usou-se e se abusou da Fonte Remunera
ção das Disponibilidades do Tesouro, e 
agora, como este mecanismo não é tão efe
tivo em regimes estáveis, o equilíbrio or
çamentário do governo só se sustenta com 
a criação de fundos especiais de desvincu-J.
lação de receitas. 

Ao condicionar a trru1sferência de re
cursos das áreas sociais para outras des
pesas, o governo diminuiu o seu potencia] 
de redistribuidor de renda e o campeão da 
concentração continua favorito para a con
quista de seu bicampeonato. Botusuana que 
nos perdoe ... 

Recursos Ordinários (100) ................... .... . . ... 72,8 ............ O, I ........... . .. . - . . . .. . . . . ......... - ..... . .. . . . .. . . .... 3. 021, 7 . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 2,9 
Rec. de Títulos de Disp. do Tesouro (144) ..... 58.565,6 ..... 86,4 ............. 66.166,0 . . . . . .  87,3 ..... . . . . . . . .  48.179,8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,4 
Remuneração das Disp. do Tesouro (188) ...... 2.423,6 .. . . . . .  3,6 .. . ......... . . .  6.544,4 . . . .. . . .  8,6 ............... 12.549,6 ..... . . .... . . . . . .  11,8 
Resultado do BACEN (152) ........................... J.497,3 ....... 2,2 .. ...... . . . . . . . 3.099,8 ... ..... 4,1 ............... 7.623,9 ..... . . . . ....... ... 7,2 
Retorno do Rejinanc. da Dívida (159) ........... 5.26/,8 ....... 7,8 ..... . ......... - ..... . ............ -. . . ....... . .... . . . .  27.001,7 . . . . . .......... . .  25,5 
Recursos doPND(167) ................................. - ................. - . . . ................ - . .. . . . . ........... - ................... 490,4 ...................... 0,5 
Retorno do Finan. do Clube de Paris (189) ... - .. ... . .. . ... . . . . .  -.. .. . . . ....... . . . . .  - . . . . . . . . . . ........ - . . . . .. . . . ..... . .. . .  10. 168,9 ... . . . . . ... . . . . .. 9,6 
TOTAL ...................................................... 67.748,4 ..... 100,0 . . ....... . .  75.810,2 ...... 100,0 ........... 106.014,4 ............ ... 100,0 

Fonte: MF - STN/CODIP/DIPUB 
(*) Valores convertidos pela cotação de venda de dólar do dia em que foram efetuados os pagamentos 
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A composição da Comissão 
Mista de Orçamento 

Presidente: Senador Renan Calheiros (PMDBIAL) 
1 ° Vi.ce-Presidente: Deputada Yeda Crusius (PSDB/RS) 
2° Vi.ce-Presidente: Senador Luc{dio Portella (PPRIPI) 
3º Vi.ce-Presidente: Deputado Paulo Bernardo (PT/PR) 

DEPUTA D OS 

PARTIDO PARLAMENTAR ...... _____ UF·-----··----· GAB ..... -.... FONE PARTIDO ............ PARLAMENTAR ............... _ UF .......... _ ......... GAB ............ FONE 

Alexandre Ceranto ....... PR ................ 948 ......... 318.5948 
Antônio dos Santos ..... CE ................. 406 ......... 318.5406 
Antônio Joaquim Filho .. MA ............... 217 ......... 318.5217 
Arace!yde Paula ......... MG ............... 201 ......... 318.5201 
Aro/de de Oliveira ........ RJ ................. 917 ......... 318.5917 
Ciro Nogueira .............. PI .................. 619 ......... 318.5619 
Efraim Morais .............. PB ................ 638 ......... 318.5638 
lberê Ferreira .............. RN ................ 609 ......... 318.5609 
luiz Moreira ................ BA ................ 729 ......... 318.5729 
Murilo Pinheiro ........... AP ................ 305 ......... 318.5305 
Osvaldo Coelho .......... PE ................. 444 ......... 318.5444 

Albérico Cordeiro ......... Al.. ............... 632 ......... 318.5632 
Bl/PTB Hilário Coimbra ............ PA ................ 816 ......... 318.5816 

Pedni1ho Abrão ............ 60 ................ 918 ......... 318.5918 
Philemon Rodrigues ..... MG ............... 226 ......... 318.5226 

Edson Andrino ............. SC ................ 639 ......... 318.5639 
Fernando Diniz ............. MG ............... 30 7 ......... 318. 530 7
Freire Júnior ................ TO ................ 601 ......... 318.5601 
Genésio Bernardino ..... MG ............... 571 ......... 318.5571 
Hélio Rosas ................. SP ................. 478 ......... 318.5478 
Joõo Thomé Mestrinho AM ............... 583 ......... 318.5583 

PMDB Loire Rosado ............... RN ................ 650 ......... 318.5650 
Maurlcio Requiõo ........ PR ................ 635 ......... 318.5635 
Orcino Gonçalves ........ 60 ................ 335 ......... 318.5335 
Paulo R,�gze/ ............... RS ................ 222 ......... 318.5222 
Pinheiro Landim ........... CL ............... 636 ......... 318.5636 

, 
Saraiva Felipe .............. MG ............... 429 ......... 318.5429 
Si/as Brasileiro ............ MG ............... 932 ......... 318.5932 

Aécio Neves ................ MG ............... 648 ......... 318.5648 
Amoldo Madeira .......... SP ................. 473 ......... 318.5473 
Herculano Anghínetti ... MG ............... 241 ......... 318.5241 

PSOB 1/demar Kussler ........... RO ................ 614 ......... 318.5614 
Jorge Anders .............. ES ................. 362 ......... 318.5362 

PPR 

PT 

PP 

PDT 

Bl/PSO 

Bl/Pl 

Bl/PSO 

Bl/PSB 

Bl/PSB 

PCdoB 

Márcio Fortes .............. RJ ................. 346 ......... 318.5346 
Pimentel Gomes .......... CE ................. 231 ......... 318.5231 
Yeda Crusius ............... RS ................ 956 ......... 318.5956 

Augusto Nardes .......... RS ................ 530 ......... 318.5530 
Bas,1io Villani ............... PR ................ 634 ......... 318.5634 
Felipe Mendes ............. PI .................. 640 ......... 318.5640 
José Carlos Lacerda .... RJ ................. 936 ......... 318.5936 
Paulo Bauer ................ se ................ 718 ......... 318.5718 
Francisco Dornel/es ..... RJ ................. 512 ......... 3185512 
Roberto Balestra ......... 60 ................ 262 ......... 318.5262 

Celso Daniel ................ SP ................. 479 ......... 318.5479 
Joõo Coser .................. ES ................. 514 ......... 318.5574 
Joõo Fossarei/a ........... MG ............... 283 ......... 318.5283 
Mariolaura ................. DF ................. 475 ......... 318.5475 
Paulo Bernardo ............ PR ................ 379 ......... 378.5379 
João Paulo .................. SP ................. 579 ......... 3185579 

Augustinho Freitas ...... MT ................ 722 ......... 318.5722 
José Janene ................ PR ................ 608 ......... 318.5608 
Márcio Reinaldo MoreiraMG ............... 819 ......... 318.5819 
Osvaldo Reis ............... TO ................ 835 ......... 318.5835 

Antônio Joaquim ......... MT ................ 829 ......... 318.5829 
Giovani Oueiroz ........... PA ................ 534 ......... 318.5534 
Leonel Pavan ............... SC ................ 711 ......... 318.5711 
S,Jvio Abreu ................ MG ............... 211 ......... 318.5211 

Marquinho Cheidid ....... SP ................. 136 ......... 318.5736 
Pedro Canedo .............. 60 ................ 671 ......... 318.5611 
Welinton Fagundes ...... MT ................ 523 ......... 318.5523 
Alexandre Cardoso ...... RJ ................. 205 ......... 318.5205 
Gonzaga Patriota ......... PE ................. 430 ......... 318.5430 
Sérgio Miranda ............ MG ............... 462 ......... 318. 5462

SENADORES 

PARTIDO PARLAMENTAR .................. UF ...................... GAB .... _ ..... FONE 

Carlos Bezerra ............. MT ................ 52 ........... 224.9834 
Cosi/do Maldaner ......... SC ................ 15 ........... 224.5884 

PMOB Fláviano Melo .............. AC ................ ED03 ....... 321.5365 
Onofre Ouinon ............. 60 ................ 16 ........... 224.6834 
Re11an Calheiros .......... AL ................. 22 ........... 224.4389 
Ronaldo Cunha Lima .... PB ................ 21 ........... 226.2870 

José Alves .................. SE ................. 06 ........... 224.8208 
Odacir Soares ............. RO ................ 15 ........... 224. 1434

PFL RomeroJucó ............... RR ................ 12 ........... 226.3032
Vilson Kleínubing ......... se ................ 05 ........... 225.1628
Waldeck Orne/as ......... BA ................ 13 ........... 223.6783

PARTIDO ..... _ .... PARLAMENTAR .................. UF ...... _ ............. GAB ............ FONE 

PSOB 

PPR 

PP 

PTB 

PT 

POT 

PSB 

PPS 

Jefferson Peres .................................................. 223.2488 
Lúcio Alcântara ................................................... 224.9803 
Pedro Piva .......................................................... 224.8903 

Lucídio Portel/a ................................................... 226.258 
Joõo França ........................................................ 223.248 
Arlindo Porto ....................................................... 224.6903 
Eduardo Suplícy ................................................... 224.9934 
Sebastião Rocha ................................................. 22 3.0315 
Ademir Andrade .................................................. 226.6842 
Roberto Freire ..................................................... 224.7834 



FSE - o fundo da goiabada cascão 
Augusto Carvalho 

Deputado Federal (PPS-DF) 

O governo federal encaminhou, recentemente, ao Congres
so Nacional, proposta de prorrogação, até 1999, do FUNDO 
SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE criado em 1994 pela 
Emenda Constitucional nº 1. Tal solicitação exige uma pausa 
de reflexão sobre a forma como os recursos do Fundo vêm 
sendo utilizados. 

Originalmente o FSE foi criado com a seguinte redação: 
"Art. 71 - Fica instituído, nos exercícios de 1994 e 1995, 

o Fundo SociaJ de Emergência, com o objetivo de saneamento
financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização eco
nômica, cujos recursos serão aplicados no custeio das ações
dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários
e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive Li
quidação de passivo previdenciário, e outros programas de
relevante interesse econômico e social."

Já em 1994, no primeiro ano de sua vigência, o FSE foj 
auctitado pelo Tribunal de Contas da União, por solicitação 
do Deputado Sérgio Arouca (PPS-RJ). O processo, ao qual 
foi apensado outro de interesse da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, baseou sua análise no perfil dos 
gastos do Fundo no primeiro semestre de 1994. A conclusão 
dos auditores, quanto aos gastos realizados, foi de que «48,3%
se enquadram nas despesas incompatíveis, em princípio, 
com o texto da Emenda". A utilização do FSE nesse perío
do foi de tal forma absurda e ilegal, que, segundo os auditores 
do TCU "verificou-se a existência de despesas à conta do
FSE, nos meses de janeiro e fevereiro de 1994, quando o 
FSE sequer l1avia sido criado". 

No ano de 1995, novas incongruências foram observadas. 
A utilização do FSE sem a devida ex:.istência de recursos foi 
comprovada em 31 de março de 1995, ocasião em ql1e o Mi
nistério da Saúde confinnou não ter recebido qualquer impor
tância do FSE enquanto já se observavam despesas empenha
das e pagas na citada Fonte pelo Ministério. Além disso, com
provadamente, recursos do FSE foram utilizados de fonna 
completamente contrária às disposições da Emenda Consti
tucional que lhe deu origem. Dados do Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAF demonstram a existência 
de empenhos orçamentários e ordens bancárias para a aquisi
ção de goiabada cascão, jantares, passagens internacionais, 
combustível para veículos do ex-presidente Geise� cristais 
para presentear autoridades estrangeiras, revisão do aparelho 
cinematográfico do Palácio do Jaburú, aquisição de tamp·a de 
vaso sanitário, toalha de rosto, tapete, chuveiro, etc ... 

As irregularidades apontadas aqui foram reconhecidas pelo 
Poder Executivo à Procuradoria Geral da República, que em 
várias oportwlidades já havia questionado os Ministros Pe
dro Malan e José Serra a respeito da utilização do FSE. Em 
correspondência dos respectivos Ministros da Fazenda e do 
Planejamento e Orçamento ao então Procurador Geral da Re
pública, Dr. Aristides Junqueira, eles afumaram que: 

"Nada obstante a autorizaç.ão genérica da referida emenda 
constitucional para a utilização dos recursos do FSE na co-

bertura de despesas com programas de relevante interesse eco
nômico e social, o Poder Executivo entende que algumas
das despesas autorizadas oo Orçamento não se enqua
dram rigorosamente nos princípios que nortearam as ne
gociações políticas com vistas à aprovação do Fundo pelo 
Congresso Nacional. Assim, já foi determinada pelo Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República a adoção dos 
procedimentos necessários para a alteração das fontes 
orçamentárias, de modo a melhor adequar a classifica
ção das despesas ao espírito que nol'teou a redação do 
art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias." 

No entanto, uma nova allálise sobre os gastos do FSE, re
alizada em 28 agosto deste ano, deixou evidente a ausência de 
''emergência" na priorização das despesas do referido Fundo, 
além da constatação de outras irregularidades. Analisando-se 
as receitas financeiras arrecadadas e transferidas aos órgão. 
do governo, e confrontando-as com os empenhos orçamentá
rios, conclui-se que nove órgãos do Poder Executivo utiliza
ram recursos de outras fontes para liquidar seus empenhos 
feitos à conta do FSE, tendo em vista que a parte recebida do 
Fundo foi inferior e insuficiente para cobrir os empenhos li
quidados. 

Os dados do SIAF caracterizam a ocorrência de graves 
irregularidades na execução orçamentária e financeira do FSE, 
tomando passíveis de punição os ordenadores de despesas que 
realizaram gastos apesar da insuficiência de recursos do Fw1-
do. Em outras palavras, a execução do Fundo Social de
Emergência em 1995 vem sendo feita de forma indevida e
ilegal. 

O fato toma-se ainda mais grave à luz da Decisão nº 04 l /  
95 -Plenário, do Tribunal de Contas da União, que recomen
dou: 

"8.2. detennjnar às Secretarias de Orçamento e Finanças e 
do Tesouro Nacional que tomem as providências necessárias

. para que, durante a execução orçamentária, não sejam atribu
ídas despesas a programas orçamentários ou fundos existen
tes ou insuficientemente dotados, a exemplo do ocorrido, no 
período de janeiro e fevereiro do ano em curso, com relação à
fonte 199 (Fundo Social de Emergência)." 

Desta forma, os responsáveis pela execução do FSE, prin
cípalmeote as Secretarias de Orçamento e Finanças e do Te
souro Nacional� são reincidentes em relação às irregularida
des já constadas pelo TCU, em 1995. quando do exame do 
processo originado pela soliciLação do Deputado Sérgio Arou
ca. 

Finalmente, é relevante considerar que o governo não de
monstrou interesse em regulamentar o Fundo, conforme pre
via o Art. 71 parágrafo único da Emenda Constitucional nº 

O l, o qual dispensou a exigência de regulamentação apenas 
para o exercício financeiro de 1994. 

Todas essas questões precisam ser consideradas pelo Con
gresso Nacional antes de concordar com a prorrogação do Fwi
do Social de Emergência pretendida pelo Poder Executivo, 
sob pena de abrir mão de suas prerrogativas de titular do Con
lrole Externo e representante da cidadania brasileira. 

Balas ... para nossas crianças 

Jussam de Goiás 
Assessoria para as Questões 

da Crianças e do Adolescente 

• Estamos falando, sistematica
mente, desde 1990. Os meninos e
meninas do Brasil estão sendo as
sassinados! Confonne pesquisa di
vulgada no "Jornal do Brasil" do
dia 18/09/95 no ano de 1994, so
mente no Rio de J aneíro 1. 400 cri
anças e adolescentes foram assas
sinadas. Esse total representa um
aumento de 21,52% em relação ao
ano de 1993, cujo número já era
estarrecedor : 1.152. Os números

de 94 superam o total de cinco

anos (1985 a 1989) que foi de

1.334. Apesar de todas as denún
cias feitas pelas organizações não
governamentais e da CPI que in
vestigou o extermínio de crianças,
houve um aumento de 180% na
violência contra crianças e adoles
centes no Brasil em relação à dé-

Adolescentes no Brasil" e a Anis
tia Internacional djvulgou os do
cwnentos "Acima da Lei" e "Cri-

A � anças vítimas de assassinatos e

-

-- crueldade". Em 1991, o 
--

- • MNMMR, Ibase e NEV /USP pu-
::::...=. blicaram o Livro, "Vidas em Ris

- _ co: assassinatos de crianças e ado
_. _. - lescentes no Brasil" onde denw1-

cada de 80.

Vejamos o cronograma das de
núncias: 1987/88 306 crianças e 
adolescentes foram assassinadas 
na Baixada Fluminense e Volta 
Redonda, conforme relatório do 
DCI (Defense for Children lnter
national); em 1990 o MNMMR, 
jWJtamente com o Ibase elaborou 
o documento "Crianças e Adoles
centes no Brasil: a vida silencia
da" onde registrava: uma morte

a cada dois dias. Nesse ano, a
partir de un1a pesquisa junto ao
Movimento Nacional de Meninos
e Meninas de Rua o jornalista Gil
bert0 Dimenstein publicot1 o livro
"A Guerra dos Meninos", onde
apontava que 1 (uma) criança

era assassinada, por dia.

Ainda em 1990, o Ceap (Cen
tro de Articulação das Populações 
Marginalizadas) publicava a Re
vista "Extermínio de Crianças e 

lescentes e no seu Relatório Gnal 
foram apontados dezenas de no
mes de pessoas envolvidas; os 
grupos de exterminio foram ma
peados e nominados e as propos
tas apresentadas aos poderes Ju
diciário, Executivo e, ao Legisla
tivo. Nesse último, dos seis proje
tos de leis encaminhados somente 
um foi aprovado. 

Hoje, são 1.400 assassinatos 
em um ano, em um único estado. 
Em sua grande maioria com tiros 
na cabeça. São balas de todos os 
tipos e calibres que, em mãos un
piedosas, fortalecem a ideologia 
monstrnosa de "ljmpeza social". 
Até quando serão essas as balas a 
eles oferecidas? Por que não apro
veitarmos que estamos no mês de 
Cosme e Damião para desencade
ar um grande movimento nacional 
de distribuição de balas de choco
late, morango, menta? .... E quem 
sabe essas balas possam estar 
acompanhadas de escola, comida, 
casa, afeto _e até respeito. digni
dade, ou seja, CIDADANIA! 

Apesar de 

todas as 

denúncias 
feitas pelas 
organizações 
não-govema

mentais e tfa_ 

CP/ que 

investigou o 
extermÍllio de 
crianças, 

houve um 

aume,úo de 

J80%na 
violência 
contra 
crianças e 
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no Brasil em 
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afogamento 
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ainda, os 
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elucidação de 
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Violência e justiça 
Hélio Bicudo 

Jurista, deputado federal (P
T

-SP).
autor do livro "Violência: O 

Brasil Cruel I! Sem Mnguiagem" 

O qualificativo de homem cor
dial ao brasileiro tem hoje menos 
significação do que poderia ter 
tido alguma vez, se é que o 
teve. 

A violência foi e é si
nônimo de Brasil 

Ela se derramou 
desde a conquis
ta, quando, em 
menos de um 
século,  fo-
ram elimina-
dos cerca de 
mn milhão de 
índios que 
habitavam o 
nosso litoral 
e outros mais 
empurrados 
para o interi-
or, onde so
freram siste
maticamente 
o peso da vio
lência. pagan
do o preço de se
rem os donos da ter-
ra e de suas riquezas.
E está presente em nossos
dias, escondida muitas vezes,
mas awesentando-se, por igual,
aos olhos de uma sociedade anes
tesiada, que a partir do momento
em que se viu, pelos seus segmen
tos mais representativos, colhida
pelas prisões ilegais, pela tortura
e pela morte, começou a perce
ber toda a extensão dessâ proble
mática.

Na verdade, foi a repressão 
política, que desabou sobre a clas
se média, que permitiu a desco
berta do que muitos já sabiam, 
mas fmgiam não saber. A prisão 
ilegal, a tortura e a eliminação 

pura e simples se constituíam 
nos métodos utilizados para 
que se apurassem delitos e sua 
autoria. 

O pau-de-arara, o choque elé
trico, a palmatória, o afogamen
to simulado são, ainda, os méto-

do Estado. Nesse sentido atua em 
especial a Polícia Militar, braço 
das forças de repressão e que, por 
isso mesmo, se escapa de qual
quer possibilidade de punição, em 
decorrência de sua "submissão a 
uma justiça especial e corpo-

rativa. 

IDI01fl! 
�UMA CO/V1 
O CORPD1

CHAfllf A E 

Quando o Governo, 
por seus representan

.
- ,

tes, fala que dar ,1 

/{V1PREN5A Elf
J)JGA QUE ·=· 

todo o empenho 
para a punição 

de chacinas, 
c o m o 
aconteceu 
em Vigá
rio Geral, 
Candelá
ria, Aca
raí, Ca
randirú e 
por  últi
mo em 
Corumbi
ara, não 
c h e g a, 

FU4IU ( 

porén�, a;.I
concretizar 

esse objeti
vo, porque es

barra numa or-
�------�--�,_� ganização corpo

dos ''científicos" para a elucida
ção de práticas delituosas. A re
tirada de detentos dos xadrezes 
policiais, para serem eliminados 
nas quebradas das periferias das 
grandes cidades, se constituia em 
mais um dos "meios de preven
ção" pela intimidação. 

Ora, tudo isso acontece por
que, a partir da desorganização 
das policias pela ditadura militar, 
não se busca mais a segurança do 
povo, mas única e tão-somente a 

rativa que dilui a 
vontade punitiva. 
Um passo, principal, pre

cisa ser dado: o retomo da com
petência da justiça comum para 
o julgamento dos po)jciais mili
tares que participaram e partici
pam de claros de)jtos contra a hu
manidade, como aqueles enunci
ados.

Se o Governo empe11har-se 
para alcançar essa meta, terem0s 
superado mais w11 obstáculo no

caminho da implementação dos 
direitos humanos, repetindo com 
o Presidente da República, o fun
damento da Democracia.

O direito à terra não é 
uma questão de guerra 

• 

Vera Franca e Leite 
Assessora de Política Urbana 

Estamos às vésperas do século 21. 
As recentes transformações ocorridas nas últimas 

décadas pressageiam momentos de grande significa
do, tanto por seus efeitos positivos, quanto pelos ne
gativos, detenninando o padrão de vida de expressi
vos contingentes populacionais. Vivenciamos, hoje, em 
ritmo sem precedentes na história, os processos de
correntes da Revolução Científico - Tecnológica que, 
em sua marcha, aponta para extraordinárias mudan
ças nas condições materiais de vida humana. Porém, 
em contrapartida, subprodutos se fazem sentir, de 
fonna crescente, no que se refere a participação di
reta do trabalho hwnano, notada.mente o de menor qua
lificação, no esforço produtivo, acentuando a exclu-

.o.
Em todo o mW1do, verifica-se que os instrumentos 

conquistados no campo da Ciência e Tecnologia trans
portaiu povos, em segundos, de países para países, 
comunicando novos conhecimentos, abrindo perspec
tivas, até então inimagináveis. No entanto, assim, 
como a moeda tem dois lados, a face perversa do avan
ço tecnológico conduz ao aumento progressivo dos 
níveis de desemprego atingindo, não só as nações do 
12 MW1do mas, principalmente, os países ditos perifé
ricos da economia, ocasionando o fechamento de pos
tos de trabalho, acentuando os fenômenos do subem
prego e do mercado infonnal, com resultados negati
vos para o universo dos assalariados, perplexos dian
te da enfática redução de sua participação na renda e 
na proteção social. 

Longe estamos, porém, de nos manifestannos con
tra os avam;os alcançados, ou contra os que virão, a 
3a revolução industrial é irreversivelmente necessá
ria. O que ora buscamos discutir são as bases ideoló
gicas, o pano de fundo neoliberal, das recentes con
quistas da hwnanidade. 

Nwna economia como a brasileira, caracterizada 
historicamente por acentuadas disparidades de renda 

e elevados índices de exclusão social é, no mínimo, 
leviana a implantação indiscriminada de mn modelo 
que, até nos países do 1 2 Mundo, demonstra nítidos 
sinais de exaustão. 

As sucessivas medidas de enxugamento, automa
ção, terceirização de atividades, convivem com os cor
tes, no Orçamento, das verbas destinadas às políticas 
sociais, enquanto a situação tanto nas cidades quanto 
no campo co11tinua se agravando. 

Paralelamente, e em conjunção com a mídia, a de
senvoltura com que se responsabiliza os anônimos da 
miséria pela violência dos conflitos de terra, urbana e 
rural, já não consegue mais ocultar, da sociedade, os 
verdadeiros culpados pela ausência de medidas con
cretas. A inexistência de uma Política Agrária, regula
dora dos assentamentos, articulada à uma Política Ur
bana, aplicada a um conjunto de cidades e, a cada uma 
de per si, somada à falta de definições claras e ao atra
so considerável de leis ordenadoras da terra, urbana e 
rural, demonstram a inviabilidade de qualquer inter
venção do Estado, no intuito de responder aos interes
ses da sociedade, i:evertendo os desconfoI!_os e as de
seconomias, decorrentes desta realidade, em yubstan
tivos benefícios para a qualidade de vida. Para um país 
que chega ao século 21 com mais de 150 milhões de 
habitantes, dos quais cerca de 85% vivem em área ur
bana, onde os indicadores de recrudescimento da po
breza apontam para tuna irônica "igualdade" de que 
para 10 brasileiros pobres, 5 vivem em cidades e ou
tros 5 no campo, constatamos que não será o mercado, 
o elemento regulador adequado para intervir no reor
denamento territorial brasileiro.

Projetos existem, mufros deles remontam aos anos 
60, na essência continuam os mesmos. Seria justo ade
quá-los à contemporaneidade. Nada de "revivais", os 
neos são indicadores de escassez de propostas, de re
cusa ao que é realmente novo. A Revolução Cientifi
co-Tecnológica já lançou suas bases, o Brasil indo ao 
seu encontro, educando seus cidadãos, qualificando
os para o trabalho estará ingressando no futuro. 

As sucessivas 
medidas de 
enxugamento, 
automação, 
terceirização 
de atividades, 
convivem com 
os cortes, no 
Orçamento, 

das verbas 
destinadas às 
políticas 

sociais, 
enquanto a 
situação tanto 
nas cidades 
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O Decreto 22 e a difícil 

demarcação das terras indígenas 

Jurandir Carvalho F. Leite 
Consultor do INESC 

Em um processo que já dura al
guns meses. o governo federal, atra
vés do ministro da Justiça Nelson 
Jobim, tem proposto a alteração do 
processo administrativo de demar
cação das terras indígenas, sob o 
argwnento da possibilidade de que 
o Supremo venha a considerar o
decreto vigente (22/91) inconstitu
cional por este não prever o direito
ao contraditório. Isto tornaria "ir
regular" todas as medidas tomadas
durante a vigência do decreto. O que
o governo estaria propondo seria se
antecipar a esta possível decisão 
editando um novo decreto no qual 
fosse incluída a possibilidade de 
manifestações de interessados para 
aquelas áreas cujo processo não ti
vesse ainda sido concluído. 

A minuta do decreto (ou medi
da provisória), que tem circulado. 
considera como concluídos os pro
cessos onde as áreas tenham sido de
marcadas e registradas no Registro 
de imóveis ou no DPU. Todas as 
áreas restantes ficam sttjeitas ao con
traditódo do segtúnte modo: a) Ho
mologadas. Delimitadas com de
marcação em andamento - abre-se 
o prazo para os interessados se ma-
1úfestarem pelo prazo de 90 dias, as
sim que começar vigir o novo ato�
b) ldenlificadas. Delinütadas sem
demarcação - podem ser adaptadas
à nova sistemática, o que significa
para o caso das delimitadas uiu c,1n
celamcnto da antiga delimitação.
Para estes casos deverá ser criada
uma rotina de avaliação e adapta
ção ao novo decreto, tal qual o De
creto 22/91.

Ao confirmar-se tal ato teremos 
também confirmada a possibilida
de de revisão de uma grande quan
tidade de processos que afetam par
te expressiva da população indíge
na no país. O que.se deve constatar 
de pronto é a proflu1da inevit.abili-

dade das decisões governamentais 
relativas às terras indígenas que 
pode, por um simples decreto, refa
zer as contas e fazer voltar decisões 
já tomadas. Foi assim no Decreto 22/ 
91 e é assim agora. Isto faz o pró
prio governo um fomentador de con
flitos pela demora e pelo grau de in
decisão que gera na regulamentação 
das terras. Dentro da nova proposta 
o papel do ministro da Justiça é um
exemplo do grau de instabilidade já
que este ganha o poder de questio
nar decisões já tomadas por núuis
tros que ocuparam o qirgo anterior
meme - para o caso das áreas já de
claradas de ocupação indígena (de
limitadas) - e mesmo as decisões
tomadas pela Presidência da Repú
blica - para o caso das áreas já ho
mologadas. O ministro é então ele
vado a uma posição fundamental no
processo decisório, ganhando gran
de peso político no processo de re
gularização.

Além da possibilidade de revi
são o decreto, coloca prazos para 
cada etapa, e ainda é acompanhado 
de tun questionário que parece exi
gir i1m rigor técnico maior. O pro
cesso não é claro e o próprio papel 
do ministro pode mostrar isto. Es
tas características podem ser impor
tantes para pensarmos como enfren
tar uma grande pressão sobre uma 
grande qua1ltidade de terras incUge-
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nas que deve ocorrer em tun prazo 
bastante ctuto, mais de 60 proces
sos de áreas já demarcadas, mas não 
registradas. estariam abertas a ma-. 
nifestação nos primeiros 90 dias da 
publicação do novo decreto. tendo a 
Fw1ai 60 dias para responder todas 
as manifestações! Como se sabe. a 
capacidade técnica e de pessoal do 
órgão indigenista e o prazo para 
"responder" a estes interesses pode 
levtir a um verdadeiro caos e uma 
onda muito intensa de pressões s. 
bre as àreas dos índios. 

Para as entidades md1genislas o 
decreto pode colocar um novo desa
fio que será necessário enfrentar: o 
de sistematizar tmia forma de atuar 
neste mm 1ento. que pennita respos
tas nipidas. tanto com laudos técni
'COS. quanto com pressão política. 

Uma pré-condição para tornar 
passivei responder, técnica e poliLi
cameute. às manifestações, é o de 
se exigir acesso nípido e aberto às 
informações sobre o andamento dos 
processos. Muito precisar;i ser dis
cutido. mas. sem dúvida, a forma de 
participação e o envolvimento com 
o órgão indigeuista dentro deste pro
cesso é a principal questão que de
verá ser enfretllada pelas entidades
em um curto espaço de tempo, so
bretudo. tendo hoje na presidência
da Ftmai uma pe-ssoa oriunda de 
1u11a destas entidades.

Os 300 anos de Zumbi e as comunidades 
remanescentes de Quilombos 

Olympio Serra 
Antropólogo, Assessor do 

Presidente da Fundação Palmares 
Ana Gira de Oliveira 

Doutora em Antropologia: Assessora 
do Preside.ore da Fundação Palmares 

O tricentenário da morte do lí
der maior da Guerra dos Palma
res aponta para a discussão sobre 

ll!lâs comunidades remanescentes de 
�uilombos, ou como geralmente 

se autodenominam, Terras de Pre-
to, Mocambos, etc. e sua partici
pação no processo de formação 
da nacionalidade brasileira. 

Estas comunidades permeiam 
a quase totalidade das unid�des da 
Federação, constituindo, portan
to, um uniyerso significativo. A 
face emblemática de Palmares 
para os negros e para a nação bra
sileira está centrada, sobretudo, 
no resgate da auto-estima. 

É, em dúvida, confortador re
memorar o heroísmo de avós que 
submetidos à "coisificação'' do 
escravismo rebelaram-se contra o 

e,istema colonial, sobretudo, para 
afirmarem-se como seres huma-

nos. As comunidades remanes
centes de Quilombos são páginas 
vivas dessa história, significando, 
na atualidade, a sobrevivência de 
formas sociais humanizantes que 
decorrem desse nascedouro da 
Serra da Barriga. 

A dívida do Estado em rela
ção a essas comunidades é algo 
que urge saldar. A Constituição 
de 1988 manda que se efetue a 
titulação das terras ocupadas por 
estas comunidades, distinguindo 
suas formas peculiares de existir 
e resistir. 

Não obstante esta nom1a cons
titucional, decorreram sete anos 
sem que qualquer terra tenha sido 
titulada. Mesmo c.0111 este quadro 
aterrador de inércia, algumas in
dicações positivas de avanço da 
questão podem result<1,r nas pri
meiras titulações. Um destes si
nais, sem dúvida, é o esforço dos 
parlamentares Alcides Modesto, 
Domingos Dutra e Benedita da 
Silva para oferecerem legislação 
complementar ao preceito cons
titucional. A outra iniciativa deve-

se à Fundação Cultural Palmares, 
do Ministério da Cultura, que re
gulamentou, através da Portaria 
n2 25, de 15 de agosto de 1995 
(DOU -22.08.1995), os procedi
mentos técnicos necessários à 
identificação e delimitação das 
terras ocupadas por remanescen
tes de Quilombos, sem dúvida, 
trabalhos indispensáveis para a 
titulação. 

Posto que o destaque consti
tucional a estas comunidades se 
deve, sobretudo, à sua especifici
dade cultural é de bom alvitre que 
a Fundação Cultural Pahnares já 
tenha se predisposto ao cumpri
mento desta norma-tarefa. 

Na verdade, a simples titula
ção é medida transitória que se 
encerra em si mesma se tomada 
como apenas um ato de regulari
zação fundiária. O que está etn 
jogo é, sobretudo, a sobrevivên
cia não só física, como também a 
possibilidade dessas comunidades 
remanescentes de Quilombos 
continuarem existindo na dife
rei1Ça. 
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A doença crônica do 
orçamento da Saúde 

Beth Barros 
Socióloga, Técnica do Jpea 

Os jornais da semana infonna
ram - sem destaque e sem detalhes 
- que o Ministro Adib Jatene está
negociando junto ao Fundo de Am
paro ao trabalhador - FAT um em
préstimo para o Ministério da Saú
de. Mais uma vez, a população re
cebe infom1ações parciais e fica sem
condições de entender o que ocorre
com o orçamento da
Saúde.

A Lei Orçamen
tária relativa a 1995 
destinou para o Mi
nistério da Saúde R$ 
13,9 bilhões. para 
cobrir todos os gas
tos: Pessoal Ativo e 
Inativo (R$ 2, 7 bi
lhões); Amortização 
da Dívida, em sua 
grande parte referen
te a empréstimos 
junto ao FAT feitos 
em anos anteriores 
(R$ l ,5 bilhão) e 
R$ 9.7 bilJ1ões para 
Outros Custeios e 
Capital - OCC. que inclui todos os 
demais gastos com manutenção de 
ações e serviços de saúde à popula
ção. Já se sabia, então, que o mon
tante destinado à cobertura dos gas
tos com assistência ambulatorial e 
hospitalar - R$ 6,0 bilhões - seria 
insuficiente, o que ficou agravado 
pelo fato de que parte dos pagamen
tos de 1994. relativos aos três últi
mos meses do ano, foi "adiada" para 
199 5. Também o gasto com Pesso
al estava subestimado, não só para 
o Ministério da Saúde, mas para
toda a adnúnistração federal. Para 
"fechar" as contas, o Ministério da 
Saúde precisaria de mais R$ 1,2 bi
lhão para pessoal e R$ 800 núlhões 
para assistência ambulatorial e hos
pitalar - sem contar com a necessi
dade de recursos para efetuar a cor-

reção dos valores pagos por essa 
assistência. cuja tabela perma
nece com valores de junho de 
1994. 

Faltando quatro meses para se 
encerrar o exercício de 1995 a situ
ação é a seguinte: o pagamento de 
pessoal já alcançou 84% da dota
ção prevista (e precisa, portanto, ser 
suplementado em cerca de R$ 1,2 
bilhão). Os gastos com a assistên-

eia hospitalar e ambulatorial já con
sumiram 74% de sua dotação. E os 
demais programas do Ministério da 
Saúde tiveram, em média, executa
dos apenas 23% dos seus respecti
vos orçamentos - aqui incluídos o 
Programa do Leite do INAN; a dis
tribuição de medicamentos pela 
CEME; o controle das cndemias; a 
pesquisa e a produção de imunobi
ológicos desenvolvidas pela FIO
CRUZ: a vigilância sanitária; o pro
grama de sangue e hemoderivados. 
(que não recebeu nem um tostão). 

O saldo orçamentário do MS 
para Outros Custeios e Capital -
OCC é de R$ 4,4 billlõcs, dos quais 
R$ 2 8 bilhões se referem a dota
ções destinadas a esses programas 
que uveram menos de um quarto de 
seu orçamento realizado. 

A previsão de repasses ao Mi
nistério da Saúde por parte do Te
souro, para OCC, é de apenas R$ 
2,5 bi1J1ões, de setembro a dezem
bro. Pouco mais do que o necessá
rio para pagar - com preços de ju
nho de 1994 - as consultas, exames 
e internações. O restante, provavel
mente será remanejado para cob!. 
os pagamentos de pessoal, que o 
Tesouro deveria cobrir com uma su

plementação de re
cursos. E ainda dei
xará de apontar ao 
MS cerca de R$ 700 
mW1ões, que não se 
sabe(?) a que fuu se
rão destil1ados. Os re
cursos existem: ne
nhuma das fontes que 
financiam o orçamen
to da saúde vem ten
do arrecadação inferi
or à prevista na lei or
çamentária. Apenas, 
terão outra destina
ção. 

Por isso é que • 
atenção à saúde eslá 
cada vez pior. Não 

ex.istem medicamentos nos postos 
de saúde, a população continua su
jeita à malária, ao dengue e a outras 
doenças que podcrian1 estar contro
ladas no país. Por isso o ministro 
precisa pedir empréstimo ao FAT. 
E, provavelmente. o recurso que ob
tiver também não será destinado a 
esses programas; irá cobrir o rea
juste da tabela de pagamentos aos 
prestadores de serviços. que tem um 
/obby poderoso para a defesa desse 
direito. E a população pobre e do
ente. que não conta com recursos de 
poder na partilha orçamentária, fi
cará mais desassistida. porque no 
ano que vem o empréstimo terá que 
ser pago ao FAT com recursos que. 
provavelmc1He. serão subtraídos -
outra ,ez - dos programas que po
deriam assegurar a sua saúde. 
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• V Encontro do Fórum Nacional de
Reforma Urbana. Será realizado
entre os dias 1 e 3 de outubro, na
Escola 7 de Outubro, em Belo
Horizonte. O objetivo do Encontro é
promover uma reflexão crítica sobre
o pensamento construído nos últimos
anos no Brasil, sobre o significado e
o papel da reforma urbana.

• De 28 a 30 de outubro, em Belo
Horizonte, será realizado o
congresso de fundação da Central
de Movimentos Populares. O
congresso está sendo organizado
pela Pró-Central dos Movimentos
Populares

• O Fórum DCA organiza, entre os
dias 19 e 21 /1 O, por deliberação da
VI assembléia nacional, 3
workshops que terão como tema
políticas sociais básicas, políticas de
segurança e proteção e políticas de
assistência social. O encontro 
culminará com uma plenária 
conjwita que tratará da Formulação e 
Controle de Políticas Públicas. 
Participarão deste evento 
representantes de entidades que 
foram eleitos para os Conselhos de 
Direitos estaduais e nacional. 
Contamos aqui" também com o apoio 
do IBASE para a organização e 
metodologia de trabalho que vem, 
como colaborador do Fórum DCA, 
contribuir para a formação dos 
Conselheiros no sentido de garantir 
uma atuação competente dos 
Conselhos estaduais e nacional. 

Congresso e Governo discutem 
desmilitarização da PM 

Os mais recentes crimes cometidos por policiais militares fizeram com 
que o Congresso e o Legislativo começassem a debater a reformulação 

da Policia Militar. O ministro da Justiça, Maurício Correa, está 
propondo a extinção da Justiça Militar, que não tem contribuído para 

a apuração isenta dos atentados contra a cidadania e os direitos 
humanos cometidos por PMs. No Senado está se cliscutindo o projeto 

de il ei do deputado Hélio �icudo (PT-SP), que prevê o fim desse 
privilégio. O projeto teve sua tramitação agilizada após o massacre da 

favela de Vigário Geral no Rio de Janeiro. Página 6 

A história de 
um genocídio 

Análise do relatório da Comissão 
Externa da Câmara que foi a Haxirnu 
comprova que 16 índios foram 
assassinados por garimpeiros. Página 7 

Previsão aquém 
das necessidades 

Apesar da LDO de 1994 ter definido 
como prioridade os gastos sociais, o 
orçamento previsto para o próximo ano 
aloca poucos recursos para programas 
como o de combate à fome . É preciso, 
portanto, se exercer maior vigilância 
para evitar que o pouco que resta seja 
diminuído ainda mais. A fome é 
prioridade. Página S 
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Contra a violência, a cidadania 
Maria José Jaime (Bizéli) 

O tecido social brasileiro encontra-se perigosamente 
contaminado pela violência, que dissemina-se país 
afora em escala inimaginável até há alguns anos atrás. 
As origens desta violência encontram-se basicamente 
na degradação da cidadania - decorrência da miséria em 
que estão mergulhados 32 milhões de brasileiros. 

A fome e a miséria são as mais gritantes e freqüentes 
formas de agressão contra o ser humano. Diante delas, 
toma-se fácil desacreditar do Estado e das regras do 
convívio social. Daí, basta um passo para ceder a outras 
formas de violência. 

Nenhuma acomodação é possível diante do atual 
quadro brasileiro. Acima de tudo, é preciso sempre 
repetir: a miséria é circunstancial e decorre de con
tingências que podem e devem ser superadas. Parece 
óbvio, mas para uma considerável parcela da população 
não é. Sobrevive ainda entre nós a idéia segundo a qual 
a pobreza e a miséria seriam, em maior ou menor es
cala, elementos inerentes à formação das sociedades. 
Não são. Pobreza e miséria, assim como a violência que 
delas decorre, são chagas que têm cura. 

Carandiru, Candelária e Vigário Geral foram ex
plosões de violência produzidas, ainda que indireta
mente, pelo vulcão da miséria. No Carandiru, presos 
pobres e miseráveis foram massacrados numa prisão 
superpovoada; na Candelária, sete crianças indigentes 
foram fuziladas enquanto dormiam ao relento; em 
Vigário Geral, um novo massacre, relacionado desta 
vez ao tráfico de drogas, atividade que hoje envolve 
toda uma população de trabalhadores a quem nossa so
ciedade não ofereceu outras alternativas de auto-susten
tação. 

Nos três ·episódios mencionados, a constatação mais 
aterradora é a de que coube ao próprio Estado a pro
moção da barbárie, o que nos leva a um segundo en
foque sobre a questão da violência. Ela grassa quando 
as regras da cidadania deixam de assegurar condições 
dignas de existência, mas eclode também por parte do 
Estado quando este atua sobre aquelas populações de
sassistidas. 

No primeiro caso, é preciso corrigir as distorções 
sociais que produzem a miséria - seja através de refor
mas estruturais, seja através de iniciativas como a Ação 
da Cidadania contra a Fome. No segundo caso, faz-sea 
necessária uma urgente reforma do aparelho repressivo• 
do Estado, no caso, a Polícia Militar. 

Neste sentido são extremamente oportunos dois 
projetos de lei apresentados pelo deputado Hélio 
Bicudo (PT-SP). Um deles desmilitariza e unifica as 
polícias, retirando da Polícia Militar sua condição de 
órgão auxiliar do Exército. O segundo projeto retira da 
Justiça Militar a competência para julgar os crimes co
muns cometidos por militares - o que vai representar 
um enorme avanço em direção ao fim da impunidade 
de autoridades infratoras. 

Um fato posterior a apresentação destes projetos seria 
suficiente para justificar a sua imediata aprovação. O 
deputado Hélio Bicudo tem recebido ameaças de morte, 
a última delas em papel timbrado da Polícia Militar de 
São Paulo. O documento foi revelado por um major que 
declarou-se contrário ao atentado programado pela Co
ordenadoria de Inteligência Policial da PM para ocorre. 
até o dia cinco de outubro. "O acidente", informa o 
documento, "deverá ter necessariamente características 
de crime comum praticado por adolescentes". 
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Prezados amigos (as), 

Tenho recebido regularmente o material 
publicado por vocês. Em primeiro lugar 
agradeço essa d.eferência. E um material 
muito bem feito e além disso dã uma visão 
muito viva da realidade nacional. E ao 
mesmo tempo congratulo-me com vocês 
por esse trabalho, quase inédito em nosso 
país. Faço votos que possam continuar com 
esse magnífico e importante trabalho de 
comunicação de informação, além de 
formação, é claro. 

Irmã Mtlria Alba Vega 
Assessora de Imprensa - CNBB 

Vimos por meio desta agradecer pelos 
informes que nos vêm sendo passado. Têm 
sido de grande ajuda para a nossa entidade, 
pois estamos procurando acompanhar as 
discussões em tomo da revjsão 
constitucional, mas especificamente em 
temas relacionado ao meio ambiente. 
Fazemos parte da União de Entidades 
Ambientalistas do Paraná. Estamos 
providenciando para que esta publicação 
chegue as outras entidades que fazem parte 
da União, para que se tornem objeto de 
discussão entre os grupos que a compõe. 

Faustino Pereira Fil/,o 
Coordenador do GECG 
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Congresso vota nova 

legislação eleitoral e partidária 

No pleito semigeral* de 1994, o Brasil 
deverá estar experimentando novas 
legislações eleitoral e partidária, cujos 
projetos se encontram em fase final de 
deliberação oo Congresso Nacional. 
Anunciadas aos quatro ventos como im-

.� prescindíveis e inadiáveis reformas 
• polfticas, essas leis precisam ser vistas e

analisadas fora dos estreitos limites da
manipulação que delas se fazem.

Partindo-se da escassa tradição
brasileira, nesses planos específicos da
vida política institucional, tem-se que
sempre estivemos atrasados comparati
vamente a outros países, mesmo da
América do Sul, quanto à vigência de
mecanismos democráticos de intervenção
na luta pelo poder. Os processos
eleitorais sempre foram viciados ou
maculados pelo uso sistemático de casu
ísmos, objetivando manter e consolidar o
status quo. As estruturas partidárias, em
noventa e nove por cento das poucas
experiências vividas na Monarquia e até
na República, eram determinadas do alto
e eivadas de ranço autoritário.

Nosso atraso em questões eleitoral e
partidária deve ser creditado
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notadamente às elites dom.inàntes, que 
não foram capazes de desenvolver ou 
estimular um sistema democrático de 
partidos políticos, no qual todas as 
correntes tivessem o direito de se 
organizar e de atuar livremente. Ao 
contrário, estas sempre impuseram seus 
modelos e, ao mesmo tempo, adotaram 
o estígma ideológico e a excludência às
vezes discordantes e capazes de
disputar o poder e alterar a ordem
ex.istente.

O Brasil, por conta disso, nunca teve 
partidos nacionais sólidos, 
consolidados, constituídos com base em 
princípios e programas. Por conta disso, 
são muito parecidos uns com os outros, 
não só pelo que colocam em seus 
documentos oficiais, mas por sua 
prática fisiológica, sobretudo pelo 
adesismo ao governo de plantão em 
qualquer nível. Em geral, são legendas 
fonnadas em tomo de interesses 
menores de grupos ou se formaram ao 
redor de algum caudilho. Ao invés de 
espírito público, de dedicação às causas 
maiores da sociedade e da Nação, esses 
partidos e seus dirigentes conspurcam a 

atividade política, desmerecem o respeito 
e o reconhecimento da opinião pública, 
por seus desacertos, desmandos e 
peraltices reduzidos a um verdadeiro 
balcão de negócios. Apesar de toda a 
intimidação e a repressão feitas contra 
certas correntes de pensamento do país, o 
ox.igênio da liberdade e a luta 
provocaram o surgimento de partidos que 
mantêm princ1p1os e programas 
identificados com uma nova postura 
diante da questão do poder político. 

Examinando-se o período majs 
recente, constata-se que, no frágil e 
difícil processo de construção 
democrática no país, mesmo com os 
espaços de liberdade estando ampliados e 
identificando-se algumas inovações, 
ainda predominam muitos elementos de 
atraso no fazer política entre nós. A 
cultura política moldada pelos setores 
dominantes é muito forte e muito 
atrasada, plena de deformações, e é ela 
quem explica, em última hipótese, as 
debilidades visíveis e transparentes 
existentes entre os partidos e políticos 
brasileiros, e as deformações dominantes 
nos pleitos eleitorais. 

A 



Partidos 

De acordo com as doutrinas modernas, 
os partidos políticos são elemento de 
suma importância na existência e na 
própria consolidação do Estado de Di
reito democrático. A Constituição de 
1988 oferece. em seu artigo 17, todas as 
facilidades para a criação. fusão, incorpo
ração e extinção de partidos, sendo asse
gurada autonomia para definir sua estru
tura interna, organização e funciona
mento, libertando-os da discriminação 
ideológica institucionalizada e 
garantindo-os contra eventuais arbi
trariedades, em tudo semelhante ao que 
acontece na expressiva maioria dos 
países de democracia consolidada. 

Partindo desse avanço do texto consti
tucional, vários projetos de lei foram 
apresentados, tanto na Câmara (em 
número de 14) como no Senado (em 
número de 4), na tentativa de regula
mentar o sistema partidário, pennitir a 
ação livre e ampla dos partidos, estabele
cer condições para discussão das suas 
idéias e de seu programa, procurando 
organizar a opinião pública e ensejando a 
mobilização da sociedade. 

Um elemento novo se 

refere à democracia 
interna, ao cuidar dos 
direitos das minorias 

dentro de cada 

partido ... 

Nos trabalhos dos relatores dessa 
questão, nas duas Casas do Congresso, há 
avanços significativos que procuram su
perar algwnas das defonnações boje 
dominantes no tocante à organização e à 
atividade partidária no país. Nos substi
tutivos do senador José Fogaça (PMDB
RS) e do deputado João Almeida 
(PMDB-BA), que consolidaram os vários 
projetos de lei apresentados, nos últimos 
cinco anos, foram abandonadas as pro
postas com tendências estatizantes, 
contrárias à autonomia dos partidos, 
eliminadas a interferência descabida da 
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lei na organização partidária e a exces
siva subordinação à Justiça Eleitoral. 

Um elemento novo se refere à 
democracia interna, ao cuidar dos di
reitos das minorias dentro de cada par
tido, além de reforçar a participação 
cidadã ao garantir ao filiado o direito de 
requerer legalmente sua filiação, caso 
seu registro junto à Justiça Eleitoral 
tenha sido sonegado por má-fé e desidia 
de direções partidárias. Estabelece 
também a exigência de dois anos de 
filiação para detentor de mandato ele
tivo e reduz o prazo para um ano, no 
caso de eleitor comum que pretenda se 
candidatar. Além disso, são criadas no
vas disposições punitivas para coibir o 
baldeamento partidário, tentando-se 
assim reduzir a margem de físiologismo 
e oportunismo que tem caracterizado as 
transferências de siglas, geralmente 
realjzadas às vésperas de eleições. 
Trata-se de normas de disciplina e de 
fidelidade partidária com vistas à for
mação de quadros mais preocupados 
com Unhas programáticas do que com 
resultados individuais a curto prazo. 

Introduz um adequado e funcional 
sistema de fiscalização financeiro, 
contábil, orçamentário e patrimonial já 
que haverá financiamento público aos 
partidos através de dotações orçamen
tárias anuais da União, dentro da ne
cessidade de vigilância de transparência 
quanto às receitas e despesas. Mantém o 
Tribunal de Contas da União com a 
tarefa de examinar as contas partidárias 
quanto à aplicação de recursos de 
origem pública. Outro aspecto inovador 
é o da pennissão de doações de pessoas 
físicas ou jurídicas diretamente a par
tidos em funcionamento, estabelecendo
se limites e condições para essas con
tribuições, e vedando-se às empresas 
privadas financiarem os partidos com 
finalidade lucrativa. 

Segundo a futura Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos (LOPP), o partido é 
registrado como se fora associação 
civil, num cartório de registros públicos, 
após o que o seu Estatuto é levado a 
registro junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral. Somente será admitido esse 
registro ao partido que tenha caráter na
cional, ''considerando-se como tal 
aquele que comprove o apoiamento de, 
pelo menos, meio por cento (0,5%) 

dados na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados". Efetuados os 
regjstros civil e judicial, o partido poderá 
conseguir o funcionamento parlamentar. 
atendendo a exigências de cunho 
numérico e territorial. 

Eis que os substitutivos, ao intentarem 
regulamentar o funcionamento parlamen
tar dos partidos, trazem o viés superado 
na vida brasileira pela própria Consti
tuição, de estabelecer regras disci
plinadoras de base autoritária e exclu
dente, em choque aberto com a própria 
Carta e com a nova realidade do país e do 
mundo. Destaque-se, nesse sentido, que o 
próprio regime militar intentou, nos tem
pos obscuros, implantar semelhante Í 
"barre.ira". Porém, graças à resistência de 
setores da sociedade organizada e de 
parlamentares democratas, a proposta foi 
retirada de cena. 

A pretexto de eliminar legendas de 
aluguel, de combater a "farra" e o caos 
partidário, de tomar o país governável 
reduzindo o número atual de partidos, 
esses dois parlamentares, representando 
os interesses dos chamados grandes par
tidos, e com o beneplácito do Partido dos 
Trabalhadores, apresentaram propostas 
cada qual mais draconiana para engessar 
o quadro partidário brasileiro. em um
número ínfimo de legendas.

O elemento-chave da nova LOPP, ora 
em elaboração, se centra no artigo 13, 

Destaque-se, nesse 

sentido, que o próprio 
regime militar intentou, 
nos tempos obscuros, 
implantar semelhante 

"barreira " 

que estabelece o direito a funcionamento 
parlamentar ao partido que, em cada 
eleição, para a Câmara dos Deputados, 
obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por 
cento (5%) dos votos apurados, não com
putados os brancos e os nulos, distribuí
dos em, pelo menos, um terço dos Esta
dos, com um mínimo de dois por cento 
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(2%) do total de cada um deles*"'· 
Aos partidos que l:\lcançarem a 

"barreira" serão concedidas todas as faci
lidades: recebem noventa e nove por 
cento (99%) do Fundo Partidário, em 
função do número de seus parlamentares, 
e ainda participam da partilha de um por 
cento ( l  %) com todos os registrados no 
TSE; terão sessenta (60) minutos de 
horário gratuito de rádio e televisão por 
semestre, sendo que vinte (20) minutos 
poderão ser utilizados para um programa 
nacional, e os outros quarenta ( 40) em 
forma de inserções de trinta (30) segun
dos e um ( 1) minuto na programação 

normal das emissoras, enquanto os de
mais terão direito a apenas dois (2) minu
tos semestrais para realizar seu programa 
nacional; têm o direito absoluto de lançar 
candidatos à Presidência da República, 
aos governos estaduais, ao Senado e às 
prefeituras municipajs, sendo vetado aos 
demais partidos. 

Calcada sobre os resultados das 
eleições de 1990, esta "barreira 11 reduziria 
o número de partidos com este status a
nove (09)***, e, projetada para o

A própria realidade 
concreta dos países 

revela que se trata de 
uma falácia afirmar-se 
que se torna impossível 
governar um país com 

tantos partidos como no 
caso brasileiro 

próximo pleito, a perspectiva é reduzir-se 
esse número a não mais que seis (6). No 
essencial, a adoção dessa barreira 
compromete o pluralismo democrático e 
o direito de representação de minorias.
Como diz o cientista político Wanderley
Guilherme dos Santos, "é dificílimo
justificar doutrinariamente qualquer 
legislação ... impondo barreiras à 
representação. Direitos políticos 
fundamentais transcendem maiorias e 

unanimidades, e o d.ireito à 
representação, confonne a escolha de 
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cada um, é um direito fundamental 11• 

Curioso é que, ao contrário do que 
foi apregoado, inexistem "barreiras'', na 
maioria dos países de democracia 
consolidada, sendo de considerar que, 
naqueles culturalmente mais próximos 
do nosso -Portugal, Espanha e Itália-, há 
um número considerável de partidos 
minoritários representados nos seus 
parlamentos. Ressalte-se também que a 
"barreira" só existe num reduzido 
número de países, entre os quais a 
Alemanha (5%), a Suécia (4%) e o 
México (2,5%) sendo de destacar que o 
sistema alemão, que parece ter servido 
de inspiração aos substitutivos ora em 
exame, foi adotado no imediato após
guerra, a fim de criar obstáculos ao 
Partido Comunista e à rearticulação dos 
nazistas. 

Quer dizer, a própria realidade 
concreta dos países revela que se trata 
de uma falácia afirmar-se que se torna 

impossível governar um pais com tantos 

partidos como no caso brasileiro. A 

Dinamarca, para citar um Estado 
moderno e avançado, é governado há 
mais de 50 anos por 16 partidos. A 
própria experiência brasileira recente 
demonstra que o pais foi governado por 
13 partidos até o golpe de 1964, ao qual 
fomos conduzidos, dentre outras razões, 

pela adesão de conservadores e 
progressistas à mesma estratégia 

frresponsável contra as instituições . 

O mais grave de tudo é que, no 

mundo de boje, dominado por uma 
complexa e fantástica revolução 
técnico-científica, por uma nova ordem 
econômica e política, pelo advento de 
novos sujeitos sociais e de novas 

instituições de representação social, 
pela força incomensurável dos meios de 

comunicação de massa, por profundas 
mudanças de hábitos e comportamentos. 

pela ampliação e consolidação dos 
direitos e liberdades, tudo se encontra 
em processo de estudo e de revisão. 

Mas procurando incorporar as 

crescentes conquistas democráticas da 
Humanidade, e não restringi-Ias, como 
aqui se pretende, e considerando que a 

tendência da sociedade é 

multipolarizar-se e não reduzir-se a 

poucas opções itnpostas de cima para 

baixo. 

Eleição 

Na refonna eleitoral, ora em 
tramitação no Congresso, há elementos 
novos despertados pelas denúncias dos 
métodos de coaupção eleitoral utilizados 
pelo esquema PC-Collor e, ao mesmo 
tempo, persistem vícios arraigados do 
casuísmo que sempre predominou entre 

Deve-se estar atento 
para a hipótese de as 

doações descambarem 
para a prática eleitoral 
do esquema PC-Collor, 
agora sob o amparo da 
lei, e com a abertura 

para uma sonegação de 
impostos maior do que a 
causada pelo "caçador 

de marajás" 

nós. E mais: introduzem-se nomws 
cerceadoras da liberdade de escolha dos 
brasileiros, ao se estabelecer uma 
discriminação odiosa entre partidos que 
disputam pleitos majoritários (os que 
tiveram 5% para a Câmara Federal em 
1990 ou que tenham atualmente um 
mínimo de 16 deputados federais) e os 
que apenas podem disputar eleições 
proporcionais (os de.mais). 

Contraditória, por refletir interesses os 
mais diversos, a lei eleitoral, procurando 
enfrentar um dos vícios do processo 
eleitoral brasileiro e mundial que é o 
abuso do poder econômico, prevê a 
eliminação das doações ilegais, ao definir 
que o partido apresentará a lista dos 
doadores, os extratos bancários e os 
cheques com números, valores e nomes 
dos bancos que movimentaram o 
dinheiro, estabelece que a Justiça 
Eleitoral, responsável agora pelo controle 
dos gastos dos partidos, poderá requisitar 
a lista de doadores durante a campanha 
ou nos cinco anos seguintes à eleição. 
Retira-se, assim, o financiamento 

e 



eleitoral do nível subterrâneo para dar
lhe uma transparência mais que 
imprescindível. 

Deve-se estar atento para a ·hipótese de 
as doações descambarem para a prática 
eleitoral do esquema PC-Collor, agora 
sob o amparo da lei, e com a abertura 
para uma sonegação de impostos maior 
do que a causada pelo "caçador de 
marajás". É que com os gastos livres do 
candidato e o direito dado às empresas de 
aplicar dois por cento (2%) da sua receita 
operacional bruta, poderá ba ver uma 
derrama fantástica de dinheiro, 
acobertada por recibos adulterados. Além 
do mais, deve-se ainda evitar que as 
doações para as campanhas possam ser 
deduzidas do Imposto de Renda dos que 
contribuem. Se houver a possibilidade de 
dedução, a sociedade é quem, na prátic� 
estará pagando pela preferência eleitoral 
de uma detenninada empresa, o que seria 
simplesmente um escárnio. 

Outro elemento importante foi 
instituir-se a simplificação compulsória 
dos programas gratuitos _pela televisão, 
eliminando-se as técnicas sofisticadas de 
publicidade, de que são eloquente 
exemplo os de Fernando CoUor e Paulo 
Maluf, na última campanha presidencial,, 
pondo em desvantagem os diversos 
candidatos em razão dos recursos 
financeiros que cada um dispunha para 
fazer sua pirotecnia televisiva. Outra 
inovação interessante é a que estabelece 
que aos domingos o horário eleitoral 
gratuito será obrigatoriamente destinado 
a debates entre os candidatos. 

Sobre as pesquisas de opinião pública. 
elemento sempre utilizado de 
manipulação, há também alterações 
positivas. As entidades ou empresas que 
realizarem pesquisas relativas às eleições 
ou a candidatos serão obrigadas a 
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 
cinco clias antes da divulgação, 
infonnações tais como o contratante, o 
valor e origem dos recursos, a 
metodologia e o período de consulta, o 
plano amostral e ponderação sobre sexo, 
idade, grau de instrução, nível econômico 
e área física da pesquisa, o nome do 
responsável pelo pagamento, o sistema 
interno de controle e verificação, 
conferência e fiscalização da coleta de 
dados e do trabalho de campo. Por sua 
vez, a Justiça Eleitoral colocará à 
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disposição dos partidos ou coligações 
com candidatos ao pleito, que a elas 
terão livre acesso pelo prazo de trinta 
dias. Por sua vez, os responsáveis pelas 
instituições de pesquisa estarão sujeitos 
a penas e multas, se por acaso ficar 
comprovada má-fé da parte deles. 

Sobre o abuso do poder político, 
outra velha e absurda tradição de nossas 
elites dominantes, há artigos, no texto 
em tramitação, que vedam, a partido e 
candidato, receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou 
estimável em dinheiro, ou inclusive 
através de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de qualquer fonte 

Sem estabelecer 
,necanismos que 

possibilite,n alcançar os 
responsáveis pelo uso 
indevido de recursos 

públicos, pune-se 

apenas o partido que 
receber ajuda, deixando 

inteiramente livres os 
detentores da máquina 
administrativa oficial 

pública. Sem estabelecer mecanismos 
que possibilitem alcançar os 
responsáveis pelo uso indevido de 
recursos públicos, pune-se apenas o 
partido que receber ajuda, deixando 
inteiramente livres os detentores da 
máqujna administrativa oficial. 

Algumas questões polêmicas ligadas 
ao problema eleitoral foram apenas 
levantadas durante os diferentes 
momentos de elaboração da nova lei, 
porém não conseguiram guarida no 
texto prestes a ir à sanção presidencial. 
Uma dell}s é a que trata da manutenção 
do voto _proporcional hoje vigente no 
Brasil, ou a sua substituição pelo voto 
majoritário (ou voto distrital puro), ou 
pelo voto distrital misto. Outra é a do 
voto obrigatóáo, como ocorre agora. ou 

a do voto espontâneo, livre. Sem falar na 
proposta do "voto alternativo", segundo o 
qual o eleitor assinalará na cédula do 
primeiro turno dois nomes de candidatos 
da sua preferência para o Planalto. A 
novidade é que o eleitor expresse a 
segunda preferência, com igual peso da 
primeira, no primeiro turno, evitando 
que, ao ter seu candidato derrotado no 
primeiro turno, não seja levado a optar 
entre os dois que sobraram, no segundo 
turno. Segundo Bolivar Lamou11ier, 
proponente desta idéia. este tipo de 
votação daria maior legitimidade ao 
pleito, se evitaria a polarização e o 
segundo turno. 

Evidentemente que ainda há muito o • 
que fazer, para que tenhamos legislações 
eleitoral e partidária capazes de evitar a 
falsificação do significado democrático 
do voto. Porém, mais do que na lei, tanto 
a dos partidos como a das eleições, o que 
se impõe, aos que fazem a boa política é 
batalhar na construção de uma cultura 
política democrática no País e agir pará 
que, pela participação crescente e pela 
conscientização das massas, apresentem-
se candidatos a postos eletivos mais 
identificados com o pensar e o fazer da 
maioria e que se elejam pessoas 
realmente de espírito público, na busca 
de alterar substancialmente os nossos 
inaceitáveis costumes políticos. 

* O pleito envolverá disputll de cargos 1
para a Presidência da Repúblka, 
governos estaduais, senadores,
deputados federais e estaduais,
excluindo-se apenas prefeitos e
vereadores

** Uma sobrevida será admitida aos 
chamados partidos hislóricos(PPS e PC 
do B), os quais terão assegurado seu 
funcionamento parlamentar. desde que 
tenham elegido e mantenham filiados 
três (3) representantes de diforentcs 
Estados, sobrevida q11e poderá extender
se até o pleito de 2004, se alcançari.:m 
um por cento (1 %) e não cinco por cento 
(5%), conforme prevê o substitutivo do 
deputado João Almeida, que asswniu a 
condição de projeto de lei do Congresso 
Essa sobrevída poderá ser concedida, 
também, ao PSB, PV e PSTU. 

º*Estes partidos seriam o PMDil, PFL. 
PDS, PDC, PRN, PSDB, PTB, PT e PL. 
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Em busca da eficiência 
Paulo F11rtado de Castro* 

O Brasil vive uma crise crôni.ca, sem 
saber o caminho a seguir para voltar a 
crescer. Falta um projeto nacional, 
consistente e factível, capaz de mobi
lizar a população e levá-la não apenas a 
acreditar, mas confiar na sua possibili
dade efetiva de implementação. Com 
efeito, essa falta de perspectiva é um 
dos ingredientes principais da crise 

• brasileira e gera um clima generalizado
•ªde descrença e desconfiança nas insti

tuições nacionais. 
Um dos efeitos dessa crise de confi

ança é colocar em debate, na agenda 
pública, a questão do papel do Estado 
brasileiro na economia e dos limites 
que sua ação empresarial deva ter. Para 

A eficiência produtiva 

não está, 
necessariamente, 

associada à posse da 
empresa 

muitos, inclusive, essa é a questão pri
mordial, na medida em que identificam 
a incapacidade do Estado em financiar 
o esforço necessário para a economia
voltar a crescer como a principal causa
da crise nacional. Outros, mais ex
tremados, vêem na própria presença do
Estado em importantes setores da ativi
dade econômica a fonte da crise fiscal
e, portanto, a causa básica dos atuais
desequilíbrios econômicos. Em conse
qüência, acivogam um enxugamento do
Estado: privatizar seria a solução e o
governo deveria restringir-se às
funções clássicas tradicionais de ad
ministrar a justiça e produzir bens
públicos. Nesta concepção, a privati
zação é vista como a panacéia dos
problemas nacionais, como se a opção
fosse entre um setor público ineficiente
e um setor privado eficiente. E todos
sabem que este não é o caso brasileiro,
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onde ambos setores apresentam inefi-
ciências que precisam serem 
superadas urgentemente para 
inaugurar uma nova etapa de 
crescimento econômico baseada em 
competitividade tecnológica e custos 
baixos. 

A eficiência produtiva não está, 
necessariamente, associada à posse da 
empresa. Não é a propriedade do Es
tado que toma uma empresa mais ou 
menos eficiente, mas a forma pela 
qual essa propriedade é exercida e as 
condições de mercado que enfrenta. 
Substituir o monopólio estatal pelo 
monopólio privado, por exemplo, não 
melhora em nada a alocação elos re
cursos no país. 

O questionamento neoliberal, não 
obstante o simplismo e a ingenuidade 
da proposta privativista, revela, entre
tanto, um clamor legítimo da so
ciedade por uma melhor alocação dos 
recursos públicos. Com a redemocra
tização, percebeu-se a existência de 
um conluio entre vários grupos em
presariais e estamentos burocráticos 
para a apropriação do Estado em 
beneficio próprio. 0$ esquemas ge
nerosos de subsídios e incentivos fis
cais favorecendo uns poucos, aliados 
à deterioração dos serviços públicos 
para prejuízo de muitos, alimentam o 
debate sobre o papel do Estado. 

Em contraponto, há os Q.Ue 
prescrevem um fortalecimento ainda 
maior do Estado para capitanear, a 
exemplo de passado recente, um novo 
surto de industrialização e moder -
nização da economia. Entre esses ex
tremos, há que se buscar o Estado 
adequado que possa, juntamente com 
o esforço privado e externo, propul
sionar o desenvolvimento e promover
o bem-estar social. O papel do Estado
na construção de uma nova trajetória
de independência em áreas vitais é
fundamental. A busca da inde
pendência econômica, mesmo que
parcial, demanda elevados investi
mentos em pesquisa e desenvolvi
mento. A iniciativa privada nacional
não tem recursos para tal e as empre
sas estrangeiras não demonstram in
teresse em realizá-los. Cabe, então, ao

governo, através das estatais, suprir 
essas lacunas. Mas, substituir ou 
complementar essas lacunas pela 
ineficiência burocrática não traz ganho 
para a sociedade. É preciso que as

empresas públicas tenham, também, 
eficiência alocativa para poderem 
cumprir o papel que lhes é destinado de 
promover e fomentar o desenvolvi
mento em setores estratégicos da 
economia nacional. Neste sentido, a 
revisão constitucional que se avizinha 

A busca da 
independência 

econômica, mesmo que 
parcial, demanda 

elevados investimentos 
em pesquisa e 

desenvolvimento 

poderia contemplar regras claras de 
controle social da ação estatal, para 
evitar abusos e desvios, o que pode ser 
conseguido através da fiscalização 
mais enérgica e eficaz dos órgãos de 
controle interno da administração e do 
Congresso Nacional. 

Por fim, é importante ressaltar que o 
fortalecimento das instituições 
democráticas no Brasil depende de dois 
pilares básicos: de um lado, o progres
sivo enraizamento das instituições re
presentativas; e, de outro, a crescente 
integração da população a uma 
economia industrial moderna, com a 
concomitante desconcentração da 
renda, dos privilégios e do poder pri
vado decorrente de determinadas for -
mas de propriedade. Imaginar que tais 
avanços sejam possíveis, sem a pre
sença do Estado e a existência de uma 
máquina estatal eficiente, é des
conhecer as lições mais comezinhas da 
história. 

• AssessordoINESC. 
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Alemanha procura novo modelo 
O lnesc esteve presente no 

Seminário de Intercâmbio sobre 
Desenvolvimento e Produção 
Familiar, promovido pelo Ibase e Pão 
para o Mundo (Brot fur die Welt), 
realizado na Alemanha. Por duas 
semanas, as dezoito entidades 
participantes, visitaram pequenas 
propriedades no território ocidental e 
oriental da Alemanha, unificada após 
a queda do Muro de Berlim. Foram 
realizados, também, vários debates 
com especialistas sobre a política 
agrícola e comercial da Comunidade 
Européia e Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio (GATT). 

A modernização da propriedade 
familiar alemã, que recorre a 
computadores para controlar seus 
custos e produção, causou impacto às 
entidades brasileiras. Porém, o 
Mercado Comum Europeu está 
impondo restrições, de ordem de 
planejamento, e esses proprietários, 
começam a temer pela sobrevivência. 
As áreas industrializa.das, como o sul 
da Alemanha, são tidas como não 
recomendáveis a agricultura. Nessa 
reg1ao as pequenas propriedades 
agrícolas deverão apenas compor a 
paisagem rural, sem produzir de fato. 
Eles vão receber do Estado subsídios, 
mas não poderão cultivar a terra. 

---- 4 

Essa imposição do planejamento, 
que extingue uma tradição agrícola, 
está provocando em setores da 
sociedade um repensar de conceitos 
como: vida, economia e soberania. 
A produção agrícola alternativa 
(Bioland), que pensa o mercado não 
como fonte de lucros, mas como 
fonte de relações humanas, está se 
estabelecendo a duras penas. Ainda 
não é um referencial para boa 
parcela da população alemã, 111as 
representa um foco de resistência 

A realidade alemã colocou as 

entidades brasileiras frente a questão 
do Mercosul, com um agravante: a 
Comunidade Européia está se abrindo 
internamente e se fechando 
externamente, já o Mercado do Cone 
S ui está se abrindo interna e 
externamente. 

Outro grande impacto sofrido pelas 
entidades se deu com a realidade 
agrícola da ex-Alemanha Oriental. As 
grandes cooperativas do povo estão f 
sendo vendidas e os produtores 
tentam modernizar as linhas de 
produção • para enfrentar a 
concorrência ocidental, apesar dessa 
agricultura ter sido uma das melhores 
do ex-bloco socialista e garantido sua 
auto-suficiência por muitos anos. A 
impressão é de desmantelamento e de 
abandono. 

O seminário sobre a pequena 
propriedade no contexto da unificação 
da Alemanha e da fusão dos mercados 
europeus na Comunidade Européia, 
expôs para as entidades brasileiras 
que a importância da produção 
fammar ultrapassa metrificação da 
economfa e invade o campo da 
herança cultural. Por isso, deve ser 
preservada e subsidiada, apesar dos 
assaltos neoliberais. 
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Recursos continuarão 

escassos em 1994 

O 
Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional, através da 
Mensagem nº I 05, de 1993-CN 
(nº 550/93, na origem), o Pro

jeto de Lei nº 23, de 1993-CN que define 
o orçamento para J 994. A proposta do 
Governo estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício fman
ceiro do próximo ano em CR$ 
' 206.421.000.000,00 ( cinco trilhões, 

ezentos e seis bilhões, quatrocentos e 
vinte e um milhões de cruzeiros reais, 
para os Orçamentos Fiscal e da Seguri
dade Social, e em C:R.$ 
297.613.243.000,00 (duzentos e noventa 
e sete bilhões, seiscentos e treze milhões, 
duzentos e quarenta e três mil cruzeiros 
reais, para o Orçamento de Investimento 
das Empresas Estatais. Estes valores 
estão expressos a preços de abril de 1993 
e correspondem a 183,4 bilhões de 
dólares e 10,5 bilhões de dólares, respec
tivamente. D0 total dos recursos do 
Tesouro Nacional - US$ l 73,2 bilhões -, 
entretanto restam apenas US$ 19,7 bi
lhões para serem livremente alocados 
pelo Congresso, urna vez que US$ 77,8 
bilhões já estão comprometidos com pro
gramas específicos, US$ 14,5 bilhões 
,r�rrespondem às transferências constitu

•nais aos estados e municípios e US$ 
61,2 bilhões são de operações de crédito 
internas e externas. É, portanto, um 
orçamento "apertado", sem muita 
margem de manobra para urna re
definição da alocação dos gastos públicos 
proposta pelo Executivo. 

Os gastos sociais 

Apesar da Lei de Diretrizes Oi:ça
mentária (LDO) de 1994 ter definido 
como prioridade nacional os gastos so
ciais, principalmente no âmbito do pro
grama de combate à fome, o Governo 
p.ropõe gastar no ano que vem ainda
poucos reGU(SOS, levando-se em consi
deração a dimensão da dívida social
brasileira. A saber, US$ 5,5 bilhões com
a manutenção do Sistema Ú.nico de Saúde
(SUS), US$ 703,4 milhões em merenda
escolar, US$ 352 milhões com o pro
grama do leite, além de US$ 925 milhões
com programas de assentamento de tra-

lnformallvo lnesc/Brasma 1993/Nº 37 

balhadores nu:ais e US$ 981 milhões 
com programas de habitação de _inte
resse social, em contraste com a pro
posta de gastar US$ 19,7 bilhões com 
juros e encargos das dívidas interna e 
externa e US$ 45,4 bilhões de amorti
zação da dívida. É preciso urna maior 
mobilização da sociedade civil para que 
mais recursos sejam destinados à área 
social. É preciso, sobretudo, exercer 
urna maior vigilância sobre o processo 
orçamentário que se inicia e que deve 
terminar até dezembro deste ano, para 
que os poucos recursos do programa de 
combate à fome não sejam diminuídos. 

O gue diz a LDO 

A proposta orçamentária do Execu
tivo deve ser vista, inicialmente, em 
relação ao atendi.rriento das exigências 
da LDO que, para 1994, apresentou 
vários avanços, se a comparannos às 
regras estabelecidas anterionnente. Em 
primeiro lugar, o art. 19 estabeleceu 
critérios mais harmoniosos para a pro
gramação dos investimentos nos estados 
na medida em que incluiu o indicador 

de carência alimentar corno elemento de 
ponderação, com peso praticamente 
idêntico à população e ao inverso da 
renda per-capita. Esta regra, adicionada 
ao .dispositivo de que não haveria sub
projeto que se localizasse ou atendesse a 
mais de ama unidade da Federação -
salvo obras que não poderiam ser desdo
bradas - deveria garantir um.a melhor dis
tribuição geográfica dos gastos federais. 
Por outro lado, o art. 59 determinou que, 
no âmbito de cada orçamento e de cada 
Poder, os gastos realizados por conta de 
um subprograma não poderiam exceder 
em mais de trinta por cento a média da 
execução acumulada dos demais subpro
gramas, enquanto o art. 18 estabeleceu 
que a programação de investimentos do 
órgão ou entidade federal só contem
plaria novos subprojetos após terem sido 
atendidos todos os subprojetos em anda
mento a cargo daquele órgão. Todos 
esses condicionamentos visam uma me
lhor redistribuição dos recursos públicos 
pelos estados brasileiros. 

A atual proposta orçamentária, embora 
mais transparente que os projetos ante
riores, ainda peca por não atender inte
gralmente as exigências da Lei de Dire
trizes Orçamentária. Uma dessas exigên
cias (art. 11, Ili) diz respeito ao de
monstrativo das estimativas da receita, 
incluindo a memória de cálculo dos 
principais itens. O projeto do Governo 
limita-se a mostrar os dados da - ar
recadação, a preços constantes, de 1990 a 
1994. Out,ra exigência não cumprida é a 
que estabelece (art. 11, IX) a apresen
tação de demonstrativo das estimativas 
de gastos com pessoal e encargos sociais, 
bem como a metodologia utilizada para 
os cálculos. Outro ponto (art. lO) djz 
respeito ao detalbamento dos custos 
unitários médios utilizados na elaboração 
do orçamento, para os principais itens de 
investimento. Apenas cerca de 20 custos 
unitários são apresentados, omitindo-se 
custos importantes corno os relativos à 
construção de rodovias, de hospitais, etc. 
E tnesmo os custos apresentados falham 
por não terem uma unidade padrão de 
comparação, dificultando, portanto, a 
análise. 
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Legislativo pode acabar 
com privilégio de PMs 

Os últimos crimes cometidos 
por militares, como os massacres 
da Candelária e da favela de 
Vigário Geral, estão propiciando 
uma tramitação mais rápida do 
projeto, que já foi aprovado pela 
Câmara. O Senado Federal deverá 
votar nas próximas semanas o 
projeto de Lei do deputado Hélio 
Bicudo (PT-SP), que prevê o jul
gamento de policiais militares pela 
justiça comum. O próprio ministro 
da Justiça, Maurício Correa, vem 
se empenhando por sua aprovação. 

O projeto inicial foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados com 
modificações que alteram sua con
cepção original, pois estabelecia 
que os policiais militares fossem 
julgados pela justiça comum em 
todos os crimes. A principal delas 
estabelece que os PMs serão julga
dos pela justiça comum apenas em 
crimes cometidos contra a vida. 
Tortura, maus tratos, extorsão, 
lesões corporais, prisões ilegais, 
etc. continuariam a ser julgados 
pela justiça militar. 

Apesar dessas modificações, 
ainda é possível aprovar o projeto 
nos termos mais abrangentes ini
cialmente propostos. Tudo de
pende da mobilização das enti
dades de defesa dos direitos hu
manos, que devem fazer um tra
balho de esclarecimento junto aos 
senadores no sentido de eliminar 
da nossa sociedade esse privilégio 
dado aos policiais militares. 

O momento também é propício 
para se conseguir a desmilitariza
ção da polícia militar. O deputado 
Hélio Bicudo (PT-SP) apresentou 
em 1991 uma emenda constitu-
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cional nesse sentido, mas até hoje 
a iniciativa não avançou, apesar de 
ter sido criada uma comissão es
pecial para apreciá-la. 

Americas Watch quer 
fim da impunidade 

O Movimento Nacional dos 
Direitos Humanos, o INESC e o 
Núcleo de Estudos da Violência 
acompanharam o vice-presidente 
da Americas Watch, sr 
Stephen Kass, durante os dias 8 
e 9 de setembro em audiências 
com o ministro Maurício Correa 
e o Procurador-Geral da 
República Aristides Junqueira. 
Nas duas audiências foram 
expostas a apreensão da 
comunidade intemacional com a 
situação dos direitos humanos no 
Brasil Discutiu-se ainda as 
medidas tomadas pelo governo 
federal e as mudanças 
institucionais necessárias para 
pôr fim à impunidade no pais. 

Ministro propõe extinção 
de Justiça Militar 

A revtsao da Constituição 
será uma oportunidade de 
promover mudanças ainda mais 
profundas na área da segurança 
pública. O Ministro Maurício 
Correa propõe a extinção das 
Justiças Militares estaduais, 
pela revogação dos parágrafos 
3° e 4° do artigo 125. 

Outro ponto importante é a 
subordinação das polícias civis 
ao Ministério Público e a pos
sibilidade de que este promova 

por sua própria conta as 
diligências que julgar 
necessárias. Atualmente as 
polícias detém a exclusividade 
para a apuração de crimes e são 
diretamente subordinadas ao 
Poder Executivo. A 
competência da policia federal 
também deve ser ampliada, a 
fim de permitir uma apuração 
em paralelo nos casos em que 
as polícias estaduais se revelem 
omissas. 
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Um episódio de extermínio dos Yanomami 
O que aconteceu em Haximu já não é uma atividade, que, por falta de regula- baseadas na concentração da renda entre

mais um mistério ou um amontoado de mentação, tem resultado na os próprios garimpeiros, e o que é pior,
infonnações desconexas. Apesar das desagregação sócio-cultural dos povos na evasão diária de divisas, na medida em
tentativas de encobrir mais este crime indígenas, na degradação ambiental de que 70% do produto garimpado é contra
com o manto da impunidade, através do seus territórios, na reprodução de bandeado sem o mínimo controle das
poderoso lobby exercido pelos apologis- padrões de atividades econômicas autoridades governamentais.tas da mineração e da militarização da 
Amazônia- que continuam rotulando o
episódio como uma grande armação, ou
uma exagerada declaração da Funai- o
fato é que o massacre ocorreu e em pro
porções e métodos suficientes para ser
qualificado como genocídio.

Esta é a conclusão a que chegamos ao 
'alisar, antecipadamente, todas as infor

ações colhidas pela Comissão Externa
da Câmara dos Deputados, que no final
de agosto foi a Roraima e Haximu. A
Comissão teve o cuidado de ouvir
atentamente todos os envolvidos direta e
indiretamente com o episódio e autori
dades responsáveis pela apuração do
massacre.

As conclusões a que chegamos não
são da CPE, assim como as orientações
propostas dependem da vontade política
tio governo federal. Infelizmente, na atual
conjuntura, tudo leva a crer que neste
final de,_mandato nada ou pouco será feito
para cumprir os direitos indígenas previs
tos na Constituição. Pelo contrário, é
necessário que os índios e as instituições
indigenistas redobrem suas ações junto
aos Poderes Executivo e Legislativo para

�e �ão ocorram retrocessos para as co
r1dades indígenas. 
Lobby

Desde a promulgação da Constituição
de 88, o que presenciamos é o fortaleci
mento do lobby das mineradoras que vêm
desencadeando inúmeras ações com o
objetivo de denegrir ainda mais a imagem
dos índios junto à soc.iedade nacional e
conseguir assim o consentimento do
Congresso Nacional para a redução de
suas terras.

Tanto é que em recente pesquisa rea
lizada pela Data-Folha dentro do Con
gresso Nacional, constatou-se que 51 %
dos Deputados entrevistados concordam
com a redução das áreas indígenas no
Brasil, e particularmente da área
Yanomami, enquanto apenas 30% dos
Deputados são contrários.

Aqueles que pregam tal redução
alegam serem os índios um obstáculo ao
desenvolvimento nacional. Porém. como
podemos chamar de desenvolvimento
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Nordeste terá programa emergencial 
No dia 5 de agosto, na 

reunião plenária do Movi- tDI 
menta Pela Ética na 
Política, discutiu-se a ne
cessidade de uma ação 
governamental emergen
cial de ajuda aos flagelados 
da seca no Nordeste, tendo 
sido imediatamente enca
minhado ao Conselho Na
cional de Segurança Ali
mentar (CONSE;\) esta 
preocupação da sociedade 
civil. 

Na reuni�o do CONSEA 
de 17 de agosto, foi apre
sentado pelo Ministério da 
Agricultura, do AbasteGi
mento e da Reforma 
Agrária o Programa Emer
gencial Nordestino de Se
gurança Alimentar 
(PENSAR). Este programa 
previa para um período de 6 
meses, a distribuição de 1 milhão 
de cestas básicas, contendo 15,9 
kg cada cesta, para uma população 
rural atingida de 8.359.191, 
divididas em 803 municípios 
nordestinos. Para a realização 
desta operação, a CONAB iria 
retirar 3 65 mil toneladas de grãos 
dos estoques do governo para 
beneficiamento e distribuir na 
forma de cesta básica 96 mil 
toneladas. Por não ter sido 
tecnicamente comprovada esta re
lação de 3 para 1 (365 mil T para 
96 mil T) e por apresentar falhas 
na composição da planilha de 
custos, os conselheiros rejeitaram 
este programa, solicitando ao 
então Ministro da Agricultura, 
Barros Munhoz, que criasse um 
grupo de trabalho formado por 
representantes do Ministério, da 
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CONAB, do IPEA, do CONSEA 
e da AÇÃO DA CIDADANIA, 
para estudar novas alternativas. 

aprovou. Nessa reunião foi 
redi�da uma exposição de 
motivos que previa para o 
dia 17 de setembro o início 
do transporte de grãos. A 
exposição de motivos pre
via a data de início do 
transporte, só não previa 
que neste meio tempo o 
governador de São Paulo, 
Luiz Antônio Fleury, it" 
romper com o preside� 
Itamar; que o Ministro da 
Agricultura e o presidente 
da CONAB entregariam 
seus cargos; e que na buro
cracia governamental e .no 
excesso de zelo de um as
sessor especial do Mi
nistério da Agricultura a 
palavra "emergencial" quer 
dizer "deixa para amanhã 
porque ainda podemos al

terar alguns detalhes técnicos". 
Por essa razão a exposição de 

motivos prevendo a criação do 
programa - a esta altura na � 
quinta versão - ainda não haWí 
sido assinada até a data prevista no 
cronograma de trabalho para que 
os flagelados da seca no Nordeste 
começassem a receber a primeira 
remessa de cestas básicas, no dia 
20 de setembro. 

Em dia 20 de agosto o grupo 
de trabalho se reuniu com a As
sessora Especial para Assuntos 
Sociais da Presidência da 
República. Nessa reunião foi 
aceita a proposta do representante 
da Ação da Cidadania prevendo 
a distribuição de 1.500 cestas 
básicas, com 25 quilos cada uma, 
para serem distribuídas por um Se este programa, como diz seu 
período de 4 meses e alcançando nome, é de fato emergencial, está 
1.151 municípios. A CONAB vai na hora do Presidente da 
retirar 150 mil T dos estoques do República intervir neste doloroso 
governo e distribuir as mesmas processo e mandar rodar o 
150 mil T em cestas básicas. primeiro caminhão com alimentos 

Em 27 de agosto esta proposta para o Nordeste, antes que comece 
foi apresentada ao CONSEA com as chuvas do ano que vem. Afinal, 
o nome de Programa de Dis- para a sociedade civil, emergencial
trib�ção Emergencial de Ali- é uma questão de seriedade, de 
mentos (PRODEA) que a prioridade. 
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ABRAMINJ/INFORMATl\'O/ AGO/95 
AVALIAÇÃO DO ECA 

Cinco anos após a sua sanção, é tempo de se avaliar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto foi 
assim que decidiu, por unanimidade, a Associação dos Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e 
da Juventude, no congresso de Curitiba, em 1993. Entretanto, a diretoria da Associação, constituída de 
autores e fervorosos defensores do Estatuto, não deram curso à recomenda por eles aprovada. 

Para transmitir uma resumida idéia da necessidade da avaliação, apontamos o volume de críticas que 
partem de todos os setores, pelo pais afora. Não há obra humana perfeita. A resistência dos estatutistas em 
admitir o óbvio, tem entravado a aplicação de Estatuto, concretamente amarrados ao slogan do "tem que 
cumprir". Ora, mas só se cumpre o exeqülvel. Esclarecemos que, com a mesma veemência com que o leitor 
repudia os argumentos de autoridade, também nós o fazemos. Mas não é possível ignorar a importância dos 
juristas que expenderam críticas ao Estatuto. No livro que organizamos de que a Editora Forense publicará 
brevemente ("Folha do Estatuto da Criança e do Adolescente"), alinhamos as objeções de personalidade de 
porte, em número de noventa e duas, as quais produziram 395 reparos ao ECA. Lá está Alba Zaluar, Amaral 
e Silva, Antônio Augusto Guimarães Souza, Antônio Chaves, Antônio Tomás Dentivoglio, Arnaldo Marmill, 
Augusta Vitória Pichum, César Barros Leal, Cláudio Milito, Conceição Mausnier, Damásio de Jesus, Eduardo 
Mayr, Esther figueiredo Fezzaz, Geraldo Magela Alves, Gustavo Tepedino, Hélio Bicudo, Hélio Jaguaribe, 
Azevedo Marques, João Minichelli, Jônatas Milhomens, José Carlos Barbosa Moreira, José Carlos Dias, 
José de Farias Tavares, José Luiz Mônaco da Silva, José Maria Lopes, Lauro Celidônio, Lia Junqueira, Luiz 
Carlos de Barros Figueiredo, Maria Auxiliadora Minabim, Nagib Slaibi Filho, Negi Calisto, Odeg Grajew, 
Olympio Sotto Maior, Omar Ben Kreuss, Oris ·de Oliveira, Osvaldo Palloti Junior, Paulo Afonso Garrido de 
Paula. Percival de Souza, Roberto João Elias, Rosãngela Zagaglia, Samuel Alves Júnior, Sérgio Adorno, 
Sérgio Matheus Garcez, Sllvio Rodrigues, Siro Darlan, Tênia da Silva Tavares, Waldyr de Abreu, Wilson 
Donizeti Liberati, Yvone Bezerra de Mello, Yussef Said Cahali e muitos mais. Não faltam opiniões do Cardeal 
Eugênio Salles, Dom Luciano Mendes de Almeida e o Papa João Paulo li. 

O Congresso da ABRAMINJ a realizar-se em Brasília em outubro próximo, abrirá a oportunidade de um 
amplo debate tendente a avaliar o Estatuto, proporcionando elementos para sua efetiva aplicação. O evento 
interessa a toda a nação, não se podendo ignorar a importância que representará para a classe política 
brasileira, os congressistas e os dirigentes de todos níveis. Os cinco mil municípios brasileiros estarão 
ligados ao acontecimento, pois em cada um deles há, além de pessoas bem intencionadas a resolver seus 
problemas, principalmente aqueles que sofrem suas consequências. 

Se viver mil anos, não esquecerei a imagem daquele menor, levado com uma legião a Brasília, pressionando 
a aprovação do Estatuto, braços fincados na poltrona do deputado, tomado de frente pala TV e a dizer: 

- que não fique no papel!

Alyrio Cavallieri 
Diretor da Associação Brasileira de Magistrados 

da lnfãncia e da Juventude - ABRAMINJ 
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ABRAMINJ/INFORMATIVO/ AG0/95 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: REVISÃO JÁ! 

Erallon Joaquim Viviani 
Juiz da Infância e da Juventude 
de Florianópolis - se

O mundo jurídico consciente fica perplexo quando se depara com os equívocos lamentáveis e o amadorismo que 

promanam de inúmeros dispositivos do diploma estatutário, que, segundo boa parte de seus ideológicos, com pompa e 

circunstância, dominio da mídia e agradáveis viagens para divulgar a novidade, seria a ·salvação" dos nossos milhões 

de menores. 

Passados cinco anos de "revolução copernicana", como proclamavam seus ardentes defensores, a situação piorou, e o 
Estatuto, em boa parte, acabou por girar em torno de si mesmo. lnobstante muitas normas salutares - seria absurdo 
que não as contivesse uma lei com quase trezentos artigos - e algumas experiências exitosas (várias delas também 
aconteciam antes), é a realidade brasileira que ai está, dispensando grandes exercícios da mente, retumbantes teorias 

ou o simpático, mas surrado e superficial, discurso em defesa de uma Justiça mais perto do povo. 

Surpreendentemente equivocado está o nosso aplicado ministro da Justiça, Nelson Jobim, ao declarar em Porto 
Alegre, em abril último, em pomposa solenidade, que o Estatuto não deve ser mexido, mas, apenas, cumprido. Evento 

que, por intransigência de alguns poucos de seus abnegados organizadores, não permitiu discussão mais aprofundada 
e transparente da festejada lei estatutária, contrariando o espírito corajoso, construtivo e absolutamente democrático 
que deve nortear as nossas condutas. 

O bem intencionado ministro certamente desconhecida - ou estava muito mal assessorado - que, além da grita popular 
e das renovadas criticas veiculadas pela imprensa, há dois anos um congresso nacional de magistrados e promotores 

de justiça da infância e da juventude decidira, em Curitiba, á unanimidade, e presentes, majoritariamente, fiéis e 
respeitáveis estatutistas, sugerir ao Ministério da Justiça levasse o Estatuto á uma avaliação! Pelo menos essas 
vontades, vindas do povo, dos meios de comunicação e daqueles que vivem o dia-a-dia do problema, deviam ter sido 
respeitadas. 

Responsabilizar desorientados e explorados municípios, por si sós, como culpados pelo fracasso da Lei, é escapar 
pela porta dos fundos. Para que se possa ter pequena demonstração de que a decantada "doutrina da proteção 

integral" ficou só no seu belo rótulo em importantíssimos pontos, a fixação de um prazo máximo para o cumprimento da 
medida sócio-educativa de internação, ou um mínimo para a de liberdade assistida, como faz o Estatuto, é violar 
elementar princípio de Direito do Menor (ou, mais consentâneo com a nova terminologia, Direito da Infância e da 

Juventude - o que não modifica a essência do esforço, apesar de terem concluido que a palavra ·menor" é quase um 
pecado). 

A adoção, agora concessível de forma irrevogável também para estrangeiros, após breve estágio de convivência aqui, 

pode revelar-se um calvário tanto para adotados quanto para adotantes! Se não houver adaptação lá no exterior, não 
tem retorno! Bem melhor seria a exigência do estágio lá onde passarão a viver os adotados, e de maior duração, para, 

depois, conferir-se ou não a adoção plena. 

Os conselhos tutelares talvez fossem convenientes, mas de forma bem diversa como legislado. Alyrio Cavallieri, 

magistrado que, como tantos, serviu com exemplar devoção à verdadeira causa, sem arrogância, está lançando uma 
obra que expõe nada mais nada menos do que trezentas e noventa e cinco falhas do Estatuto! Apenas algumas são 
manifestações suas; as demais, de outros brasileiros, Inclusive "estatutistas", e estrangeiros. 

Para atrair a simpatia da platéia e conquistar adeptos da novidade doutrinária, que, na parte prática, impede o 
atendimento de aplaudidas declarações de organismos internacionais, anunciam que o Estatuto nasceu da 
necessidade de revogar uma lei que venha dos tempos do autoritarismo (triste, sem dúvida), como se as leis boas só 
podem acontecer na plenitude democrática. E outra ilusão, e o Estatuto, já tão criticado por respeitáveis conhecedores 

da matéria, foi sancionado por quem fez grande festa e gasto para tanto, o ex-presidente Collor, que até ministro-mirim 
nomeou, com direito a carro oficial e outras mordomias ridículas e deploráveis, em época de conhecida demagogia e 
afronta à nação brasileira. 

Todavia, o que deve "entrar na roda", agora, é o Estatuto, e quem é correto e tem verdadeiro amor pelas nossas 

crianças e pelos nossos adolescentes deve enfrentar com altivez e responsabilidade, destituído de qualquer interesse 
pessoal ou de grupos, o desafio de aprimorar a legislação, que encontre um caminho mais simples, mais realista, mais 
objetivo e mais justo para o desenvolvimento integral que desejamos para aqueles destinatários do esforço. 



P R O G R A M A: Congresso de Magistrados 
Local: Auditório do Hotel Nacional - Brasília/DF - FAX.(061) 223.9213 

Dia 11/10 A partir das 12h: credenciamento dos congressistas 

Dia 12/10 

20h Abertura do Congresso 
21h Conferencistas: Desembargador João Carneiro de Uchôa, Presidente do Tribunal 

da Justiça do Distrito Federal - T JDF 

9h Avaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
Conferencista: Juiz Alyrio Cavalieri - Professor Universitário, Jurista Menorista e 
Ex-Juiz de Menores do Rio de Janeiro 

9:40h Debates 
10:J0h O Estatuto nos Tribunais 

Conferencista Desembargador Nivío Geralldo Gonçalves - Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal - RJDF; Ex-Juiz de Menores do Distrito Federal 

11: 15h Debates 
12h almoço 
14h Adoção Nacional e Internacional 

Conferencista: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Superior Tribunal de Justiça 
- STJ e Juiz Jorge Uchôa de Mendonça, Presidente do Tribunal de Alçada Criminal
do Rio de Janeiro

14:40h Debates 
15:10h Doutrina do Estatuto 

Conferencista Juiz Liborni Siqueira - Tribunal de Alçada Criminal do Rio do Rio de 
Janeiro, Ex-Juiz de Menores do Rio de Janeiro 

15:S0h Debates 
16:J0h O Poder Executivo e a Implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente -

Conselhos Tutelares 
Conferencista: Eralton Joaquim Viviani - Juiz da Infância e da Juventude de 
Florianópolis-Se e membro da Diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros 
- AMB; Paulo César Pereira da Silva - Ex-Juiz de Menores de Campo Grande-MS

17:20h Debates 
18h Encerramento 

DIA13/10 

9h A Criança e o Adolescente e o Alto Infracional 
Conferencista: Wilson Barreira - Juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo 

9:45h Debates 
10:J0h Medidas Sócio-Educativas 

Conferencista: Moacir Rodrigues - Ex-Juiz de Menores de Vitória-ES e atual Juiz 
Auxiliar da Infância e da Juventude de Brasilia-DF 

11: 15 A Imprensa e o Estatuto 
Conferencista: Jornalista Alexandre Garcia - Rede Globo de Televisão - Brasília-DF 

14:45h Debates 
16h Sessão Plenária: Exame das conclusões e aprovação das recomendações do 

Congresso 
17h Assembléia Geral: Eleição e posse da Diretoria para o biênio 95/97 

16:J0h Solenidade de Encerramento do Congresso 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA CIVEL DE NOVA 
IGUAÇU. 

COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos 
da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que promove nesse douto 
Juizo face a CARLOS ROBERTO DOS SAl\�OS E OUTROS, incon -
formada "data vênia" com a r. decisão contida no despa -
cho exarado no Termo de Audiência de Justificação, pela 
qual foi negada a medida requerida na peça exordial vem, 
por seus advogados abaixo assinados, e, co·m ---Yúridamento 
nos arts. 522 e segs. do C6digo Processo Civil, interpor 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

o que faz na forma das anexas razoes de Agravante, requ�
rendo o processamento do presente conforme os ulteriores
de direito, para sua apreciação pela E. Superior Instân-
cia.

Rio 

PP· 

PP· 

Carlos Henriqul M.:igalh,ll· ,. 
Adilc.on MorC'u;i d., Siha 
Cn,t1na MêH> l\\,)uca R1b, ,ro 

Pede Deferimento. 

de Janeiro, 24 de junho de 1988 

Jl a.,.:Jg.J!J. � ,;,{k<., �7 CARLOS HENRIQUE �tA.GALHÃES MARQU 
OAB/RJ 1571-A 

/ 
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I ... : I 
PAULO '"'ANTONID t1AIA G1• 1'1JNES 

r
OAB/RJ 20.936 

\,1 , .. l 1r 
:i. r , 
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DIJ !'.g. Tribunel Oo Alçada CÍ�ft- BRASILIA 
A ªINFOR� esta crev1aamenfu creaenclada para 
renovar, fazer a sua assinatura e fornecer as Obras 
editadas pela Imprensa Nacional e Congresso 
Nacional. 
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f11 Jll . 
magalhães marques, advogados 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA

IGUAÇU. 
VARA CIVEL DE NOVA 

.. -_:· 
COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, sediada 

Av� Graça Aranha, n 9 326, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
CCC n 9 29930641/0001-27, por seus procuradores infra-assi 
nados, "ut" procuração inclusa que é a presente para pro
por a competente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de 
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, JOSB CARLOS BATISTA, JOSB MA� 
CO AZEVEDO BERNARDO, HELDER EVANGELÍSTA DE OLIVEIRA E 
OUTROS todos atualmente residindo nos terrenos de propri� 
dade da Autora localizados no Distrito de Belford Roxo , 
neste município de Nova Iguaçu à Av. Joaquim Costa Lima 
s/n 9 entre esta via e a via atualmente conhecida como Rua 
Moraes Castro, pelos fatos e fundamentos seguintes: 

1. Que a SUPLICANTE é a legítima senhora e pos -
suidora dos terrenos contíguos a seguir descritos e indi
vidualizados, totalizando, juntos a ârea de 33.844m 2 (trin 
ta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro metros qua
drados) �odos localizados no endereço supra,,antiga estr! 
da da Solidão atual Av. Joaquim da·costa Lima; Lotes ns. 
11, 1 2, 13, 14, 15 e 16, situado no Distrito de Belford 
Roxo, 4 9 Distrito do Município de Nova Iguaçu, neste Esta 
do, que assim se descrevem e caracterizam: Lotes ns. 11, 

Carlos Henrique Magalhães Marques 
.Adilson Moreira da Silva 
Cristina Mar)" Moura Ribeiro A, />re�1d,•ntc- Var,:as uo • 10:• Andar· GR lo04 · CEr> 200QI • Fone 2H·H42 • Rio dt' lane,ro · RI 
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J11 fl1 magalhães marques, advogados

12, 13 , 14, 15 e 16 da Rua Projetada, medindo o de n9 11, 

50, 00ms de frente, 49, 50m. nos fundos, 118, 0 üms pelo lado 
esquerdo e lll, 50ms. pelo lado direito; o de n9 12, 50, 00

ms na frente, 49, 50ms nos fundos pelo lado esquerdo e 
105, 00ms pelo lado direito; o lote 13, 50 , 0 0ms de frente , 
49, 50ms nos fundos, 105, 0üms.pelo lado esquerdo e 98, 00ms 
pelo lado direito; o lote 14, 60, 00ms na frente, 59, 59ms. 
nos fundos, 98, 0üms pelo lado esquerdo e 91, 0üms pelo la
do direito; o de n 9 15, 70, 00ms na frente, 69, 0 üms nos fu� 
dos, 91, 00ms pelo lado esquerdÓ e 82, 00ms pelo lado direi 
to; o de n 9 16, 75, 00ms de frente, 74, 50ms nos fundos 
82, 00ms pelo lado esquerdo e 80, 50ms nos fundos, 82, 0 üms. 
pelo lado direito, perfazendo reunidas a irea de 33 .844ms� 
contíguos confrontando pelo lado esquerdo com o lote 10 , 
pelo lado direito com Edgard Fernandes e nos fundos com o 
espólio de Manoel Cancio Gonçalves distante o lote 11 
170, 00ms da esquina da Estrada da Solidio, pelo· lado es
querdo (Does. anexo). 

Ressalta-se que a SUPLICANTE, desde a sua aquisi
çao e mesmo antes, através de seus sócios, vem conservan
do a posse do imóvel constituído pelos lotes referidos 
mantendo inclusive, no local, preposto seu, Sr. Rufino Mar 
celino, brasileiro, casado, agricultor, com a incumbência 
de zelar e vigiar a propriedade e pagando regularmente os 
impostos que incidem sobre a propriedade em questão (Dos. 
anexo). 

-
2. Que a partir de fins de outubro de 1987, pro-

mo passado a SUPLICANTE, avisada por amigos vizinhos e p�
lo seu preposto Sr. Rufin6 Marcelino mantido no local pa
ra zelar e vigiar a propriedade constituída pelos lotes e
terrenos supra caracterizados� constatbu que a irea esta
va sendo invadida por estranhos, entre os quais os SUPLI
CADOS expressamente nomeados, os quais, em flagrante esbu



,·· rJ1 rJ1 
maga lhães marques, advogados 

!, 

lho, arrancando as cercas que protegiam toda a proprieda

de, lá se instalaram com seus pertences e familiares er -

guendo barracos (_Does. anexo). 

3. A SUPLICANTE, imediatamente após a constata -

çao da invasão, procurou as autoridades do Município ·a fim 

de obter ·o resguardo de sua propriedade e de fato a Prefei 

tura Municipal de Nova Iguaçu, através da Secretaria Muni 

cipal de Obras e Urbanismo, através do competente órgão de 

fiscalização de obras do município tentou promover, sem 

sucesso, a desocupação da ·área, havendo inclusive intima

do alguns dos invasores a apresentar a licença para cons

trução e os títulos de propriedade respectivo� (Does. ane 

xo). 

4. Assim, malgradas as tentativas feita� na esfe

ra administrativa para reaver· as partes de seu imóvel que 

foram invadidas, não resta à SUPLICANTE outra alternativa 

senao a de socorrer do Poder Judiciário a fim de obter a 

devida tutela legal, mediante a reintegração das áreas in 

vadidas e ocupadas, bem como o desfazimento das constru -

ções e/ou plantações feitas pelos invasores em detrimento 

de sua posse. 

ISTO POSTO e 

Considerando que a invasão em questão data de me

nos de ano e dia a que estão atendidos satisfatõriamente 

os requisitos do art. 927. CPC. 

REQUER: 

a) expedição de mandado liminar de reintegração de

.·posse e de retirada das construç·ões, materiais

e pertences dos invasores; existentes no local, 



b) 

magalhães marques, advogados 

tendo em vista a efetiva possibilidade de novas 

invasões, fato que, aliás, já vem ocorrendo; 

autorização para requisição, por parte dos Srs 
Oficiais de Justiça,. de força policial para ua 

º-

rantia do integral e pacífico cumprimento do man 
dado de V. Exa. 

c) cominação da pena .de 2.500 OTNs (duas mi'l e qul

nhentas Obrigações do Tesouro Nacional) para ca
so de nova turbaçio.ou esbulho, aplicivel, indi
vidualizadamerrte, a cada invasor;

d) condenação em perdas e danos mediante apuraçao
dos prejuízos verificados com a diminuição de
seu valor e utilização� em decorrência da inva

são, bem como através da fixação de uma taxa de
ocupaçao a título de aluguel mensal de 13 (tr�
ze) OTNs (Obrigações do Tesouro Na·cional) a ser
pago, mensalmente, por cada um dos invasores à
SUPLICANTE, enquanto durar a ocupação ilícita
da área;

e) desfazimento de construção com plantação feita
em detrime�to. da posse da SUPLICANTE,

Ante o exposto confia a SUPLICANTE que seja limi
narmente reintegrada a posse das áreas ocupadas� ap6s o 

que, protestando desde logo por todos os meios de prova ad 
mitidos em direito, por'mais especiais que s�jam, documen 
tal, testemunhal, pericial, inclusive pelos depoimentos 

pessoais, desde logo requeridos, requer, respeitosamente a 
citação dos SUPLlCADOS e todos os invasores, suas mulne -
res e demais ocupantes das áreas de propriedade da SUPLI-

� 
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CANTE no endereço e local jã declinados par a que respon

dam, querendo, aos termos da presente ação, da procedente 

nos termos do pedido e condenado? os réus nas custas eh� 

norãri os advocatícios que V.Exa. houver por bem de fixar, 

pois ass im procedendo, far-se-á intei ra 

J U S T I Ç A 

N estes termos e dando à caus a o valor de 

Cz$ 300.000,00 para fins de alçada. 

Pede deferimento. 

Rio  de J aneiro, 1 de junho de 1988 

_jlorA)��cr 
PP· CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES MARQUES 

OAB/RJ 

PP• NÇA SCHIPHORJ 
gç,_ Período 

Relação de Documentos anexo: 

a. Procuração

b. Certidão da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

c. 06 (seis) Certidões dos imóveis invadidos

d. 07 (sete) Docume�tos de Arrecadação Municipal

e. Certidão de eomprovação de Endereço

f. 04 (quatro) Intimações de alguns dos Invasores

g. 14 (quatorze) Fotos da área invadida

h. Planta do imóvel

i. Taxa Judiciária e custas processuais
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ESTADO DO RIO UE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

1 o 422./8.8_,._

CERTIDÃO 

Certifico em curnprimento do despacho exarado no processo 

·"lero zero cinco, um mil quatrocentp.s e oi tenta e sete, em que é r�

·crente CLAUDIO r:tOBJ.m't'O MENDOHÇA, autuado ao� vinte dias do mes Lle/

�il do ano de mil novecentos e oitenta e oito. ===Q UE, de acordo

·'ll a.s lnformações constantes, que apesar de não constar resoluç�o

·s mostrando em p.lan ta aprovada que a Av. Joaquim da Costa Lima, te

., anteriormente a �'-'norni na9�0 de Estr:'lda situada no 42 

i"\trito deste Mu11L•ípin P.11, \,...a,J,..._ A./�'-A.,....,..._,,Y...,- Matr{-
_.,..,..._ _______ ��------

Jl,"\ ne. 677921-9, drrl I l nqrafe� .,i!t presente certidão aos quatr':...1ias do 

?:'I� ;:aio do r.1n� , lt., 11111. r1nve,�entN1 e oltenta e o� to. Eu·--�· 
'5"� W n 1 1, d,,, ,l 1 1 h�P ir t ;m,ep l d eh, Urbc1r:I t1 lO. E et1 1 

---

)��� � Sec:.:i:eLádo fl'lunlt.::ilpaJ. ch.i O.qras e Urbanjsrno, a sub.ser� 

1 e a.ssi no, . ·-. - . -- . - . -- . -. - • - • -. - . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ 

'M. 

'Jd. 111

1\ � . ( ., (' 1 -
I<, ,..,,�- ,,'l.-""' ,-,,\,.,.. ';Jt,A"J-\"''" 
l·'l-:l{Nl\N DO l\N'l'ONlO Cl\S'l'RO BE!R'I'OLINI

S�cret�rio Municipal
de úbras e Urbanismo

--.. ·-- -·· - ------
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1
n ''Xpediente foi pnga pe· 
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(�\ ESTADl DO IHO UE ,JA��IAO

- POPEft JUOICIA�tO
Pro o. 1711 9 6:�

O E R 'l' I D Ã o,
I 

Certi fioo e d.ou fé, que om cumprimento .ªº R. Manda d.o, di:Ugi-

me ao endereço que consta no Mandado e, sendo ai, C I T E I os

eemiintes ocupantes d.à área obj eto da açãoJ KATIA MARIA DE SO'[

'ZA FARIAS e seu companheiro ELIAS VITOR DA SILVA, ela recebeu/ 

a oontrafé e exarou ciente, ele re�ebeu a oontrafé mas deixou d

exarar ciente; PROPERINA RUFINO DA SILVA que recebeu a contraf

e e.."tarou ciente; IDALINA lUSCIMENTO :OONIEL MEN:OONÇA, que receb u

a contrafé e exarou ciente, e seu companheiro SEBASTIÃO DA CO! 

TA que recebeu a oont�afé mas deixou de exarar ciente ; JORGE/ 

MODES'rO DE OLIVEIRA que recebeu a oontrafé e exarou ciente , eu 

companheira DILMA DE .ALMEIDA que recebeu a contrafé mas deixou

de exarar cienteJ NASCIMENTO :00S SANTOS que recebeu a contrafé

e exarou ciente, sua companheira LILIA DOS SANTOS que recebeu/

a contrafé m�s deixou de exarar cienteJ OENILSON FERREIRA e /

sua companheira LANE DE ASSIS, que receberam as contrafée mas/

d.ei:x.aram de exarar ciente ; MADALENA SILVA M.AllQUES que recebeu 

a contrafé mas deixou de exarar ciente; !DELFINA DA SILVA RO-/

CTIA que recebeu a contrafé e exarou ciente; JOSt VICENTE RUfI

NO (1ue recebeu a contrafé e exarou ciente, e sua. mulher ANTONI

DA SILVA nUFINO que recebeu a contrafé mas deixou de exarar 

ciente; JOSt FELI�AR:00 que recebeu a contrafê'm�s deixou de ex

rar cient e e sua companheira ELI'l.,ABE:rE 'DE JESUS DA SILVA que /

recebem a oontrafé e exurou ciente; BOGERIO LISBOA PilffiEIRO e 

sua mulher -P ATRICIA PEREIRA :00 NASCIMENTO PINHEIR!l que receb�

ram as oontrafée mas deixaram de exarar cienteJ .ALMIR ROCHA e

sua companheira ANA DA GRAÇAS DE SOUZA MONTEIRO que receberam 

as contraféa mas deixaram de ex.arar cienteJ MARIA CLIDNICE BAR

�OSA que recebeu a contrafé e exarou ciente; C!CERO Vl'J,ERIO DE

SQUl.,A e sua companheira VERA LUCIA SO.AllES B:n:7..ERRA que recebera

as contrafés e exararam cienteJ EDITE DA CONCEIÇlO que recebeu

a contrafé mas deixou de exarar cienteJ ADEM.AB DIOGO DA SILVA 

e sua companheira MARIA DE LOURDES DA SILVA que receberam as/

oontraféa mas deixaram de exarar ciente ; DIMAS CORREA DE souiA

a sua companheira. MARIA DAS NEV'ES que recebaram as contrafée 

mas deixaram de exarar ciente, JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS que ;r
' 

t epau a oo�f, mas deixou

�

e e rar cient e e sua companheira

• ..,,1,JlllT�A ffiA,ÓA Í>A 8:tLV
)

qw
. 
a re ;'ó a oontraf, e exarou cientet 

7636-61h•0•11I 1 
• 

f r� t <° ,)A'.
,.._, 

O O l'l' I li U A ...
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• ESTADO DO RIO DE JÀNEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

PROC• 17.963 - O O N T N1JU A Ç l O ( OERTIDIO)

MA.RIA DA OOtlCEIÇlO 1'0DRIGUES ;8 MARIA DE FATIMA RODRIGUES .que

ram as contrafés mas dei:x:ararm de exarar cien�e; SANDINA LUI'ZA DA /

CONCEIÇÃO e �ILDA MARIA que receberam as contraf és mas deixaram de /

exarar ciente; RAUL CONCEIÇÃO SANTANA qu� recebeu� contrafé e exarou 

ciente, e sua companheira NOEMIA ros SANTOS que recebeu a contrafé /
1 

mas deixou de exarar ciente. Deixei de citar CARLOS ROBERTO ros SAN-

TOS, JOSt OAflLOS :OATIS1.V A e JOSt MARCOS A'l,,EVEJX> BERNARDO por não ter /

obtido qµa:t.quer h1formação sobre eles. A d.ilig�oia foi feita no dia 

11 de junho do corrente �no entre os hor/rios de 06s30 e 08:40 horas

e preaer.o1"�"ª 1>01.o• UetQt1vea � rutn e Sebastião Lopes da /

Dei •saoh •I• V1ai l lM I• �8 N.Y"� I1111aou, :,r,,�_,_,._,...::--r"":,;..,;.,i;..:,;..X
Ili• Í4, 06, 88, � �· 

/oJ//4 �J?�

\. 

7636-661·0291 

-�-- .. ----
....
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,�, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1
� PODER JUDICIÁRIO • 

Proc. 17.963 

C E R T I D Ã O: 

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao R. Mandado diriBi

me uo endereço que nele consta e, sendo ai, C I T E I os ee

��intes ocupantes da área objeto da açãoJ JOS:li! LEAL DE somA 

e sua companheira ANOELA MARIA DE SOUZA que receberam as oon

trafés mas deixaram de exarar ciente; JOS1: AlUMATEA BATISTA D 

SILVA e sua companheira DENI�E MARIA DE OLIVEIRA SILVA que r 

ceberam as contrafés mas deixaram de exarar cien·te; JOS:li! AL:B 
RI ILDEFONSO e sua companheira SONIA REGINA BARRETO RAMOS que 

receberam as contrafés mas deixaram de exar.ar ciente; SUELI / 

DE SOUZA SANTOS e seu companheiro ALMIR NEVES ros SANTOS que 

receberam as contraféa mas deixaram de exarar ciente; MARIA D 

GLORIA L�IA DA ROCHA, SILVANA MUZI DA ROCHA e SHIRLEINE GLO-

RIA DA ROCHA TEIXEIRA que receberam as contrafée mas deixaram 

de exarar ciente; RAIMUNDA MARIA DE JESUS que recebeu a contra 

fé mas deixou de exarar cient eJ CRIST!l!NA ANGELICA DO NASCIMEN

TO GOMES e seu companheiro JOSt GERALOO AGUIAR GOMES que rece

beram as contraféa mas deixaram de exarar cienteJ PAUI.0 ALMEI
DA GOUVEIA e sua companheira ROSELI GARCIA que receberam as / 

contrafés mas deixaram de exarar cientef ANTONIO TRAJANO DA SI 

VA e JORGIHA SARMENTO DA SILVA que receberam ae contraféa mas 

lleix.arttm de exarar oienteJ 1IELDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA e 

MAIHA 00 ROSÁRIO BENAROO DE OLIVEIRA que receberam as contra

fÓs iina deixaratn de exarar ciente; PAULO RODRIGUES e JILDJ1TE 

DIX .�.LMllllf)A qu� 'J'eQebaran, as oont:rat'ée mas deixarm de exarar / 

o1m.teJ ,TOSf,VJiI, CATAfülO 00S SANT<IS e MARIA HELENA PE:REIRA 00S 

9AI 1'1'0� qµa reoetJe.ram a,a contraféa 1nas deixaram d.e exarar cient ,; 

DJi!I..VANhIDE OOME,'3 DA. OBU� q_ue reoob,1u a oontrafé muo deixou de 

exnrnr oie1ite. ((lodos deixaram d.e �·"ª�'\ oiento, � 1 CGn.ndo ter / 

instruçoes da "Aseocia.ç'tio" para não assinar qualque-r documento_ 

A diligéncia foi feita na data de hoje entre 06s30 e 7:40 hora 

e pr-4senciada por EJV".ANDRO CARNEIRO, MOACIR ALVES RIBEIRO e V!k 
MAR Sfú\1PAIO, todos Detetives 1�h,-rt.....5 na Delegacia de Vigil•� 

eia de N. I:açu. Em ;;x-1-7çp�x-x-��� 
7536-651·0291 

______________ _,.., 



CAHTOAIO D O 5.º OFÍCIO 

Rua GelúUo Vargas, 90 

'I Et.�:f()NE '767-54R 1 

NO\',\ H.\IA('IJ - ESTAUO IJO IHO 

,{) 
011/>as 

l....Scrprn/11,írh, d, 1 
,
i:.

.

0 Olíciv de cJustiçn e Oficial do (Jegistr:o de ,.Jmóueis da 2. 11 

Cirrn,,scriçcío do C,,marca de C:.Noun dg11nçu, estado do 'Rio de <.!Janeiro, (!{C ...

1) ,.,J. l':.,,er lf 1ca,, quo consta registrado neste Cartório, em 

16 de Fevereiro da 1976, na ficha nª 1, da matricula 210 (duzentos e dez) 

o seguinte, môVEL,- Lote de terreno n�mero 11 (onze). da. rua Projetada,

medindo cinquenta metros de frente, quarenta e nove metros e oin�uanta / 

centímetros nos fundos, cento e dezoito metros pelo lado es uerdo e oento 

e onze metros o cinquen +a oen timetros pelo lado direi to, oom a áre� da / 

cinco mil setecentos e oinoo metros quadrados, confrontando à direi ta oom 

o lote doze, à esquerda oom o lote dez e nos fundos com Manoel Joaquim/

Rosa, dis�ante cento e setenta metros da Estrada da $olidão, à esquerda, 

sendo os lotes confrontan i es de Noel de Carvalho Neto e eua mulher, ou 

sucessôres, si1��do e� Delford Roxo, quarto distrito deste município, na 

zona urbrma, de pro-p:'ied:ide çia COMPANB:U RESfflDENSE DE PAR'J'ICIPAÇOES, em 

organização, à Aveni la Graça hanha, n11 326, conjunto 31, Capit,:,.1 deste/ 

Estado, h<.lvido na forma da Ata de kioorpore.9ão registrada sob n ° R-6-210, 

em 03 de Janeiro de 19B6. CER�IFICA MAIS que juhto a citada matricula, 

consta registrada eob n ° IL7-210, à escritura de Financiamento l�vrada / 

nas notas do 3g Ofício qa Comarca de Resende, nêste Es·ado, no Livro 166, 

fls. 001, em 27 de Dezembro de 1985, COOANRL\ RESEtlDffiSE m: PA.RTICIPA.Çt,

del.l ao �9..Q..,.ruLl�,S,!.!J$l]l,!EtfJ'0 DO ES'T'ADO DO RIO DE JANEIRO S(A Bll..RIO. /

soQiedade de eoo�o�ia �1st�, CQC 30.133.060/0001-43, com séde na Praia do 

Flamento, 20U, 2.)D ao 2�P m1Cl(lx-oe, Tiio de JR11eiro, em primeirei., unioa •

especial hipoteca, eem oonco:r:rQt1oia., o imóvel objeto da m·�tricula aoima, 



ncima, om garantia do credito fixo eQuivalente a 41.543,94 ORTN, correapon

dentes em novembro de 1985, a Crt 2.040.001.894, considerando o valor Uni-

târio de CrS 63. 547 9 22 com recmrso dú .Programa de o-peraçõee Conjunta.e do 

INDES, d0stinado à i)1tegr�lização de 701- das ações ordinárias nominativas 

+erveniente, rio mont.an·l.;i mirt:lll.1\1 de �,�).415,32 ORTN, e..o prt.�o de CrS ,.ooo,

cada ::1ç?fo com reoursoa 11 B'l'C'Oll\ l'Op1-4L1.iAtlclop p�1 o IDtDEm ao llD-lUo� pa.T,l Oapi

t.al de giro de acordo com o quadro de uso� e fontas do projeto protocoliza 

do ao BD-Rio, que se�â rongatada em 24 pre�tações meneais e suoeesine a 

partir do 1 ° ô.ia 10 deguin te ao termino do periodo ele 09.rênoia, oada uma / 

no valo� de 1/24 (hum vinte e quatro avos), do saldo devedor em ORTN, efe-

tuando-se a conversão das OTTTN em cruzeiros na data do respeotivo paga.ment 

venoendo-se a lQ em 10 d� Fevereiro de 19�?, oomp:romet.endo-se os beoefioi-

:irios n. liquidar oom a �l-tiCJa em 10 de Jvioiro do 198�i, todas ae obrigaçõe 

resu1 t9.nt.es deste contr-;.to. Juros: Os ju.ros são de•,1idos à taxa de g, 5;( ao 

a.no, c'llcule.dos dia a dja nobre o saldo devedor espresao em obrigações Re'l. 

justáveis do Tesouro N'lcion�l, em comum oom outros imóveis. Nova Iguaçu, 3 
r 

de J::i.neiro de 19R6. CERTIFICA FINHJ l!l quo a exceção da hipotaoa retro/ 

oitadn, não consta 

dada o dá fé. Dada 

,v 
J.. 

g · d· tilografei. 

( 

Ti'uhr· F nras F ern:in ks r .. ,.r.h:i\ 

\ 
a suHl!fcri�,.ÇlliJ::l�<i,.s°iri8° !lo

lruóvei3 da 2•, Mr.iun3' r]tão

Rua Getuho V:ir'.)aS, 90
FONE. 7 6 7 - 5 4 8 1 

' 

s. O referido 6 ver-

Rio de 

óiten-

Es;oreven e A1JXiliar, 
..,,,.,..,..�• 

/ -'1 ·, 
Í do Regi•t:t"o, 
<i;:' � .... 

e., l(CN/:;o � 
...: JUDICIAR/O r;\ �JURAMENTADO�

' 4 

li, I 

------..... �-------.:-..� !'.'"\ , 
�-

-



C A 11 TÓRIO D O 5.º OFÍCIO 

Rua Getúlio Vargas, 90 

TELEFONE 767-541! t 

NO\'i\ t(;UAC,'U - F.STADO DO mo 

t116as qermrnJes tfsoer/,ub, 
L Scr11e11t11d1i11 d,, f..º 0/ícic de c7usliça e Oficíal do Q2egistro de <!lmóveis d11 2.º

Cirwosniç.i1• di1 ( °i•11111rca de i!N(lna <!lguaçu, {:3stado do 'l<io de é}aneiro, etc. .. 

que aonsta registrada neste Cartorio, em 

16 de Fevereiro do 1976, na fiob.9. n g 1, da matriow.a 211 (duzentos e onze) 

o eeguintei ntô'lmL: Lote de terreno número , 2 {doze), da rua Projetada, /

11ed1.ndo oJ nc,u•rn I ri 1netros n•, frente, <1Uarentt:\ o nove metros e cinquenta -/ 

oen-tfmetroo nva fttndos, oento e onzA .metros e ctnqu.en+a oentimetroo pelo/ 

direi ta oom o loto treze, À 88r,uordt\ ººm o lo t.e on21e e 1:ioa f�ndos com Ma-

noel Canelo Gon.-;-!ll ves ou. eucessoree, disfanto dtJzentoe e v.últe metros da 

Estr'lda d3 :::Olid.=io, a esquerda, com a. área de 01.neo mil trezentos e Oi ten 

ta e dois metros ouadrados, situado em Belford Roxo, quarto distrito dgs-

organizaç'.io, à 'l1113nida Graça �ranha, n v 326, conjunto 31, Capital desta / 

Es ... ado, h'Wido na .form!l. da. A.ta de Incorporação registrada sob n G R-6-211, 

em o3 de Janeiro de 1986. CER'T'IFICA MAIS qu.e junto a oi tada matricula , 

consta registrada s ob nll R-7-211, à eaoritura de financiamento lavrada nªª 

notas do )G Ofioio da Comnroa de Resende, nêste Estado, no Livro 166, .fla. 

001, em 27 de Dey.embro de 1985, COMPUffiI.\ "RESEND.ENSE DE PA.R'I'ICI?AÇOES, deu 

ao .Bà.NCO D"E DESE�H'OLVDlENTO DO EST1\DO DO RIO DE JANEmO S/A 131.)..Rio, sooie

dade de eoon0mia mista, CGC 30.133.060/0001-43, com séde na Praia do Fla.

mento, 200, 23ª ao 250 andares, Rio de Janeiro, em primeira e unioa. e ea-

peoial bipoteoa, sem concorrenoia, o imóvel objeto da m�trioula aoha, em 

comum com out.roa imóveis, em garantia da oredito fixo eg�ivalent.ea a - -/ 



a 41.543,94 ORTN, correspondento em novembro de 1985 a CrS 2.640.001.894, 

oonsiderando o valor unitário de CrS 63.547,22, oom recursos do Programa 

de Operações Conjuntas do BNDES, destinado ·à integralização de 70% d.as a9õ s 

ordinarias nomina�ivas a sorem subscritas pelos bene!ioiários no aumento/ 

do Capital Social d.a In+erveniante, no montante mínimo de 59.415,32 ORTN, 

ao preço dg CrS l.OOO, c:ida açíio oom reouroos a serem repassados pelo-/ 

.BNDES ao BD-Rio, para Cnpital de Oiro de acordo cem. o quadro de usos e fon 

tes do projeto de oarencia, cada uma nº valor de 1t24 (hum vinte e q�atro) 

do saldo devedor em OR'rn, af etuand0-se a conversão das ORrl'N em cruzeiros/ 

na data do respectivo pagamento, vencendo-se a lt em 10 de Fevereiro de/ 

1987, comprometendo-se oil B mefioiarios a liquidar oom a Última em 10 de 

Janeiro do 1989. todas as obrigações resul tant.es desse contra.to • .Juroea Os 

juros s';io devidos à t,ut\ ,]e �, 5� ao a.no, oalculados dia a dia e�bre o aal

:'lo devacbr 8:J,presao s11 oh r .ts:1çõos Ha�jus-t.riveis do 'I'eaouro 11 aoional, em - / 

outros 1HJl\iBqL1er ê,trni•. o r �,f ar Ho i v�rd.i\<!e e 

�bril do ano de rnil no•Jorrin tofll e 

Ofioial do Registro, .9. subserovo e asino .-

5,
0 OFICIO lê 

tlú 
. ,S;.

1:> 
-9' 

Tilular· Eno2s r ornnodts r'lr�hat 
Tabo'ião o C!U.,1 do' c:1stro ele 
Imóveis da 2•. ílrci:nscrlçlio

Ru:i Getuho Vargas. SO 

\ FONE. 7 6 7 - 5 4 8 t 

oonsta sÔbre o mesmo 

-
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C A íl T Ó R I O D O 5. º O F Í C I O

Rua Getúlio Vargas� 90 
TEI.EfONE 767-5481 

NO\'A l1oVA(U - ESTADO DO lllO 

L Sc1111•11111d1ie ,{,, 5.º Offriu de c711stiçe1 e Oficial do Q2egistro de <.!lmóveis da 2.n

CirctJIISCIÍÇM ,lo (,,11wrro de .:.Nova âg1111çu, estado do 'J?io de é}aneíro, etc. .. 

@ l.n .. (! /' lf LCll,, que consta registrada neot.e Cartório, em 

16 de Fevereiro de 1976, na ficha 1, da matricula nQ 212 (duzentos e doze) 

o seguinte, DtôVEL, Lote de terreno n11mero 13 (treze), da rua l'ro:ietada ,

medindo cin�uen f a metros de frente, Qu renta e nove metro s e cinquenta�/ 

centimetros nos fundos, oento e oineommetros pelo lado esquerdo e noventa 

e oito metros pelo 1ado direito, confrontando à direita com o lote doze ,

à eaquerd·1 eom o 10+0 qun.torze e nos fundos oom If.anoel Ca.neio Gonçalves,/ 

ou rrnceaooren, r1 fata.tlíe �luzentoo e setenta metros da Estrada da Solidão , 

à Ave11id·1 Utt r:r, 

na form.!l. ri� Ata do In oorporaçí.fo registrada eob ni> lt-6-212, em n3 do Janei 

ro de 1996. CERTIFICA W1.IS que junto a oita.d� matrioi,ila, QOnRto. registra. 

da sob n º IL 7-212, à escritur!l de finanoiamento l'iv:rada. nas notas do 3R / 

Ofício da Comarc:-·,, :Je ne1:
e.'1do, n9a-l:e Este.do, no LO 166, .fle. 001, em 27 / 

de Dezembro de 19,95, COMPA.lraIA RESED'":NSE DE PARTIO_IP�\Çt)ES, deu ao .BANCO / 

DE .DESS1-PlOL VD,fl' .• NTO DO ES'J1ADO DO RIO DE JANEIRO s/.A BD-RIO., sooiedade de 

economia mi sta, COO 30.133.060/QOOl-40, eom séde na Praia do F18mengo, -/ 

20o, 23R ao 25ª andares, Rio de Janeiro, em primeira, única e espooial hi-

poteca, sem ooncorrênoia, o im6vel objeto da matricula aoima, em oomum -/ 

oom outros imóveis, em garantia do orédito fixo equivalente a 41.543.94/Í 



41.543.94 0R'J':N, corresp0nrlo11te e� novembro de 1985, à Cr3 2.640.001,894/ 

coneider3.11do o valor unitnrio de Cri 63.547.22 oom recursos do Programa de

Ooerações Conjuntas do BNDES, destinado à integralização de 7<:d, das a9Ões 

ordinárias nominativas a serem aubsori tas pelos Benefioi.irios no aumento/ 

d'l. Capital Social da In-tervenientes, no montante minimo de 59.415,32 ORTN 

ao preço de CrS 1.000, 01d� ação ººm recursos a serem repass�d.os pelo - / 

BNDES ao BD-Rio, p�r� Capital de Giro de aoordo com o quadro de usos e Fon 

·as do projeto protocolizado ao :BD-Rio, que será resgatada em 24 prestaçõe

mensais e sucessivas a p�rtir do }Q dia 10 seguinte ao término do período 

de carência, cada Q�a nº valor de i/24 (bum vinte e quatro avos), do sa1do 

devedor em ORTN, efet.uando-se conversão das ORTNS em eru�eiros, na data do 

respectivo pagam�nto, veuoendo.-ae a 1 • em 10 de F e vareiro de 1989, todas /

obríg�ç�ea resultantes doste eontrat-0. Juros, Os juros são devidos a taxa 

de 8,5� ao ano, oaloul�do9 dia adi� sÔbre O saldo devedor expresso em - / 

obrígnções reajust.iveia do 'I'aaouro Na.cianal, em comum com outros imóveis . 

Nova Iguaçu, 3 do J n.noiro do 1986. 

hipoteca retro ci t"ld'l, n':io cona'ta. sobre 

referido é verdade e dá fé. Dada e 

�st.ado do Rio-de Janeiro, �os 

' 

' 

'",_ Now1 fgu� - RJ / 

da 

s quaisquer Ônue. o 

I 

mil no 
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Rua Getúlio Vargas, 90 

TELEFONE 767-54111 

NOV,\ f(;{ IA("lf - F.STADO no IUO 

�-.. -· ------------------\-.-----.

f) 
únéas 

.__ Scm1'1tf11â1h1 ,I,• t..º 0/lcil' de cJ11stiç,1 e Oficial do Oeglstro de <.!Jmdu('{s �n 2."

Cirrnnsoiç,io clc1 C, l//10rcn de i!.Noua t.:lguac:11, estado do 'J?io de é}anei_rr, ctd ..

({2 e,./,} ica.,
\ 

quo consta registrada neste Car tório, em 
' 

16 de Fevereiro de 1976, na ficha 1, d.a matrieQla'no 213 (duzentos e treze 

o seguinte, môv�, Lote de terreno número 14 (quatorze), da rua Pro ·etada

medindo aessent� �etros n� frente, cinquenta e nove metros e cinquent.� -/ 

cent{�etros nos fundos, noventa e oito metros pelo lado 4squerdo e noven

ta e um metros pelo lado direito, confrontando à direita oom O 1ote treze 

à. esquerda com o lote quinze e nos fundos com Manoel Canoio Oonnal ves ou 
�· 

aucessôrelJ, dist',nte trezentos e vinte metros da "&:itra.da da Solid.'.io, à as 

querd�, oom a áro� de cinco mil aeisoen.._tos e quarenta e três metros q�adra 
.. . 

dos, situ�do em F.elford Roxo, quarto distrito deste muníoipio, na zona ur 

bana, de prouriod:lde da COO>iV1HU RESmf.DENSE DE P,IBTIOIPAÇO'ES, em organiza 

ção, à Avenida ,;raça ti.r.anha, no 326, 00njunto 31, Capital Dêete Es ... ado, / 

h'lvido nri foron d'l At:i de Incorporação reaietrada sob no R-6-213, em 03 / 

de Janeiro de 19n6. CERTIFICA MAIS que junto a oitada matrioula, consta 

registrada sob nQ R-7-213, à esoritura de financiamento lavrada nªª notas 

do 30 Oficio 1� Com�roa de ReGende, nêste Estado, no.L� 166, tls. 001, em 

27 de dezembro de 1985, COMPANHIA RESEDENS.E DE PARTICIPAÇOES, deu ao - -/ 

l3AliCO DE DESEl1VOL VIMro'J'o DO ES'T'ADO DO RIO Dl!} JA.N�IRO S/A .BD-RIO, sociedade 

de economia mista, COO 30.133.060/000l-43, com séde na.Praia do Flamengo, 

200, 23P ao 25Q andares, Rio de Janeiro, em primeira e eepeeial hipoteoa, 

sem ooncorrênot>,, o únóvel objeto da mJ.tricula aoima, em oomum 00111 ou tros 
. . 

b1óv,1s, Qm l!lr' .r1U.'l i1o t>r�cHto fho oq11ivalentee e. 41.543.?4 ORTN, corre.! 

_______ , ___ ,_, ___ .,. ____ ---..--------------;......--



correstiondon+os em ntJvombro do 1985, a Cr� 2.640,001,894 considerando o -/ 

v�lor unitário de Cri 63.547,22oom recursos do Programa de Operações Conj 

tas do .BNDES, destinado à. in t.egralização de ,.,O[{, das ações ordinária.e nomi

n1,+ivns a serem subscritas polos .Beneficiários no aumento da Capital Social 

tln Intervenienti, no montante mínimo de 59.415,32 ORTN, ao preço de Cd -/ 

1 000, cn.dn açíl,,;, oom reou1•oos a. serem :repassados pelo .BD-Rio, para Capital 

,fo gil"Q de acorao oom o quadt'o de; uaoo El F0ntes do projeto protooolizado / 

tj r do 111 dio 10 seguintt, 11n i,61.1ninc, u�, fGVÍ"'d..-, 4a oar�oi�, o�d� un,a., no

valor de 1/24 (hum vinte e quatro avos), do ealdo devedor a� ORTN, Qt'etma.nd 

soa conversão das ORTN em orQ�eiros na data do respectivo pagamento, ven-

oendo-se a 11 em 10 do fevereiro de 1987, com remetendo-se os l3ena�ioiários 
� 

a ]iquidar $Om a Últim3 a� 10 de Janeiro de 1989, todas as obrigações resul 

t:rntes doste con J rat.o. Jur<2E._: Oa juroB aao de-vidoa à +.axa de 8,5t ao ano , 

��louladas dia a dia a;bre o saldo dove�or expresso em 0brigaçõee reajusta.-

veis do Tesouro lfaciona.l. Nova T.gua.çu, 3 de Janeiro 

Ei!-f,fE:l'TE que a exceç:io da hiI>atecl\. 

0ut.roe qua�squor Ônus. O referido é va 
/ 

Ci�hde de J!to•;ra lgu,tçu, Z8 •a,lo do/l'Íio d J neiro,

�°t'ril do 'lno de tnil noveoont-o/. oitentii-; oito 

RGcreven�e Auxiliar, a d\1/logr !ai. E eu,

Ofi�al.-fi.� {êlir:tstr9t a subeQrevo e u,·no.-
., {JU �· 1 1i. 10 

l t ,
J . ·t, 

986. CERTIFICA FI-

passada nesta 

do mês de 

. cE.ZAR ,, 
C)� � � r.

,$ 1(:CNICO o 
� JUOICIARIO � , ,) '5';-

1 . � 

(J 
� -------r------------ JtJílAMENTAOO j! 

1 f:111,r: r n 'l Fern�ntles ['ot·•-h-,t 

·'· ,•;�, lh!.,I do l'ttg1�'rP ,f 
lmóvl'ls •', 2•. Glrcunscrlç:i() 

r:u:i Geluho Vargas. 90 
\ FONE. 7 EH-5481 
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C A R T Ó R I O D O 5. º O F Í C I O 

Rua Getúlio Vargas, 90 

TELF.fONE 767-5481 

NOVA IGUAÇU - ESTADO 1)0 RIO 

l!méas q.ernan»es &c,ecÍrnb, 

L Scruc11t11ii11c• cio S.º Olírio dt1 cJustlça I! Oficial do ()egistro de t.!Jmúveis da 2.0 

Cirn111sni(t1C' 1/11 C•11wrrn de �1N(1VO l.'7guaçu, estado do '7<.io de é}aneico, etc ...

que oonata �egiatrad.a neste Cartório, em 

t.orze), <ti eeguinfe, Il,iOVEL, Lote da 'erreno a11 15 (gu.inze), da rua Proje-

tada, ,ned:lndo •e tonta metros nr1 frente, gesoenta e noTe metroa nos i"undoa, 

noTent. e LUI me+roa ;x,10 lado esquerdo e oitenta e doia metros pelo lado 

nil'ei to, ci.>111 a n1·0:-t d.a aois mil , dor.e metros quad.rad.oo, eon.frontando a / 

metros da EJot:rrrla õa Solidão; f\ et:1qu.erda, dtu!!ido i,11 Doltord Ro�o, quarto 

distrito d; +e munioipio, na zona urbana, de prop�iedade da OOMPMTHIA R.E

SfflDffiS1; DE PAR111IO!PAS,OES., em o-rga.nizaçao à ATEmida Graça Aranha, nª 326 

eonjunto 31, Capital d.êste Ee�§dot baTido na. forma da Ata de !neorporação 

regiotr11de sob n II R-6-214, em o3 de Janeir• de 1986. CmTIFICA. MAIS que 

junto a oitada mntrioula, cons�a regietrada pob n ° R.-7�2141 à es•ritu.ra / 

de financiamento lanada naa notas do 311 otioio d.a Comaroa ele Resende, -/ 

neste �a,.ado, no 111 166, !la. 001, em 27 de Dezembro de 1985, COMPANHIA / 

RESEDmSE DE PAR'T'ICIPAÇtlES, deu ao 131\NCO DE DESE'fVOLVDlffi'TO DO ESTADO 00 

RIO DE JANEIDO s/A BD-RIO, aooiedlide de eoonomia mieta, CGC 30.133.060/ / 

0001-43, com séde na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, em primeira e tm,! 

Qa, e especial hipoteoa, sem oonoorrência, 0 �vel objeto da matrioula -/ 

acima, em comum oorn outros im;veis, em garanti,!\ do erédito fixo equivalea 

te a 41.543.94 ORTn, oorreapondentea, em novembro de 1985, a Crt 2.640,894



2.640,S94, consider�1do o v,lor unitário a CrS 63.547.22, com recursos do 

rograan de Opar�õos Conj�taa do BNDES, destina.do a in.tegralização no / 

-iumento do Capital Socier.i.1 da :Interveniente, no montante mínimo de - -/ 

59.415.32 ORT.?1, ao preqo 1o CR1 1.000, cada açao oom recursos a serem - / 

repassada pelo :E.'1DS ao BD-Rio, para Capit'll de giro de acordo o-�·m o quadro 

de usos e Fontes do projeto p�otocolizado ao BD-Rio, que será resg&tada / 

�m 24 prestações mensais e suoessivaa a partir de lQ dia 10 seguinte.ao/ 

término do peri0do de caronoia, cada Uma, no valor de 1/24 (bum Vinte e/ 

quatro avos), do saldo devedor em ORTN, efetuando-se a oonversão das ORT.NS 

em cruzeiros na. d.-9.ta do respectivo pagamento, ve!loendo-se a 1 • em 10 de ; 

Fevereiro de 1987, oompromotendo-ae 0s l3eneficiárioe a liq�id�r com a �l-

tima em 10 de Janeiro de 1999, todas as obrigaçõas resultantes deste con

�rato. Juros, Os ju�os são devidos a taxa de 9,%. ao ano, oal•uladoa dia 

a di':l. sohre o sr1loo cleve-Jor expresso, em obr.iga9õee Reajustaveie do Tesou 

ro Naoion�l, cem oomum oom outros imóveis. Nova Iguaçu, 3 de Janeiro de 
r 

19g6. CE:R'J'IFIC•\ FilUd,M ,1fI'E !]Ue a e.x:oeção da hipoteca retro citada, não / 

ooneto ,,Ôbr• o li)"'º ret:erido é verda<le e dá fé,
/ 

Dada o paoe,L noat, CM,•o de No-.ra ;J! 39u Estado do Rio de Janeiro, aos

qui �n H !ao ,n;o 11'J ·\l,1·11 d.o anc,-d: mil 

1 
... },,, rlt� ( 

1 ;(
i' --'--+-�' �·,.r. h � ,1; � �'

fei. E o�, 
----

Tltub: l:nr· Fernnndes 8oechat

\ 

l ahelião Oflcl.il do lloglslro da 

Imóveis da 2•, Clrcunsc,1ção

\ 
Ru:i Geluho Vargas, 90

1 "' FONE. 7 6 7 - 5 4 8 1 

1 
' .. �' 

nv- '

o 

e oi tenta e oi to. Jlh, 

Ofjoinl d.o He�qtit.:r�, a. 11rn�florevq 
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C A R T Ó R I O D O 5. º O F Í C I O 

Rua Getúlio Vargas, 90 

Tfü,F.FONE 767-54R 1 

N0\'1\ l(;LJA('U - ESTADO DO IUO 

tnéas q.ernan»es ·d?,�eoha/;, 

'-_5c•rne,1f/1d1i< 1 dC1 S.º O{irfo de. cJustiça e Oficial do (Jegistco de cJmóveis da 2.n

Cfrc1111sc1içt10 d,1 Ci•111c1ffa 1/e .:.Nova c.Jguaçu, 6stado do 'Rro de é/aneico, etc ... 

que consta registrada neste Cartório, em 

l.5 de ll'l,)ver� 1.ro do 1976w na fj.oha 1. da matricula. nG 215 (d1.1zento a e qu:in_ 

ze), o 1t()8Ui11to� J.QQYJ!�� 1o1� d1) 'tt1rrimo número l6_(11.,��Re��), da .t!!!!, / 

m ·troa e cinqurmta centímetros noa tundoa, oi tent11, e doia metro• pelo l!, 

do eaquerdo e oiâe.nta metros pelo lado direito, com a área de aeia mil 

e oinquenta e seia metros Quadrados, confrontando à direita oom o lote/ 

quinze, à e�querda com terreno• do !l:dgard Fernandea, ou eueeaaôrea, e-/ 

noe fundos com Manoel Oanoio GonçalTea, o� suoeaaôrea, diatante quatro-/ 

centos e cinquenta �etroa da Eatrad� da Solidão, à eaquerda, ait�ado em

.Belford Roxo, oU'l.rto distrito d;,te município, na zona tarbana, de pI'Opri.! 

da.de da CCMP4llHIA. RESENDENSE DE PARTICIPACtlES., em org,mizaçie à A:nnid.a 

Graç� Aranh�, n° 326, oonju.nto 31, Capital dêste Eatado, haTiclo na forma

da Ata de Incorpõra;:io regiatrada eob na R-6-215, em 03 de Janeiro de-/ 

1986. CERTIFICA "AIS �ue junto a oitads matrio�la, conata regiatrada •ob 

ne R-7-215, à ascrit�ra de finaneiuQ!lto lan-ada nas nota• dó 3° O!Í•io / 

d� Com�roa de Resende, neste Estado, no LiTrO 166, fls. 001, 811 27 de De

zembro de 1985 COMPAJrnIA RESEDJ!liSE DE PARTICIPAÇOES d.eu. ao BANCO DE - / 
' . 

DESENVOLVDfelt'f'O DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A,.. .BD-RIO, soeiedade de -/ 

eoonomia mista, CGC-30.133.069/0001-43, com •éde na Praia do Flamengo,/ 

200, 230 a 2511 andrire•, Rio de Janeiro, o illlÓTel objeto da aatrioula - / 

aoima, em primeira, úniea e especial hipote•, eem. eoneorrên oi&, ea oomwp. 

cgm •�troe i.aióYeis, em garantia do •redito fixe equiTalentee a 41.543,94 
·*···*· .. ·*·*··*·*·�·*·*·*·*·*·*···*·*·*·*·*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*·*·*·· 



41.543.94 ORTN, eorreapondonten em noTembro da 1985, a Cr$ 2.640, 001,894, 

oonaiderando o ..-alor unitário de CrS 63.547,22 com recurso• de Pregraiaa de 

Operaçõelii C0njuntas do BNDES, deat:inadoe a integralização de 7c1, da• açõea 

ordinári3a nomina+.iTaa a serem subseritaa pelo benef'ieiãrios n• aumento/ 

de Capital Social da InterTeniêneia, nct> montante mtnillo de 59.415, 32 - -/ 

ORTN, so preço de Cr$ 1.000 oada ação oom re•�rao• a aere� repaaaada• pelo 

BNDES ao BD-RIO, pnra Capital de Oiro de acordo eom o q�adra de. a•o• e-/ 

Fonte• do Projeto Protocoli�ado ao BD-Rio, que sorá reajQstada em 24 preat 

ções monaai• e suceeuins e partir do lG dia 10 seguinte ao temino do-/ 

per1odo de oar�eia, oad� uma, no valor de 1/24 (buli, Tinto e quatro a-n>c) 

do eaJ do deTaclor u11 OR'l'N 1 e:re·tue.ndo-se a oonTeraão ds.a ORTN em eruzeires, 

na d-it'l do reJIJpocthQ pDg<:u1ento, Tenoento-"'e a 11 em 10 de Fa-Yereiro d• / 

A ....... ,..,"'1-..._�.e i. E eu,-'-___ ...,,. _______ ...,.. __ 

<.t:-o<?-" vus � 
<J�� Registro, a �ubaoreTo:C., saino.-

Ti!ubr· fnP:is Fern,ndP.ll Boochat 
T:ibo'ião e {lflcl�! do l' 1·ol�tr11 d& 

!móveis da 2•. Clrcunsr.rlcão
Rua Getuho Vargas, 00
FONE. 7 6 7 - 5 4 8 t

"'� .. • ........ ... oj 

o 

Ofie1&l / 
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1
Estado do RI.o de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

SIDRETARIA TuIDNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
DEPARTAMENTO DE UTIBANISI',10 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

D E CLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins e legais efeitos 

que fui in:formado pelos Fiscais de Obras do Setor de Belford Ro 

xo, 4º distrito deste Município, que apos diligências de veri:fi 

cação e inspeção feitas no local, constataram que até Setembro/ 

de 1987, não havia ainda invasões, demarcações ou construções / 

na área situada a Av. lioaquim da Costa Lima s/n.2 de propriedade 

da Companhia Resendense de Partifipações. 

Declaro ainda que as invasões, demarcações 

construções na referida área e sua consequente ocupação deu-sef 

apartir de 1nendon de Outubro élr1 1987 

Nova Iguaçu, 

Chefe 

Matrlo • 678780 8 

Chi t da OI são de Flsc1llia9lo 
dt Obt-
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• ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

la. TL:ST81,.tUNfIA DO AUTOR:-
MANOEL JOÃO DOS .SANTOS, brasileira., caséldo, autônomo, sabendo 
ler e escrever, re�,idente à Rua Av. Joaqi.lim da Costa Lj ,;a, n2 
1.764, l:lelfo:rd-Roxo, nc�te Municipio. Aos costume disse nada, 
motivo 1 1elo r111al pr•.?··ta o cor·1promisso legal. Que não tem qual 
quer ..!:.._e;!.açao ---9om C:? _.auto..r e conhece alguns dos reus, de vista; 
Que o depoente mora proximo ao local do imóvel objeto da lide 
Çlue conhece os terrenos do litigio; Que os -mrrenos ocupados/ 
ficam nal.s próximo a Rua Morae.s ... Castrq_; Que a ocupaçáo dos -/ 
terrenos ..do lo.do do morro que dá para Av. Joaquim da Costa L� 

�&\é> • 
-

ma )r--passaran a ser ocupados a partir de outt:Qbro de 1987; Que/ 
nao saoe informar se os terrenos do outro lado do morro que -
clÜo para a rua rooraes Co.stro, ja estavam ocupados antes ou f,2 
ram ocupados na nesma época; Que antiga:rncmte os terrenos eram 
cercados mas nao saoe informar se por ocasia.o da ocupaçao ai!! 
da assim se encontra:rdm; Q:ye o deponnt� nunc_g viu_ viz_i� no 
local; Que no local tem um rapaz que traoalhava com a terra,-

. 
---.._ 

plantando tiPnaneiras e canas; Que tal ra12..az náo reside no lo-
-- -

-=�-

cal; Q1w taJ. rapaz chama-se �ufino e e vizinho do depoente na 
Rua Boa 'lista; Que no local ha uns sete ou oito anq.s, havia -

===-

cerca; Que desse tempo para ca o depoente nao pode afirmar o 
r.,ewmo, 11ois �renas vê os terrenos, de sua casa, �e onde nao -
du para r.ivistnr qualquer cerca; Que o depoente nao sab0 infor 
1.,é'\J' !H: n,; cr,rcas foram ttradas por alguem ou desgastadan pelo
te1 tpo, poj .; nz.o vai ao local, apono.s avistando o morro, da 
sua co-: 1, c'n· 1n ,ia cliE>SG; Que ao que sabe o depoente o Sr. Ru-
fino 1 1 t ,'lil,id1, r1"1<.1 :wt 1t1nrlo iic tem Olttra a·c:Lvidade; Que 

1 1 �.)111 qw:. c,ei l Hw,m y:ró1a1�ntes o depoente conhece algu1 
renirllndo 11r,·1 1,,rrcn1. ha u.us d.Q.Ze __ (12) anos, mais ou menos;-

-------= 

Que rct ifi.<.:c:t a i1·J.rr-:nçao acim�, :µara dizer que conhec,�; ll<JUela 
peP>soas da re:;iao, nno saoendo presisar quando forarn morar 
nos t errcnos; (Jue: n regiao a que se refere o depoente e aque
la indico.da no. planta de .fls. 41, mas sem precisar locais, 
princi.pall'lente onde se encc..:ntrarn os terrenos objetos do liti
gio; Qu,:. o dcpocnl e nao saue inforraar se aquelas pessoas por/ 
ele indicadas foram aquelas que construiram os :!,.,móveis que 
existem no local; Que rio local devem existli!r umas quarent

(40) casas, todas construidas de outuuro para câ; Que o depo!_l!

7535-661-0291 



depoente nao s.:-q,e j n.J'C',,..1:ar se existern plantaçoe:s no <I>oa ·• -
Dada a paluv,·;,1 a�; ·m·i -'n, nada foi !'Cr�untado. Nada rn ±-s 

1 

vendo, mandou o w1. Jll:i.z lavrar o prese11te ter:mo que, 
lido e aobndo confon lt', va.; dev idarnente assinado. Eu, 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁ�IO 

2a. 'l' •S'l'El 1111111\ no All'l'OR 
RUF'J1,101AílCiL11·�0, urnn1leiro, cnsado, pedreiro, saoenr)o lGr 
e escr.rv,--r, 1·, '1lclente a nun Boa VJ.sta, n� 1.11�5, Vilar l\Jovo, 
ucste Mu11J.CLJ)j0. Aos co;:;t1111G cli&Joe nad&, motlvo i,elo ,p 1 •1J 
1 11'8S ta e, co1"prorüsso le,.;al. .I11quJ.rido cl isse: - Que o <I 'l <J' nte 
toi.a c011l;� do., ·terrenos da 8Utora no local e conhece 2.l ·uns/ 
dos reus; Que o deponnte nao rrora nos terrenos de propricd.ad. 
d 1 autora, 1 ;n::- zela nor eles e la tem plantações; Que ha uns 
qu..1.uze uno�, r;,a is ou 1;ienos, o local nao e murado, poü; de la 
!'oram retirn,1�,--; o.s cercas de arame farpado; Que tal cr.>rca er 
retiradas por ptusons que passavam pelo local é levavnm s�us 
1�0.1.rÕes; Que .t.J.Üo reconhece o.s fotos que lhe forarR ex1u1das -
constantos cio processo; Que a partir de outubro os terrenos§

em cau�a. torai 1 invadidos; Que tais inva�Ões se deram na t"'arte 
do 11orro 1ue da para o lado da baixada, sendo que o outro l�

do, apos a rua Noraes Castro, ja esta se.udo ocupada ha uns -
quiuze anos; Que o morro term.iua na Rua Moraes Castro; Que -

epos a rua J 1ornes Castro existe outrat' uaixada da partP. da -
11e.rzco.; Que lo,�o assir.1 que tl veram in1c.1.o as invasões o de -
poen 1 0 cor1 u1ücou o fato a Cia. au�ora, por teletone� Qtu o de 
poe11te ndv0,,t1u os invasores do local, i.:1as estes d153êraw que 
o terra havia sido clada p,�10 rrefe1.to; Que o dep?ente rn.10 re
cebe salario da autora, apenas colhe as plantaçoes em troca
da ViGilanc io que ex• .. rce no local; � as areas ocupadas do -
o\.ltro p:,ado cio nox:ro, ha mais de quü1ze anos, ,ta�.bei:n pertencere 
a autora; Q 1'f.t rctJ.í'1.ca a arirmaçao ac.una para dizer 'que os 
terreno::; c:astontes do o· rtro lado do morro nao pertencem a 
Cia. Rc:1en<l nse; Que na época em que foram retiradas as cerca 
i'lao sab(:') l nf0rr:mr se alguém passou a ocupar o local; Que os -
atuais ocup:in IJcs e que construiram suas casas; Que nao terJ ... 
conhe>cimento ela ida de Fiscais da Prefeitura ao local; Que 
a pessoa q,1e identificou cor.10 residente do lo�al lâ e"Jta ha 
uns vinte anos, mas nao em terrenos de proprj.edade da uutora; 
Que trab ha ·ara a Resendense ha uns tres anos, mo.s já conhe 
eia h; :ut15' t'\inta e oi to anos. Dada a palavra as 1,ar-
tes, nada i�p r\�fi.'1tado. Nada mais have do, lavrei o presen-
te termo que p, 11<.lo e achado conforme, Vai deviclamente .. 

�---"" 
,Escrivão, o subscrevo.-
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E8TAll0 DO RIO DI: JANEIRO 

. PÇJDE� JUl)ICIÃRIO 

3a. Tl!.S'l'EMI 1NJIA 1)() AUTOR: 
SJ Lv .l O F':!�P.HEiílA DA COSTA, brasJ.leiro, caaaclo, Avicultor, sa
bendo ler e e:ncrever, r<?a 1.dente à Rua .F'azenda Três PinhPiros 
em íl.C'SC'lllC', 11('0'tc E:;;tndo. Ao.s co::-tume disse nada, mot:lvo pe
lo q11ul pres t.a o co·,1pro1.1isso h gal. Inquirido disse: - Que 
no.o tem qut1l,1ucr relaçao com a empresa Autora e nao conhece/

os reus; Que o depoente conhece o local desde garot0; Que p
depoente cst0vo nn 1.ocal o ano passado, onde nao ia ha uns -
dois anos, cho.mado por unia pessoa de sua familia, que e so -
eia da autora. a fim r1e verificar a invasâ.o e constatar se

ta1 fa te se clava rcnlu�entc ern terrenos do autora; Que tal fa · 
ocorreu eri 011tubro do ano passado, mais ou menos; Que quando 
esteve no local ja haviam algumas casas quase prontas e os 4 
invasores continuavara trabalhos de escavaçoes para constru i�
çao de outras; Que os terrenos de propriedades da autora dao 
_frente para n. rua Joaqllim da Costa Lima e fundos para a rua 
Moracs de Castro que fica na vertente do morro; Que do lado/ 
da Rua Joaq11i_11 da Costa Lima dâ para ver toda a propriedade; 
Que nc:; -tern:'no:.; rle propriedac.lc da autora nao existia ']Ual-/. 
quer constrnçao, antes da invasao referida; Que os terrenos/ 
de propri�dnrle a autora erarn cercados, mas as cercas lá nao 
duran 1 ,,1 to tempo, coloca-se nur1 dia e no outro sao tirados; 

' 

Que nao subo de qualquer contato da autora com a Prefeitura 
para tentnr • Psocupar o local; Que na ocasla.o em que la est�

ve, o dm•ocnt,· procurou a füüegacia, nao tendo CJ.,ualqucr con
tato co1, a .. r·..,ssoc.s que ocupavam os terre110s; Que no lcca, -
devem ,... ::i stir rr.ai:J de trinta (30) casas; Que ao que nabe o -
,lepoentc dô l·.�do que da riara a rua Moraes Castro exis Le can! 
lizaçao ,1e ÓG'..;ia e fiaçao eletrica; Que uoa das sosius da au
tora, a Sra. ArJ.cte Franco, e sourinha da mulher do d�poento

Que o dcp')cnte coul1ece as testemunhas que depuseram anterioi: 
men-C , SCltdo o Sr. Rufino, ha muitos anos; Que o Sr. Rufino/ 
e o • N8

�

noel nao ocupam terrenos da autora, inas res1de1; 
ro\.1� • D cl� palavra as partes, nada foi perguntado. tfada 

rn is "hav � ·, rrandou o .MM. Juiz lourar o presente termo que 
apo licl e achado conforme, vai devidamente assinado. 

, Esoriváo, o subscrevo.-

763-6-65�1-02911--1 �7_..._� � c-;6f �ú\
1. 
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d Rio de .Janeiro 

ttdtma MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
.'.'2I/. I:ffi�IC IPAl DE o-;:;:u.s E UB.I.�.:�ISI.iO.., · · ·.1... TC DE Uill3JJHSLO,_ ----

. 1::;10 DE FIJO/tLIZAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os dev�dos fins e leg�is efeitos
,4t _t:e fui infornado pelos .Fiscais de Obras do Setor de Belford R� 

.·o, 42 distrito deGte Iíunicipio, que 2;,os diligências de vcrifi
c�.0ão e inspeç&o fei t2.s no local; constataran que até Sete:.1bro/
é:.e 1987, �ão havia ainda inv.::;.sões, de:.:a-cnções ou construções /
?;'1 (.i�ec. si tuad2. a .Av. IToae2_u:;.,-::: da Costa Li: 2- s/nQ de propriedade
Ja Co!:!.pru--J1ia Resendense de Pa.rtiêipações.

Decl2.ro ainda d e:---o.rcc. 7-0 es e 

construções na rei'cn·ida 2.rea e st,a co1�s-c,r: c:i.1tc ocu .... ,�,:-ao dev.-3ef
a�a.rtir de Eeados de Outubro de 1987

lfova I&U.J.Çu, 09 de Ju:-J10 de 1S88 
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CA�TÓRIO DONNI PAIXÃO 
Rua 01 Getúlio Vargas, 37 - Nova Iguaçu - RJ

1 NILZA DONNI PAIXÃO 
Tabellã do 9.• Oficio 

Helolsa Blcchlerl Antonio 

t 767�5462Tels.: 767 �5466
Subsllluta 

Nova Iguaçu, lo de � de l<9 fi 

Assinatura 

d ·=-5 . , 

;:;.:,zii�� ci:� - &+,J R«o
Nacionalidade

� 
·--------........ Estado civil�.--

Profissão ___ �,.c.�� ••• ___ Data do nascimento ... f2.3:..:.-: .. Q.± .. : .. 4.J ...... . 
Identidade 5 · 3b R '-13 + [J;E. P) CPF·-···-····-··-·····-········-··········-

Filiação -·· i�···---� .... '4.� .... ¼4---1. � b .............................. _,
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CARTÔRIO DONNI PAIXÃO
Rua Dr. Getúlio Vargas, 37 - Nova Iguaçu - RJ

NILZA DONNI PAIXÃO 
Tabellã do 9.0 Ofício 

Helolsa Bicchlerl Antonio 
Subslltuta 

J 767-5462 
Tels.: l 767-5466

Nova Iguaçu,_ de, ________ de __ 

Assioatura � ... ,a.�Q '1- 4,t'Ld� 4 d,q %} -?;x:t 4 

;����:�·�;:··ar······��·:::::J, Uw j 1 � ' FªÚÁJ',e� 111u1.A J?f0 
Nacionalidade � eJ.:� ----·-----··-····Estado civil �.-?e-� ,{., .� •• .' _ '1

Profissão 1J"{Z1[;C: [A;., � Data do nascimento 11 · ·1 :;z · <t' 3
· 

Identidade 
.
. ··-··········-··--- CPF.Y6tt .)J :3 't 3 J .. s 3 ........ -

Flliação 
.
. 

��� 1n G\;\.,p_ 
:
·
.::
·�V\-�.A :·� .D\", �·:::.-.·ctJ ::::::::)P #� � . .-.-.-.-.--.-.-·::::::::·.·.·.·.·.�:



Abonador ........... �-1-�·�===·=-='---------•---.---
Assinatura_........................... �------..................................... _____ .............. . 
Residencia.'R.u;. ...... Q�"-6 l� (o O
Identidade ....................... ,...-.......... . ........................... CPF ___ ·············-·-···········-·········· 

Abonador ················-················-···········-················---···········-·················································-
Assinatura ___ �===:::::::::==================::.-
Residencia ----·· .. ·······---..... ,.. .. �---=,-----·-···························-

Identidade ................................................................. CPF ................................... _____ _ 



Estado do Rio de Janeiro 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA CC l.:J ,1 :\ I .:IJ.1· !J 
JUÍZO DEDIREITODl1 1lli1fr,, v,rn ['f\/!:L
Endereço: Rua Juiz Moacyr M.araue3 Mora 4o,s/n,s/8,29 andar. 

MANDADO DE J\TI,'.AÇ� 
-----------------

( 
___ 

: �
_

�

,

: :
_

: 

N ·º 

__ 
)( 

___ 

E S 

� 

R

-
:; 

N T

-

E 

__ ] 

AÇÀO/REOUEAIMENTO 

RE!NTEGRAÇIG DE POfSE 

PAATES/REOUEAENTES 

,'\: f'U\P'\'JHYfl R[Sf::vOEN�I.: flE Pi1nT .:C�PAÇ:_:E�. 
R: CAPLOS ROBERTa DOS S�NTOS e JUTROL. 

, _ fl' FINALIOAc.i:. n 11' Pror.000r a 1t1Tfí-1A�110 do repr.2so!"'"t.éJ1,f f.:. ]lH1nl da AS"1CI,,Cilíl DOS 
18R�OORES DO LOGAL, situada nas pr�wimidctd�2 �� Rua Morais Cao-... ' ·t 1 .... ' c1 j" ' t.ro, P�t·,J qlla f'l�IJ. ,n.:i10 perm:. a, novas nv�:;oae, alem zs é ax.t.�
t,1.mtas .. ciob ç,enl'\ de 1•eaponderem solida "'ia1T,onta i:,elo danos a pr� 

r 
� -

juizos aacJrrentes causados ao patr�monic da Autora. 

O JUIZ DE DIREITO, DOUTOR 
f}JIIILO 1··\u::")rc·10 Prt,,..I 1' \ 1·� J ,·- d D'. 't .. r • 

,.,,v 1,, li ,r .. 1,-,, 1.,.,1.·.:. , Ll.,. O _l(L' .. O Díli uxerç::.c:io na 
t1 1.1ad:! Vo:-a C.fv.:l d.1 �cm:1:ca �-to fl-:i,.i..1 íuu,1,.1-1, Cr-t·1do ·,Jo R.io de 
J�nsiro, por deal�naçao n� f�rna da Lai, etc4gr 

IgJUÇU (RJ), 

de ordem na for,a do 

7535-651-1535 

H T!f1P.1){c.1* 

de 1'1 (; . Eu, 

assino 
CPC. 



Ei!ta.do elo TUtl de .Janetro

PnEFP,ITURA MUNICI

PAL DE NOVA IGUAÇU (N.;1 
23 fl· 

Secreta.ria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMURB)
23922 1 

: �:; :�o:::�u�::p�a��: d�-�; ij• :�::: ... ::.:::::::: a contar desta data.
O não cumprimento da presente intimação, importará na imediata aplicação dapenalidade prevista no art. 285 do referido Código, ficando o intimado sujeito a ser

Judicialmente compelido a cumprir a exigência da Lei acima referida.

Nova Iguaçu. 

Ciente 

Tendo-se recusado o intimado 

de ...................... de 198 ••.•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Em . ...J �. de ....... . À!'l-_oo 198�. ·� ! 

\e.. ,,{ ,#. • . • 
1 V.'<fA0-!lt':-k'; , :d'n. ·/tÂ-�-� � $/.- I

Si:;_ ••.•.••.•.•••••••••• _. •••••••••••.••.•.•••••. . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 

. . . . . . . 
. . 

. . . . . . . . . . . . 
. . .

. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a apor o seu ciente no presente auto, é o mesmo assinado, em presença �as testemu�Ilhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•....•.....•....•.•.•............•.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . e 

············································ por �-····.·····!.······················ 

............ · .......................... .
•.•••••••.••••.•••••••••••••.•..•••.••••••••.•••••.•.•••••• ·, .·: '. :' • • • .  ! •••••••• ! .... : ... : . : ........ . ' . ..: 

) 
i 

1 
1 



Esln<lo do ruo cl.- .Janeiro 

PnEFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
íl\f;' 23923 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMURB) 

A U T O D E I N T I M A Ç A O, na forma abaixo 

Fica o Sr. 4'���-��--� 
.. ���. rcsJ:�� /Jª �: ...... JJ� 
........................ n 7v. .. e � � 

................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 4..;. distrito deste �nicípio

tnt.lmndo a .... -:"O.._.r1·��:"�½�1��'°"�. �(� ... -� ...

. ' .... �-,...t:':t..,---;(:: "), ;";t� ...... /.,<. .• 1�-C?.t� .. �---· �' . . .

j 
' 1 t, . ..., . 

.. . . . . lf�c. l:.. �,� ................... , ... .
·······················� 

.... ,,,,, .. , ••. ,.t,, ..•. , .......... , .,, .....•..•.... ,, .... . 

,.:1 ..,,,.:.., 
de acordo com os art.s. -�· ..... , . , , .... , .......... lil� • : •.•••• , , • , ••••••....•••

do Código de Obras Municipal, no prazo de�. 
O .. �- ........ ..... . 

a contar desta data. 
O não cumprimento da presente intimação, importarã na imediata aplicação da 

penalidade prevista no art. 285 do referido Código, ficando o intimado sujeito a ser 
Judidalmente compelido a cumprir a exigência da Lei acima referida. 

Nova Iguaçu. ...... de ...................... de 198 .•.• 

................ ., ........................ . 

Ciente 

'rendo-se recusado o intimado Sr .......................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a apor o �u ciente no presente auto, é o mesmo assinado, em presença das tcstemu� 
nhns ............................ · .•.•• · · •.•••••..•••••••••..••..••••.••.•......•.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . • . e . .... .. .. .. .. ............ .. ....... .. . .

............................................ por 
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................... ' .................................................................... .

l 

. ! 



-

E;·111do do Rio do Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU CN!1 

26205 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMURB) 

Fica. o Sr . 

A U T O D E · I N T I M A Ç A O, nu forma abaixo 
O-· • 

01-P.,�

�

· ... . •.l. ··'···
�
/�t.v??4 .. �.a\��

... , resi��ru���A1?. ��·····:L?··········· 
............... ....... n.º .f./.b.· .. ,L?.r... . �.:?..//.�.� .. : .. 
. . . . . . . . .. . . . . . . ;:;/ .. � ............................. Yºdistrito dest,e Município

Intimado a ..
. 
o/-\.A'�-........-1 .-ó-� ;:f; .... :-�-:-d:.��� .. �.. . .. � ... . 

.

.

..

..
.. 

P.��._/. .

.

.
. 
r.:� ... � ... �. ���-# 

.
..

.
. . . . .. . . � ... ·����� � .... q L,;:.' . . . .

. 
• . . .

. 
.
.

.. ½. -� ... 
········ çµ ... <.�.��············ 

. 

···········:·····/····:······ de acordo com os art.s. . :;_ ............. , ...... t} ... di;;;; . ; _, .......... : . . . . . .. .
do C6digo de Obras Municipal, no prazo de ... / .................................... . 
a contar desta data. 

O não cumprimento da presente ln ti.mação, importará. na imediata aplicação da 
penalidade prevista no art. 285 do referido Código, ficando o intimado sujeito a ser 
Judicialmente compelido a cumprir a exigência da Lei a.cima referida . 

Ciente 

Nova Iguaçu, / 6 .. de· ..... J !:-. ........ \ de 198.'r. _

....___ . 
Em . . . . . . . . de ........... : . . de 198 ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'l�()-6(: reeuoodo o inUmado Sr.�t�\._\�- \�--�-�;,.....__.:?�-��\.. �
.:..· . �

� .... 
. . . . . . . . . . . . . . . ' .... ' ...... ' ... ' ..................................................... .
a apor o seu ciente no pm,cnte aut-0, é o mesmo 11.ssinado, em pre..c.ença das testemu-

nh.as •••••••••••••••••••••••••••P•••••••••••••••••,•••••t•••••••••••••••••••••••••• 

.... :: ....................................... e., .................................. . 
• . • . • . • . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J>C)r .................................. .



E!!l11do 11,1 Hlu c11 tnurlrc, 

PRl!lF'EJTURA ,MUN[OIPAl. na NOVA lOU"ÇU
(N;

1 

.20204
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMu:aB) 

O não cumprimento da presente tn timação, importará na imediata aplicação da 
penalidade prevista no art. 285 do referido Código, ficando o intimado sujeito a ser 
judicialmente compelido a cumprir a exigência da Lei acima referida. 

Ciente 

" 
Nova lgu:.-./.�. de .......•... (.'?--_ ....... de 198f . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Em . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 198 ....

........ ��: .. �º.�.oln��.s�:"Jff ·:�:·::::��:::·:·:·:·:::·: 
a apor o seu ciente no presente auto, é o mesmo assinado, em presença das testemuw 

nhas .........................................•.................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por 

Mod. 89 \ 
(, \ 

........................... 



Casas Dos Pintores SÃO JERÔNIMO L TOA.
. -Especial cm T iu!as Finas e Todos os Artigos Para Piu!ura

Rua MaRoel dos Reis, 1193/1203/1213 - Tel. 761-1890 - B. Roxo
Nova Iguaçu -:- Rio de Janeiro

110 111 lill Stitr 1 1 fr m .,, , ia .,, � 11 11 " 
__.,...-\ .. �·. • • 

">�� 

r 

·········· ·· \-

. ····-�--- --····-

. . ...........

: 
-2( zi.��:;;:_ ·····•••••• .:::::::::: =___ .,.,, ...... _.

_
.
_
·
_
·

. 

"''i7'��
.

:::::=:::�� 
....

..... -·�·: .
.
..
..
...

.
.. .. 

.
....... ...... --

---···· ·······--··· ........... ............................. ............ .......... ·········
········ 

NÃO VALE COMO RECIBO 

l



J. B .. UNTm - Malerial De Conslrn�ão Lllla. M _,_,_· _ __ 1_ l

8835 !
� -. 

Material de Construção em Geral 

Avenida José Mariana dos rassos, 631 Beltord Roxo p E D I D O 
Tels. 761-3861 • 7.61-3572 Nova lguacu - RJ. 

Nome 
u••·•-••,.•••••• .. •••••••••••••• •••••••••••-••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••n•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••o••••••••••••••••••••••••••• 

,_,..,._______ ........................................................ ................. . ,........... ........................... .... , .. ·-··········· .......... .. 

................. , ___ ., ••••••••••-oo••••••••••• .. ••••••oHOOh••••••••••••••••••••••••••••••••••••OoOoOooOoOoOo•o•oOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOO.. oOO•••••••••••OOOOOOO •••••••••• 

•··········•····· .....................................................................................
............

....
. .
........

.......................... .

,..__,= .. ·=····· ...... --··-· ·= ................ -........................ =· -· ·-·--·········-·······-... -............ ---·-·-·-·--··- ..... -.. --

- -- -------

·············· . .. __ , ......................... ..... -, .................................. ... .. ..................
...................... -.. ......... -- ..................... .. ........ . 

••••• :· 1 ••.. .•. .- •·•····· ···••·••••
···• :· :• . ·•••··••··••••·•••···•·• .•••.••..•• :-11 :• :: __ 

••••••·····••• :• I ••••····•••••••·.·.·:·.····.·••••••••••••••••••••••••••••••••••·· • ••••••••• :••:••••. ::·.: . 111:::�·.·.-.·.·:::::::::::::: . ··-- .
NÃO Vfül COMO nwno 

Uo vale para Sm Talões Vtlem MIihões. 
TOTAL CZ3 IL, __ _ 

-·- --



• 

• 

.. 

-
-

Av. 

São Bernardo. -

Ltda. 
NOTA�ISCL 

KX'lll. E S 
5êr.e a. · l'.! Via 5�?iõi 
Av. Jo;iquim da Costa Lima, lote 05 
São Bernardo - Belford Roxo - Nova Iguaçu - RJ 

CS lnsc. no CGC 30.745103/0001·41 

lnsc. Estadual 80.309 267 

TEL.�-!4-632 
Natureza da Op&ração���Q.SLL ................. .. 

Via do Transporle: .... 
�.dB\:r.. ........... --·--·-·· 

Data da Emissão da Nol\··•�:) .. � ..... ./5;� .. -
Destinatário da Mercadoria 

Nome da Firma ........... t '\\).,.��C\\ ..... S;\'\\\:»,t&Q ..................... ----·-··-···- ................................... ·-····--
Endereço: ..... �\.:h\::\..\.':i .... �Q)...�D. ................ �\� .... �.\).� ............. ............................................. .

Município ·-·� .... ,b...�\.�\,�\ ............. Bairio ... lli��.,�Q ......... Estaco ...... �----\ _ 

\ 

lnsc. "º1 CGC(M

I 

F) ....... �.·�·�·�·;·r'�·�·;····�·�··�·····�··�·�·;·�·;·············1 .. �
1
1:C:Ó:�,:l:G:O;::ulal Un.ltarro ··1::= ...... ;··�···;--; .. � .. ·-···· 

Quant. Unid. E s P e e , 1 1 e • ç .; o u CzS Cz$ {Espcclc, qu•lldtdt:, m,rc•. Up __ o,_m_o_d_<l_o _nu_m_e_,n_, •_te_). _____________ -----,---

·�]__ - c::,.��.'�-�·'k.� 1 .,/ -��

- ��1 

��\ -- -- --------=__,_....._..,._,......,, ____ -----1----1 

ll�Sl'l::8AS AtKSSOIIIAS 
(Por Conta do Destina IA rio) 

Frolo C1S ____ _ 
Seguro CzS ____ _ 
TOTAL CzS ___ � 

Nemo do Transportador 

Endtreço 

Placa do Veiculo fl ,:J:çf J/!1 

-
i
--

Valor Total da Nota Czs 

Imposto do Circulação de Marca do rias já incluido no proço 

(calculado pela aliquot9t%) 13\l): ,i? 
�\,\\\:C:, 9f\$J�t-,LU 

/ 1 fA 1 
A DA SA(OA 

�·��C')y-<') ir_,_1_, c;r· 
l 

lllu ilea Ano 
Estado (? ...J. Munlcipio f../ .:J � 

cÂRÃ�CAS DOS JoLUM� 

lllholt • Marqu•s Artu Gralica 1.tda. • Jtu" l'cllx da Costa, ,a o • ll. Roxo 

'Ctl ·11,. 60x6 de 51.Q0l a u.ooo Aut. 07 • '1.'\,86 
�68 

-



COMISSÃO DE JUSTIÇA E P::Az 

x DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
��ltéS/�"'� 

Nova Iguar,:u Tel.: 767-7677 

"RUA C1PITXO CH!VES,60 

EX?!O.SR.Dn. JUI;:; nn zm..::r:o Di 4!l. V.1RJ. o:!vm. D1 COXARC.l DE llOV.l l(HI!ÇU-RJ 

JUL2\ÔJ 

C.iH.Lü� ROBlr.RT0 D03 .3.0ó.u:3 .i:. • .iliJ:â'.0G, 1..... ._1,ü1o,.i- i.it. .A.Ç.iO 
ie REI':.i'.:'ID! \ --to n3 ?O�' . v • lhu ';.U� a. CH .• ru;·· � ""u� P.§_ _'h1'T';IP/,CÕL5, H:l // 
per •i,ua aà.-Yogai•� '.t'i� íi.íli ' 11.i:Ji , lo ,. :t'fil.J'l -.��r 11, j lltt fl11. Ji,r pr•e\"'.t"�Ç;•ll't b a e•11• 
•a t•ouao11t•• d.•ot11:1ext•• que ,t�8U9tl c12 l-'ltOO::: - , 'Ullf. ,.,z qu� •• -.�,, ... ._ Gi• puto li,!.S
te f3it• .. 

lf.w. Igu.çu 18 -.a juJ.ha .t. 1988.
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1 

ExMQ Sr D;r JUIZ 1l JiidEilQ ilA 4� VAljA CÍVEL DE NOVA IGUAÇU 1 

PROCESSO 17 

.j 

- R.T

963/8§ 

• , . . . '. \ C�RtQ,S....ROBER�o-�os .�'\NTOS E OUTROSa 
Jª deviuan1ernc 1.J.w.l:,.f .4.Cau\>.S J a L4'1:. l.! ... al, vem :Jo?' seus procu.rajores 
constituído� '1.n fine' az�·inld"sf �Jt"p0!' e requere!' a v. "":,ra,t no 
A G U A v O JJ ..8 I N .; 1: R ü ' :S :; :r o, p.r·opo3 to por eia RESEN' 
lJJ.:Mi..,i..:. .vl. .. � ... � ... J..Cil.A-Ç'õ.:,Ct O qU S1;;!;;UOJ 

-

I 
-Que, não pr9vou o Agravant��, consubstancial.mente o exercício da

Posse o imovel, me-smb ,com a juntada de documentos suposta�e..�te
digno de credibilido.de. maicor. Tais documentos não eviden eia -
ram Ej nem ev1denc1am ��ncrE�ta.mente aqueles requ1s1 tos legais I1â
cessarios ao W1 �ulg��or.

.. � \ 'As �stemur.has eru suas fela�Ões, a;pÓs '=!l 
dagaçoes o Jú!�, por rep1�rguntamentos, r�lbou clnrn-:nentc em 
suas convicçêes; posto qae1� embora conhecendo os ocupantes pz·e+ 
sentes na sala de aud

i
' ênciat somente '.i.epUSE':l'a.lD por c:on�tantes 1n 

tt,rvenções dos patron s da Aeravmte, ferindo claramente o ritÕ 
processual c!vel. ali ª• cc)mo ficou consignado r,elo zeloso Juiz 
condutor da audiência \de J,2stificação de que; "••. Concidero.nd,2 
se depoimentos confusd,s d.ai� testemunhas, �etificando declar�s 
diante da intervenção 'dos 1�1l.1 st:i:·es a�..rcgn.do-:;

ç 
d&t;,-�n io 8e-te .ru,! 

zo confuso quanto a da,1ta eE�rta do esoulho nos terrenos da auto-
ra"• , ..

• , Ora, Srs Julgadores desta Egregia Cama-
ra, não ha su.scltameuto de dúvidas no depoimento das te stemunhts
pos� quet ef�tiv�monte o r�ue fi�u comprovadç foi a efetivaJ;B,t
rnanencia dos Agravado� na�1�ele irnovel! em periodos alternados 
sim, porém, estes pgr:1.odos se�re, osc laram entre os sei� me-
ses pretendiuos pelos Agra1rantes a lapsos de tempso superiores
à ao -vint.e- anos.

As!;1m! se os atos turbativos são distin 
tos e não há relação de caitsa idade existente entre eles, clarõ 
est·á que o prazo de ano e �i1a deve ser cont�do de cada ato, po_r 
que de cada turbação nascEt, o direito de açao distinta. 
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ipotese do es u o, nao pode haver con-
trovérsia, m�a ve� q� se o esbulho importa na privação da pos
se o esbulho n�o pode· á ele repe�ir-so verif1candoase um novo 
atentad9 o qu3 mostra guet sem duvida o prazo, no caso de esbu
lho sera contado sempre da data em que ele se consumou precisa
mente �oique novos atios não podem alterar a s1tua9ão, se o pos
suidor j a fi.C.'OU em consequência do prÓpr·io esóul!10, privado da1 ' posse. J L 1 ,. • 

. A�siqi, a vradição simbolica do im�vel n ao 
indu.z e nem o aonv·orte <lc ;ircrp.t

�
et1 leg!ti'l!o propr1êt-ar1o. 

rJto postp, onsider�n·io-se todo o exposto, 
não deverá p1-opsperar o Ag�avo u nI$trwnento • 

.Na st� s r:;}emiuof!, 

EM TEMP01 

��p&ra Ddí'�Jiin:.onto. r�-
�

il.fova lg_ua.çu, em 11 de j uli'u., ê ---l, r; 8 8.

� �

j, 

" 1(-- e. e. J' 1 -\ �t l-l. ·�,l;{.( �I '- Ú \�Jü / I 

\ 
� \ . 

1 1 \ 
1 1 \

Que s��.am �asladadas as peças seguintesa
\ 1. Ií;ls 1trume11t,s .. de procuração, 

2. Atas �da audiencia;
3. Depp�mento das depo9 digo testemunhas arrola

das,pel�s Agravantes, 4-. De
,
�aclJ.,q�-do .ru!zo f) quo n'ib cr•11<1€'1an�� a lim.! 

n 11-reintegratoria. 
1 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
Rua Aimorés, 8 - Moquetá _ CEP 26.000
Nova Igul¾'u Tal.: 767-7677 

ExMO Sr Dr JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA CÍVEL DE NOVA IGUAÇU - RJ"
PROCESSO 17 96}78'8 

, Q.�OS ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS,
ja devidamente qualificados na inic1al� vem por seus procurêdores 
constituídos 'in fina• assinldos, expor e requerer a V. �a., no 
A G R A V O D E I N S T R U M E N T o, proposto por eia RESEN 
Dl!.t.11TSb DE rA.dfICIPAÇ°ÕES, o que segue: -

I 

7ue, não provou o Agravante, consubstancialmente o exercício da 
Posse do imÓ,rel, mesmo com a juntada de documentos supostru;iente 
digno de credibilídade maior. Tais documentos não evidencia -
ram � nem evilenciam concretamente aQueles re�uisitos legais n� 
cessa.cios ao f1M' Julgador. 

-
..., , 

_ , As testemunhas em suas falaçoes, apos � 
nagaçoes do Juízo, por repergu.�tamentos, falhou claramente em 
suas convicções; posto que, embora conhecenc.o os ocupantes pre+ 
sentes na sala J.e acw.iência 1 somente depuseram por consta.ntes in
tervenções dos patronos da Agravan te, ferindo clar�mente o ritÕ 
processu::ü cível. aliás, como ficou consignado pelo zeloso .Juiz 
condutor da. audiência de Justificação de que; 11 • • •  Consiuerand.2 
se depoimentos confusos da.s testemunhas, retificanõ.o declar�s 
diante da intervenção dos ilustres advogados, deixanJ.o este Ju_í
zo confuso quanto a data certa do esbulho nos terrenos Qa auto-
ra

n
.

Ora, Srs .Julgadores desta Egrégia câma
ra, não há suscitamento de �Úvidas no depoimento das testem�-S
posto que, efetivamente o que ficou comprovado foi a efetivara�
manência, dos Agravado� naquele imóvel, em perÍ?dos al te�na.dos
sim, porem, estes periodos sempre oscilaram en�re os seis_ me
ses preten..li-ios pelos Agravantes à lapsos de tempso suJ)eriores 
� 20 . .L a -v1n1.,e- anos. ,,. 

Assim se os atos turbativos sao distin 
tos e não há relação de causaiidade existente entre ele.s, clarõ 
está que o prazo d.e ano e Qia deve ser contado de cada ato, PO.I 
que de cada turbação nasce o direito de ação distinta. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Rua Aimorés, 8 - Moquetá _ CEP 26.000 

Nova Igua('u Tel: 767-7677 

Na hipótese do esbulho, não pode haver con
trovérsia., uma vez que se o esbulho importa na privação da pos
se o esbulho nâo poderá ele repetir-se verificando:se um novo 
atentado o que mostra que, sem dúvida o prazo, no caso de esbu
lho será contado sempre da d.ata em que el·a se consumou precisa
mente porque novos atos não podem alterar a situação, se o pos
s�idor já ficou em consequência do próprio esbulho, privado d.a 
posse. 

Assim, a tradição simbólica Jo :i,mÓvel n ... ao 
induz e nem o converte de pr • to em legÍ timo proprietário. 

, Isto po to consid.erando-se todo o 0}..'J)bSto, 
não dever� propsperar o Agr vo de Irlstrumento. 

EH TEHPC: 

Nestes 
Espera 
Nova Ig 8 8.

Que sejam trasladadas as peças seguintes: 
1. 
2. 

3. 

4. 

Instrumentos de procuração, 
Atas da audiência; 
Depoimento das depo, digo testem1L.�has arrola
das -o elos Agravantes, 
Despâcho do Juízo·a quo não concedendo a limi 
na.r reintegr�tória. 
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EA§O Sr Df J'u.C+1 µI: vl,s�Il1C :Q.4-!.t __ yll.t1:_C ..:L D� iiOVl .. lGJ'J�U 
�iCC�s 'O 1 Q 

. .JUL 8 · 

(.�-�) / 
JO� HAHCUC Al. �\FUJO B:.: 1Nt\ctDO f-

brasi.l�iro, casado com ;,,r •• A � ... _ • .Ju ". �L: \11..J ... 1. • l.h�1t.N \ii_. o, ele r� 
psitior, elo. do lar, r i""''--n.,e& e iomicilla ..... os à dua Jerus..,lém-; 
l+O Bairi·o Di.nas Filho/Nova Fiam }iova 1iuaçu-.d.J, e · / 

. .. .íl.C�.G,J J:.i JS.V. :!fu��J:.S'l'AIB OLJV":IaA
brasileü·o, cn�nuo com 1ilu .... A uo .�or.ao l3L.:u>I ·, ... t o ;; 01::r.J ,l'\ r8
siuen te o omic.ü]ia�o à Jerusnlém, 35' Bairro Dimas Filho 7 
Nova .. iam r-oY uaç u-... tJ , e 

.OE A 1.L .AT1.\ ...:h:.:'l, .r ··, A 3IJlll\ /
brasiloi o, ca.s'l1..0 com ...;El'JL........ • ui: OL:. J .í. v\. .--:lLif , e e ser-
V\..ntc, e.lo. lo.O lar, resiclcntes e .... omi-cilir'u0s à üua Horaes d e 
Castro, !+3 niri.'O Dimts f'1lho/?fova : 1am lfov:i :gunçu-RJ, 

) PJ\ULCí li"� '\!,i ':í •. ": OUV �1 r 
solt.viro, çaotorist.u, rosiu.:n1,-.: q ...!O:nicilia.J.o a. ilua 
.3:lir .. o Dimas Filho/Nova .:i3J?l !fova Igunçu-... \J, e 

lfA ,- • CL ('ln-r nt. O"' ,....r_rhc .. • • ...i.l. l v-•, .. ..,•., y t., t > ._, 1 , '.J ..l · 1

bra üleiral casadq, co�cir�., rosiJ.t.ffi.,e � .tomí ciliada à Jua Jer,!
có, r;7 Bo. rJ.o· Di.aas 1'"'ilbo/;.;.:inta Amélia, .No�, Ig�1.çu-!.J, e 

j 

, 

uQ,,..V ·.r.:.d;'. W �ItJ::., ,.; . 
b�asíl1.::ir..a, viúva, o.o lar, ros1...tonte e .J.OtniC.llil:\ a 1-tua 
lern, --7 . 8�1rro Jamb�Í No--o-a Is:1:lQÇU;-·11'7, e. ·. . ..... ____ ,. /· . i · ,,. . , . • · � ,. . • . D IL •. \ i; � ll.L., ;.i..lJ 'l 1 
bro.si;�ira oOl teir.-i , uo la.r·;i resiu"·nte ,_ ooieilia<.i3- à Rua Je-) 
.cus" lem, 5ê Dim.s Filho/1.Xova .a. i:im Bo.:ilfo.r·--i ... lo.;,ço 1,fõva 1 guo.çu e 

J: o� V'i e 1 :r . 1 e '1 N o, 
braDiJ�i..:o, casa..a.o, 1pectre1rol r :..i.1,.n-ce � J.omicili'L..O à Hua :-ro
raes uc C..a.st.r.·o, 6? Dimas Fi ho/.Nova ·: iam .Ja-1.fo\>u .uoxo Hova .!. 
guaçu-.�, e 
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.rºC� ,�- l>' 1 --J-,--,o•.Tn�/ .;.i..;;.. ,l.........>, ,l .Lu ._ J.� ..,._,, brasileiro, solteiro, peu.reii"o, rssi .... onte e .... o:nicilia,.1.0 à nua It,raes de Castro, 47 Dima.s Filho/Nova .. iam l3elf.Td Roxo Nova r-:guaçu-.nJ, e 

brasil...:,;_ra, vi6',a, do lar, r si ,..:tlte e .... o:niciiliadQ 1 :tua
lém .mu.rigues, 60 Dimas Fi'!l.ho/Nova Piam Nova J6uaçL-R.T, 

brasi;cira, 
rusa-lém, 5 

brasil 
salém, 

·�e, brQsileira, soltôiru,
hua Jc:.•u.s 1ér.1, s/n Dimc.s 

'fguaçu-dJ, e 

S·i.&J:,;·r. Ll-J l4. . .J \ � CNC ,1-
domé stica, ro�ictente e u.om:i ci2.i{ldQ ã
Filho/Nova - 1am .Del: r..i .toxo No va

( 

bi'4:..il(;..iro, ca�do de f,,_to com r.;ri ')I't
ele o�erai;.:or ue má�uinas, el� �omestica1 rosi��nuos � ·omicilia
dos o. .. ?ua it>ro.ü s .:..o Castro, 38 Dimas Filho/r,1ova. : iam Belf ord Ill, 

}xo -Nova Iguaçu-.. w, e 
� , ,.. . . , . 

• " JO.:-il5 � ,L .:.L1.,.t ;.� NA 3CL ,,!I ç,
brasileiro, casai.A.O conJ 1-1•\ {I!l.. DAS 3,.:'\ A'"! o .. \l'ilo,)Cl .,r.1 e, ele aJu -
aa.nte, ola dot'lÓstica:, residentes e ..iomiciliados à nua ll?raes de
Castro, 44 �iJlas Filho/Nova riam Belfrod Rvxo Nova �guaçu, e/

brasil�h·a., casada e Sl. ,.:.r,J�:.. 
mi cili1.du a .... ua Jorus'1.lém, 5'9
guaç1.-.J, e 

SiiL.1L ll� G L ,.u ;· .. D. WCW\ T::::a C ,] :l'\ 
... ,-f:· o, doruest ca, rt;si.iente 0 ..... _g 
Dirnas Filho/San�� ;melia Nova I-

· •u-rc ., r··---· ,.,- - .... 71--c/� 1, -J • • • 1 1 \ J • ... .. l • l... .J ' .. , 

brasilei.1.'o, sJl1.,-..iro, serv�nte, resi ... L0ntc a u.om:'ciliado � Rua J',2
ric:Ó, 39 _,.;.,nas Filho/.1.foba .t iam Delfor , 1.ioxo Nova :! guaçu,e/

U ,U., · V'I JOAL :J J J 'U0
,1, 

br�sile1ra viúva, doméstica, resiJ.en�e o �orA.� ciliada à �,ua Jer_y

salém, 40 'Dil:i�s Filho/Nova • iam fü.!lforcl ... 1.0 ·º rlova - guaç u, e
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Õj 

• lliL: ,:J\ !JC� S,' .i s'CS )
brasilei1·n, solteira, domosticu, rcsiuen te' e dom ciliada à Rua ;,t, 
raia de Castro, 36 v·maa Filho/Nova P1nm ilolford rloxo Nova I�
guaçu-RJ", e 

) , , 11A.t!I 1'1, D 'l Q LÓ� IA l;"J��l !JA HOwr 
bra$lleira, viuva, domestica, .. ·esiu.enr.e e dom1ctl1ada à nua Petrõ 
polis, ;08 Dimas Filho/Nova i>1am ;elford Roxo lfovo Iguru;u-RJ eJ

LILJA DC3 r-• ilTO-� 
brasilcir1., solt ira1. domóst1ca1 residente e 'ti m!cií�aaa ·n Rua �é 
us..,lêm, 60 Ji.Jas !'"ilho !-fova 1·1am Belford ,toxo Belford Roxo-; 

Nova :tguaç u-.-J, e 
, ALl!JA H r.,1 I1-i ':: B-; ,..CUZ,\ / bra§ilcir�, -v1u.va..t doiné stico., rosictcn e e om e... a a a Hua eru

salólll• � Dimas Filho/Nova iam �tlford Boxo ?lovr:i Iguaçu-� e 
Q ,U T n O S 
vim �or se�s �rocurauores êohStituidos •1n r!nei. ass!nauos, ex�or 
e�requoror a V. Exa. 1 o que seguei 

I 
�r,(tl.4ninc..r����� re ue .qe3a�lhe��oncedi4o�·o.t benefícios d a

Oratuitaae de Juo�iça nos termos das leis ng 1060/,0,7115/83
e alter�õc �ostarioros -per41nentes, consi��i nao serem lit1 -
ganLes c..e parcos e íntimos recursos econômicos-financeiros, 1m
poso1 1ltlados ter n�ntemcnte do �rc�r com as cust�s processu
ais, ncargos e ôhus ad?ocat!cios dos pa� onos que a est.� subs
c-·evcm1 confor.ma provei•r.io oprotuna.monte, bom com.o pod.e-se pra-

� vçr V. Exa.1 :ic funaa�"'n��ões.Qa�ação em s!. 
11 

· �ue,' mente o :SU::,11cante do.n'4o not!ci& de quo "a ár\m estava sen 
do lnva"4ida �or estranhos º , 0111 fins de outubro u.e l 98?, osbu -
b.lndo d1vtsor1ns e benrettorias do terreno, o qual era v1�1ado 

e zelado �or um preposto seu, Sr ... lufino Mnrcolino1 não de1>:'.lrldo 
de snl1e.ntar, todavia, de· ,1uo fora "aviss.an por amigos o vizi -
nha s 0 de ta.is mconteci1:.Jçnto"'. 

... No { tem seguinte informa qlje ·'após con,2
tatada da 1nvaoao procurou as autoridoàen �o Mtmicipio a fim de 
obte o rc�5��rdo de sua �ropric�ade ••• atr�v6s da becreteria 
Muni 1pal de Cbras o Urbanismo,••• tontou promover som sucesso
a de�ocupagão dn ároa, havcn\.lO inclusive 1nti!��o algtms dos 1n
vasoreea aprcs_entar a .. licença para a const�uçao • •.• "• 

... . M�is adi·1nta, melho� fncilita. a defesa, 
por seus próprios argumentos, daqueles pauper .... imos ocupa-:2tes ªli!
que informa.: "•••, bem como do desfazimento 4!'.\.s construçoes e,1

ou plantações füitas polos invas or� om detrimento de sua pos-
se". 
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J - # Ora I MM ulgador, e obvio de �que tais 
ocupações não ocorreram ern fins de l 987, muito menos de que te 
Ilha a r rcfoit ura hunicipa.l de Nova Iguaçu-Pl·lNI promovido quais': 
quor pro rldências no sent:ido de impedir a ocupa ão da referida, 
pos�o que, não lhe incumbe por competôncia promover tais san�s 
coercitivas, 

5e, porventura, O<Xrl'Osse tais manifes
taç �e s1 re:preendicla.s to riam de sof1·or pelo Judiciário. 

uantos aos atos promovid ')S pals Seer<e 
taria ilunicipal de Obras ú Urba.t1:'..smo -administra'tivos, sim- e:i 
tes só fazeru provar de que trata-se do uma posse velha, não es
tando, vortanto, consubstancio.da n s 1'•'erro6�tivas dos ar�igos 
927 e seguintes do CÓdiso da Proces ·o Civil,. 11ª0 cabendo "data 
vênia" oxpe .. lição de I�cJ..a ·o lim nar de reintegração de posse. 

,. ,De fatót pois, a constatação· de gue u 
ocupaçao ocorrera 11 'Ulllé arca e tensa n este m�icípio e1 ja cog
nom1.na<!a. de 0Jn.r ..... 1m .uiwas Filho" por seqs proprios moradores e, 
�ue ali habitam lndistin amonte, em periodos variáveis de 06 � 
ses -os �nis novos-, à tempos superiores a 05 anos; havendooe� 
mo casos afc'tiv nte co orova io:J de res.ictênci3s e l .. omicÍlios su 
periore a 15' a.'13's, face -:-terem os mesmos adqu:J.rios lotes de umã
Imob1115ria õ :LAR, através de uma Dpromessa de re�ervas de lo -
tes:1 e q� so1 ;,nt tem-pos depois tomaram ciência de caíram o m 
uma aramadil:lo, • osto que a mesma imobil1á.r1n_: esl ternando s11cess1:. 
var:me'te de neuer ;os1 qos-:.prtr.?ceu por com lato de seus promi ten 
tos comprau.oros e mutuai"ios. 

III 

--;;uento as cominações pléiteadn.s pelo SUpl1cQnte, podemos enten
dêalas por caor· mante p â n d e g a s I po�to que, se
quer adts.1timos sor este o valor rc�l total u.ar,1Uela area qu.? lo
caliza-se postada distante do centro do município, desprovidad::! 

o quaisuc.:_or atuq.limento por pur�o da.s comyanl1.ias do fornecin;en
to de enereia elatrica -Light- 1 agua,e esgo�o � �9.llemancto basl
C<l :::C...;JJ'�=, t�anspo1·tes rod:a>-terroviarios, comerc!o, �sc�las e 
a�enui�ento me.ico, ainua quo, por posto de Gmergencia aquelas 
cottunidau.es cr cirwnvizinhos. 

I1a.1or di s�êndio vernacular detectamos 
ao tentar fLxar ''uma taxa da- ocupaçao a t:!tl.\lO de aluguel men -
sal de 13 �treze) OTNs a ser pago mensalmente, por ca4a um dos
invasores a. suplicante''• visto gua, seu rerultado sera equiva -
lente a 1mportân(;1a �o Cz$17.382,56 por ,cabeça e, admitindo-
se qc ol.le as frmÍlias ocupantes soma-se há apro:-cicadnmnte 15'0 
fa Íli�s, tcrJmos o saldo bancário final em favor dos felizes 
prpprie�arl0s de Cz$2.607.384,00 (dois mi�Õe�, seiscentos e s� 
te mil, treze ntos e oitenta e c.1uatro cruzo.uos J

1 o que de imedi,ã 
to l'e:::;ulta cm uim absoluta incongruência, gencralizda pela abs.Q 
luta &nnwcia. dos suplicr-tntcs. 
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z: t C O N � E( S l' A C 1í O: 

Por tudo o exposto, fe�uer pcln impro
cedência da a�ão, o. j untad� do docull!ntos em ane:> .. o, protestando
se pela �udiçao na au�iêncin de Justificação de to�os os cita -
dos nominalmente e, pór 11cvcm tuais", testemunhas a serem ar.·ol,s. 
das, P,tova.s documentais, periciais, avaJ.fa.çõos e outros dados 
probatori� de sous úircitos, por so .. : ue lidima j u s t i ç a. 

. Ilestes Termos, 
Es er a Defe�imento. 
No��Ua/{!!tc têtm a2,�_c!�. do . 1 JS ...

" ', 



magalhães marques, advogados 

·:). SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA CIVEL DA COMARCA.

RIO DE JANEIRO.

COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos

1 AÇÃO DE RElNTE.GEA_ÇÃO DE POSSE que promove nesse douto

1i:o face a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS, vem, em

�·:"lt amento ao r. despacho de fls. 338 dizer a V.Exa o que

t' segue: 

� 

Os doc�mentos acostados pelos reus as fls.
I. 

�1 e seguintes, tratam-se tão sõmente, de uma grande quag

tidade de procurações, �arteiras de traba lho e certidões 

1� n�scimento e CICs de invasores que ainda não constata

am dos au tos e de l e ora passam a integrar . 

II. Por consegu inte, são de todo imprestáveis

0mo matfria de prova , servindo apenas para constatar que

numero de invasores f ainda maior do que supunha e es-

. e:rava a Autora. 

III. Derradeiramente , cumpre salientar que, os d�

:umentos anexados em nada abalam e muito pelo contririo 

reforçam a pretensão autora�

'."AGALHÃES MARQUES 

. Advogados 
· · Presidente Vargas, 446 

Jar • conj. 1604 • Ceniro 
11 • Rio de Janeiro/RJ BR 

Pe<lc Dcfcrimcnd
&'[7 
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magalhães marques, advogados

VARA CIVEL DE NOVA

/ 

COJIPAi\BIA RESEKDENSE DE PARTICIPAÇÕES, sediada a 

\v. Graça Aranha, n 9 326, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

tCC n 9 29930641/0001-27, por seus procuradores infra-ass!

11:1dos, "ut " procuração inclusa que é a presente para p ro

;or a competente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de

t \RLOS ROBERTO DOS SAJ\.'TOS. JOSf C RLOS .3ATISTA, JOSt ;.1 \R 

-

-

-
-

. -

1 .\ZLVEDO BERNARDO, HELDER b\.\ Gl·l IS1,i\ DE OLIVEIRA L 

ROS todos atualmente Tcs idintio no5 terrenos de prc � 11� 

1Je da Autora localiz ados no Dist rito de Bel�ord Ro�o . 

c�tc mun icipio de \ova Iguaçu i Av. Joaquim Costa Lima

·/nç entre esta via e a via atualmente conhecida como Rua 

�·.11., s Castro, -; �los fatos e fundamentos seguintes : 

1. Que a SUPLICANTE é a legi tima senhora e pos -

�uidora dos terrenos contiguos a seguir descritos e indi-
? 

\"idual i zados, totaliz.nndo, j untos a área de 33.S-Hm- (tri�

·.. a e trê s mil, oit ocentos e qua1cnta e quatro metros qua

d r ados) todos l ocaliz:idos no endereço sup 1 :i. :rnti.� 3 c�tr�

da �,, Solidão atual A\", Joaquim da Cost a Lir1 a: LotL'S ns. 

11 , 1 2 , 13 , 14 , 1 5 e 16 , si tu :1 d o no D i s t ri t o J e Í\C 1 for d 

hox o , 4 9 Distrito do �1unicÍpio de i\ova Iguaçu , neste J·sta

Jo, que assim se descrevem e caracteri :am: Lotes ns. 11, 

1.. J .9l \' tl \Jl� J ...... ..,,. 11 i ....... 

' •,,d,�'""

., 1',.',t) :�\ndrJR 1t1..110 \, r " t \ ., .. . 
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l11agalhães marques, adve,.jados 

1:, 13, 14, 15 e 16 da Rua Projetada, medindo o de n 9 11, 
::; .ll0ms de frente, 49,S0m. nos fundos, 118,00ms pelo lado 
,·�qut·rJo e 111,SQrrj. pelo lado direito; o de n 9 12, 50,00 
: s n:1 frente, 49, Süms nos fundos pelo lado esquerdo e 
115,00ms pelo lado direito; o lote 13, 50,00ms de frente 
·9,S0ms nos fundos, 105,00ms pelo lado esquerdo e 98,00ms
pelo lado direito; o lo te 14, 60,00ms na frente, 59,59ms.
nos fundos, 98,00ms pelo lado esquerdo e 91,00rns pelo la
elo direito; o de n 9 15, 70,0üms na frente, 69,00ms nos fun
Jos. 91,00ms pelo lado esquerdo e 82,00ms pelo lado direi
to; o de n 9 16, 75,0üms de frente, 74,S0ms nos fundos

,,II0ms pelo lado esquerdo e 80,S0ms nos fundos, 82,00ms. 

1
,�lo lado direito, perfazendo reunidas a irea de 33 .844ms� 
�ontfguos confrontando pelo lado esquerdo com o lote 10 
pelo lado direito com Edgard Fernandes e nos fundos com o 
csp6lio de Manoel Cancio Gonçalves distante o lote i1 
l�0,00ms da esquina da Estrada da Solidio, pelo lado es
querdo (Does. anexo).

Ressalta-se que a SUPLICAKTE, desde a sua aquisi
��o e mesmo antes, atrav�s de seus s6cios, vem conservan
do a posse do im6vel constituído pelos lotes referidos 
1'1:rn tendo in c 1 us i ve, no local, preposto seu, Sr. Rufino Mar 
celino, brasileiro, casado, agricultor, com a incumbência 
Je zelar e vigiar a propriedade e pagando regularmente os 
impostos �ue incidem sobre a propriedade em questão (Dos. 
,111exo). 

2. Que a partir de fins de outubro de 1987, pro
no passado a SUPLlCAl\TE, avisada por amigos vi:inhos e p� 
lo seu preposto Sr. Rufino Marcelino mantido no local pa

ra zelar e vigiar a propriedade constjtuída pelos lotes e 
terrenos supra caracterizados, constatou que a área esta
va sendo invadida por estranhos, entre os quais os SUPLI
CADOS expressamente nomeados, os quais, cm flagrante csbu 

(_,
(

_/ 

f 



magalhães marques, 3ctvogados 

lho, arrancando as cercas que protegiam toda a proprieda
de, lá se instalaram com seus pertences e familiares er -

guendo barracos(�ocs. anexo). 

3. A SUPLICANTE, imediatamente após a constata -
ção da invasão, procurou as autoridades do Município a fim 
de obter o resguardo de sua propriedade e de fato a Prefei 
tura Municipal de Nova Iguaçu, através da Secretaria Muni 
cipal de Obras e Urbanismo, através do competente Órgão de 
fiscalização de obras do município tentou promover, sem 
sucesso, a desocupação da ã�ea, havendo inclusive intima
do alguns dos invasores a apresentar a licença para cons
truçao e os títulos de propriedade respectivos (Does. ane 

xo). 

4. Assim, malgradas as tentativas feitas na esfe
r� administrativa para reaver as partes de seu imóvel que 
/oram invac:h-cl:"â-s; não resta à SUPLICAJ\TE outra alternativ? 
.enao a de socorrer do Poder Judiciário a fim de obter a 
d0vida tutela legal, mediante a reintegração das áreas in 
,adidas e ocupadas, bem como o desfazimento das constru -
ç6cs e/ou plantações feitas pelos invasores em detrimento 

- Jc sua posse.

ISTO POSTO e 

Considerando que a invasão em questão data de me
nos de ano e dia a que estão atendidos satisfatariarnente 
os requisitos do art. 927. CPC. 

REQUER: 

a) expedição de mandado liminar de reintegraçüo de
posse e de retirada das construções, materiais

e pertences dos invasores, existentes no local,

� :---.

é_j� 
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magalhães marques, advogados 

tendo em vista a efetiva possibilidade de novas 

invas6es, fato que, aliás, ji vem ocorrendo; 

b) autorização para requisição, por parte dos Srs

Oficiais de Justiça, de força policial para gi

rantia do integral e pacífico cumprimento do man

dado de V.Exa.

c) cominação da pena de 2.500 OTNs (duas mil e qu�

nhentas Obrigaç6es do Tesouro Nacional) para ci

so de nova turbaçio ou esbulho, a,licável, indi

vidualizadamente, a cada invasor;

d) condenação em perdas e danos mediante apuraçao

dos prejuízos verificados com a diminuição de

seu valor e utilização, em decorrência da invi

são, bem como através da t,ixação dE: uma t�xa de

ocupaçao a título de aluguel mensal de 13 (tr�

ze) OTNs (Obrigações do Tesouro Kacional) a ser

pago, mensalmente, por cada um dos invasores à

SUPLICANTE, enquanto durar a ocupação ilícita

da área;

e) desfazimento de construção com plantação feita

em detrimento da posse da SUPLICA�TE,

Ante o exposto confia a SUPLICANTE que seja limi

n;rmente reintegrada a posse das áreas ocupadas, ap6s o 

•1ue, protestando desde logo por todos os meios de pro,·a ad

,itidos em direito, por mais especiais que sejam, docurnc�

tal, testemunhal, pericial, inclusive pelos depoimentos

:cssoais, desde logo requeridos, requer, respeitosamente a

citação dos SUPLICADOS e todos os invasores, suas mulhe -

res e demais ocupantes das áreas de propriedade da SUPLI-

I 
I 

. l I . .

8 
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nlagalhâes marques, actvogados 

CANTE n o  en dereço e local já declin ados para que respon

Jam, quer endo, aos termos da presente ação, da pr ocedente 

nos termos do pedido e con den ados os ré'1s n as custas e h� 

norir ios advocatícios que V.E xa. houver por bem de fixar, 

pois ass im pr ocedendo, far-se-á inteira 

J U S T I Ç A 

�estes termos e dando a caus a  o valor de 

Cz$ 300.000,00 par a fins de alçada. 

Pede defer i mento. 

Rio de Janeir o, 1 de junho de 1988 

.J! c.--,:�v{ �:,,{J( (./ L-Ll , . .-J,

pp. CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES MARQUES 

OAB/RJ 5 

pp. CLAUDIO 
E? 

Relação de Docunentos anexo: 

a. Procuração ,, 

b. Certidão da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

c. 06 (seis) Certidões dos imóveis invadidos

d. 07 (sete) Documentos de Arrecadação �1unicipal

e. Certidão de Comprovação de Endereço

f. 04 (quatro) Intimações de algtms dos Invasores 

g. 14 (quatorze) Fotos da área invadida

h. Planta do imóvel

i. Taxa Judiciária e custas processuais

,, 



fJ1 rrt magalhães marques, advogados

EX.MO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA C!VEL DA COMARCA 
DE NOVA IGUAÇU. 

, .. , ., 

'1 

COMPANIIIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, por seus a_Q 
vogados infra-assinados, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE que promove nesse douto juizo em face a CARLOS RO 
BERTO DOS SANTOS E OUTROS, vem requerer a V.Exa. se digne 
RECONSIDERAR O R. DESPACHO INICIAL que determinou a reali

zação de audiência de justificação, tendo a vista a anexa 
certidão fornecida pela Prefeitura Jtunicipal, pel.a qual 
se comprovai sociedade o esbulho a partir de outuhro/1987. 

Deste modo requer � V.Exa. se digne deferir a lim! 
nar de reintegração requerida na peça inaugural, "ex vi" do 
disposto no art. 928 do CPC, tornando sem efeito o despa -
cho que designou a audi�ncia de justificação a qual fica 
prejudicada e desnecessária em face do doe. oficial ora a
presentado. 

Pede deferimento. 

PP· 

Carlos Henrique Magalhães Marques 
Adilson Moreira da Silva 
Cristina Mary Moura Ribeiro Av Presidente Vargas. 446 · 16'.' Andar· CR lb04 - CEP 20091 • fone; 213·4442 · Rio de laneíro · RI 
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E:XMO. SR. DR. J·urz DE DIREITO DA 4� VARA CIVEL DA COt'J..ARCA 

DE NOVA IGUAÇU. 

Processo n9 17.963 

CIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, por seu advogado� 

diante assinado, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE PO� 

SE que promove nesse douto juizo face a CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS E OUTROS, vem expor para finalmente requerer a V. 

Exa. o que se segue: 

1. No dia 11 de outubro do corrente, corno se verifl

ca da publicação anexa 1 a 4� Câmara Cível do Egrégio Trib� 
nal de Alçada negou provimento ao Agravo de Instrumentai� 
terposto pela Autora contra o r. despacho de V.Exa. que 

dene�ou a imissio liminar na posse. 

2. Deste modo e, considerando que quanto ao mérito,

os Réus, não contestaram a II causa petendi 11, mui to pelo OJ!! 

trário assumem, confessam e ratificam a invasão e o esbu

lho de propriedade da SUPLICANTE, limitando-se tão somen
te a contestar a posse nova: 

3. Considerando, de igual, que o processo encont.ra

se perfeitamentE? instruído, pelas provas apresentadas na 

justificação prévia, enquadrando-se, desta forma no dis -
posto no art. 330, I, requer a aplicação do referido dis

positivo legal. 

MAGALHÃES MARQUES 
Advogados 

Av. Presidente Vargas, 446 
1� andar - conj. 1604 - Centro 
20.071 - Rio de Janeiro/RJ BR 

Av. Presidente ¼rgas. 4•16 · 16'.' Andar· GR 1(,04 • CEI> 21X191 • Fone· 231·•14•12 • Rio de laneiro • RI 

·----�----�---



J11 J11 
magalhães marques, advogados

4. Não obstante, caso V.Exa. assim nao entenda, r�

quer o prosseguimento feito, com a marcaçao de dia e hora 

para audiência de inscrução e julgamento. 

Rio de 

pp. p 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

1988 
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10.AGRAVO DE INSTRU"ENTO 80892/88
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Ac•o -"" : REIHTEORACAO DE POSSE - PR 17963 
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PROTOCoCu : 8819302 
. AGTE : CO"PANHIA RESENDENSE OE PARTICIPACOES 

ADVOGADO 1 : CARLOS HENR
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ADVOGADO 2 : PAULO ANTON _llAl� §O,JZE NUNE� 
AGDD :· CARLOS R!lm) DO SANTOS E OUTROS ·
RELATOR : JUIZ "URILLO rABREGAS 
DEClSAO NEGARAn PROVIMENTO AO RECURSOJ POR UNANIAIOADE. 
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ttl magalhães marques. 8dvogados 

�,10. SR- DR. JUIZ DE DIREITO DA 4! VARA C!VEL DA COMARCA

IGUAÇU.·

·. � 

• 

Processo n 9 17963/88

COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, p or seus

advogados infra-assinados, nos autos da AÇÃO DE REITEGRA

ÇÃO DE POSSE que promove em .face de CARLOS ROBERTO DOS 

S_ANTOS E OUTROS, vem, respeitosamente, a presença de v. 

Exa., para apresentar, em atençio ao r. despacho exarado

a�ls. 

RtPLICA 

Fundamentada nas razoes de fato e de direit o que 

passa a expor:

1. Inicialmente, os SUPLICADOS, em contestaç ão

ale gam terem ocupado a irea por período s�erior a ano e

dia, "por óbvio" (sic), procurando caracterizar a "força

ve lha 11 • 

Mas adiante , arguem os SUPLICADOS, a

tência de qualquer providência pelas autoridades

pais, no sentido de impedir a execuçio das obras

r 
f"' H<.>nriqut• Mdgalha� Marques 

:-m Mor<:íra da Silva 

hna Ma1) Mou,a Ríbcuo 

� 

inexis -
munici -
esbulha-

\ 
1 



ITlagalhães marques, advogados 

-3rias , que ocorriam à clandestinidade, em total inobser

:5ncia aos ditames edilicios do C6digo de obras munici

n:l i S • 

O caráter data venia, quase pueril e destitui 
Jo de qualquer embasamento probat6rio, da argumentação dos

SUPLICADOS, denota o total desconhecimento dos mesmos qua� 
to a "causa petendi '' destes autos e do instituto possess.§. 

rio. 

Ora, os SUPLICANTES juntaram a epoca da prop� 
si�ura da açao a competente documentação expedida pela S� 
.:::retaria Municipal de Obras e Urbanismo que evidenciaram

inequivocamente : as diligências dos fiscais do referido Ór

gão intimando pessoalmente alguns dos SUPLICADOS, que aqu� 
le momento consumavam a atividades esbulhatória com a rea
lização das obras irregulares e c andestinas no local (does

). E ainda , a declaração da Divisão de Fiscaliza -
çao da referida Secretaria que atesta, a época em que se 
consubstanciou o esbulho. 

Some-se a tudo isto, as demais provas ao mate
rial probatório documental e prova testemunhal produzida em 
audiência de justificação prévia. 

2. Como se não bastasse a'claudicante argumenta -
ção introdutória da peça contestatária, mais adiante os SU 

PLICADOS confessam o esbulho quando ressalt am expressamen
te que "de fato, pois , a constatação de que a ocupação o

.._orrcra numa área extensa ( .... )"(grifo nosso). Admitem 
-�ao apenas a posse anterior da SUPLICANTE como ainda trou-

�erarn aos autos as notas de compra dos materiais de cons -
trução utilizados na invasão, todos com data a partir de 
s�tcmbro de 1987 o que comprova em evidência solar a época 
<le iníci� da ocupação 

;(' 
é.._ 

) 

arguida e objeto da prova da SUPLI 
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t J J 

agravado, segue o processo o rito ordinário comum, fluin

normalmente o debate petitório . 

Assim, a SUPLICANTE que sempre deteve a posse,

mantendo, inclusive preposto para tomar conta do local pr�

vou, diga-se de passagem com auxílio dos SUPLICADOS, que a

sua posse é anterior o que jamais foi contestado pelos SU

PLICADOS, que houve o esbulho, o que foi expressamente ad

miWº na contestação e, a perda da posse em função da ati:.

vi'J'rde esbulhatória, conforme pode ser constatada da ir.1ediata

análise dos autos . 

Urge salientar, ante a farta prova do esbulho

praticado, aliás amplamente confessados pelos inva sores

Réus, que torna-se até hilariante, "data venia" o pedido

de imprecedência do feito que pontofinaliza a peça contes 

tatória , pois contraria o bem tutelado dir�ito de propri�

dade, fatamente comprovado pela autor�, cm tod�s as fases

deste feit o . 

Ademais , havendo sido transferida a decisão so

br9a medida liminar, negada em l é; instância, para a ins -

tância Superior, através de Agravo de Instrumento já inter

posto, o cerne da questão passa a ser o mérito, e neste pa�

ticular os SUPLICADOS confessam a mais não poder o esbulho 

da propriedade alheia, ferindo de forma cristalina o ina -

lienável direito de propriedade da SUPLICANTE. 

Por todo o exposto, espera a SUPLICAKTE seja a

presente ação julgada procedente a final por ser medida da

nais relevante 
J U S T I Ç A

Termos em que , 

Pede Deferimento . 
// 

� 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA CIVEL DE NOVA

IGUAÇU. 

i(,.96.3 

, I I l 

. .  ,.· "'- "§ 
l '3 

- �

CIA RESENDENSE DE PAR'l'ICIPAÇÕES, nos autos da AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que promove nesse douto Juizo f� 

ce a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, em acatamento ao r. desp�

cho de rls. vem dizer a V.Exa. que pretende produzir pro

va documental, testemunhal, bem corno protesta pela oitiva

de alguns dos réus em depoimento pessoal, os quais se rao 

no�dos oportunamente.

e 

Nova 

PP· 

MAGALHÃES MARQUES 
Advogados 

Av. Presidt•nte Vargas, 446 
1� andar - conj. 1604 - C<:11tro 
20.071 - Rio de J,mci10/RJ 8R 

Pede Deferimento.

,( 1 

embro de 1988 

NUNES 

' ' 
1• l"I 
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m 1galh,kr., rna,quc<;, ar1vogados

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4� VARA CIVEL DE NOVA 

IGUAÇU. 

, ' 

1 - • -- .. 

�· � . �: ,: 0 

CIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos da 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que promove nesse douto Juí 

jo face a CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS, em acatame� 

to ao r. despacho de V.Exa. de fls., vem dizer que desis
te expressamente da ação com relação aos réus citados na
quele despacho, ou seja CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E Jose 

CARLOS BATISTA.-

Outrossim, requer o prossc3uimento do feito con
tra os demais réus, reiterando,ainda,seu pedido de julga

mento antecipado da lide, face a confissão contida na pe
ça contestatária. 

' AGALHÁES MARQUES 
Advogados 

: • Presidente Vargas, 446 
.ndar - conj. 1604 • Centro 

-71 - Rio de Janeiro/RJ BR 

Rio 

pp. 

Neste Termob, 

Pede Deferimento. 

de Jane\/ 
07 de de

�-��� 
PAU��ONIO MAI GOETZE 

/ 
OAB/RJ 0.936 

-� J
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J11 rt1 nlagalllács n1arqucs, ac1rng"dos

PEÇAS J\ SEREM THI\NSLJ\Di\DJ\S 

]. l 11 i e j n 1 de f 1s. oi/o(.

!.. nnc. cl 0 f] s. Ot

., 
Duc Jc f"ls . (� 

. , . 

,i . noc.,. de fls.j//'(

!, • POtf\, ,!l' r1 s. 1s/2, 

IL 1111 l •• cJ 1' r 1 s. , 
1Z/<'C 

I , j Jl) 1 • • 111• r ! !; • "'r, 

8. llo\ • dt r1·;.11
�) . Dot·. d0 fJs.1f 

1 O • Doe. dr- fl<;.Sy<ll 
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R/\ZOl:S Ili: J\GRJ\VJ\NTE QU11 J\PIWSENTJ\ COMPJ\NJ11 A IU!SDN 

UílNSE DE PJ\IHJClPAÇODS, SDNDO J\GRAV/\lJOS C/\RLOS RO 

�8RTO nos SANTOS E OUTROS. 

l. �lcrece reforma, "pcrmissn vênia" a decisão 

('()1)1 idri Jln dcf:p:t('ho prolal.c1do pelo �.Jf\1 • .  Juizo "c-1 rp10" q11a!!: 

do d:; :i11diê11cia de JustLfü .. r1çiio l1 1·6via 1 1,1 q1u1J .':LExa j11-

Llcfc•1·iu ;-i H<,i tr.z!rnç:io Li111innr r querid�1 11a pc�n ves1·ihu

lnr, 11istC1 ,plf', rl 111<'s11w co11(1ar1u ,1 l.ei vig,•nLe e a pro

\n 1'11'-i :111111'�. 

Z • f\ /\ �� r ;1 v íl 11 t 0 p r o v o u 11 os n u I o s 11 o I J r o e<' " !,; n , t e t

a 1n·opri.ctl.itle 1i1en:-.1 d:1 {irc�1 i11vndídé1 1 .itr;,vps U(' 0•;i;·riLll 

rns p1Íbl ic;1� tkvidé1111011Le rPgisLr;:1das e pc1gn111euto do::; i1u

posto dcviiln� pclri p1·QJH'iPJrtde d:1 terra. 

�- llc ig11::il fornw, logrou a /\GH/\V/\N'f'l1 comptovnr 

à s él e í e d n tl e a i n v �1 s â 9 , a p a r t .ir <l e ou tu h r o d e 1 9 8 7 , l.1 e 

suct propricdntlc, r1través <ln farta prova cloctuno11t;:1.l acoc;

t<1c.la, que conc;ístc nn apresentação J.c ff'LOS d,1 i:iren lnv� 

cli tla, nulos de intimações Jc ç1Jgu11s Jos invnc;ore::.� lav1a

dos p<:'ln Sccrctnri n �luaicip;il de Obn1s e Urb�nismo datr�

clos <lc 16/12/87 e cerUdfio u� Prefeltur;1 Munlclpal de No 

va Jglwçu, �bt.:itla Je 25/04/88, na qual se co111p·tova a for 

ça nova dos i nvaso ,·cso�r @

L..,1k, .. H,•1111quc l\1,1v,11t,.1l·� 111,uquec, 
Adtl!;On Mn!li'ir,1 da '-ilv11 
ui<.1111,d\l,11v \11ltH,1 Pihrlro 11v p.,,,.,1i •nlf' v,,11!�< 1-11, · lb" /111\1,11 C:ll 11,11I n 11 111(1111 111rw Ll 1 111, llh• J1• 1,,11••ilt1 RI 



,1. N:io obstante n :1present--1çÍto de tão convincen 
te Jocumentaçí:io, S.8xa, o julg:1dor da l� Inslância, in
convencic.lo, determinou a realização Jc au<liência de jus

t.i fic,1çíio pr6vi8, rcnlizada cm 22/0ú/88. 

S. Nesta assent,Hla. 8 Autora, ora AGRAVANTE ar-
rolo11 lrês l<'stcmunlws, q11c ror.:1111 ouviil,1f, C'tll :rndíênc.ia . 
corrl1l,ur;1 11dc) J;1 1"L;1t1lL"llt<.' o :1lcHr1tln pcl,1 i\CH/\V/\NTI!, ou se
ja, que o csb11lho possec;s1Srio prnLic,lLlo pelos rélls data

va de menn� d0 nno e dia, preenchendo deste nH.Jdo os re -
quísitos 1egnis prtra obLenç8o <la mccli_d:1 Jjrnír101·. 

6. �Jcc:;1110 assl m, d i an L:e de 1 nn f;:i rt;,.1 e conv:i.nc...en
te p1·ov:1 <loL11mr,nt,d e tesLcmunii:il, �}.l.x,1 dcc1díll, atra -
,C, c; ,i l' dvs11:icl\\l i11t0rlocur�1 ic� l:l'r'lllO d-i ;:iudrêii 
l I a .i e . l 11 $ t i ri e a ç no , 1 Nu 1� P 1: l{. 1 H L I M 1 NA R , r u 11 J i-1 me 11 L ando 
�11.i de< i s:1\., ,,111 "D0Vl 1)1\ D1·. r:nHV�N('.HH,Nl'O" e 110 n rt. 5 9 tla 
Lc i de 

111,1 �H,t •. l11ignd,>11''i, �0111 :1 dovicl;1 v�1tii.1 doc11L 
1·0 _j1il g.icl 11 1 dl' 1� lll'ili111,·i11. 11 p1·uv:c1 ,11><:; n11loc; n,10 pcn1d 
te 1101il 1 u111;1 d1i 1,; id;1 qtJnnto ,1 sin,.:cridadc do podid,J ,fa J\uLu 

ra on1 /\t;llt\V/\NII'. e o diploma legal lnvocf!c.ln, LJCC, 1·0111 11 

é sabido, 6 tt'gr:i gern] do di1ci t.o riJjclÍV&J, ri:ío pnrlel)du 
soh qualquc'r prcLextu, sobrepor-se :io lutei ado e i.nal ie 
11iív0I direito de pru1iriedn1le cl;1 J\r�R/\VANTTI. 

H. De :igual, uão é apenas a Le.i e :i pruvn dos 
nu 1 os que e n r r- o li 0 r:, 111 o e r I s U1 l j no d i r e i t 0 d :i 1\ \: n /\V/\ Nl' l! , 
u,1.mbém os l'rilrnnuis pátrios tu .. oücm CJIJ julgados unísso1irJs 

t1 pretc11c;fío. 



J\ÇÃO J >OSSESSÔIUJ\ - POSSD 1 NJUSTA 

"Nos te rrn os tl o ar t . 5 2 4 d o e ó d i f� o e i vil , a posse 

injusln ni:ío é sornante a que decorre <lc vlolêncü:1
1 

clnndcstinidade ou precariedac.lc, mns, cm sc11tl<lo 

,1111plo, é aquela que repttgna ao direito. O direi-

' n \ 1 r- p r n p r i t' d a d e , p o r l : 1 11 l o , p u d e I r I v r s t í r e o 11 -

tré1 qu.:iltLuer antagonisrnn que se oponha ao sett e 

xcrcícin (TJ-PR - /\e. un5n. ua 4a. Câm. Cív., de 

OI .Oó.87 - /\p. 1.(190/86 - Hei. D0s. Ronnl<l All in 

ly - /\zoleicle Daros �lcsquila Tozelt.o x Olga IJj -

J :iy 1. 

POSSl!SSÔRIJ\ - MEDl.DJ\ L íMl NAR - PIWV/\ 

''l'a1·a conccc;sDo da ljmi11or, cm ::1çao de inanuten -

ç ?"to e l e p o s 5 e , a p r v a 11t1 o p r e e. i s a ser e s b a 1 , nem 

o l'"n111� d11 j11 ;• há de se,· prol1111do e cxn11stivocm

Lr1111u da 11w1(-rL11 �ontrove11iJa.('J'.1\.M.(1. J\gravo

,lc 111slt111,1c11to 119 2.7�>1. Comorc1 de Para.isÔpolisJ.

'l. (11111pre �:tlic11tnr, ,1índa, q11e a maclida limi -

n II t o·� é i lllp e r i os n , v j :. t t1 q LLe , sua 

Jlli 1 11l Í\ 1 ,, ,f 1 111111,1 ,111\l!IS i111ir1 1�(lf'!i
1 

lnttl/111dri 1·::1d{1 \f!'l íll,11:, 

diftl'i l .l l"l tf'I iut dcc;oí.'1JJ1(lt,.'.[lü tl�1 Ún•,f Ll1Ví1di,l1J, CJll rta 

gt/11JtC l'Í<;L"!l df' d:tlll1 de clifÍc.il l'Cp[1r;1Ç[ÍO 0U5 JcgJtÍJfl!J<; 

interesc;('c; d:1 /\Cl{/\V/\N'IJJ. 

PcJo exposto, espera �, /\L:R/\V/\N'l'I:, seja o prec::;ct1-

te /\pelo i.:011hcciJo e provillo, para o fim de Jeten11i11ar íl 

rc i 1·0gr:,,._:iín I i 111 i na r na posse de SlHI p ropr i cchHl0. no� ter 
. ,fll( . 

• 
mos do pcdidn inicial, por ser med.1.cla 1rt:::n s repnt'fHl<.H'fl

)

,) u s T l Ç J\ 1 

cíj-- (!lJ
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Rio de JaneJro, 27 Je junho <le 1988 
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ITiagathães marques, actvog, Jos 

COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos 
\l..'\O DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que promove nesse douto 

11 o face a CARLOS ROBERTO DOS SAl\ffOS, JOSt CARLOS BA
: !.\. JOSt MARCO AZEVEDO BERMRDO, HELDER EVANGELISTA DE 

l'.l.JRA L OUTROS, vem, embasada nos arts. 798 e 799 do 
. lXpor por finalmente requerer a V.Exa o que se se-

1. A r. decisão proferida na Audiência de Justi

� 1.:-:11:.·ão, pela qual V.Exa indeferiu a reintegração limi -
,., , "permissa vênia'' deixou o imóvel objeto do presente, 

_)OS to a novas invasões e turbações, que certamente oco.!: 
1:10 em larga escala, daquela data em diante, tendo em 

t� o clima de euforia que tomou conta dos demandados, 
to certamente observado por V.Exa e que naturalmente in 
'1 ti vará novas invasões. 

-
2. Como ficou evidenciado a mais nao poder, ao

:..:.seja da audiência de Justificação, os Invasores encon
: ram-se mobilizados, organizados e assistidos tanto pela 
:�sociação dos Moradores local quanto pela Diocese de No 
\·�1 Iguaçu através da Comissão de .Justiç:'l e Paz, cujos 

t: ·nr �uc.:> Md!?dlh,u:, M;irqu, 
' •: >i.-ir,, tl,1 Silva 

' 1 '.' 11, \1our;, Ribeiro \\ 1 ,� J ,, \ • , 1 lt, Ih \ S J t.,R, ' l \. t • • 1 

__ _._ ---

I• 

.J,• 

ad 

(�
--� 

• I
(t ', ·-



magalhães marques, advogados 

vogados inclusive estão patrocinando os interesses dos
Invasores. A manifestação pública promovida por eles na
porta do Forum ao amparo e com a cobertura das referidas 
�ntidades demonstrou, públicamente, o grau de organização
� de mobilização dos Invasores.

Assim, com fulcro nos supra mencionados diplomas 
legais e visando a proteção de seu patrimônio ameaçado 
Jc dano de difícil reparação é a presente para requerer a 

r.Exa:

a) Autorização à SUPLICANTE para colocação, no
local, de guardas de segurança com poderes p�
ra reprimir novas invasões e requisitar, se
necessário, o apoio de força policial.

b) Intimação à Associação dos Moradores do loc?l,
--qu� funciona nas proximidades da Rua Moraes

Castro e à Comissão de Justiça e Paz da Dioce 
se de Nova Iguaçu à Rua Capitão Chaves, 60 , 
neste unicípio, que patrocinam os interesses 
dos Invasores, para que não mais permitam no
vas invasões, além das Já existentes, sob pe
na de responderem solidàriamente pelos danos 
e prejuízos decorrentes causados ao patrimô 
nio da Autora. 

Rio 

PP· 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

de Janeiro, 24 de junho de 1988
_).?ade��'-� 'f'� 

CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES nARO(ES
0/\B/RJ 1571-A 

pp. PAULO AJ\TOJ\IO �LI\IA G. 1\lJNES 

0.-\8/RJ 20.936 
// / 
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PROCURAÇÃO 

-:L<JÍo JO� 3 - D� J� - �J- 'º-t-P . .9G, ooo, 'fM-tta1clQ1t,o.- ct,t!J..

35-4. (Ó 6 3 1f p ,k l21C <31G. �g 3. LI V':r. !�

X. -- ---

-

Oflv{ 

Nomeia e constitui seu bastante procurador o Dr. (a). Jík0, <..b_av � trJa.cA.t �

J0w..� cMJ@ A+l&4 ___ _ 
..t j.J.A. rr-i CÀ.M. d.D c:::Lo º ,Bl/, téA , U) t lfu.-b • 
�E-�09

1
41-\'Z;S", '-iQ.Cl·\'.\ � �-5.2o$

1 

Com os poderes constantes da cláusula Ad Juditia e para o foro em geral, podendo 
propor, variar, contestar, desistir, reconvir interpor recursos, receber :intimações 
e notificações, requerer perícias aprovar e impugnar laudos e cálculos e ainda pra
ticar todos os atos necessários ao bom andamento e desempenho do presente mandato, e

inclusive substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes -e. para 
agir em conjunto ou separadamente •

.,. ________ _ 

e\.
���-

<; . � .��···'G lE
Nova I�açu. g � de 198« ·
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� 7l,� � Q 1 · J q, ó 5 · ':) 9-lf j f- f' e 8 1 e,_, l)J
o

96<-t 353 43::; 53-

Nomeia e constitui seu bastante procurador o Dr. (a). fl N r\ /)1 {l 

S-A il\\, u S , f= E (/). O\J (i\ O,.) ú O 1) o > 5 '1 (),J , O s l

F- A 12.t A /YOJ .

Geog&, ovf\ 

� l\) C H f\ O O J 13 42 � J L U;, � o s , t\ t> V o <,- A 1) e-=> o (.J � .Q]

�'O e s Lt -! , \ i 5 
I 

s 5 :lo ç 1 4 o � :8 1 :) . � i' 5 V � s; E. %1 p & , 

Ct) (f\ \} E, s U� 6 0 �O-

\]� 
Com os poderes constantes da cláusula Ad Juditia e para o foro em geral, podendo 
propor, variar, contestar, desistir, reconvir interpor recursos, receber intimações 
e notificações, requerer perícias aprovar e impugnar laudos e cálculos e ainda pra
ticar todos os atos necessários ao bom andamento e desempenho do presente mandato.e

inclusive substabelecer no todo ou em parte , com ou sem reserva de poderes -·e-·para 
agir em conjunto ou separadamente . 

Nova Iguaçu, Li,í\.Q 
rJ 

de 198�, 

��Ç& �#,4,,t;H de� 



PROCURAÇÃO 

l) fr S l L U P9: M ft R .. '.Q, U @ $ J B e. A S I L � , "·º e. e s n: v o , B , se.e -
i ' 

Nomeia e constitui seu bastante procurador 0 Dr. (a). e: f'l? (V A 1,r p O o o .s Stl µ -

Tos , o P a

IJ v a-01 t? F P. 121 A f)o 5 . 04 & 4 I - 1 !? 5 - K 1 ' fS: J:A 8/f:Lt; ç I DO '2 

Com os poderes constantes da cláusula Ad Juditia e para o foro em geral, podendo 
propor, variar, contestar, desistir, reconvir interpor recursos, receber intimações 
e notificações, requerer perícias aprovar e impugnar l�os e cálculos e ainda pra
ticar todos os atos necessários ao bom andamento e desempenho do presente mandato, e

inclusive substabelecer no todo ou em parte , com ou sem reserva de poderes .. e . · para 
agir em conjunto ou separadamente . 

.Nova Iguaçu.J"""'""'º
'--

-1-��-----"""'"?-de 19&b 
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_!_!� _ _(}_ C U R A_!;_ Ã O

Pelo presente instnu11cntn parti cultn a CIA RIJSENfüNSH DE PJ\R'!' J e r PJ\ÇÕ.ES' 
do 

seus 
c<ttat ,11 os soe Lais por seu Diretor Presidente e seu Diretor Vice Presidente, respec-

� -

-.,:, li ida à /\v. Graça Ar:1nfln., 326, sala 31, na cidade do Rio de Janeiro, EstaJo 
�ío d� .Junciro, u;c n 9 2!)!l�OG1U/OOU1-27 dev1<l;u11cnte representada na forma dos 

�Í\,ll"l'nte os Sr. Jose Lcon Zylberstajan, brasileiro, casado, residente e domicilia-
J., 11 1 Faz.t'11u:1 3 1 1 i nhc· i ros, l:ngcnlici ro Passos, MLUücípio de llcscnde, Estado do EU o 
1,k i.tw•iro, UAB/HJ n 9 33.828 e CJC-Mr: n 9 594.430.307-72 e a Sra. J\rlette J'ranco 
til 1,1lcira, solteira, residente e donllcilü1da à Rua Bulhões de Carvalho, 612 - apto. 
i , , t·opncabana, Mwüc Ípio do Ri.o de Jrutci rn, I:stado <lo Rio de Janeiro, ll(; n 9 

ll�.:h5 �lln. Aer., CIC:-�lF n 9 0�9.060.517-49 nomeiél e constitue seus bastru1tcs proc� 
rJ :ores e advogados os J>rs. CARLOS I IENRlQUE .Ml\Gl\JJIÃES MARQUES, brasileiro, casado , 
11.h 1 •,..,t<lo inscrito na OnJcm dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro sob o 

�1,n 1 1.3 1 1-A, ClC-HF n 9 107.039.427-00, FEl�N/\NDO J\Nl'ONlO DE MEDEIROS DA a)ST/\ GAMA
1 hr.1�ileiro, solteiro, ;1dvogndo inscrito na Ordem Jos J\clvogaJos <lo Brasil, Seção do 

P.i:i ·le Janeiro sob o 11 9 58. 251, ClC-MF n 9 633. 734. 327-15, PAULO ANfONIO HC\JA GüETZE 
,\ll'.Pi. brasilc i__ro, casado, advoga<lo inseri to n Ordem dos Advogados do Brasil, Se -
ç1;'.i du llio Jc Janeiro sob o n 9 20.936, C1C-Mf n 9':Ul.392.427-68 e C,LJ\UDlO ROBERTO 
M 'J) l��Ç/\ SO IIPI IORST, hrns i.Leüo, so 1 tei ro, estagiário em Direi to, Carteira de lden
t id:1dc.: n 9 06.48rL51l7/2 IFP, ClC-MF n 9 855.872.657-49, todos com escritório na cida-
de do R.io ele .Jru1t' i ro-lU ;i l\v. Presidente Vargas, 416/1604 aos quais outorga os pod� 
IC'" d:1 clnusul a ''/\d .Judiei a et Uxtrn", pnra, em conjunto ou isoladamente promover 
tc�J ã defesa dos tlin,it0s e i11tcrcsses ela Outorg<mte no foro em geral em re1ação 
aos imóveis de sua propricdaJe localizauos no mwücípio de l'bva Iguaçu, rcpresent� 

} lo a Outorgante em qu;i l q11cr ,Ju i:zo, instância ou Tribunal, podendo propor e ajuiz.ar
:iç,3e:: bem como defendê- J :i ll.é!S contrárias, seguindo Luna.s e outras até final uccisão, 
w�·u1tlu os recursos legai .s bem crnnu representá-la perante as repartições públicas f� 
duais, estadu:ij s e 111un i l. i p;1 is, fu11daçõc�� e pessoas j urí<licas em geral, de c]j reito 
púh li co ou pd vado, crn11 1 1odc res para assilu:ir documentos, requerer, recorre 1·, outor
gaado :,iinda os poderes cspeci.a:ís para :::icor<lar, confessar, trnnsigir, des:isr-.ir, rec� 
ber e <lar quitação, fin11;1r termos e compromissos, podenJ.o, e11fim, pratlrnr todos os 
a tos, por mais especiais que sejam, neces:,ários ao fiel cumprimento do presente � 

"tl.atu, inclusive substaheJecer, com ou sem reservas, pelo que tudo dará por bom, fir
� me e valioso. 

Rio de .J
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Hermes Gomes da Cunha 
TABEUAO DO 5.0 OFICIO 

ROSEO OEOCLEClO PONTES 

SUBSTITUTO 

COMAHCA DE NOVA IGUAÇO 

Ru11 Dr. Getulio V11r9,s, 90 • lei. 315 
ESTADO 00 RIO O& JANEIRO 

(�· 
{'?Jci'�/4Jti7 de re-rat1f1cação, na forma 
abaixo:-

quo11tos estd virem, 

que 40s dez dias do mês de dezembro do ano de mil noveoento 
e cincoenta e quatro, em meu cartório, nesta c1dade do Nov 
Iguaçu, Estado do R1o �e Janeiro, perante mim, Tabelião 
Substituto em exero1c1o, compareceram partes entre si jua• 
tas e contratadas, a saber: de um lado, como pr1me1ra ou
torgante e reciprocamente outorgada GEORGETTE DE MORAES E 
CASTRO, casada sob o regimem da separação de bens oom DIM 
DE MuH.AES E t:AS'l'RO, ambos brasileiros, proprietários, res1 
dentes e dom1c111ados à rua P.rotessor Cardoso Freitas,146, 
Mun1c1p1o de Petrópolis, nea�e Estado, e, de outro lado,co 
mo segunda outorgante e eclprocamente outorgada, a PREFEI

TURA MUNICIP D NOVA roui;.çu, neste ato representada pelo 
seu ?refeito, o Ex. 0 

sr. Dr• Luiz Guimar�es, braa1le1ro,ca 
sado. médico, residente e domiciliado nesta cidade, à rua 
Dr. T1bau, 129, reconhecidos como os próprios pelas duas te -
temun11�s .... dlé.nte nCi.1,-.,udt..s o assina.aa.s e estas minhas conlv:1-
cid.:..s, de q11e dou r�. Lem co.no de me haver sido esta escri
tura distrib!..:ida hoje. E na presença das mesmas testemunhas 
pela pr1�e1ra outorgante e reciprocamente outorgada me !o1 
dite: 1 ° ) q�c por escritura pública de 19-12-1952, lavrada 
nas Notas do Tabe11go do 5

u Ofício desta cidade, às fls.22 
1 o L. ?-e. doou a segunda outorgante e reolprocamente outor 
�ada a seguinte área de terra:-••com a supert1o1e do 3•663,0 

<') 

�, medindo noventa e oito metros de frente para a rua Mora 
Castro. trinta e oito metros e c1ncoenta cent!metros do 



1 
desn-ernbramento à esquerda no rumo do lote n -- 105; sessenta 
e dois metros de desenvolv1menito à direita. na divisa com 
os lotes 120.123;e oitenta e sete metros nos fundos, con
frontando com os lotes 110 a 116", tudo de conrorm1da<1e oor 
o plano de loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal p -

p._
\l 

4.99�ÍR§i 2° ) que, poste-
r1or:nente, modificou o plano de loteamento a que se refere 
a cláusula anterior, submetendo-o à a·provação da mesma Pre 
feitura outorgante e reclproo�nente outorgada, pelo procea 
so n" 9862/54, e, em consequ6mc1a, houve alterações nas d.e 

-

limitações da tÍrea anter1onnen-te doada e descrita na cláu-
sula 2�, a qual passou a ter aia seguintes oaraoteríst 1oaa 
con!rontações: mede noventa e oito metros de frente pela 
rta Moraes e Castro, oitenta e quatro metros nos fundoa,no 
rumo com os lotes 109 a 113, quarenta e sete metros à é11-
re1ta, confrontando com os lotes 114.117.118,119 e 120, e 
trinta e cinco metros à esquer��. na divisa com os lotes 
104 e 108, com a supert1c1e de 3•663,00m2 ; 3° ) que assim, 

.. 
-

pela presente. retifica a escrl,tura de doação de 19-12-195 , 
referida na cláusula 1� desta, para que dela tique constan 
do as delimitações e caracteria,t1cas corretas da área doada, 
conforme se declara na cláusula precedente, ratificando-a 
em todos os seus demais têrmos. Pela segunda outorgante e 
reciprocamente outorgada, na pessoa do seu representante le 
gal, me toi dito que estava de iacôrdo com os têrmos da pre 
sente escritura. Assim justos e contratados, me pediram e 
lhes lavrei esta esc:r1:tura ao m1eu otfc1o d1str1bu1da, que 

1
ctepo1s de lida em voz alta às partes, na presença das teste 
munhas Ida Lacerda Roma e Adalb,erto Sobral de 011ve1ra,ma1o

1 res, capazes, residentes nesta cidade, achada conforme, dou 
fé. vai por todos assinada• Eu, JOAO RUSSO, Escrevente de 

públ 1c o e razo. 
(' 
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Bacharel 
CARTÓRIO DO 6.0 OFÍCIO
Cesar Augusto de Figueiredo

fABEUAo E OFICIAL DO REGISTO COMERCIAL DA COMARCA
OE NOVA IGUAssu, ESTACO ºº RIO 0� JANIIIRO 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2035 - TEL. 286
. NOVA IGUAssu - lfSTAOO ºº lllo 

<, 

( ,.J e i' I' /41' i' t'/' de doação, qu
faz: G�ORGETTÉ DJ -------, TRO e s.L!!t:., á

-------
,Q IP A L DE NOY4 IGU A§[Q', na to
ma abaixo:-

dias d� mês de D8zembro de 

quantos est virem, que aoo dosonove --
novecentos e oinooonta e d�

, 

, 

em meu Cartori•, nesta Cidade de Nova Iguassu, Estado do •Rio de Janeiro, eomparecaraa, partes Justas e eontratadas,asabor, como Outorgantes Jloa ores, GEORGETTE DE MOB4gs j == ,Ç,&STIJ.Q .. seu marido, DlMA§ DE lfOJ!AES E CAST!IQ, brasileiros,casades, sob separaçã• de bens, proprietários, residentese dom1c111ados á rua Prof. Cardoso Freitas, 146, no Mun1cipio de Petropolis, neste Estad•, 8le por ela representad•,de acôrdo o•m a pr curaçãe lavrada no Tabelião do 30 or. dComarca de Potropolis, no to 87, fls. B2v., neste áto apre
, 

sentada, e aqU1 d8 Passagem, e c•mo OutorgaQa Donataria, •PREFEIT1lll4 MUNICIPAL DE NQVA IGO'Aâ§6, nêste áto representadada Pelo seu Prefeito, • EXllls.sr.Dr. LUJ:z GUI/!AljlEs, bra-sileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta ciàde; reconhecidos pelas testemunhas adiante assinadas, e, etas minhas conhecidas de que dou ré; bem como de me haversido esta escritura distribuida hoJe. E, na presença dos • -
---

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



aesmas testemWlhas, pela Outorgante me fci dito: 10). que 
, 

e senr.ora e legitima dos lotes de terreno nos. 5 e 6 da Es • 

da S•lidãe,' e lotes nas. 17,18,19,20,21,22,23 e 24 da rua 

Projetada, hoj8 7 Moraos o Castro, atingindo o t,tal ü ••••

61.386, 0Jmts2., s1 tuado 8!a,_J3elford-Rox� 40 di stritp doa te 
, MUn1c1pio, fora do perimetro urbano; havido por compra fei 

ta a Dimas ae Moraes e Castr• e Enanool Monteiro dos Sant• 

e sYm., Irene Monteiro d0s Santos, ex-vi da escritura de 

11/12/50, do Tabelião Walter Gemes Franklin, do 80 or. da 

Cemarca de Petropolis, LO 6-EO,fls. 2v., re-rat1f1cada pe

las escrituras de 5/6/51, LQ 7-EG, do mesmo Tabeliãe, fls. 

35 e de 3/10/51, de Tabelião Hermes Gomes da Cunha, do 50-

0f. desta Cemarea, ne LO 24-C,fls. 99v., devidamente trans 

critas no CartÓrie do Registro de !moveis da 2a Circunscrl

çãe desta Comarca, ás rls. 292, do LQ 3-N, s•b • numero --

9.152, em 26/10/51; 2Q). que, P•steriormente, roaolveu ela

borar um plano de loteamento das terras referidas na clau

sula anterier, para esse"t1mid1ge,esse efeito raun1dos nllll 

só todo, e ao qual deu a denoD)inação de ;ymrM DIM4§.llLtl8., 
submetendo-a á aprovaçãe da Prefeitura Donatária pelo ,,;gr2_,-

� que tomou o nQ 4995/�, e desincU11bindo-se da obriga

ção que lhes é imposta pelo art. 283 do e.o, Municipal, de 

les desmembra uma outra, com a superfioie de �.66�11ts2 ••. -
4 

medindo 98,00mts. de trente para a rua Moraes e Castro; --
38,50 mts. do desmembramento a esquerda no rum$ do lote no 

105; 62,oomts. do desenvolvimente a direita, na divisa -

com os lotes 120, 123, e 87,00mts. nos fundos, oonfrcntand 

com es lotes 110 á 116, e, assim como a possue e desmembra 

dosta faz doação a Outergada. gratuitamente, livre e d�sem 
, 

baraçado de quaisquer onus, transmitindo-lhe desde ja, to-

do o seu d•m1n1c, jÚs,p•sse e senhorio, por si, seus herde 

ros ou sucessores, para que a mesma a pessua,c�m0 sua que 



.------------·-----------------�e, e fica sendo de hoje para sempre, per força desta e da clausul� constitutt qu� o d1r�1to outorga, respondendo p�l evi<'�a• de d!1·e1to. Pela !Jonatár1a me fc1 dito que aceita -a presente erz:: todos os seus terr-os. Cert1 f1 co em cu111pr1men-tC\ ao "d()sr-s.ch �o", de;· s acho exarado J>el• Sr. Chefe , no Pr•ce sso fichado sob o nw 177,fls.44,to l, que revendo •s róisde lançamentos do imposto territorial, verifiquei não constar débito em non,e de Ge•rgette de Moraes e Castro, desde -
o ano de l92u á 1952. E, por ser verdade, eu, Adalberto s.
de 011veira, passei a presente aos 26/11/5?, que vai por -m'n ascin&da e Visada pelo Sr. Chefe. (Ass) Adalbert� S0-bral de Cl1ve1ra. '.'isto: Em 26/11/52. (as) Walter RodriguesChefe da Jecebe ior1 a. D491Yh de ser pago o imposto de trans-m1ssão "inter-vivos'', de acêirdo com o art. ."6, na 1, de Dec3.003 de 15/8/33, gozando d

4.655 de 3/9/43.

Ass1m justos e contratados,

q11nnto ao seil• -

art. �l do Deo.

de cri 25.000,00.�-�-,� -- ... �-· ...... 111i,., 

ta escritura 
ual �epo1s de lhes ser 11-da 

testemunhas Hel1o GomesLavinas e .l.d jo7aldo Ed 1 val Pinto S11 veira, conhecidas demim do que dou fe. Eu, AryJ?. reina, Escrevente de Justiça,aescrevi. E eu, Cesar �ugusto de Figueiredo, Tabelião, a subscrevo e assino em pÚblice e razo. (as) Cesar Augusto de -Fjgue!redo. Novn Ituassú, 19 de D�zambro de 1.952. (ASS) -G�CRG ...:TrE DE HOR!t.�:-3 S CASTRO. JR. LUIZ GUIMARÃES. HELIO GO=
t-!ES LJ,VJNAS. ADJOVALOO EDIVAL PINTO DA SILVEIRA. (Cola das -e devidamente inutilizadas estampilhas federais no valÔr -de Crf 4, 50, 1nclus1 ve a taxa de Sducaçã� e s.aÚde, de Cr$1,50, ma1s a taxa judiciaria de Cr$ 5,00, e,mais ainda, a

taxa de aposentadoria de Cr$ 11,00, correspondent�s a•s emo, ent, d1 go, emolunentes de Cr$ 220,00). Trasladada loge em -,.,. 



seguida. Eu, CÍ'4J ,Tabelião, a datilogra•o :5 
te1,subscrev• e ass;• pÚb11c• e razo,

Em testQ .$..da verdade. 

�----------
--------------------'



Carto-io1 oc: Registro Civil' 
- 3' .:, ':'3lSTR!T� -

:.u:: "�-' _ �S PINTO FONSECA 
- - • ... " "'-"' Jiogl&!:-:,, Ct...,H -

iba G!ia-a;; .. 600 - 1 &I. 2:ti-095B 
!![!..O HOirZOl·U� - M. GERAIS 

L 1 :v R 0.J34-.:._: 

F ô L H A S là9 

, E�� M O 45. 50..l__ 
e ,. r 'J J .. t • '!, a m t n tos, 

têJ·mo ,citados, ao car'tório, !ç>i c·eJebrado

o d i 

d e · p  H

<' {1 · m u o 1-: :. ,.., x.x:_xx :,ex 

d e 
- �-� ,.... 

t \.. .... .:... .._ ..... 

:.J. :.e. 

. ti,. - \ passou ;s assinar_.., ; ;_ 

:tLE; nasci® ern =� !'� -- ' 

n o d i 

-. 

d 1 r, _i;, ei,e de abri 1 

'1 " BEHE:DI'IO JOS,.É INACL],.,_;i=--=-====-=====-..::a.:=,...-=::::=-==:..:..;,=="'""�---

01,t ... ,.. 1 ., -

. -

_ _:::::::.,,:....=:::.::...,;:...,-:-,1 ·--'---'-'-_..;._�_. __ -'--_---'-�-----....,-------
ao-::ur�lntos ex1'gidos 'pelo artjgo 

'-- 1:1: nda.: GRAÇAS. :,çx=xx=---

"f 

> \

O referid9 e verdade 

Belo Horizonte,l� -C':º ·:l.lhq de 1975. 

,:1 O, Oficigl j Regist.:
�,·v 

/'1. 
r... J 
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-

SER\ IÇC 0ú8L ICO ESTADUAL. 

Cartão de 

P.n.'ér, ento de Processo

11: e DO PROCESSO 

/ Ç //. r 
7 / 1 .l. C: 

1:. �J . ..,_, r. ...... - , C; / 

DATA DO IN1CIO 

C:J.s 



r11 tl1 
ffiagalháes marques, 3dvogados

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 49 VARA CÍVIL DE NOVA IGUAÇU. 

REF.: PROC. n9 17963 

CIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos da AÇAO DE 

REINTEGRAÇ�O DE POSSE,que promove nesse douto Juizo face a JOSt MARCUS 

AZEVEDO BERNARDO e OUTROS,�tendo em vista o r. despacho de V.ExG..., de 

?ls., vem dizer oue todas as provas necessarias ã instrução do prese..n.te_. 

feito, comprobatórias da pretensão autor�l foram produzidas quando da 

audiência de Justificação. 

Cumpre salientar ainda que os reus confessaram o esbulho, 

restando a discussão tão sõmente com relação a data da posse. 

Não obstante, caso V.Exq. assim o entenda, a A. ora re

querente, protesta pela produção das mesmas provas jã produzidas na Jus 

tificação. 

pp. 

MAGALHÃES MARQUES 
Advogados 

Av. Presidente Vargas, 446 
16'! andar· conj. 1604 · Centro 

20.071 - Rio de Janeiro, RJ 

N. Termos,

P. Deferimento

\ 1.., h.rl , , .. ! t!• \• ., ,.i: l 1 , 1 .. t. 1 
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JUIZ DE DIRBI1'0 D.l I VARA C!VEL DE ROVA. IG 

-

PROCESSO NQ 

J. 1·. 
' 1 ºº �. 

v{1,., .., • 

------

CAJD)S ROBmtro DOS SAH�S E OUTROS 
vea por aou.a procllr&cleree ooneiltiifdoa '1D f1De' aaafiiãêiõa l
elen4a prase119a ele,. Bxa., expor e req11era o seguintes 

�ue911eará ooao meloa de prova.a, depo1aent:a peaaoal doa
autorea -• teateillmhaa • documen'toa Já aooetado•• bea o•
llO aa teat••••• qa.e aeg11e11: 

l,,. �SI CARLOS DO RA.SCnmtro 
a .Y'eruaaiãa, i:j� Jarllíi Diu• l'ilho 

2- Josi DA COSTA PAIVA
R11a1'etr!polla, 499 Jardim Dimaa Pilhe 

3-' ABPIO DUAltO D.l SILVA. 
Rua liguel cJii!aarâea, 6� Jardim Dim&e Filho 

4- ns RODRIGUES AOGU�TO <. �) 
�ra•• e Caatri, 5 Jartila Dimna l'Uh• ll. 

Nova Igll&ç11-BJ. 
Rox• 

.. 

Beat•a fêraoe, 
Eapera Deterillento.
BoYa Igc&açll, 10 jlllhe 4• 

--



.. 

.I 

• 

� VARA C 

, C�LOS ROBERTO DOS SANTOS E OUTROcro ja devidamente identificados quâ ifica�os, vem por seus p rocura�
. res constituídos 'in fine' assinados• a elevada presença de V Exa 
expor e requerer o seguinte: 

Que, o Sr CARLOS ROB�O DOS SANTOS � ijarte 1nt�grante do feito 
e, sendo o mesmo ocupante da re_ferida area por longos anos e n_!! 
le edificado e plantado. 

Assim sendo, impertinente é a peti
ção dos Autores de fls ,3481 posto qne, visa tão somentf confun
dir este Ju!zo; uma vez que o mesmo ja se manifestara as folhas 
281 e, apenas por um lapso de seus patronos não acostou aos au
tos o ins trumento elgal e que� requer neste ato. 

Por fim, requer, a citação do mesmo 
à Rua Jerusalsri n2 54- Bairro Jardim Dimas Filho, na forma do v
tigo 2llt- e, deterimm do V. Exa., .. que os autores e11endem a inic.! 
al, fazendo constar a determinaçao do artigo 282-rr, todos do 
Código de Processo CiVil. 

Nestes Têrmos, 
Espera Deferimento. 
Nova Iguaçu, em o; de maio de 1989. 

AFS/05'89 
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ESTADO DO RIO r': JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA 
JU(ZO DE DIREITO 

AUDIÊfjCIA DE._ lllSTRUÇ_ÃO E JULGAMEfJTO 

Processo n'? l 7 9 6 3 

Ação 

Autor(es) 

Remntegraçêu de Posse 

Cia Resende de Participações 

Advogado Carlos Henrique í;lagalães Marques -OAB 1571 

Réu(s) Jos� Harcus Azevedo Berandr ,digo Bernardo e outros 

• 
Advogado Anadir Farias dos Santos -41 185 e Georgina Calixto 

40 817 
Juízo de Direito , 

da 4ª V.Civel de N.Iguaçu 

Em 22 de outubro de 19 90 , na sal .. d� c.�diênci.d.. Je;,t. Juí;...:, i,�ran.{

o MM. Juiz, Dr. ALlRIO uONÇALVC:S DE CARVALHO f Lt-lO

I 

, à hora miifcc1da, realizou-se a aucLênda--de 

instrução e julgamento designaàa nestes autos. Ao pregão� JS adv� _2c...os acima nencion2 -
cs, representanoo as partes • Propos�a a �untativa Ge concilia 

�'à:> foi a mesma rejeitoa pelas partes. AdEKTA A AUDIÊNCIA,foram

. ... 
, 

ouaidé\S tres testemunhas arrolaoas pela autora.Dura;· Apos o de -

_.::) • ..Jnto dã terceira testemunha o advogado da autora alegando que 

,_uve equioo co no registro da fala Gessa tes�emunha o que diz 
n 

I�SJeito � j� existêncici de invasores no momento dacompra e ven-

.é eequereu a respettivareti ficação, o que foiinueferico peloJuÍ

zo tendo em vista o prjncipio da preclusão.Em razão do inceferi

P.nto o aàvº. interpôs agravo retioo.Em seguica,foram ouvicas tr�s 

��� 2munhas arroladas pelos réus,s�ndu ,ue c_rante a oitiva da 5e-
s�naa testemunha inoefiu o Juízo uma �er§.nta ralati�a � difirencia

�DO pela testemunha da área Dimas Filho ea ársa ocupada,ApÓs o que, 

-ncerrada a instrução os debates orais foram substituídos por me
.,oriais compprazos sucessivos de quinze dias, a contar da presen

Le. Nada mais havendo encerro o presente,que depois de lido e acha 
�a co,digo, 

, 
comum ., Encerr, digo, 

-
pod90àoos autos sair o prazo f3 nao 

'-º \_ \ 
\ / ·.,,./

./ 

//J !:.:l!:r-651 • i 513 .. N':', 
_fo.,,. __ 

.__ 



pooCR JUDICIÁRIO 

o 

e lJ 

,\·IL... 

/ :.,3� 651 -0292 

3 

.
. 1,2t

. { 1 �- _: 

• AuTC0 CO1'1 C:_tY'0S f C' M. M.

D
-� I' P"7 /)'/,..- • ,-. / .._ ,{{ 

•,'\ V ,./. ·i(-•·,1.,',..{ G <".f.L� .C·.U ... Y-?. ....
• l 

EM j/ "'. /C . 19 qc.

-- ESCRIVÃO··-----·····--·-··--·-··-·· 

...__ _______________ .� .... 

l, \-\-.:-- -----.. 

j J 

�(. . � :1> � 
i 
\J . l 

1 LÀ...l 
.... \.. .. l .... -

( 

.l. '--- ........ � �� •\ '- ,,'-

c-v--y
"''" \_e '-: 

1 .-
l� 

.>-

, 
\j _:\

J) \ • '°"\. \-, "--� 

( 

,"\..l - . ,.) 

/)<.. 

/ 

f \-: \ -� 
'\ ...

.\... __ ., ' .. 

( 

\•. e-''--� "\.o i.: - ..., 

\�, '\,,� '-- "' 

.... l ! I ..,...., � "-

,\... v-c '\ .�� 1...\,->��-
I....'-

\-.lq 
l ·l.' . ,'-'· 1'

' . ., 
l' \.. -

\ 

\.. _· 

� 

'- ·"'" 1.... '-

ú \� . \, ... ,\..J
. \

-! 

') 1 / 

,:.::·"'-� .. - : 
_.,_ ,...., ,, . c.../L�

.. ,

e:� .--=0 ÔuE-" , -;-- ··· - ,- - -

• • . .....L • .J'.:.. ••. :' \ , • ,., • r1 _;:.-· - - • ---

/" / • .1 

• ,. --··-·'··--· ,Y; ..,,..,e 1 

, - - -. \ '/' . . , - 'f/_, 1 
1 1 

1 .:. - · ·-:-.... .1.. : l ,:- / ' í1r I �- · �- · 1

/ -, 
" · v!· C., / [ ,; r; 

.., - \.. �-:- ... .. 
• - e.. 

·'1 , 
• ) /..:; 

. • ! 

., , '(. , .-, • 1./ J .• - ·,. ,. : : • l

1 _,,.,.... , •. I ) /) �./: ' . ) · , , _. · ,', ·· ! ) I I 'Jr,,L. ! 

/ 
. ·- ,, ('. ' L;.;,.'1:· • ... ··-

j 

---·--······· .. •. • - 1. , • { /._- '·- /,, 
• r --� 

E!':.�í.l,."'O . :-, .. ! · �I •'{_ / ': C'

�-- - -- _ _.! 

--

\· ( \ -

-L 1 

( __ ;? 



; � 1
11 magalhães marques. 3d,ogados

·.1E: outubro _9e 1987. De fato, este MM. Juízo poderâ con�

. : ., r pela simples análise das notas fiscais carreadas pa

. os autos que os SUPLICADOS COMPRARAM OS MATERIAIS DE

\STRUÇÃO EM SETEMBRO PARA ESBULHAR A POSSE DA SUPLICADA 

ouTRUBRO DE 1987.

3. Os SUPLICADOS seguem em manifesta contradição 

,· 1 nn.:indo que alguns moradores adquiriram lotes de uma "im-9.

1 

�:iria fantasma " e os possuem por período superior a 15

tlll s, sem, no entanto , fazer a prova de sua respectiva lo

� 1.i=ação na área de propriedade da SUPLICA�TE e muito me-

10r fizeram prova de domínio . 

Ora, a manifestação do poder público , a prova 

testemunhal, a confissão da ocupação e da data das efeti -

s construções por parte dos SUPLICADOS, bem como a farta 

Jocumentação apresentada pela SUPLICANTE, :tudo .is.t o cone o!_

rc para a elucidação dos fatos e c-larafica a aplicação do

direito . 

• 
A peça de contestória constituo-se em verdadei

r1 confissão expresa do esbulho praticado pelos SUPLICADOS.

Ademais, data venia os SUPLICADOS parecem des-

1.onnc:cer inteiramente o instituto de reintegração de posse,

t 3 legislação adj etiva pertinente. 

Argumentam que de fato esbulharam mas que o cs

,1110 é antigo (apesar de provarem o contrário ), e ao fi -

,1 requerem a improced�ncia da ação, como se a proteção

�scss5ri a tivesse efeitos exclusivamente em relação ao 

;:�ui.d or por perío do inferior a c1no e dia 

- e
!)

Ora, uma vez negada a expedição do mandado

de posse liminar em r. despacho de fls. 

//_ -

(,.."'---/ . 

de 
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,. e.:.. tLO� ).Wll2'.1'.l.O DOS SA�STOS E OUTRos, 
�cd.r;s j 3. r1ff1iç�·--::B:it0. 1dcnt1ficados e 4.wlllf1 cados na peça contes
tat0�1&, _vem a elevada preacn�a de v •. J.:Xa., por seus procuradores 
conhtituidos , .. u, fine 1 as.dnados, informar e requerer o seguintes

-Bm A•1d.ienr.::ie- Pnterio't"r 21 jun 90, oB ilustres Patronos do autor
pe�ie:J.onou 3 est.e Juízo o e.ctiamento da audição das testemunhas,
de�uncianuo da impo$sibilidate de comparecimento uma vez que as
tes,ewu.,<'lhas soí1·eram a.t1eaças, case comparecessem em J"uízo pres-

Ast:tm, colocando em dÚvid" aquela a$
sertiva e, sobretuào, por não cer e nem se �dm1t1r ta.is oompoi;
tm:1dntos ria11u�l.es co.1 os quais vre.stemos t:t.$�e$�or,m?eí'lto pedago
gico-� L.rÍJ.i1.;o-soc-:1..a.1t a Aasoci�ção d.e f-!�:rn.dor�s do Jardim D1mas 
1' .. Ll.hc -o:1úe loc2li;.,a-se a ocupação ora em litígio-, comRareceu, 
e� Comis�ão. n°s rêsidêncies das tc�temuw��s.- que, em sintese A 
1' i!'Ui:').l'á.m! � 

1. �W�H{'J NA.RC:SLINO - Que, por ser empregado d0 proprj
e .:;ario das terras, prefere ficar!neutro quanto à com
parecer p'3rruite a CD..1Paz e em J"u· zo, para prestar d!.
poimento.

2. MINEOL Je>lo DOS SANTOS - Alega.' problemas de saúde RJ.
ra loçoaover-se e, se forçado a comparecer em Juízo•
o fara sem quaisquer parcialidade.

Isto p�stot tamos documento daque-
- la Associação de Moradores, para a ap ação de V. 

Nestes têr 
Espera Der 
Nova Igu 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA de Nova Iguaçu 
JIJl'ZO DE DIREITO da 4� Vara t,;ivcl 

AUDIÊi,CIA DE HJSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Processo n� l 7 • 96 3

Ação - Rai�jagração do Posse

Autor(es) 
'· 

- CIA RESENDE DE PARTfCIPAÇOE�

/ 

Advogado 

rt. Réu(s) -

- Carlos Henrique Magalhães Marques -OAB 1571 

José Marcus Azevede Bernardo e outres 

Advogado - f ernan do dos 5 antci s - O AB 55 • 20 5 

Juízo de Direito da Quarta Vara C!vel 

21 J
_
·unhc 90 Em de J de 19 , na ,sala de audiências deste Juízo, perante. 

o MM. Juiz, Dr. ALI RIO· G&N-ç-AL-VES DE CARVALHO FILHO

, à hora marcada, realizou-se a audiência de 

instrução e julgamento designada nestes autos. Ao pregão, rc::,pondoram aspartes aciraa, 
.... 

por Geus advogados, acima mencionados, bem como o preposto da 
( 

A 

.c�presa autora. ABERTA A AUD�ENCIA, pe�â ordem, pediu � pala�
vra o adbogado dos autorcs,digo, da autora, que requ�reu o ad1a

��nta da presente, tehdo em vista que duas das suas testemunhas 
-

nao comparecoram �or se sentirem ameaçadas.Diante disso,o Juiz , 
, , passou a palavra ao adbo�ados dos reus, que tambem requereu o

adiamento par motivo da nio comp.receimetn , digo, compareci -

menta de algumas de suas testcnunhas.Pelo Juiz foi exarado o 

seguinte despacho: 1.- Tendo em vista que ambas as partes têm in 

tcresse.no adiamento ,d�firo os pedidos designando o dia lQ· de 

agosto de 1990 , �s 14,00 h , para a su� realizaçio,consid�ran-

do desde logo intimadas as partes.2.- As partes t;� ci;ncia de 
quo as testemunhas deveria comparecer ao novo ato"', inôependente 
mente de intimações.Nada m�is h-vendo,encerro o presente, que d� 

pois de lido e achado c8nfor�c,v�i devidamente assinado.Eu, TJJ, 
d datilografei. E Eu, Escriv�o , o subscrevo. 

1.L 
7535-651-1513 N? l 



CARTA DE PREPOSIÇÃO 

Cia Resendense de Participações SaA., na for 

ma de seus estatutos legais e por seu representante legal nomeia, 

constituí e credencia como.seu representante e preposto o Dr. 

CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA SCHIPHORST, brasileiro, solteiro, seu 

gerente administrativo, OAB-RJ 64179 e CPF SSj.872.657-49, oara 

atuar e praticar todos os atos na forma da lei em defesa dos in

teresses da empresa, responsabil Ízando-se esta oelas declaraç�es 

por este prestadas. 

Resende-RJ, 20 de junho de l990�
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12�� ESTADO DO RIO 
_
DE JANEIRO 

PODER JUDICIARIO 
. 

JU1ZO DE DIREITO DA 4a. VARA C1VEL DA COMARCA DE NOVA IGUAÇU. 

pROCESSO N2 l7.96J/88. 

l -

S_E_N_T_E_N_Ç_A 

V i a t o s 
- - - - -

e_t_c. 

COMPANHIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇCES, a� 

diada à Av. Graça Aranha, n2 326, Centro, lllunicipio do Rio de 
Janeiro, neste Estado, inscrita no e.a.e. sob o n2 29930641/ 
10001-27, ajuizou a presente AÇIO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em 
1 face de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA, JOSE 

W!RCO AZEVEDO BERNARDO, HELDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA e o!!_ 
;,ros, objetivando terrenos contiguos que aparecem descritos na ..... 
peça vestibular, e tendo em vista os fatos e os fundamentos � 

1 nunciados na referida inicial de fla. 02/06, que veio instru.!,

I
da oom a prooura.ção �e fls. cn e oom os documentos de fls. 08/

126, bem como com as fotografia& de fla. Z//40 e, ainda, com a 
planta de fls. 41. 
2 - Coa o despacho inicial, e Juízo designou a 
audiência de justificação prévia, ordenando a citação dos Réus

e de.maia ocupantes (fls� 02). 

:;- Aa fls. 45/46, apareoe petição da Autora 
;com a indicação de sua.a testemunhas. 

14 - Com a petição de fls. 47, a Autora rei t� 

rou o pedido de deferiaento da liminar, tendo o Juízo determ! 
nado que se aguardasse a audiência de justificação, na ocasião 
acostou-se ao�_Wltos o documento de fls. 48.

5 - Os mandados de citações expedidos,aparecem 
às fls. 50/52, t ·mdo se efetivado as ci te.ções de diversas pe_!! 
soaa, conforme faz oerto a certidão de fls. 53/54, o mesmo � 
través da certidão de fls. 56.
6 - Na data designada, realizou-se a audiência 
de

(\
justificação, tendo se ouvido 

�1� .. .Js,J -0291 
( \. \.) 

todas as test�munbas arrola 

.. 
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' 

pela Autora. O Juiz indeferiu a liminar, tudo de conformidadcom a assentada de fls. 61. 
7 -· As fle. 62/6J, aparece petição da Autora solicitando autorização para a colocação no local de guardas desegurança, a fim de evitar novas invasões, o que foi deferidopelo Juízo. 

B - As fls. 69/73, surge a contestação deduzidapor JOSE MARCUS AZEV1IDO BERBARDO e por mais 23 (vinte e três}Réus, que veio instruida) aom as procurações de fls. 74n5 eos dooumeritos de fls. 76/100, oom a procuração de fls. 101, ainda, com oa documentos de fls. 102/116, e também coa a proc ração de fls. 117, vindo ainda, os documentos de fls. 118/124.acompanhaóos 1 da procuração de fls. 125 e doa documento& de126/155. �copladoa1 à procuração de fls. 156, segulda dos mentoa de fla. 157/167, colados/à procuração de fls. 168, os documentos de fls. 169/17J, alinhados 1 à procuxayão de fle�174, com os documentos de fls. 175/186. vinculados à procuraçãode fls. 187 com os documentos de fls. 188/J.,96, subordinados Iprocuração d.e tls. 197 que veio com os documentos de ns. 20J, acoplados/à procuração àe fls. 204 e mais aos documentode fls. 205/209 e, ainda, à procuração de fls. 210 com os mentos de fls. 211/216. seguidos da proouração-de fls. 2J.7, ooos documentos de fls. 218/224, sucedidos1pela procuração fls. 225 com os documentos de fls. 226/2Z1. bem como pela pro ração de fls. 228. com os documentos de fls. 229/234, filiados/procuração de fls. 235 que veio com os documentos de fls. 236246. seguindo-ae 1
a procuração de fla. 247 e documentos de 248/258. segui.ndo�a& d&-p-recuração de ria. 259, com os documtos de fls. 260/270, havendo se encerra.do o primeiro volumeee realizado�a abertura do segundo.

9 - Com o arrazoado de fls. 276/280, a EmpreAutora manifestou-se em réplica.
10 - As fls. 281, surge pet1ção_�e um doa Réus.aoostando laos autos a procuração.de fls. 282 e oa documentos d

7535-051��1 
. --
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fl&• 283/289 e, ainda, a procuração de fls. 290, bem oomo os

õoc\Ullen.tos de fls. 291/295- seguidos da procuração de ns. 296 

, dos documentos de fls. 297/306, seguindo-se a proouração de 

flS• 307 e oa documentos de fls. 308/309, seguidos da procu� 

ç.ão de fls. 310 e dos docum.entos de fls. 311/312, seguidoa,por 

sua vez, da procuração de fls. JlJ e dos documentos de fls. 
1µ4/J20, aooplados à procuração de fls. 321, que veio com os 

documentos de fls. 322/326 e, ainda, com a procuração de fls. 
J27, que veio oom os documentos de fls. 328/3Yl, o que deu or! 
gem ao despacho de fls. 338. 

ll - Cumprindo o despacho de fls. 338, manife!! 
tou-se a Autora às fls. 339/340.

12 - Com o despacho de fls. >4l-, determinou o 
Juizo que as Partes espeoifioassem as provas, o que provocou a 
intervenção da Autora ( fls. 342), tendo o Juízo exarado o de,! 
pacho de ns. 34J. 

l} - As fla. 344/345, aparece arrazoado da Aut�
ra noticiando a decisão proferida no agravo de instruaenio em
apenso e requerendo o julgamento antecipado da lide.
14 - Cuaprindo o despacho de fla. 343, a Autora 
manifestou-se às fls. 348, o que deu origem ao despacho de 
fls. 349 e à intervenção dos Ráus às fls. 350, ocasião em que 
se acostaram aos autos a procuração de fls. J5l, que veio coa 
os documentos de fls. 352/355, o que deu origem ao despacho de 
fls. 356. 

Cumprindo o despacho de fls. 356, aanife� 15 -

tou-ae a Autora às fls. 357, o mesmo fazendo os Réus às_ fls. 
358. 
16 - O saneador que permaneceu irreoorrido, e� 
tando precluso, aparece estampado às fls. 359.

17 - A audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, foi designada para o dia 21 de junho de 1990, às 
14:00 horas-�Ils. 360 verso). 
18 -

141 .. 
A Autora com a petição de fls. 361/362, ia 

,_ ... .:-

/., 
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4icou o rol de testemunhas, ocasião em que se acostou aoa ªE 
t,os a carta de fls. 363. 

19 - Na data designada não se realizou a audiê�

eia de conciliação, instrução e julgamento, que foi remarcada 

,para o dia 01 àe agosto de 1990, às 14:00 horas {fls. 364). 

20 - Em razão de intervenção àoa Réus ( ns.366) 

que veio com o documento de fls. J67, o Juízo exarou o desp� 

oh.o de fls. }68. 

21 - Conforme faz oerto a c ertidão de fls. 365, 

a audiência de conoiliação, instru9ão e julgamento, foi red!. 

signeda para o dia 22 de outubro de 1990, às 14:00 horas • .. 
22 - ?ia data designada realizou-se a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, na  qual proposta a te� 

t.ativa de conciliação, foi a aesm.a rejeitada. Foram ouvidas 

três testemunha.a arroladas pela Autora (fls. )69/371), havendo 

a interposição de agravo retido. Foram ouvidas três testema 

nb.aa arroladas pelos Réus (fls. Y/2/,"S/4). Enoerrada a instr,E 

ção, os debates orais foram substitu.ídos por memoriais, 

de conformidade com a assentada. de fls. 375/Y/5 verso. 

tudo 

23 O memorial da Empresa Autora io aparece e,! 

tampado às fls. Y/8/-,Sl, o mesmo ocorrendo com o dos réus {fls. 

382/J84). 

24 - Em apenso, agravo de instrumento, já. deC!,_ 

dido pela Quarta Câmara do E. Tribunal de Alçada Cível. 

D E C I D O.------

Tratam os auto2 de ação de reintegração de 

posse de !º..!"�nov�, em que realizada a audiência de juatifiC!, 

ção prévia, o Ju.ízo indeferiu a liminar. 

Assim, é conveniente destacar que. em I'!. 

zão da natureza da ação ajuizada, o que prevalece nesse feito, 

é o chamado Juízo Possessório, vale dizer, o Juízo de Prova da 
, 

.. 

posse, o qual se oaraoteriza pela dispensa de exibição do tit! 

·,



.. 

·- t. 

;> 

• 

ESTADO DO A10
_

DE JANEIRO 

PODER JUDIClARIO 

1 ãe domínio.

- 05 -

Do desenvolvido, fica desde logo,eselareo! 

; que, em não se tratando de�, só interessa ao 
.,Jzo o exame da posse e da respeotiva lesão possessdría. 

Nesse aspecto, não se pode esquecer, que é 
.esbu.lho a lesão possessória mais grave. Consiste em injus� 

�nte ou indevidamente manter afastado o possuidor da coisa PC!! 
;11ida. E um ato de espoliação, que pode ser parcial ou total.

Feitas essas oonsidera.ções, á de se ave� 
Jar, que em razão do pedido formulado, cabe à Autora fazer a 

Jl'ova: 
da sua posse. 

do alegado esbulho. 

Nessa üireçãc, cabe examinar o 
- 1robat.ório dominante zws autoa.

conjunto 

. e ... 

Nesse quadro probatório, é conveniente a� 
sina.lar, que, se por um la.do, a prova testemunhal produzida d� 
rant.e a audiência de justificação (fls. 5'8/60), causava dávÃ_ 
áas no que conoerne à data da. lesão possess6ria, de outro lado,

não os.usava qualquer dúvida no que concerne a existência dai� 
vasão, já caracterizando, portanto o esbu.lho.

--

- -
Realizada a audiência de justificação pr! 

via, o processo tramitou normal.mente e, durante a audiência de 
ooncíiiação, instrução e julgam.ente>, novas provas foram · prod!! 
tidas, demonstrando todas elas a ocorrência das invasõee. 

Nessa rota, a testemunha de fls. 3 9 o.e 

monstrou claramente que: 
_ "NA AREA HAVIA UM BARRACO DESTINADO AO V! -----

-----

----

�--

GIA" ( fls. J69); 

ªQUE OS INVASORES DESCRITOS NA INICIAL N10 
MAIS SE ENCOtITRAM NO'INOVEL� (fls. 369);

ºQUE HA PE�.A:NE!ITE TROCA DE INVASORES" (fls. 

369). -· . --
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A ""4liae deaae àepoieento, •ostraºº•ª"" 

io a téCJ>J. 0• • 

-

Q usaaa Peloa 1nvaaores de terz-a8• 

. Dentro deasa direção, Ver1r1ca-ae que a 

�i.-.. leva de invasores, é fl.lbat1tll.ida Por outra, e, asa1..,

JBJ. .,...ente• <>011 a ev1 à eo te i n te,,ção de t,,,.11.l t11ar a "dio.in1 a

io da Justiça.

-
Dentro <ieaaea Par4Jlletroa, não n08 Pareee

U, Que Pessoas BilllJ>lea e h""'-ildea, Seja,,,_ Oapazea de ª""ta

e executar liJDa tão intei.1.-nte tát•- à 1 - -

• 
o� 

, _ 
e ZlVaaoe.,, CUja

�gia r.1ne..z, aérá a "-le81l.ção de que a c01..,. .íll.1,;ada ao

1ere1to3 entre as Partes, vale dizer, entre aqueles que

•r1g1Dar1a,,,_ente Citados, e sendo pe,.,.,,_nente11ente aubat; 

Por º"troa, ro,,.!Uldo--se ..., Oiclo l'Otatt...., àe iOVaao.re�

ldo--se ªatea da 001,.,. Jll.16ada. E.. verdade, Paira,.do sobre esta Bit11açã0

l•tir um oérebro Pensante, º.l"iador de ""8 eat.ratégte r1 

iJet1 va...do, ea iU t.1..., ai,,uiae, � .1.apeci.ir a er.1C>l!c1a �lia •ea ... linha, o ª"8oie doa d<lllaJ.a depo1 

1�ci.ica 91le as in-...sõea 1"1c1are..--se ea l91J7. -
• Do desenvolvido, destaca-ee que a Prove 

0

�da Pela Autora de11onstrou .ioequ1 vocame,,te a ªªraet;

•• invaaõea e do eab o. 
-

____ 7Jlee�o;uttrr�o -lado, a prova ora1 Produzida 

intesraiae,.ts ·a e..-1atêo01.,_ das invaaõea

I 

•ove VIu GENTE 111VAD111Do E TA,mBM ll&sor.VJ;;u

lll'VADIR• ( fla. 372); 

. � - __ 

"QUE OS 111VASORis SÉ UNIRA./1/ E FIZERA>! 11JiJA 

ESI>ecrE DE COl{Is_flXo• ( fls. 172);"QIJE QUAJIDo cm:coâ� AREA JA HAVIA UMA

j 
,,I -

. f 

llISs.to ORGANIZADA• ( f"ls. Yl2) 1 
co 

·_j./

!_ 
r 

I 

., 

I 

I 
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Por sua vez, o depoimento da. testemunha de 

1s. Yl3 segue na mesma direção: 

ttQUE NO LOCAL ONDE RESIDE, O DEPOENTE E1! 

TROU SEM AUTORIZAÇÃO DE NINGUDª (fls.373);

'*QUE HAVIA NA REGIÃO 0N MUTIRlOn (fls.373) . 

nQUE O PESSOAL ESTAVA NO MAIOR SUFOCOq (fls. 

J73); 

"QUE DE INICIO OS INVASORES USAVAM· APEr>LAS 

BARRACOS DE LORA" (fls. 373). -

Na mesma linha, a prova oral de fla. Y/4, 

,onfirma e ratifica a caracterização das invasões e do esbulho. 

De todo o delineado, é de se observar� por 

,portunà e importante, que tambéa a posse anterior da Autora 

restoucoomprovada. 

?anio é verdade, que o testemunho de fls. 

�9 foi suficientemente claro ao esclarecer a existência aa 

1r-ea tle um barraco destinado ao vigia. 
E ainó.a, de se destacar, a existência de 

iuaa áreas, a saber: a área invadida e a área ·oonheoida por· 

�imas Filho (fls. 370). 

Além disso, merece acrescentar que, no C!. 

� em tela, não vale arguillentar coa a regra dos limites subJ� 
U.vos da coisa ju.l.ga.da, porque esta existe para garantir a boa

1dministração da justiça e não para fraudá-la.

Ademais, , de se ressaltar que a ingenuid� 

!e demonstrada pelas testemunha.a dos Réus, elas também invas�
raa, â suf'iciente, por si só, para índiear, não só, terem sido.

�s mesmos fantoches dos estrategistas e mentores das invasões,

�no ainda, estarem motivados por estado de necessidade, o que
!d�ntifica a boa fé.

Nestas oondições, em decorrência da boa fé, 

teconheço em favor doa Réus o direito de retenção das benfeit� 

l"iae até à indenização. 
� 

':.t:,1� 
/ ' 

V 
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pre 
-

Em tudo por tudo, merece prevaleoer a
destacand9 que o mandado de reintegração de posse

_.:á incidência sobre a área oonheoida como "Dimas Pilho", a 
em razão de àeamembramento encontra-se fora dos limites 

área invadida. 

não 

Por derradeiro, tendo em viste a rotatív! 

�e das invasões, é de se destacar que o mandado de reinteg� 

� incidirá sobre todos aqueles que forea encontrados na área 

que o contrário, impediria a administração da ju� 

�a, fortalecendo a estratégia doa que desejam enfraquecê-la. 

Em face do exposto e pelo que consta dos 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e determino a expedição do 

de reintegração de posse, ressalvando-se o direito de 

-e..nção das benfeitorias, que serão avaliadas llB. fase exeouté

e em honorário& advocatícios por estarem

Deixo de condenar os Réus nas custas prg_ 

garantidos 
gratuidade de justiça.

P. R. I. 

li 

NOVA IGUAÇU. 11 de DEZRMBR �..____
1, . 

AL;��OGON�ÂLVES DEQA�VÂIJiOFI 
Juiz de Direi to 

.. 

· f }11ecentos 
� 

7 C/ ;; , e , 
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lllagaihães marques, 8dvogados

,,, . 

...

r 

..
.. · 

EXi\0. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 49 \!AR/\ CIVEL- DA. CDMARCA DE NOVA
IGUAÇU. ,' 

"\ 

,,' l. . ,,

Proc. 17963

CIA RESENDENSE DE PARTICIPAÇÕES, nos autos da AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE que promove em face de CARLOS ROBERTO OOS SAN

TOS, JOS.E CARL0s BATISTA, JOS:S MARCO AZEVEDJ BERi\:•\RI)(), HELDER EVAN�
LISTA DE OLIVEIRA E OUTROS, processo n9 17963, vem. respeitosamente,
a presença de V.Exa, para reiterar e confinnar o rol de testemunhas
apresentado ao ensejo da justificação prévia, as quais deverão comp�
recer, independentemente de intimação, à audiência de instrução de-

•
signada para o próximo dia 21 do corrente, às 14: 00 horas:

MANOEL JOÃO OOS SANTOS, português, casado, aposentado
residente e domiciliado à Av. Joaquim da Costa Lima 
1764, sobrado, Belford Roxo, Nova Iguaçu.

RUFINO MARCELINO, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente e domiciliado à Rua Boa Vista 1195, Belford
Roxo, Nova Iguaçu.

MAGALHÃES MARQUES 
Advogados 

Av. Presidente Vargas, 446 
169 andar - conj. 1604 • Centro 

20.091 - Rio de Janeiro, RJ 

, 1 

•'/ 
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Primeira TesLemunha dos autor: -RUFINO MARCELINO, brasileiro 
' 

casado,pedreiro, res. a R.Boavista, 1195 - B.Roxo - (Vilar l�o -

vo)l a�sina o nome • 1NQUIRIDO UISSE: que o uepo�nte é preposto 
, 

, - , 
da empresa re;que a sua atri�uiçao e a de tomar contar dos lo -

tes descritos na inicial de , digo , e situado na an/4tiga Es

trada da Smlidão, em Belford Roxo;que trabalha no local como ' 
,

vigia ha cerca de 05 anos;que os lotes estavam cercados somen-

te na frente da estrada;que o depoente não mora nos lotas aes

critos na inioial;que o depoente reside na Estrada sa Solidão ' 

em lotes que não pertencem� autora;que a resid�ncia do depoen

te fica em frente aos lotes ·objeto da ação;que ô depoente r�si

de h� cerca de dois minutos dQs aludidos otes;que quando che -

gou para tumar conta dos lotes Jhá cerca de cinco anos não ha -
� , , 

via nos mesmos culturas agr1.colas nem ��ates frutiferas;que o
---

depoente roçou a área acabando com matagais e fez elgumas peque 
- - , 

nas plantaçoes;que a funçao do depoente e a de olhar e tornar

conta;que na área navia um barraco de$tinado ao vigia;que o de-
- , � 

poente nao usavG este barra�o por tbr sua propria residenc1a; 
n 

-

que os invasores descritos na ini�ial nao mais se encGntram no
� - - �- - ----_,, 
imóvel; r..,ue ,� uma per,ilanente troca de invcsores ;�a..ê.2._ -

r�o�alguns ba_pr��s; que os invasor,�s com 

o apoio ae uma oetermi�ada Associação realizaram a marcaçÕ�s de

l0tes na �rea;que u�as marca;3es eram maiores e outras raenores; 

que não sobe oizer o oome oessa Associação;que foi ameaçado por 

novos invasoras para não vir a J izo depor .Dada a palavra ao 
u - , 

Adv º . do autora foi pergL-ntado : 11 que nao sabe dizer se os r�t>
"· , 

nominados na inicial continuam na area;que hª bastantes invaso-

restque é muito dificil a identificaçãa nesses invasores;que as 

invasÕt:s começaram a ucorrer mais ou menos em outu..;ro de 191:37;' 

4ue conheceu Manoel Gnacio�que Manoel era oono dos lotes descri 

tos na inicial;que na região eciste uma irea chamada Dimas F1l

no;que os lot&s da int�ial estão foram , digo, fora da áera oa 

inicial;,charnada Dimas Filho;que a Dimas Filho vinha sendo ocu-
, j 

pado mui to antes oe 1987 ;Dada a palavr,. ao Advº. dos réus foi per 
.,., 

9;:ntado : 11 que não s be oizer os nomes d ... s ruas sxistt:1ntes;qu2 
nao 

7535-651-0253 



que nao etitá a µar das Ruas f-1oraes e Castro e Dimas Filho; 

que conhece a R. Joaquim da Losta Lima;que essa Rua passa 

no meio dos lotef da autora;que as cercam ficavam de frente 

para a R. Joquim da Costa Lima;que havia uma cerca na dire-

ção d� subida do morro;que quando 
, estava destru1da;que a cerca que 

lá cne gou esta cerca já

encontrou -em pé estava de 

frente para a R. Jo�quim da Costa 
-

Lima;que o depoente nao 

t�m condiç�es de olnaI a� fot�1r�ri�s µarque� doente de 

uma vista , enxer�a__m__al e não usa Ócul�s;que nos lotes da 

autora havia um barracão que era destinado ao vigia;que 
" n 

fezr registro das ameaças para não arranjar confusão;que 

não sabe dizer e identificar as paeasaos que o ameaçaram 

-

ao 

,.. , 
porque sao pessoas ovas na area ; que o depoente •continua 

sendo vigia da a. tora;q" Nada mais havendo, encerro o pre -

sente, que depois de lido e achado conforme, viadevidamente 

assiaado .Eu, TJJ o datilo�rafei. Eu, 

Escrivão o subscr�vo. 

_, 
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Juiz de Direito 
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ESTADO DO AIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

P.17 963

Segunda Testemunha da autora - MANUEL JU'AO DuS SANTOS,por -

tuguês, casado, aposentado, residente� R. Av. Joaquim da 

Costa lima, 1764 - Belford Roxo, alfabétizado. �NWUIKIDO uISSE: 

que conhece os lotes do autor;que o aepoente conhece esses lo-
, 

tes porque e residente na Av. Joaquim da costa Lima;que reside 
. - , 

na reg1ao ha cerca de 28 anos;que quando conheceu os lotes e-

les eram cercados;que 

quim da Costa lima j� 

a cerca que ficava em frente� Av. Jo -

foi derrubada;que não 
r, 

s be dizer quem 1 

derrubou a cerca;que atLalmente os lotes eram vigiados 
0
or 

fino Marcelino;que na µarte alta da irea houve uma invasão 

Ru

, , , ,.., 

que laja ha muitas casas;que essa invasao ocorreu em meados' 
, , 

de 1987;que a area invadida e area conhecida como Dimas Filho 

são �reas diferentes;que a Av. Joquim daCosta lima passa em 

frente a Av. Joaquim da Costa lima;,diqo, aos iates; que a 

parte dds lotes em frente �Avenida não foi 1nvadida;qLe a in-

vasao co , digo, ocorreu apenas na� partes altasi;que asfoto-
-- --

grafias exibidas pelo Juiz e situadas as fls. 27/40 dizem res-

µeito as p�rtes dos lotes que fot invcidida;que nos fGndns dos 

lotes eéistia um o.arrace para os vigies morar;qLe conneceu .-la 

noel Gancio Gonçalves;que os lotes Gesc:itos na inicial j� pe� 

tenceram a ê.sse r·1aneo,digo, f1anoel;Dada a a;Jal ,digo, palavra 

ao Adv º. da autora , foi perguntado: 11 quen� muitos invasores' 

na �rea;que não sabe dizer se existe uma rutatividade de inva

sores;que 1� deve ter mais de quarenta casas 11 • ;Dada a �alavra 

ao adv9 . dos réus foi perguntado : 11 que dentre o� invasor8s 

conhece cer�a de quatro 

nhecida pelo apelido de 

Q.icados na· i ici_l�, digo

pessoas;qLe uma dessas pessoas e co -
11pardola 11 ;� não connece os ncmes in

, inicial ;que o 11 ParaoL:: 11 cn.., _ou em 
- . , 

meados ee 1987;que nao sabe dizer se ha ru2s cr�3nizades oen-

tro dos lotes;que nio s�be dize, se os invasorus di\iu1r�� a 

area em lotes'Nada mais havendo, encerro o presente, Gue Ob�uis 

de lido e GChado conforme, vai devidame�te aasiando.Eu, TJJ 

o datilografei. E eu, 

.'( (. ' ·- J J � z

7535-651-0253 

,es 

l \ '---- ----
Di\'e i to 

subscrevo. 
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PODER JUDICIARIO 

Depoimento dd TerceiraTestemu�ha da autora: SILVIO FERREIRA 

DA COSTA, brasileiro, casado, arquiteto, r�sidente e domicilia

do� R. Fa;enda Tr;s Pinheiros - Resende -Rio de �aneiro, alfa-

1 batizado. IN�UIRIDO DISSl:que conhece a antiga Estrada Solioão
, , 

e atual Joquim da Costa Lima ha muitos anos;que o depoente e e 

cunhado de Manoel Gancio Gonçalves, antigo propriet;rio da �rea 

ondR estão os lotes reclamados na inicial;que Dimas Fiino loteou 

uma �rea ; que Manoel Gancio Gonçalves era propriet�rio de uma� 

rea 1ocalizada em frente� Estrada da Soliaio e atual Joqquim da 

Costa Lima ;que Maneo, digo, Manoel aoquiriu alguns lotes de Di 
' , ,. 

mas Filho e incorporou esses lotes a sua area;quE em consequen -
, 

eia a area do lado esquerfo ficou séndo Dimas Filho e inteirame� 

te loteada enquanto o lado direito ficou pert�ncanoo a Manoel 

Gancio Gonçalves;gue os lotes adquiridos por Manoel ficavam np ' 

m�u;:o , a parte alta;que eram cinco ou seis lotes muito grandes; 

que h� cerca de tr�s anos alguns vizinhos comunicarm ao depoente 

para eles irem l� porque o sítio estava sendo invadido; que as 

Lercas j� naviam sido derrubadas;que em razão oisso o Oe�oente f 

foi ao distrito policial e pediu garantias para evitar inv�sões; 

que a Companhia R gsendende adquiriu a �r, digo a Liu Residência 

aqL, adquiriu as lotes a �rca já est�va 1.nvádida;Dada a �alav�a 

dü , ovo gado do ... autor , foi per gun ta do : 11 que as i n•J áS§O r so-

co r..-e r am no ano oe 1987; Daoc.. a apé ... \,ra ao Aov º . dos résu toi 

pergunatado; 11 que na é t-1oca em que t. .. mou conheci menta das inva

saes §oi até a éra ,oigc, área. que també, foi até ao Distrito 
A , # ,l, I 

Po1icial pedir rovidencias que que nesse epoca s_a havia aa a-
- ("'\ . - -

rea barracoes e �esquelteo ,esqueletos de construçoes;que naoha-
,. , 

via qualquer construç-ãQ terminada;que não entrou na area ; que
, , '"' -

viu tu o de longé;que e una area perigosa e ele na o iria en�rar 

... á.1v _c..a mais navenoc , é..ncerrro o presente, que aepois de lioo t:. 

achado conf'ur me vai devidamen te assiando.Eu, 

TJJ o 
, 

datilografei.E L, 

I L· � r. 
Ju 1. z
' 

--L.s_crivão o subscrevo. 
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E� ADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO Proc.17 963 

Depoimento da primeira Testemunha dos R�aa: JDSL DA 605TA PAI

VA, brasileiro, casado, desempregado, filh , digo, residente 

à R. PetropÓlis , 499 - Dimvs Filno - Belford Roxo. :que acga 

lócalizar-se os lotesda inicial no leo, digo, loternan,digo, lo 

teamento Dimas Filho;que nãoconhece os lotes descritos na ini 

cial;que descoohece a esKitência de invasões na ãrea;que o de 

poente ão paga aluguel na� aondeatuaímente reside ; que en-n 
trou no lote �ara morar; que dpois de ter entrado no lote le-

vantou uma construção;que n&o adquiriu esse lote;que viu gente 

invadindo e també� resolvew invadir;que os invasores se uniram 
, , - , 

e fizeram uma especie de comissao;que quando chegou aa area 

j� havia uuma comissco organizada pelo Sr. Francisco e pela fi 

na O.Neide'que em rzz ,digo, razão desses fatos o dep�ente in 
f\ , 

vadiu e fez um barraco; Deda a apalvra �o A9vº · dos esu, di 
, , . , , , , --

go. resu , resu ,digo, que Ja esta na 8reaha cerca oe tr�s a-

nsa; que �uando li ch�gou j� encontrou outros invcsoresfDada 

a palavf digo, palavre ao �Adv º . o� �ucora naoa perguntou.�a-

\, dê: mais navenuo, encerro o presern:t=,"- ;ue aepois oe lioo e ,_:..th;-

do conforme vai devidamente assinado. Eu, T�Jo d2tilosta-

f eiii, digo, da ti lo grafei Eu, 

7535-651-0253 

/ 

Escrivão o suDscrLvo. 
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í'ODLR JUDJr1ARIO 

, 
De 1JUirnento que prasta a segunda tesLarnunna:dos reus: �NTONiü 

THAJANU DH SILVA, brasileiro, casado, pedreiro, residente a k.
, 

Jerusale� nº 65 - Belford Roxo , assina o nome • INQUIRIDO UIS::

5 E: que atu alrnen te- não paga aluguel a ninguém; que ac as a aonde o

depoente mora é terreno de posse;que no local 
0

nde reside o de

poente entrou sem auorização de ni�gué�;que haviana região um 

mutirão;que o pessoal estavano maior sufoco;que como havia tarre 
, 

nos vaziod, os mesmos for�m invadioos ;que de inic o os invaso-

res usavam apen as barracos de lona;que qua, digo, como os donos 

não apareceram aos poucos foram feitas as construçÕes;que o iní

cio dessas invasões ocorreu h� cerca de qGatro anos;que não ha -
via orientação de qualquer grupo;que o pessoal necessitado se or 

ganizou sem a orientação de qualquer fru�o .Dadu a a�alavra ao 

adv2 dos r�us foi pegguntado : "que EjUando o depoente entrou na 

,_terra não havia qualquer construção

da auLora nada perg.ntou. Encerro o 

forme, devidamente assinado. Eu, 

Escrivão o subscrevo. 

pronta;Dada a palavra ao advº • 

presente, 1ido e achado con

TJJ o datilografei.E eu 

lt� 
l '

J '--- ( '" 

e� 
Juii de D1reito ,___ 
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:•(li l Fi JUDIClí ílfO 

, 

T�rceira Testemunhá dos reus - DELPHUS RUükIGUES DA SILVA, bra-

�il8iro, desquitado, funcion�rio p�blico rnuniciap, digo, muni

cipal , aposenLBdo, resioente � R.Morais e Castro, 59 - Piam -

B.Ro. o, 1vovalguaçu, INQUIRlliD DISSE: que conhece a a Av. Joaquim

da �osta Lirna;que rno�a ali perto na parte mais alta;que não pa -

ga alugusl;que a casa aonde o depoente mora foi por ele construí

da;que o terreno aonde a casa foi constru{da não foi comprado de
. 

, " ,__ 

n1ngue�;que na epoca nao sabia se o terreno tinha dono;que em ra

zão de uma enceente ficou na rua e como n�o tinha para onde ir

acabou entrando no terreno;que por ocasião da enchante o depoem

te perdeu tudo;que ele morava no bairro Babi que foi inundado;'

que nessa ocasião teve noticia dessas invasões e acabou parti

cipando delas; que isto oco�reu h� cerca de quatro anos aproKirna

damente';que no inicio da invasão não havia casas j� inteiramen

te feitas;que as cBsas form aconstruidas gradaivamente.Dada a p�

,ara ao Adv"'. dos réus foi perguntado: 11 que os invasores fizeram 
, � 

,,. , 

as suas proprias marca�aes e delimitaram as suõs areas;que atual 

mente a área tem atemdirnento dos Órgãos pÚblicos;que 1� tem 1uz, 

�gua e saneamemto; �ue não sabe dizer se houve desapropriação;que 

não saoe precisar o número de familias que ocupa a área;qLe aqui 

lo se transformou num grande bairro;que não sabe diz�D se o Est�do 

ou o Municipio pretende indenizr o propriet�rio da área. Deda a 

palavra oz Auv º •. da aut,çira nadc.perguntou.�aúa mais havenoo , 
cerro c presente , que dpois de lido e ãchado conforme, vai 

.�.---

ko.1 1

en-

c.:e-
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DAS PEÇAS E DOS PATOS PROCESSUAIS 
, "••• o juiz atendera aos fins sociais a 

' . que ela•se dirige e as exigenoias, d o 
bem comum." Lei de Intr ao OÓd Civil 

, A -

1 D Julgador, ja na audiencia de Justificaçao a posse dos 
, , 

reutS tornou-s" materia evidente, oristaluaa· e mesmo as tee-
,temunhaa ,da �utora, Sr llanoel J dos Salltos, ·atirma taxxati 

-

vaaente a presença dos ocupantes •residindo nds 1er-8nos� 
t una doze -12-,anos, maiq ou menos. E, na cc.i1tiauidade , dos 

1 depoimentos não Bôube identificar, ills 41 fotografias, os 
locais "principalmente onde se epoontram os 1errenos obje_ 

·tos do litigio". , 
12 A se�nda testemunha do autor, Sr Rufino MaroeliBo, ratifi 
1 oa a- ifnormagÕ�s anteriores, esclarecendo textualmente: -

1 ,2.1. "que ·tais invasões se deyam na parte dô morro (não!. 
; 

t de�tificatpreoisamente o local), que da pare.ia baixa 
, ?da, sendo que o outro lado, apoa a•Mo!'aes,e Oastro� 

, está sendo ocupada a un8·'1,linze 11110•." B prossegu�a 
, . , , J 1 1 l t

I 



• 

, 

O! 

3 

. ;, 

• E )1 O R I 4 L

"Qu 
, - , e as areas ocupadas. do outro laão do morro, u

, .. 
aai� de quia1� anea tambem pertenoem a a au,ora" 

\ * - t ' 1 1 ' ·-,- t Que nao tem oonheoimento da ida dos fiscais d a 
P»efeitura ao local." 

"Que a pessoa QUe identificou como residente do 
, 7 , 

local, la esta ha uaa Ytate ane•"

02 

2.2. A tewceirâ t�stemunha, Sy Silvio P da Costa, apenas 
t • ratifica, no geral, as informaçõ�s prestadas pelas

testemunhas a.nteriorea, uma vez que desconheve o lo 
, 

-
cal e tas pessoas preaumivelmenye ocupantes da areas

em •li tÍgio.; • i 

•a totalidade, os depoimentos resultaram
se contusoe e retioeitltea, �xando o Julgador não oonvince,a 
te das "verdade•" ap1�sentadas na peça vestibular. -em c�mo 
da autenticidade dos "dooume�tos àrroladoa ,ela mesma aa." 

Por outro 1lado, os documentós acos�ad6s ao longo do feito a 
peAaB eatabelecem

,
ritos aozmais de mánutenção de regular1di 

,de dos terrenos (a"%'8e,) em litÍgio. � 1 1 

1 1 1 ,_ l 
4 Mesmo a preocupaçao d.os lustres Patronos da autora, quanto 

a futras ou1'r.t• ooupalçÕes, face a negativa liminar .na audi.:. 
ênoia de Jus tifidag-ão1. l • t 

...ll DOS ,�os DIANTE DA JURISPRUDtNOIA 

' 

Assim, �e o autor não provou a sua posse
mas apenas o domÍnio1, e os réus, tatravés das p7ovaa teste
munh•i• apresentada•I pelos autor4ta, demonstranm de forma 
oabal • serem 1011 verd.adetros possuidores, tmister se faa que 
o pedido seja julgad.o improcedente. • - , . , 1 Em aasim sendo, impoe-se a impa,ooedenoia 
do pedido da ação dei Reintegração de Posse, motivo pelo qial 
sob este aspecto, a limittar•de negativa de Justificação-de 
Poase deve ser 1manti.4a, j.ulgando-sfl improcedente a ação. 

, "' axiomáttQo visay ação posseseÓria a defesa do I•
, po•••••tcm•••e nãd do 3w,,peaa14eadi. P2r isso, P1'2. 
, puseram-se os1 suotres a p�ovar a oondiçao de poasu!_ 

dores o que i.nfelizmente, não logranm. 
t 1 
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Bm verdade, vompetia-lhes. como presum{ -, veis possuidores, �,velar estreme de duvide.11, a posse d a
ooiaa, sua turbação ou esbulho, uma ves que,, em não haYen-
4o certeza sobre a 111ua exata ldcaliza9ão, a reintegração 01
manutenção quedam •••�m s-.ntido. , r. ,!

1 Waéla mais lÓgico ,- eis que a indaga9ão é
1 

110 eenti�o de saber •1uem tem a poase •• nunoa, quem tem-o
direito a posse" (T.rGO, acide 27.03.73, a, 7308, ia OPO A-
notado de Alexandre de Paula, vol. IV, p. 93)� . . • • A jlgnoioanoia, realce-ee, sobre qual àe ;ta , � a linha divisoria en,_re os 11 tigantea, agrava-e-e pelà nao ,
reàliza9ão da prova pericial da área Jlltteada� Jela\impo!_'.
sibiltidade de- lte en1�rever d eebdlho ou quâlquer•otúro, ato

I ' ' A atemtatorio a posae dos autores, conduz a conveniencia de
BElr mantido o •t 1t • tJue •te que, pela via prÓprla, ae en -
eontre a l\ll\l1a c\e sEfpara9ã.o dos imóveis Col'lfine.mtee • 

.., I # e , OoJ11 4efeito1 •A açao poasassoyia e inade-
fqqada iara,solqoiona• conteo. , , 4a •oqre linhas tdi visoriaa oda

1 ,fusas em •aoe dos tl1uloa dai
l1partes, (TASP, E 325/410). 

0011110 se deprre.nde da leitura tdos autos, a
poase legada pel 'S •])romoventes n.ão rest,i 1nd1v1duada11 e
oerts tnQ. área em li 1iÍgio, •pouG:> impoi-ta.ntt> perq_uEfrir se os
Jos�uido�s a detêm por forçaa penas de seus t!tuloa 1 ta-
to que sa interessa e.o pe'ii to�io: t t , t 

� 1BeJ1t por isso é que hé. de prevalecer •· an
te a carência quase totalde provaQ• a negativa do D• Juis

\em,alterar a!liminrrn· da audiincia, de Justificação. 
t Deestartef há que pTedomitta• a tese def'ela•, , 

dide. pelol!I reu•, Joltto q,ie nela Anoont�-tae em maior num,!
,ro de prove.11 dmiticlas, pel4 lei e1 dev�ndo, s�bretudo, ser
este wi •a1o de Justfü;a, , 

t :.fo1!' todo o exposto, pede a improcedêBoi 
do pedido· doe autol"(!tll, promovendo-se a. \edição dos pe<\1 a
alencados. , 1 , t

1 sites Têrmos t 

�era Dqferimento. 
� Iguac;u, em 05 de

1 



J11 rJ1 
magalháes marques, advogados

SILVIO FERREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, arqui t� 

to, residente e daniciliado no Município de Resende , 

Distrito de Engenheiro Passos, à Rodovia Rio-Caxambu, 

portador da carteira de identidade n9 160937, eÃ-pedi

da IPF e do CPF n9 081.566.207-63. 

Tennos em qu�, 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 1990. 

pp. CARLOS HENRIQUE MAGAlli�S MARQUES. 

OAB/RJ 1571 - A
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, P.ODBR JUOICIÃRIO• 

JUSTIÇA 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE ALÇADA CIVEL 

Al'DAÇIO ODE, •• 10.204/91 

, 4.1 Till OIUI, lll NT.l IIUAQd 

:aUAl!A oprw OmJe 

QM!Ola ffil 'IAJ.UI nLiffE l>'J.GOS'!IIO
L 

· .lRUftla (J,) CARLOS xanrro I>Os 8dN)8 x ounos

AP.ILU'Da (2) OCIIPilBT4 UBSIIDINSI DB PABIOIPA.ÇOBS
AnUJ>OSa os IIISII08

t 
l 

• 

, MOD, .. l 

WIT!• - ---�Ü ele i.a•e - b1GQãO 
por bea:reitoriu - Pez-tu e &mo• - �D!; 
vão 4• p ... ouo 4• D.o'ftt turbação n eabu
llao - �aas--t:o 4• oona'b,l9� o• plaD• 
9ão feita• 4eU'iMll.to 4a JO•••• 

se ooÇZ"OTa4& a poue e o ••bu
lho -. i. qae ae talazt a boa ti •• o ta

to •ln&lba"'rio I .-. :ln'ftMO • qu o• � 
'YUona atl •• ---· Se não prova4& no 
J)rOOMaO .. per4u e iuoa tubla llÜ ia-' 

que ae leferir tal pedido, OOM tubla D&O 

� qu ••falar• l'Oldne9ão 4• ,-a por 
new. onP19io po:l.a a ação � 4• cabo tdi

T14ual • üe ,e4e at1DC1r eftlltuia novoa 
illTMorea, •, � •• trataa4o de nla9io • 

. 0011'1:n'hal nãe ·.•• JOcle 4eferir 'taxa 4• •O! 
�i-9-. aa4o lepti.aa a auwriat19io para, o 
4e.taa1M11to 4• oou-trqão ov. plantação • • 
�eitu • 4etriaeatoe4a poaee. 

•ep40 proTiMllto ao pri:u1ro re-

�o d� 

� .....
! 4�0• � .. 

' l 

lll1é. 
r 

ti• • • 

..... 

!1�··· 
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POOBR JUDICIÃRI�· 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE ALÇADA CIVEL .1. 0 • 

' O f' 1 D I O

. Vutoa, Nlataio• • 41ant14o• ••t•• av.to• •• Apela-
. vão C1"1 at 10.204-/91 4a 4• vara Cinl ele lo• X..• que

· aü AJ,ellmtee • no:1.pnoeaente .lpeladoa CWW>S JiOJWffl) DOS SA!
• · !OI I omaos • COIIPAJIDIIA BIDIDIHP DE PA.Jrl!ICIP.1Çl5Ea.

: A e o •. » 4 • por v�O.rdVY-,\1 (we, c1e -.otoe ºª Ju!-

: ... � o.OIIJê• a Qaarta oãaara do !r.l.lNaal 4• ilçada Ciffl do 
· . •.ao elo Bio 4• Jaae11'0 ea aepr proViaento ao primeiro ape lo 
. • aar-.e puio:L&l pnvialllto ao •epndo para

1
1111Dtenclo-ee a Sen

. t•9a na Jari• q,ae ouoe4n. a :reintep,aqão de la•• .xoluir o 
lirei to 4• ze'Hll9Ü ,or bcfeitorJ.u realiaa4ee, 

bw.11&1• &e A9io 48 B.eia1eCft9Ão 4• �•• Ju1p4e, •
- # booe4ate

1
4ewadn••• a upecU.9ao de i:n4a4o 4• reintegraçao 

em que•• :reual.TO'II o 41ni,o ele :lle-teaçao por benfeitoriu. 
o pnu1:ro apelo •• 11111 ta a &lepr ca.ue não •• 1rata

I• .t.oio d.e Beiatep-.,ão 4e Po••• 4e fo1"9& DOft • qu 11ub& • 
aão bá 14ezaW1oaçÜ 4N liaitee • oontron-..gÕe• 4a área oouP! 

i ta. lo maia requer •1111 DOTO �ento - 1Nbetitu19ã.o ao pri
Min• • tieoorn mo11lt111errt• eobre u pertu e luGa • tua 
4• ooul*;Ü •ol» • U'SQlllll'lto 4e que não teria ooorr:1do denalo
ri&aqão,-.. aia T&l.ori�ão fao• u obraa ptb11cu realizadu. 

o ••cwa4o apelo n1T1D4:l.oa o No0Dbao1ullto 4• que•
üe � 'bN f., ao ooa�•, • »-ri&aW Dio ai não , �to o 
nooaheo1.MD'M 4o 41re1to te ret89ão, OOIIO _.. ,..,... ser 
4eftriclu u perdu e ctaaoe, a ooldm&9� 4e pena ao caio de no . -

w. 1;u1taq_., ou ••lnllAo, 'b• ooao o deafuimmto de coutNQão
• plu:taçÕ•• tei 1laa • detriaento 4a poeae.

aã. reata �viela, fao• à cloouaell:tação trazida, que a 
lapnaa uton. I pnpri.e'tÚia 4a úea • q,ueatio, cu�oa liJd.-

jl 
11 
1 

iea ••t� •tulpa4•• na 1Dioial • 4nea ter correlação com. a 
4oOIIURta,;io 1111oe1;a4a aoa ••• (fla • 09/14), não �en4o uaia JJ_;

M 
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:,ç?.. ' 
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POOBR: JUOICIÃRIO 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUN�L DE ALÇADA CIVEL � .. o. l:0.204/91 

• •• aoei'tiar • uguaento la.9a4o pelo• :,r:1M1roa Apelu.tea de
-1.11• nie laanria i4eat1t1oa;ão 4oe 11111tea e con.troataçÕ••• O
tin1 "M 4a Autora .. ,� 4m.dpea�• dHori to DO -.(�o que poa-

.. CIU � à clata la JN•• ti.ta oom •lnllbedon, a 

prcna 4oa a:toe � , ... ·aau. ele aa:L• ele ano • cl1a e, ,onanto ' 

aio i. ..,ae •• falar • força :noTa, pois tao• à prova ·pr'Oduúda 
•• _foft 4o aao • tia pt,aa& a eer oou14en4& po••• nl.ba e, l.!,

.ao, :tuá • ao t.U pn-n o e.rt. 508 4o OÓdi&o 01 nl, o que '

:f•i feito no pna•t•,� q_v.e Dão fo1 oOAOe41da a 11:adnar ple1-
tea4&. 

i.r •tn w., oa ato• A•oa•'Uall à aaoiecla4• qu 
)afaft ilffuÜ por i-n• Ao• bplioa4o• • 4-11.u outru pee• 

·. ·�, � qu 4ea4e a audiência 4e 3Ut1fica9ão tioou.-ae saben
do que •aa Ú'e& �na a bar.raoo cle1tiu4o ao v1ci& {fle. 369)
• qu o• 1a'ft80Na or:lciDhioa �, tona aúbati't'Údoa por ou-

, tro• que per1o41oaa•1• taü• •• nl>ati-tu•. P.roff4o tubla •
••"'· tito por ill..-..or, cva• ten.4• 'ri.aw .-• inft41Ddo taab•

neolm i:Aftd.ir (tla. 372) • .u invuÕee ena tantu que •o• 
s.-.oree •• 1l1IUIII • neol"fUUI t-r 1111a .. p1o1e 4e oOlllia

-.• cu a� � •••va erpn1sa4a (n1. 372). E Jll&ia, àa na.

373 41••• .&atam.o !ra�au ta Silva flll• •trn. •• av:torisaqio 
4• ••••ao iaÍoie oa iD."fUorea waa'ftl'l apeau barraooa 4•· 
J.ua1 l>elplma lo� .. 4& Siln. (tia. 374) U••• que não ooa
pro11 o t;ernsae 4• m.JIC1l•• • DÃo aa'bia •• ele tilah& 4oao, poia
t;a4o perdido na � ... • a& -.üate 1n• 11.ot:!01& 4aa ava-

•••• • aoabcnl ;participaudo 4elaa, dea11Mu.do qlle os invuorea 
fisena INU Pr4»riaa -.roaçõea 4elia1tando auaa áreas. 

on a poa•• anterior 4• lmpreaa A.uiora .. tá comprova
da ,oia fioo11 Nol.&No14o.qu• eúatia a barraoo c1••"1nado ao 

"111&· 

Saclo ua1a,-por aa:1• que •• . queira eate.uder o 4raaa ' 

1é. 

)· ur··· 
.; .... 

r.,c;. :-: .. 
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PODBR JUDICIÃRlO 

JUSTIÇA DO BSTADO DO RIO DB JANEIRO 

TRIBUNAL DE ALÇADA CIVEL A.O. 10,204/91 

per qU JUNftlll •• ia'YUona, qu 1Dfelimun1i• Dão no o• Úi. 
'. ooa o• pro-1- 14ênUooa ua uaao aofr14o Pa:!11, não reata o 
, va altemati'"fa aezai'o uol.aru'-a• o direito 4& Av.ton. que ttll 
-. po••• tiap,aA...._w .. lmJbaAa. 

De " parier I ._..... • PNer Pa"nioo, :;por oerio •n4o • 

por inten••• •1•1torein, at, ooloon lu e ·�� obna 
· l»liou ea ae J)ftOCllJIU' ooa o üre1 t;o le propr.1e4a4• por coza.ol
· aio llst-. ,or e•v. la4o, aio •• pele aoe11-%' tu •• hollft
"fUãO ai, ooateua4&, •• •'kn4A poder -C.r e14o ela de boa t•

ua• �ar nt.n9io 4• bufei iortaa, até porque o que foi 1a'Ya414
f oraa htn.6 • aio NU que para aão aerea dea-4oe neoea
ai tue .. le Hllfeitor1u iteia n. aeoeanriaa, civ.• pa4 .... , a 
teor elo qu pnaenn • an. 516 oouiOD&J'911 direito le nteA-

011 iJlrfMone, � hata 99ão, tiitbee oilaoia ele. 11961 

· t;1111W.e 4e · ana atea, eabia que a oeiea não lh.. pena.oi& •
porianto, unrià perMU•� a &1,C\lea. Boa t' t•, era• i• a
oouo1.oia 4e «11&• a ooiaa 'I na, i,.ia tiaiu oa nauoa que
"'boa a fid.• •t 1ll& •-01en.tia patan41 ra auaa•. A s1.ll,Pl.ea
oiêacia 4• que a ool• poaaní:!4& não lu pertence toma a poaa•
Yioia4a • atl üoleata, � qv.e o que tu • pese• ••r de 'boa ou
� t. , •• oouoiêno:la • eua nb�etin.cl&de. Soaa.�• ao poe
n1d.or o• Jato tl'hlo po&e-ee &4m1tir a pren119io 4• boa tê,
ao ouo, N nu t!wJ.o••ta•e tinham a não ••r • 4e ln'Uile1-
ros ooa �coa pro\1-, ooao aoe aconteoer, quentão a Ili!
NOer O napei W doa. IOWmN t••, • face ao OMO. M .,.._., •
,e4eria attll4ê-1oa 4eaapnprJ.u,d.o • atea, �, 1,u o tini to da
A•t•ra I ori•taliu • reia�e no qu.e , •ea•

não 1- uaia que •• falar ea ft'MA9âo por N.Dfei -tona, 
• wa• ••t14e 4en a 4eoiaão 110.110oráttca que eu nto:mada,

.. 

ntozwu.4o-.e por .ia 4e ocaeq,11eza.01a o direi to 4• a atora ta
. 

. -

sv retornar a oeiaa ao •n •státu tuo ante• 4aol1ndo •• ae-

lê, 

-'• .. 

' . . .

::P, .., .. 
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PODER JUQ�CtARIO 

-�----V•••

JUSTIÇA po BST ADO DO RIO DE JANEIRO • 

M � TRIBUNAL DE ALÇADA CfVE( J..Q •. 10.204/�l �: ·. · \,i'.º '\, :· .. ;t ; \)
· ••urJ.o, u o�tnqÕ•• • 4•'U"\1.in4o nen:tuia plan"taqÕ•
p]--t;· pl'94ui&u.

•io lM -1••• ao u"8nte ruão �41.oa a lhe pend.
tir a oo\nqa a. tua te c,cna,-qão ov. oow1D&Qio de pena por ao 

·- -.Z."baVio, bea oeao ·i-r4u e 4&�•, até porque eataa não pro
ft4u na fu• iutn.toria, • aqulu porque Dão •• trato• a
1,11eatio 4• oe».tra'to piatui to o• oneroso, e � eata ação Ide vlLlilMUI
ealaen.WMate peeaoal,ooao.Nliea� o•�- n.são o �JpAo
le ,r.t.MiN �•

! i.r 1a.1e l'UÕ• , te •• aecar proTiJAento ao pr1ae1ro. • • 
' 

apel.e • 4ar-ee puoiel. pro�to ao •ttSW1clo apeuaa para uclu
ir 4o "iec1na• &ln�a4o a pend.aa1b111da4e de ret8ll,9ão por b•
feitoriu, naa&l.�401• ,� ao ouo 4o• ô11u w.cUllbeDoiaia
tu.•• faz•r a naaal'ft 4.o art. 12 4a Lei na 1.060/50.

llio ele Janei�, .j o/e c/4 r,1 u.t- k c/4 IY f' /

�ART}ClPARAM l�·· r BE."'M QO JVLGAMfNTll') (S) JUIZ (ES):._ 1 � NO� c:--
'--t {)....o � : � 

.. ,�11h11 . -�
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-� Jj1 r11 
magalháes marques, advogados

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 49 Vara Cível da Comarca de Nova Ig� 

çu. 

t,_ l í.. L

l "'- d /J / � ( �j

J 

� :,: . 

Proc. 17.963/88 

Diz a CDMPANHIA RESEN ENSE DE PARTICIPA -

ÇOES, já qualificada nos autos do processo supra relativo à AÇÃO DE 
REIN

T

EGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de JOSE MAROJS AZEVEID BERNAROO 
e OUTROS que é a presente para, com fw1darncnto no .1.rtigo 464 do Código 
de Processo Civil, apresentar os competentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

.. m razão do que, respei tosamcnte, requer se digne V. Exa. de recebê-los 

e processá-los regula nncn te par;_i os fins e efci tos a seguir cxpos tos: 

I - TEMPESTIVIDADE 

Os presentes embargos de declaração sao ternpestivos. De fato, ha -
vendo sido publicada a r.sentença aos 17.05.91, sexta-feira, sóme� 

te na segunda-feira, 20.05.91, começou a fluir o prazo legal de 48 
horas, que se expira 
do apresentados. 

em 21.05.91, data em que os mesmos estã
oE 

A, l'l<·skknl(; \l,,r RIJS -Hc, 11,•· Andar • CR l(>()d • c1:r 200<11 • F'on,· 2 IJ ,1 1 11 RI() de 1,11\Clrt> • RJ 
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. ' J11 J11 magalhães marques, advogados

II - Embora na inicial se tenha reinvidicado a condenação dos REUS-invasores nas P.erdas e danos, assim como a fixação de LDTla troca de ocupaçao a titulo de aluguel mensal e ainda a cominação de t.nna mu,lta, para cada invasor, a r. sentença pennaneceu silente quanto aestes pontos, deixando de apreciar tais pedidos formulados pelaAutora-Embargante com a inicial. 
Ora, o art. 464 do CPC reza, "in verbis":

''Art. 464 - Cabem embargos de declaração quando:

I - há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição;
II - for omitido ponto sobre que devia pro11W1ciar-se asentença;'' 

Vale a pena destacar que a apreciação dos pedidos acima indicadosé de fundamental importância para a mais jus_a composição da lide;sobretudo à vista do teor da decisão que foi pro'ferida, face a regrada compensação. 

Aliás, foi mesmo o eminent0 Juiz e Jurista Q
OrJando de Assis Corrêa''quem, ao examinar a questão e trazendo à co)ação um valorizado aresto do TribW1al t1e Justiça do Paraná, assim · registrou em suaobra "Posse e Ações Possessorias", Aide Editora, 49 Edição, 1985,pags. 242 e 243: 

"REINfEGR/\Çl\O DE POSSE - BENFElTOHlAS - O possuidor tem o direito de retenção das benfeitorias realiza
Idas de boa fé. As perdas e danos se compensan1 com as benfeitoras. Em recurso, a que deu provimento, à W1animidade decidiu o Trib�nal: "Entretanto, quanto à indenização e rctcnçi:io por benfeitorias, os apelados devem ser atendidos , em tennos . Comprovada está,pela vitória a realização de ben.fei terias inde1úzâveis . Não há nos autos, nenhum elemento informativo a respeito da época em que.i foram realizadas, se antes ou depois de evidenciada a impossibill:_ dade da transação. Justa é, por isso, que se admita terem sido fel_ tas antes, ou seja, quando os apelados ainda possuíam de boa f� 

J 

�/

/ 

e 

í 



[li tJ1 magalhàes marques, advogados

o que lhes confere o direito de retenção. Mas, a isso se deve con

trapor, em compensação, as perdas e danos sofridos pelos apelan -
tes, 1estas representadas pelo longo uso ela casa sem pagamento de

alugueres. Em tais condições,� por tais motivos, é que se dá pro
vimento � apelação, para que, julgada procedente a ação de reinte

gração de posse cumulada com perdas e danos, execute-se o julgado
após a apuração, em liquidação de sentença, das perdas e danos so

frfdas pelos apelantes, compensadas estas com a indcnizuçiio por 

benfeitorias." Diz a ementa: 11BENFEITORIJ\S. RI:7'ENÇAO. PERDAS E DA 

NOS. CDNfi>ENSAÇÃO. Se houve benfeitorias realizadas de boa fé, o 

-ossuidor tem o direi to de retenção. As I?erdas e danos se compen

sam com as benfeitorias."

- Acórdão 10. 735, de 18.ll. 75, \:lii 19 Câm. Civ. do TJP, na 
Ap. 723/75, de Foz do Iguaçu (Ariel Amaral, Pres.: Marino Braga , 

Rel.) 

COMENTÁRIO 

O assunto é retenção por benfeitorias, mas existe, no caso 

pedido de indenização por perdas e danos , devido à ocupação, pe
los réus, da gleba, durante determinado tempo, se� pagamento de 
aluguel ou arrendamento. 

- No atual Código de Processo, o pedido de reintegração (é este

o caso) pode vir cumulado com pedido de perdas e d,:mos. Tais per-

das e danos sã.o apuradas cm liquidação de sentença.

Por outro lado, a retenção por benfeitorias permaneceu, vinda 
da 1egislação anterior. Como vimos, na dúvida com relação à data 
de sua feitura, decidiu o tribunal favoravelmente aos réus , que

ocupavam a terra de boa fé. 

Havendo direito a perdas e danos, por parte dos autores, e� 

reito a retenção, por benfeitorias, até a indenização de seu va
lor (item 15) , a desocupação do imóvel só se fará após a liquida -

ção da sentença, homologada e transitada em julgado a conta final 
onde se compensem as perdas e danos sofridas pelo autor com� 

�-

.. 

-

en-

I. 

1 



magalhães marques, advogados 

lar atribuído às benfeitorias realizadas pelos reus. 

Se a indenização for de valor maior, os réus desocuparão o 
imóvel e ficarão devedores do autor, podendo a importância assim 
apurada ser executada nos autos da mesma ação. Se o valor das ben 
feitorias for maior que a indenização, os réus terão direito a 
permanecer no imóvel, até receberem tal diferença. 1' 

Ante todo o exposto espera e confia a A!!_TORA sejam conhecidos e providos os presentes .8-füi\RCOS llE DECLARJ\Çliü 
a fim de que, aprccia<los os pedidos a<luzi<los na inicial, rcCcrcntcs Z1s perdas e danos, taxa <lc ocupação mensal a título de alugue 1 e de mu l t:1 com.inatória scj am <lctenni nado �1 compcr.1�ação elos respt'c t i vos v.i lon:s comos que vierem, porventura, a fazer jus os RÉLJS-1 nvasorcs a título de

1 ':..:. . indenização pelas benfeitorias feitas por eles de boa-fé.

MAGALHÃES MARQUES 
Advogados 

Av. Presidente Vargas, 446 
16'! andar - conj. 1604 - Centro 

20.071 - Rio de Janeiro, RJ 

JUSTIÇA '' 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Ri o de Janeiro, 21 de maio de 1991. 

& a4� �lf a:,_� i .....-� ........ pp. Carlos I lcnriquc Mng;1 lllacs �lurqucs. 
OAB/RJ 15 71-A 

/ 
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R ,E; C I B O 1rS20.ooo,oo 

.Re ceberuos t de A8�0ClAÇ1ü DE MORADORES DO ;r A.ll
:QlJ4 Dl}�_]'ILHO, CGC-MF 28461374/000l-23, si.-'. 
tuac.a i. hut:. 1,:or es e Castro, ll8 Ja.r-J.im Di-
mas F·:Uhc.1 - �elford Roxo l'fo1ra Iguacu-PJ, a 
imoort�tJ ci? á.e fr:;.20. ooo, 00 (vinte mil cruzei
ros), cor·resp�mdente é.à. despesas de custas do 
2rocesso n2 17963/87 ôe Aç�o de ReintegrP.ç�0 
de l>ocse pr·oposta po1• Com2arulia Resendense de 
�ar!icj_paçõe.s, e proposiçao de Recurso ci.e Ap_� 
laçao a.o 'I.r·ibun.!il de J"ustiç:i do Rio de Je.nei-
1·0, couf·ort11E. c,!' i�s d.e a.isilribuição Am� 
podei· 1,,arê' ave1·igua'são e conEtataç�, 
Nové... rgua.çu, em 26 de julho de ..--991. 
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o sr Dr JUIZ DE DTREITO DA

·�ARt:os RQBERTo nos swos
,IOS

,. 
MARCO AZEVEDO BEffNARDO. 

# 

HELDEJLEVANGELISTA DE O!,IVEIRA E OUTROS. 
ja devid&:nont� identificados e qualificado,, vem por seus proc,a
rado,t'ed consti',u!dos 'i'1 tine' assinados, a elevada ptesença de 
V. h;xa. t .•;.Uterpor Fl E C U R S O D E A P E L A Ç t O , , e,1
pondo e requer•endo o seguintea 

. ' 

--is recorrent�a, data vinta, julgam não haver a sentença prol4
tada por v. Axa., feito a devida ju s t 1 ç a e, assim,qv
rem submeter a causa ao segundo grau de jurisdição, esperando
ver recebido o recur10 em ambos os efeitos, e, cumprida!} a s
formalidades legais, sejam os autos encaminhados ao Egregio T
de Justiça, fundamentada nos termos dos artig9s 513 a 521 do
Código de Processo Civil. 
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02 RECURSO D E  AP ELAÇÃO 02 

AP!LAHTES 
APELADO 

PROCESSO 

CARLOS �OBERTO DOS SANTOS E OUTROS 
COMPANRIA RESENDENSE DE P.AijTICIPAÇÕES 
RQ 17. 963/88 DA 4& V ARA C:tVEL - II 

Egrégio Tribun�l, 
Merít!ss1mos Julgadores, 

Oa apelante•, já identificados e qual,! 
ficados, nos a�tos da ação de Reintegração de Posse j prop9sta PI 
la ora Apelada, na qual toi acolhida o pedido desta, vem a pre -
sença deste Egrégio Tribamal, por não se conformar com a reter!-�� 
da decis*ao de primeiro gfau, pedir um novo 3ulgamento em subst,! 
tuição do primeiro, CÓd Proc c1v11, art 512, oterecendo, para al 
cançar o provimento de seu recurso as razões seguintes: 
--1 

O juiz •a quo' já no 1níc10 da sentença deo.1de que "trata-se os 
autos de açao de re!nteg�ação de posse de forga nov�; decidmJo 
trpnbém "O que D�3valece Msse f�Íio, é o chamado Juízo Posses• 
sorio". P 

\, 
De logo! vê-se, não atentou aquele jul

gador para todas as provas t�az das aos autos, especialmenteas 
testemunhas trasldas pela propria autora, ora apeladat

\\ 

\1. lfANO� .JOÃO DOS �ANTOS 
\ "Que entre os reus que estão presentes -na audiência- f o 
\ depoente conhece alguns residindo no terreno a uns doze a

nos, mais ou .menos." 
"Q11e o depoente nunca viu vigia no local-." 
"Que no looal há uns sete ou oito anos havia cerca!•••" "e 
qne não sabe !nf ormar se as cercas r eram por alguem ou dv 

gastadas pelo tempo, po1• não va.1 ao loea.l" 
.fm!INO MARCELINO � 

� 
Qae tais !n'lasôes se deram na parte do morro que da parao

ado da baixada, sendo que o outro lado, após a Rua Moraes 
�astro, já está sendo ocupada a ma qQin&e -ll- anos" 

' " 



\ 
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\ 

RECURS�� DE AJ!ELAÇIO> 

� 
. � ' ttQue as areaa octtpadaa .,do outro ladt do morro, hà ma�• ,d,,.

quinze •15- anoa, tambem perteneem a autora." 
;;J 

"Que não· tem oonheieimento da ida de fi,acais 4a t,ret�ul-à 
ao loeal." �' 
"Qt1ft a pessoa que tdenttfi�ou como i-es.tdento no ·icreal, lá 
estãhá uns v•-te -��o- anoa. rt / ,;, ., � ,, ;J'I 

3. A terceira testemur!lba da autora, Sr Silvio ,�rret� da C&•
ta, apenas ratit1en, no gei,al, os esclareolmento�),presta
dos pelas testemunhas anterioi-es, post� q11e des<J,Ozllhece o 
local, os ta toa concretos e a perio<U:oldad

�
. , �

l b, .. r De re evante tam ei1n e .considera• 
do pelo juiz •a qQo' 1 4t qae 1 portanto, roblUt·t, ·e o presente &
pelo para a reform da respeitável sentenoa 1, ·atém-íe a não 1-
dm tlflcação dos 11m1t4Ja e controntaçõe;. fã ár�a o·cfup

,
da por 

um lapso do tempo infb1!tamente su.p�tór aquele '1-ri!o mado( ?)' 
pela autora-apolada, 1�aposs1b1lita,ndo o eumprlmel'lto d quela r 
sentença., se, pol'Vent1.Ura, mantida por este Tr\bunal, pa ínte
gra o que, 4•ta Yêala, certamente não ocorrera pele> alto d1a
oern1mento e aapiine1a dos 'Doutos Julgadores. 

se houve a ocupatâp (su,stituto d o

termo tn•asão), há que constares limites que, aliás,.não soJl 
beram esclarecer as te�;temunhas arroladas, eonroi-me ve-se nas 
trasncrições acima, t1�to q11e J.nv1ab111za, o eumpr1manto da SJ.D 
tença 4o juízo 'a qno•.1 , Em vai-d.ade, compe�ia a apelada, como 
presumíveis possuddoreii, revelar estreme duvidas, a posse da 
coisa, turbação ou esbnlho, uma vez que• não havendo eerte z. a 
sobr-3 a sua exata loe.,:i,lizaçã:> , a. ::-einte5ração ou manutenção as 
posse quedam:i.se sam 45erit ido. , 

Nada mais logico, eis que a indaga -
ção é no s1ntido de st"iber "quem tem. a posse e, mmoa, qu.em tem 
o direi.to a p0sse« (TJrOO, ae de 27 ma.r 73, ap 7308, ta CPC A
notado, de Alexandre dEii Paula t vol., IV pág. , 93).

A ignorância, �ealce-Ae, sobra qual 
seja a linha divlsór1a entre os litigantes, agrava-se pela não 
realização da pl'Ova pe�·io!�l da área pleiteada, pela impossi
bilidade de ae entreve.1� o esbulllo ou q,1alquer, outro ato atan•a 
tatório à posse dos au�:ores-e.pelados, conduz a convê111ência da 
ser mantido o 'stat11 4'1lO •ante'. ,.

..ll Por r1m, quanto ao pedtdo de perdas e danos ·e fixação de uma
taxa em face da ocupac;ãlo, a título de aluguel cominada cona u
ma multa, não poderia Jlrosperar haja Visto q11e, ao invés de � 
ma desvalorização da ái•ea, ao contrário, primoU-$8 por uma hi 
per valor1zaçao con�oente a� saneamonto, energia elétrica e
outros serviços dos org:aos publicas pert1nentes. 
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Como vê, Srs Desembargador�s� os documentos 
e os depoimentos prestados pelas testemunhas são aontrariàdos p:r.
outras testemunhas e demais provas trazidas aos autos e, assim,a 
p�ova produzida pela apelada àão poderia fundamentar o acolhtmea 
to do pedi do de Reintegração de Posse. r 

Em face do exposto, Srs Desembargadores, em 
não tendo sido atendidas e nem atinado o Ju!zo singular para to
das as piiovas arroladas, bem como a não determinação de prova P.!
r1cial. para a correta identificação da ársa pleiteada pela ora A 
pelada, impossibilitando o cwnprimeuto daquela sentença, esperam 
os Apelantes o provimento do p-eaente r G e u r s o t pagos as 

oustas e os honorários de advogado pela Apelada. 

l t i a 

1 9 9 1 • 
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D E C -� � R A Ç Ã O 

Decl8ro, n'Ãrn todos os fins e ílirei 
tos e, est1e ci··l 1e nte ne-rJ" ote a ASS0 1J IAC1Ãü D.J t OH.A: 
DORS;J DO J.aR 11.u D1r '..) FII,HO, Belford -Poxo, RJ oue 
comnar8.eceu a estr- Co··-iss�o DiocesPnr. de Justiça e 
Pa.z/Cá ri t8S, si tu:;i.da. 8. Bu2. C api tao Cha,res, 60 Cen 
tro, 1\�ova Igu::içu, 2 Sr? 1 ARI e\ D·•' FÁTP.'A DA SILVA -; 
RG/SSP-BA 3604943, brasileira, soltei�a, doméstica 
e residente e ,'lomicilj ;:ida ,; Rua Crj_sto Libertador, 
98 J�rdim Dinas Filho, Belford Roxo, informando o 
que segue: 
1. Que, em 27 aez 9 2, er:J f r,:,ce das agressões sofri

d8s n,r r.- rte d se 1:i. c0mr�nreiro, PAULO Ror:.iER-_- / 

To IORA.CI0, em iacl1isive oos filhos met'lores,
viu-se ob ig8dri l r-ibndon:::ir o lar juntamente �m
os f'i hos;

2. Que, em co�seouência encontra-se abrigsdà ê m, 
casa rle terceiros, tendo deixado tambem ,:üguns
perteoces em su3 r0sidência;

3. O:ue, em f'Ãce do e-..:posto, ao retornar à sua ca.
sa. eneo otrou-a oc u-pada por uma nessoa iden tifl:_
C?d� como s�oêo ADRIANE DOMINGOS DE LEMOS(?) e
um comnanl1e iro identificado como 'CORINGA', que

- , 

4. 

5. 

te. 

difrne "que nao entreearia a c�sa e no maximo J?.?.
er:i::i;-ia o mPterial emriregado que, ali;s, 00 0 se
ria mni to, urna vez que foi o Pa·1re n1e havia da
do" B mais: " oue ie ter terror!";
Tendo buscado apoio dos novos diretores aa As
sociaç�o de moradores estes oed� resolveram, ra
zão porque vem buscar orieotação nesta eotid�
de;
Decidido gue seria buscado contado e soluc;omm
' � 

a.oueleR novos dire+.ores imedüitamente, ate tor
n�r-se possivel o ret9rno � SUP c�sa juotnmen=
te com seus seis -06- filhos e, inclusive nres

, -

tes a r:::iobar o se timo -7 º-, encootre-se no
mês de g:r.!"lviaEta.

E, 1')0r ser verd:=td.e, 

Nova Igue.cu, e 

�Df4�IfÍ{i ç:tfu
Dr 

DE 1\.0-ÔRDO 
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UEFENSORIA PÚBLJCA GERAL DO ESTADO 

lk,llonl l<n,1A4 or l l() 

1.1 Ili 11 iJ�fll�I,\ l'IIIH 1<'\ l)<)i'Jll<'I H>l)F.IH•I H)Rl>l(OX() 
\\ 1, •:1q111111, ln t ' 11sl:1 l 1111:1 11

1 2 11) 1 kllord l�n'\n, 1·! 1 

\ 1 ll+i1'' r; 
l nd

O DEFEN�)OR PÚBl ,1( 'O inl1.1 li1rn.1dr.1, 1w usu de suas 
ulr 1h11i1,,· 1,1,: k1•·1i,:. , e ,J •.t ld.1dns pelo� arls. Y\ LXXXVI UH Cunstitui1/ío Fcdcrul. 3\1. ll. da 
1 ,., n t ' 1 J 10() 5U. 17B i11c1:m IV, u!í nca "u'\ <lu Con�tiluiçãn Estad u:tl. 12(1, X. <lu l c:i 
C11111pk·nit:11lnr lcdi;r,tl 8() l)-4, ait. 87. lll, Ju l.ci Cnmplemc11lnr E�luJual 06.77, L1.�i 
1 1,t�tl.lual 11" 1.c,rq_ <lü 10108190 *publjcadu no DO de lli108/90). D[CLARJ\ qu.: o (n) Sr 
(a) 1.1haP,n qunlilico<l<' (n) estú sob o pálio da DEFENSOl<lJ\ PÚ13I l('J\ e 113 urgêt�cin de
111"itl'lli1 1nedid·1 jrn..11..:iul.. rn7,in pch qtwl SOJ ,1( 'JT \ <1 �/ s.a. :-:1.· dtl!.11�� \.'!�luar n nrni-; rnp1do
p11:--.,Í\ 1..:l 11 s1..:uui11lc :itn JI..! 11�1 ali ihuiyuo a �cµ,11i1 1..ks�nt1 ,. 

rorY'l-Uv ll,t ��(iP<., Mttv-�ct /flc.ociov-o 
Y\ flx �� tl it .J ; ( vo.- 1 1;Lt f1, , a\ cte..., ,w,,o/1-tl)� -M<-u. 

r\-v�foHJ-t��;�t,(_CA�{lC,�i) /j_;_ r�,) � /'Yh,Q_��2! 

,,elo :� t;:ir; �"tf' 
_ 0(1Lf'&: 7t,o .lGú.,tt.UMe»J> _ � J-i.y-� L.. 

�L,{A '7 1 o 1 
1._.X,gb_, 1J,;,.Q At , � �s __ . 1 G . vkt�'-4._

�/,A.f � 1/� 1 {ft, 'P IÚYnuA I JlJáld:Ã:- ,i>(_,o ��u:(;õ •· 
1 / 

• , �;i,-11111 .. / ;,Sr �&i.<::, __ "ii_�·,,.:, -11_lhÇ��

ct{L._S,LJA __ 1 }\.fjn,{ 4� �e��-· --tU.�-------
-- _ ·---�--- . qn · ':i'T\'irú de porl·idor dn prcse11tc. �,lírma. pPr uposi\·:iP 

de ii1ia :1·, 1,111"t1111u nn n11pn dv!>li;, -,;e1 j11Ji<li�nn1i.;nle 11c:u�silado. pJra t\S íin)'j uó <.1isp.1.,t1, 11-.1 
1 ·�·; n' 1 llGO "" '-' :ill<.;;1a,J,es pnstcrion.::-, ra;[ip pt;Ja qnnl fal jus aos bcncH• in', d·, 
e rf ! \'i I lll JAI )1 111· .. 111�.;Tlt,'A. 

Colho u ... 11s...:jo para enviar sin�eLO!:i proleslu:-i de cli:, u<la G,>tima I..! 
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIJU{O 
JARDII\-1 DIMAS FILHOS E ADJACENCIA 
SEDE PRÓPRIA: RUA l\1IORAES E CASTRO, 118 
l\IUNICIPIO DE BELI•ORD ROXO::RJ:-TEL:6.6.0".:1026 
C.N.P.J(IVIF)- 28.461.374/0001-23

Dect.mo para os devidos fins, que a posse da terra, situada no bairro Jardim Dimas 
Filho na cidade de Belford Roxo-RJ, tem a metragem de lOXlS, e, a moradora 
t-.faria Teodora Mornes ela Silva, portadora da carteira de identidade-13168326/0 e 
CPF No. 03 5143427-50, que reside na ma Dimas Filho, 04, está dentro do padrão 
citado acima 

Como consta no arquivo <lesta Associação <le Moradores. 

Sem mais no momento. 

Belford Roxo,21 de junho <le 1999. 

�«f!..!W12._ 

.. , ,. . 

Maria Moreira Quintiliano 
Conselho Fiscal 

Presidente 

. .� 

. ·-

, . .

,. . :.:.�{
,· . .  

. . 
,. 
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NUMERO NA ORIGEM : PL. 02028 1989 PROJETO DE LEI CCD) ORGAO DE ORIGEM CAMARA DOS DEPUTADOS 18 0'+ 1989 CAMARA: PL. 02028 1989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PAC& 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÍ\O 

TRAMITAÇÃO 

DEPUTADO : HENRIQUE EDUARDO ALVES. PMDB RH 

DErINE A COMPETENCIA PROCESSUAL NOS CRIMES E TRANSGRESSÕES 
MILITARES, NA rORMA DO ARTIGO QUINTO, INCISO LXI DA CONSTITUIÇÃO 
(APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO fED&RAL). 

'

DEfINIÇÃO, COMPETENCI�, JUSTIÇA MILITAR, PROCESSO, PUNIÇÃO, MILITAR, 
CRIME MILITAR, INrRAÇAO PENAL MILITAR, QUARTEL INSTITUIÇÃO MILITAR 
ESTABELECIMENTO MILITAR, INCLUSÃO, fUNCIONARIO

,
CIVIL, EXCEÇÃO, 

ATENTADO, ATO DOLOSO, VIDA, CODIGO PENAL, HIPOTESE, REU, SOLDADO, 
JULGAME�TO, JUSTI�A COMUM, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO fCDERAL 
DEfINIÇAOL INfRAÇAO PENAL MILITAR, PUNIÇÃO, EXCLUSIVIDADE AMBITO 
INSTITUIÇAO MILITAR, NORMAS, LEGISLAÇÃO PROCESSUAL MILITAR. 

ANXOO . ANEXADO 
18 0'+ 1989 CCO) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1132/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 00 REGIMENTO INTERNO. 

13 0'+ 1989 

2'+ 0'+ 1989 

. CCO) PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP HCNRIQUE EDUARDO ALVES. DCN1 14 04 89 PAC 218'+ COL 02. 
(CD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCNl 19 0'+ 89 PAC 2286 COL 02 . 

DOCUMENT NUMBER = PL.013341988 

_IDENTIFICAÇÃO 

li 
lJ 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01598 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DCPUTAOOS 01 03 1989 
CAMARA: PL. 01598 1989 

OCPUTADO JOSE CAMARCO. PrL SP 

DISPÕE SOBRE OS CRIMES INArIANÇAVEIS <ARTIGO QUINTO, INCISOS� 
XLII, XLIII E XLIV, DA CONSTITUIÇÃO). Ü 
DEfININDO OS CRIMES INArIANÇAVEIS, IMPRCSCRITIVEIS, E OS 
INSUSCEPTIVEIS DA GRAÇA OU ANISTIA, CONfORME DISPOSITIVOS DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO rEOERAL). 

--

DErINIÇÃO, CRIME INAfIANÇAVEL, DISCRIMINAÇÃO, DIREITOS E GARANTIAS 

STAIRS/VS AQUARIUS - OOCUMENTS PRINTEO rROM DATA BASE: MATE PACE 

rUNDAMENTAIS, CRIMES CONTRA O PATRIMONIO, VIOLENCIA, 
IMPRESCRITIBILIDADE, PENA, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, ATENTADO, VIDA 
HUMANA, ORGANIZAÇÃO PARAMILITAR, CRIME CONTRA ESTADO, ESTADO DE 
DIREITO, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, CUMPRIMENTO, CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 
DErINIÇÃO, CRIME INAfIANÇAVEL, PROIBIÇÃO, GRAÇA, ANISTIA, CRIME, 
TORTURA, TRArICO, ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, TERRORISMO. 
ACRAVAÇÃO PENAL, PUNIÇÃO, DELITO, OMISSÃO, AUTORIDADE, PRISÃO, REU, 
RELAXAMENTO DE PRISÃO, AUTOR, CRIME INArIANÇAVEL. 

DESPACHO INICIAL CCO) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO C CCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
1'+ 06 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO C CCJR) 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR DEP MICHEL TEMER. 
OCN1 20 06 89 PAC 5157 COL 03. 

01 03 1989 CCD) PLE:NARIO C PLEH> 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OE:P JOSE: CAMARGO. 
DCN1 02 03 89 PAC 0561 COL 03. 

01 03 1989 CCO) MESA DIRETORA 
DCSPACHO A CCJR. 

01 03 1989 (CD> PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 02 03 89 PAC 0506 COL 03. 

011 0'+ 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO C CCJR) 
RELATOR OEP JOSE TAVARES. 
DCH1 05 O'+ 89 PAC 1808 COL 02. 

DOCUMCHT NUMBER = PL.016591989 

67 

.. ..... , .. 
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C.Nº' 554/89

Brasilia, 30 de outubro de 1989 

Prezados amigos: 

Segue, anexo: • a relação de todos os projetos em tramitação 

no Senado Federal e câmara dos Deputados, até o presente momento, 

propondo a regulamentação de diversos incisos do artigo V da Carta 

Magna brasileira, que trata dos direitos e garantias fundamentais; 

- a relação de todos os incisos do artigo V

que necessitam de regulamentação. 

Dada a conjuntura politica nacional que vivenciamos este 

ano, com o Congresso Nacional voltado basicamente para a aprovaçào de 

medidas provisórias e para a questão premente da sucessão preside� 

cial, os trabalhos relativos à elaboração das leis complementares e 

ordinárias à Constituição ficaram praticamente deixados de lado. 

Para o ano que vem, teremos que considerar o fato de que 

haverá eleições legislativas, portanto, será necessário nos mobilizar 

mos, principalmente no decorrer do 12 semestre, no sentido de pre� 

sionar os parlamentares para a aprovação dos projetos de regulament� 

çao constitucional. Somente assim teremos os nossos direitos garantl 

dos em lei. Será preciso, também, estarmos atentos ao fato de que 

os projetos sejam elaborados e aprovados dentro de uma perspectiva 

de atendimento aos interesses populares. 

MLJ/hbs 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos 

Cordialmente, 

'\ 

INES<- lnshtuto de Estudos Sócio-Econômicos • CGC 00580159/0001-22 • ses, O. 8, BI. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 11 
Supercenter Venâncio 2000- TELEX; 614837 IESE • BR - CEP 70.333 - Brasma • DF - Tel.: 226-8093 
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. 

. 

n:x'IOII 

CAPín.tr..o� 

DIREITOS E DEVERES INDMOOAIS E o:iu:rrvos 

VI 

VII 

• VII

n1

- Lei Ordinária

- ud OrdiMria

- Lei Ordinária

- Lei Or:H..ná ri a

XV - Lei Ordinária

XVIII - Lei Ordinária

XXIV - Lei Ordinária

XXVI - Lei Ordinária

XXVII - Lei Ordinária

XXVIII - Lei Ordinária

XXIX - Lei Ordinária

XXXII Lei Ord i.nári a

XXXIII - Lei Ordinária

XXXVIII - Lei Ordinária

-XLI

XLII 

XLIII 

XLV 

LI 

LVIII 

IXI 

LXXVI 

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

- Lei Ordinária

(Proteção õos locais de culto) 

(Prestação de assistência religiosa) 

,{Prestação alternativa) 

,(Sigilo das can.xnicações - ordem judicial) 

- (Ingresso no Território Nacional)

(Criação de cooperativas)

(Procedimento para desapropriação)

(Definição �ena propriedade rural)

(Direitos de autor - transmissão aos herdeiros)

(Proteção participação WivicJual em obras cc,letivas)

(Privilégio de invenção)

· (Defesa do consunidor)

· (Prazo para infonrações - Órgãos píblicos)

(Organização do júri)

- (Punição discriminação atentatória direitos e lil:::erdõ
des funda.-nentais)

- (Tipificação de racisoro)

. (Tipificação de tortura, tráfico de entorpecentes,
terrirism:::i e crimes hediondos) 

(Respondabilidade patrirronial p::,r prática de deljtos) 

(Extradição) 

(Identificação criminal) 

(Definição de crime propriarrente militar) 

(Gratuidade - registros J:Úblicos) 
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.P1lJTi:JF: 
EMENTf\ 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01110 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGiO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 
SENADO : PLC 00031 1989 

2é) 10 1988 

Ct'lfo'.)f:;:(� : PL. 01110 19flfl 
DEPUTADO : FRANCISO AMARAL PMDD sr 
DISCI�LINA O INCISO LXXVI DO ART QUINTO DA CONSTITUICiO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ALTERANDO A REDACiO DO ART 30 DA 
LEI 6015. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. 

INDEX�CiO REGULAMENTACiO. DISPOSITIVOS, CONSTITUICiO FEDERAL. 
LIMITACÃO. RENDA, SALARIO MINIMO, GRATUIDADE. REGISTRO CIVIL, 
REGISTRO DE NASCIMENTO. ATESTADO DE OBITO. PESSOAS. ESTADO DE 
POBREZA. POPULAC�O CARENTE. 

: L. E G I.rl.-·-C n::Al:.A,:..._ -
LEI 006015 DE 1973 

ULTIMA ACÃO 

L'_. : •. ,:'8�tf1-.iA6'fFEiJM!f •
". ·, HMNSFOf<MADO EM NCH;:Nt1 .JlHUDICA 

1 . · 989 (PR> PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
• SANCIONADA. LEI 007844 DE 

ENCf.)MINJ·l?rnCJ ,� 
DOFC 19 10 PAG 18811 

(SF> SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE CSF)(SSEXP) L:N 

08 08 1989 <SF> PLENARIO <PLEN> 
LEITUf:;:ti. 

08 08 1989 (SF> MESA DIRETORA 

í5.0fl 

2i {>9 

22 OS; 

,.) ,:�· 
.__J 0'? 

25 09 

04 10 

04 1 fi 

04 10 

04 i o 

01"' :J 10 

0�) 10 

i S'B<;> 

·j 9139 

1 <i' t$ 5; 

·f 9BS>

19[)9 

19B9 

19B<? 

1989 

19f.l9 

'Í 9139 

1 <18S> 

DESF'ACHO A CC . .J. 
DCN2 09 08 PAG 3700. 
CSF) COM. CONST.. ,JUSTICt1 E CIDADANU1 (CC,J) 
RELATOR SEN MARCIO LACERDA. 
CSF> COM. CONST •. JUSTICA E CIDADANIA CCCJ) 
PARECER. SEN MARCIO LACERDA, PELA CONSTITUCIONALIDADE 
JURIDICIDADE E. NO MERITO. PELA APROVACiO.

(SF) SERVICO COMISSBES PERMANENTES CSF> <SCP> 
ENCAMINHADO A SUBSECR�fARIA DE COORDENACiü LEGISLATIVA 
SEN{1DCJ. COM O P;�F-:EC:Ef;: Dt) CC-1. 
(SF) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA PARECER 218 - CC.J. 
DCN2 26 09 PAG 5098. 
CSF) SUBSEC. COCJRD. LEGISLATIVA CSF) CSSCLS> 
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA . 
(SF) PLENARIO CPLEN>

INCLUSiO ORDEM DO DIA DISCUSSiO TURNO UNICO� 
(SF> PLENARIO <PLEN) 
DISCUSSÃO ENCERRADA. 
(SF) PLENARICJ <PLEN> 
VOlACiO APROVADO. 
(SF> MESA DIRETORA

DESPACHO A SANCiO. 
DCN2 05 10 PAG 5534. 
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE <SF)(SSEXP) 
REMESSA MSG SM 204 A PRESIDENCIA DA REF'UBLICA 
ENCAMINHANDO AUTOGRAFOS. 
( SF) SUI:cSECf�ET AFn f-1 I>CJ EXPEDI ENTE < SF > ( SSEXP) 
REMESSA OF. SM 649 ACAMARA DOS DEPUTADOS COMUNICANDO 
(WfWVAc;;;o E ENC(-d1INHf.1MENTO f\ SlH·ICt�D • 
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IDENTIFICAC:ÃO 

t1UTOR 

EMENTA 

NUMERO NA ORIGEM PLS 00275 1989 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGiO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 14 09 1989 

SENADO : PLS 00275 1989 

SENADOR : IRAM SARAIVA PMDB GO 

REGULAMENTA O INCISO LXXVII DO ART QUINTO DA CONSTITUIC�O. 

ESTABELECENDO A GRATUIDADE DE CUSTAS JUDICIAIS DAS AC3ES DE HABEAS 

CORPUS l HABEAS DATA. 

OBSERVt,t�õES 
(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIC�O). 

INDEXACiO PROJETO DE LEI. SENADO. REGULAMENTACiO. CONSTITUIC�O FEDERAL. 

FIXACÃO' NOl:;;MAS. ISENc;w. CUSTAS' ACõES' I IABEAS CORPOS. HABEAS 

DATA. ATO. EXERCICIO. CIDADANIA. 

DESPACHO INICIAL 
(SF) COM. CDNST •. JUSTICA E CIDADANIA <CCJ> 

UI.. TH1f'� ACÃD 

Tl�AMIH,c;rn 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

25 0Y 1989 (SF} COM. CONST., JLJSTICA E CIDADANIA (CCJ) 

RELATOR SEN MAURICIO CORREA. 

14 09 i '.d39 (SF> PLENARIO <PLEN) 
LEITUl<i'.\. 

CSF) MESA DIRETORA 

• 

DESPt:.CHO A CCJ (DECIS;5;(l TH:MINATIWd. 
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO> DIAS 

ONDE PODERA RECEBER 
IJTEIS. 

DCN2 15 09 PAG 4767. 
'.;5--09 ¼-4-39 ( SF) CIJM. -Gül'!SJ-.-, -JUS TI Ct-: L"-G-I DADtiN I ,� ( CCJ >- - - - -

ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRLSENTACiO DE EMENDAS. 

PLS002671989 DOCUMENTO 

I DENT I F I Ct1CÃO 

2 D[ 5
--·------

EMEMTf., 

NUMERO NA ORIGEM PLS 00267 1989 PROJETO DE LEI (SF) 

ORGiO DE ORIGEM · SENADO FEDERAL 13 09 1989 
SENADO . PLS Ó0267 1989 

SENADOR : LAVOISIER MAIA PDT RN 

REGLJLAMLNTA O INCISO LXXVI. DO ART. QUINTO DA CONSTITUIC�ü 

BRASILEIRA. QUE BENEFICIA AS PESSOAS CONSIDERADAS POBRES. 

OBSERVAC5ES 
<REGULAM[NTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CO�STITUIC�O>. 

INDEXACiO PROJETO DE LEI. SENADO. REGULAMENTACiO. CüNSTITUICiO FEDERAL. 

FIXACiO. NORMAS. ISENCiO. PAGAMENlO. CERTIDÃO. REGISTRO CIVIL. 

NASCIMENTO. MORTE. HOMEM. MULHER. COMPROVACiO. CARENCIA. 

COMPETENCIA, EMISSiO. ATESTADO DE POBREZA. JUIZ DE DIREITO. 
COMAf<CA. REGISTrW F'AROQÜihL, AUTORIDADE POLICIAL. MUNICJPIOS. 

DESPACHO INICIAL 

(SF> COM. COMST .. JUSTICA E CIDADANIA CCCJ> 
ULTIMA AC:iO 

TF:Arj :r T t,c;-rn 

AGPAR AGUARDANDO PARECER 

25 09 1989 (SF) COM. CONST .. JUSTICA E CIDADANIA (CCJ) 
RELATOR SEN RONALDO ARAGiO. 

13 09 1989 (SF> PLENARIO (PLEN) 
LEIT IJl=i:ti. 

13 09 1989 (SF) MESA DIRETORA 

DESPACHO A CCJ (COMPETENCIA TERMINATIVA), ONDE PODERA 

RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS. 

DCN2 14 09 PAG 4731. 

22 09 1989 (SF> COM. CONST .. JUSTICA E CIDADANIA CCCJ) 

ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTACÃO DE CMENDAS. 
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PLS001171989 DOCUMENTO 1 DE 5· 
IDENTIFICACÃO

"NUMERO NA ORIGEM PLS 00117 1989 PROJETO DE LEI (SF> 
ORGiO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 19 05 1989 
SENADO : PLS 00117 1989 

AUTOR SENADOR : ANTONIO LUIZ MAYA PDC TO 
EMENTA PUNE A DISCRIMINACiü ATENTATORIA AOS DIREITOS E LIBERDADES 

FUNDAMENTAIS. REGULANDO O ITEM XLI DO ART. QUINTO DA CONSTITUICiO. 
INDEXACiO FIXACiO. NORMAS. IMPUTACiO. PENA, DISCRIMINACiO. DIREITOS. 

LIBERDADE. REGULAMENTACiO. CONSTITUICiO FEDERAL. 
DESPACHO INICIAL 

<SF) 
UL TINA ACÃO 

TF<COM 
08 08 

n;;t,MITACW 

COM. CONST., JUSJICA E CIDADANIA CCCJ) 

EM TRAMITACiO NAS COMISSBES 
1989 (SF> COM. CONST .. JUSTICA E CIDADANIA CCCJ) 

DEVOLUCiO PELO SEN JOSE PAULO BISOL. 

·!<J"i 05 1 </B9 ( SF) PLENf'.lf::I O ( PLEN) IL EJ Tl.JI� ,; • 
19 05 1989 CSF) MESA DIRETORA 

DESP{�C-HD- A CCd. PODENDO 1:<ECEBE1:;; EriENDPrS PELO PF<AZO DC-
05 <CINCO) DIAS UTEIS. 

. DCN2 20 05 PAG 2282 . 

•
98<;1 (SF) COM. CONST. .  �JUSTICA E CID1!\D1!\NIA (CC.J) 

SENAodi:NfüifÃ'.E:M1ENTD PRAZO. SEr-l lWF:ESENTAc;,;:o DE ErlENDAS. 
989 (SF> COM. CONST .. JUSTICA E CIDADANIA (CCJ) 

RELATOR SEN MANSUETO DE LAVOR. 
27 06 1989 (SF> COM. CONST .. JUSTICA E CIDADANIA CCCJ> 

CONCEDIDA VISTA AO SEN JOSE fAULO BISOL. 



• ._ID..:t-lT.írICAÇÃO

AUTOR

E11ENTA 

NUM�RO NA ORIGEM : PL. 01000 1988 PROJETO DE LEI CCD)ORCAO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 11 10 1988 CAMARA : PL. 01000 1988 

DEPUTADO : PAULO PAIM. PT RS 

ESTABELECE PENALIZAÇÕES AOS INrRATORES DOS DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIO�AIS E LEGAIS, RELATIVOS A PROIBIÇÕES DE QUAL�UER 
DISCRIMINAÇAO OU DISTINÇÃO. 

� 

(DEFINI�DO AS PEN�LIDADES PARA OS CRIMES DE DISCRIMINAÇÃO OU 

�e
I
L

STINÇAO EM FUNÇAO DO_TRABALHO, PREVISTOS NO ARTIGO QUINTO INCISO
-..: I"'fA NOV.11 CONSTITUIC/10 FEDERAL>. 

1 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE 
PAGE 

INDEXAÇÃO 

I 

NORMAS, PU�IÇÃO, EMPREGADOR, INFRATOR, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
CONSTITUIÇAO FEDERAL, PROIBIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, VITIMA EMPREGAÓO 
OBRIGATORIEDADE, PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO, NUMERO, SALARÍO, 

, 

DESEMPREGADO, DIREITOS� REMUNERAÇÃO, EMPREGO, PRETENSÃO ADMISSÃO 
TRABALHO, PERIODO, ESTABILIDADE, COMPETENCIA, JUSTIÇA DÓ TRABALHO

,

JULGAMENTO, CRIME. 
. ' 

NORMAS, �IREITOS, EMPRÉGADOR, RECURSO DE DEFESA, SENTENÇA JUDICIAL 
CONDENAÇ/10, PAGAMENTO EM DOBRO, RATIFICAÇÃO, SENTENÇA CONDENATORIA'. 

.
DESPACHO INICIAL CCD> COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ)
ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

02 08 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 
RELATOR DEP JAIRO CARNEIRO. 

TRAMITAÇÃO 11 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP PAULO PAIM. 

11 10 1988 
DCNt 12 10 88 PAG 352ó COL 03. 
CCD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJ. 

11 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 21 09 68 PAG 3292 COL 01. 

OOCUMENT NUMBER = PL.010801988 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

e EMENTA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 0244ó 1969 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 29 OS 1989 
CAMARA : PL. 0244ó 1989 

DEPUTADO: JUAREZ MARQUES BATISTA. PSDB MS 

REGULA O DISPOSTO NO INCISO XLI 00 ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 
(DEFININDO AS PENALIDADES E O PROCESSO JUDICIAL DE QUALQUER 
DISCRIMINAÇÃO ATENTATORIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, 
REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

INDEXAÇÃO REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEFINIÇÃO, PUNIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, DIREITOS, 
PESSOA FISICA, CIDADÃO, PENA DE DETENÇÃO, MULTA, INDENIZAÇÃO, DANOS
MATERIAIS, DANOS MORAIS, COMPETENCIA, APLICA�ÃO, JUIZ, INSTAURAÇÃO, 
INQUERITO, AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, APURAÇAO, RESPONSABILIDADE, 
ABERTURA, INQUERITO POLICIAL, OCORRENCIA, LIVRO OE REGISTRO, 
REMESSA, MIHISTERIO PUBLICO, APRESENTAÇÃO, orENDIDO, QUEIXA CRIME, 
APRESENTAÇÃO, DENUNCIA, AÇÃO PENAL, GRATUIDADE, PROCESSO, PRIMEIRA 
INSTANCIA, CITAÇÃO, REU, CORRESPONOENCIA POSTAL, AVISO, OFICIAL OE 
JUSTIÇA, AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SENTENÇA JUDICIAL, 
EXECUÇÃO JUDICIAL, RECURSO JUDICIAL, NOTIFICAÇÃO, QUERELANTE, 
EMBARGOS OE DECLARAÇÃO, EXTINÇÃO, PROCESSO JUDICIAL. 

DESPACHO INICIAL CCO) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
2ó Oó 1989 <CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

RELATOR DEP OSCAR CORREA. 
DCN1 28 06 89 PAC Só85 COL 03. 

23 05 1989 (CD) PLEHARIO (PLEN> 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OEP JUAREZ MARQUES BATISTA. 
DCN1 24 05 89 PAG 4005 COL 02. 

29 os 1989 CCO) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

29 os 1989 CCO) PLENARIO CPLEH) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 30 OS 89 PAC 4183 COL 03. 

DOCUMEHT HUMBER = PL.025071989 
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TDl.NTHICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 01870 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGiO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 04 04 1989 
CAMARA : PL. 01870 1989 

DEPUTADO : OSMAR LEITÃO. PrL RJ 

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES POR DISC�tIMINAÇÃO QUE ATENTE CONTRA OS 
DIREIT

�
S ARANTIAS rUND�MENTAI�;. CAPITULADOS NO ARTIGO QUINTO, 

7NCISO L , DA CONSTITUIÇAO rEDE�AL. 
CAPLIC A PENA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE AOS ATOS ATENTATORIOS AOS 
DIREIT S DISCRIMINADOS NA NOVA CCINSTITUICiO rEDERAL). 

REGULAMENTAÇiO, DISPOSITIVOS, DIR:EITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, SANÇio. PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE, 
DISCRIMINAÇIO, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, COMUNIDADE. 
COMPETENCIA, EXECUTIVO, CSTr>, COAB), REGULAMENTAÇÃO, LEGISLAÇÃO. 

DESPACHO INICIAL (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJRJ 

ARQUIVADO DEFINITIVAMENT� ULTIMA AÇÃO ARQVD 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PAGE 104 

TRAMITAÇiO 

19 05 1989 <CD) MESA DIRETORA 
ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 117 DO REGIMENTO INTERNO. 
DCN1 20 OS 89 PAC 3850 COL 03. 

29 03 1989 CCDJ PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP OSMAR LEITÃO. 
DCN1 30 Ol 89 PAC 1564 COL 01. 

04 04 1989 CCDJ MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

04 04 1989 <CD) PLENARIO CPLENJ 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 OS 04 89 PAC 1727 COL 01. 

18 04 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP JUAREZ MARQUES BATISTA. 
DCH1 29 04 89 PAG 2951 COL 01. 

03 OS 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA.E REDAÇÃO CCCJR)
APROVAÇÃO UNANIME 00 PARECER DO RELATOR, DEP JUAREZ 
MARQUES BATISTA, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JU�IDICIDADE, 
TECNICA LEGISLATIVA E, NO MERITO, PELA REJEIÇAO. 
DCN1 18 OS 89 PAG 3626 COL 02. 

Ol 05 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO �O PARECER DA CCJR. 
PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 1870-A/89. 
DCN1 04 OS 89 PAG 307� COL 02. 

OOCUMENT NUMBER = PL.015081989 
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lDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

AR-,. \J ::t v 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01123 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 11 1988 
CAMARA : PL. 01123 1988 

DEPUTADO : FRANCISCO AMARAL. PMDB SP 

FIXA O SALARIO-MINIMO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(CORRESPONDENDO INICIALMENTE A 10 OTNS E COM O ACRESCIMO MENSAL DO 
VALOR DE UMA OTN ATE ATINGIR O VALOR DE 25 OTNS E A PARTIR DE 
ENTÃO SERA �ORRIGIDO EM FUNÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO, DE FORMA A 
CUMPRIR O DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO QUINTO DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

� 

FIXAÇÃO, VALOR, SALARIO MINIMO, COMPRIMENTO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
ATENDIMENTO, DESPESA, TRABALHADOR, FAMILIA, TRABALHADOR RURAL, 
HABITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAUDE, LAZER, VESTUARIO, HIGIENE, 
TRANSPORTE, PREVIDENCIA SOCIAL, EQUIPARAÇÃO, COTN), CORREÇÃO 
MONETARIA, ACRESCIMO, MES, RESTABELECIMENTO, PODER AQUISITIVO, 
INFLAÇÃO. 

DESPACHO INICIAL CCD) 
CCD> 
(CD> 

COMISSÃO CONSTITUICÃO JUSTIÇA (CCJ) 
COMISSÃO DO TRABALHO-CCTB) 
COMISSÃO DE FINANÇAS (CF) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

PRJDO PREJUDICADO 
09 12 1988 (CD) PLENARIO CPLEN) 

03 11 1988 

07 11 1988 

07 11 1988 

06 12 1988 

PREJUDICADO PELA APROVAÇÃO DE SUBSTITUTIVO AO PL. 993/88. 
DCN1 10 12 e8 PAG 5007 COL 03. 

( CD) PLENA RIO CPLEN>
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP
DCN1 04 11 88 PAG 3784 COL 03.

FRANCISCO AMARAL. 

(CD) MESA DIRETORA
v!:SPACHO A CCJ, CTB E ·CF.
( CD) PLEHARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 08 11 88 PAG 3801 COL 03. 
(CD> PLENARIO CPLEN> 
DEFERIDO REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO DESTE 
(RELATOR: DEP CHRISTOVAM CHIARADIA). 

AO PL. 993/88 

DOCUMEHT NUMBER = PL.085511986 



I�ENTiílCAÇÃO 

-
AUTOR 

EMENTA 

INDCXAÇÃO 

A.lL-i- v 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03327 1989 PROJETO OE LEI (CD)ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 24 08 1989 CAMARA : PL. 03327 1989 

DEPUTADO : COSTA FERREIRA. PrL MA 
DISPÕE SOBRE A SUCESSÃO OE BENS OE ESTRANGEIROS SITUADOS NO PAIS,NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO XXXI DO ARTIGO QUINTO DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL>.
REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS,CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUCESSÃO, BENS, ESTRANGEIRO, SITUAÇÃO,TERRITORIO NACIONAL, LEI FEDERAL, FAVORECIMENTO, DE CUJOS,APLICAÇÃO, SOLUÇÃO, LITIGIO, LEI ESTRANGEIRA.

DLSPACHO INICIAL (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E P.EOAÇÃO (CCJR)
ULTIMA AÇÃO 

-TRAMITAÇÃO

• 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 04 10 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)RELATOR DEP ALOYSIO CHAVES.
24 08 1989 CCD> PLENARIO CPLEN)

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP COSTA FERREIRA.24 08 1989 (CD> MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR. 24 08 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT NOMBER : PL.037271989 
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r IDt:NTirICAÇÃO NUMERO NA ORIGEM : PLS 00121 1989 PROJt:TO DE LEI <Sr)

AUTOR 

EMENTA 

OBSERVAÇÕES 

INDEXAÇÃO 

ORGÃO DE ORICt:M : SENADO iEDt:RAL 
24 05 1989 

SENADO : PLS 00121 1989
St:NAOOR : ANTONIO LUIZ MAYA PDC 
PROTEGE TEMPORARIAMt:NTE OS INVENTOS INDUSTRIAIS, NOS TERMOS DO
ARTIGO OUINT0

1 XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. 

TO 

(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO).
rIXAÇÃO, NORMAS, PROTtÇÃO, INVENÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO, PRIVILEGIO,
OSOiRUTO, PRAZO, INTERESSt: SOCIAL, DESt:NVOLVIMt:NTO TECNOLOGICO,
PAIS, ORGÃO, EXt:CUTIVO. 

DESPACHO INICIAL (Si) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)ULTIMA AÇÃO ACPAR AGUARDANDO PARECER13 09 1989 (Sr) COMISSÃO OE ASSUNTOS tCONOMICOS CCAt) DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES OESER INCLUIDA NA PAUTA OE REUNIÃO DA COMISSÃO.TRAMITAÇÃO 24 05 1989 (Si) PLENARIO CPLEN>LEITURA. 24 os 1989 (Si) MESA DIRETORA DESPACHO A CAE, PODENDO RECEBER EMENDAS PERANTE ACOMISSÃO PELO PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS .DCN2 25 05 PAC 2367. 05 06 1989 (Si) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAI:) ENCERRAMt:NTO PRAZO SEM APRESt:NTAÇÃO DE EMt:NDAS.27 06 1989 (Si) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS CCAE)RELATOR SEN JAMIL HADDAD. 

DOCUMt:NT NUMBER = PLS000071989

IDt:NTiiICAÇÃO

AUTOR 

t:Mt:NTA 

INDt:XAÇÃO 

NOMt:RO NA ORIGEM : PL. 02757 1989 PROJETO OE LEI (CD> ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 28 06 1989 
CAMARA : PL. 02757 1989 
DEPUTADO : OSMAR LEITÃO.

Prt 
DISPÕE SOBRE O PRIVILtGIO TtMPORARIO DOS AUTORES, PREVISTO NO
ARTIGO OUINT01 INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO fEOERAL, PARA A 
UTILIZAÇÃO DE INVENTOS INDUSTRIAIS. <REDUZINDO O PRAZO QUANDO SE TRATAR DE INVENTO DE INTERtSSE SOCIAL t:

RJ 

INDISPENSAVt:L AO DESENVOLVIMt:NTO TECNOLOGICO DO PAIS, REGULAMENTANDO
DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Rt:GOLAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS SOCIAIS, CONSTITUIÇÃO 
ft:DCRAL, iIXAÇÃO, PRAZO, PRIVILEGIO, USUiRUTO, INVENÇAO, CRIAÇÃO,
DIREITO, AUTOR, CRITt:RIOS, VALOR, DCSENVOLVIMt:NTO TECNOLOGICO,
INTERESSE SOCIAL, EXISTENCIA, SIMILAR NACIONAL, COMPETENCIA,
EXECUTIVO, PRORROGAÇÃO.

Dt:SPACHO INICIAL CCD)
CCD) 
<CD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E P.tDAÇÃO CCCJR)COM. Cit:N. TEC. COM. INiORMATICA (CCTC COM. ECONOMIA IND. E COMERCIO (CEIC)_ULTIMA AÇÃO

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 02 08 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E Rt:DAÇÃO (CCJR)RELATOR Dt:P HARLAN GADt:LHA. 
19 06 1989 (CD> PLt:NARIO CPLEN)

STAIP.S/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE

28 06 1989 

08 O& 1989 

APRESt:NTAÇÃO DO PROJETO Pt:LO DEP OSMAR LEITÃO,DCN1 20 06 89 PAC 5100 COL 01.(CD) MESA DIRETORA
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NUMf.RO NA ORIGEM: PL. 01086 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGkO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMCNTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

CAMA'f!A : PL. 01086 1988 

DEPUTADO JORGE ARBAGE. PDS PA 

REGULAMENTA OS INCISOS �[T\ DO ARTIGO OUINTO DA CONSTITUIÇÃO, 
DISPONDO SOBRE A PROTEÇ��TO E SUAS LITURGIAS E SOBRE A 
ASSISTENCIA RELIGIOSA NAS ENTIDADES CIVIS E MILITARES DE 
INTERNAÇÃO COLtTIVA. 
(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS I>A !iQY! CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
OBRIGATORIEDADt, AUTORIDADE CIVIL, AUTORIDADE MILITAR, AUTORIDADE 
FEDERAL, ESTADOS, MUNICIPIOS, PROTEÇÃO, LOCAL, CERIMONIA RELIGIOSA, 
INSTITUIÇÃO RELIGIOSA, GRUPO �ELIGIOSO, IGREJA, TEMPLO, RESSALVA, 
SEGURANÇA PUBLICA, MORAL, COMWNIDADE. 
RtQUISITOS, NOTIFICAÇÃO, AOTOR:IDADE CIVIL, CERIMONIA RELIGIOSA, 
MUSICA, LOGRADOURO PUBLICO, VIA PUBLICA . 
FIXAÇÃO, PENALIDADE, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, INFRATOR, 
PREJUIZO, CERIMONIA RELIGIOSA. 
OBRIGATORIEDADE, ENTIDADE, INTERNAÇÃO COLETIVA, PRISÃO, 
ESTABELECIMENTO PENAL, HOSPITAL, CASA DE SAUDE, PRISÃO ALBERGUE, 
ESTABELtCIMENTO MILITAR, INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL, ASSISTENCIA 
RELIGIOSA, INFRAÇÃO, MULTA. 

DESPACHO INICIAL CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 02026 1989 PL. 02027 1989 PL. 02525 1989 PL. OZ856 1989 

OLTitiA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
ZZ 09 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

18 10 1986 

18 10 1988 

18 10 1988 

04 04 1989 

31 05 1989 

11f 06 1989 

03 08 1989 

RtLATOR DEP ROBERTO TORRES. (EMENDA DE PLENARIO). 

(CD> PLENARIO CPLEN> 
APREStNTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE. 
DCN1 19 10 88 PAG 3&57 COL 02. 
(CD) MtSA DIRtTORA
DESPACHO A CCJ. 
(CD) PLtNARIO CPLtN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN1 19 10 88 PAG 3&34 OOL 01.
CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP ROBERTO TORRES.
DCN1 05 04 89 PAC 1809 COL 01.
(CD> COM. CONST. E JUSTIÇA t REDAÇÃO (CCJR) 
APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR, DEP ROBERTO 
TORRES, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICID.ADE, TECNICA 
LEGISLATIVA, COM EMENDA, E, NO MERITO, PELA APROVAÇÃO. 
(CD) PLtNARIO (PLEN>
LtITURA E PUBLICAÇio DO PARECER DA CCJR.
PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 1086-A/88.
DCN1 08 O& 89 PAC 45Z2 COL 02.
CCD> PLENARIO CPLEN)
DISCUSSÃO UNICA. 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
APRESENTAÇÃO DE EMENDA PELO DEP JORGE ARBAGE.
ERRATA: NO PARACRAro TERCEIRO DO ARTIGO PRIMEIRO DO
PROJETO SUBSTITUA A EXPRESSÃO: 'QUEM QUER QUE PREJUDIQUE'

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

POR 'QUEM PREJUDICAR'. 
03 08 1989 CCD) MESA DIRETORA 

DESPACHO A CCJR (EMENDA DE PLENARIO). 

DOCUMENT NOtiBER = PL.011241988
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IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

._EnENTA 
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NUntRO NA ORIGEn: PL. 03789 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM: CAnARA DOS DEPUTADOS 11 10 1989 
CAMARA : PL. 03789 1989 

DEPUTADO: ISnAEL UANDERLEY. PTR RN 

DISCIPLINA A LIBERDADE RELIGIOSA, REGULAMENTANDO os INCISO�� 
DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. � 
(REGULAMENTANDO A LIBERDADE RELIGIOSA, A PROTEÇÃO AOS TEnPLOS 
RELIGIOSOS E A ASSISTEHCIA RELIGIOSA, DE ACORDO con o INCISO VI E 
INCISO VII DO ARTIGO QUINTO DA !:!.QYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

STAIRS/VS AQOARIOS - DOCOnEHTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 

INDEXAÇÃO REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FONDAnENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTIA, PESSOAS, CIDADÃO, LIBERDADE, 
COHSCIEHTIZAÇÃO, CRENÇA RELIGIOSA, RELIGIÃO, FREQUENCIA, IGREJA, 
TEnPLO, SEITA RELIGIOSA, CERIMONIA RELIGIOSA. 
OBRIGATORIEDADE, PODER PUBLICO, PROTEÇÃO, IGREJA, TEnPLO, REPRESSÃO, 
PERTURBAÇÃO, RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE POLICIAL. 
GARANTIA, ASSISTENCIA RELIGIOSA, ESTABELECIMENTO PENAL, INTERNAÇÃO 
COLETIVA, PRISÃO, VISITA, SACERDOTE, AUTORIDADE RELIGIOSA, CERIMONIA 
RELIGIOSA. 

DESPACHO INICIAL CCD> con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

OLTI?IA AÇÃO TRCOM En TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
11 10 1989 CCD> PLEHARIO CPLEH> 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA l1ATERIA. 

TRA11ITAÇÃO 11 10 1989 CCD) PLEHARIO CPLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP IsnAEL UANDERLEY. 

11 1,0 1989 CCD> MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

DOCUl1ENT HOMBER = PL.037901989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

INDtY.AÇÃO 

ULTI11A AÇÃO 

NUMERO HA ORICEl1: PL. 02027 1989 PROJETO Dt LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEn: CAnARA DOS DEPUTADOS 13 04 1989 
CA11ARA : PL. 02027 1989 

DEPUTADO: HENRIQUE EDUARDO ALVES� P11DB RN 

REGULA A ASSISTEHCIA RELIGIOSA NAS ENTIDADES CIVIS E 11ILITARES DE 
INTERNAÇÃO COLETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO QUINTO, INCISO VI, DA 
CONSTITUIÇÃO, 
CRECULAMEHTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
OBRIGATORIEDADE, PENITENCIARIA, HOSPITAL, QUARTEL, ESTABELECIMENTO, 
INTERNAÇÃO COLETIVA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA RELIGIOSA, CERIMONIA 
RELIGIOSA, RELIGIÃO, ACESSO, CROPO RELIGIOSO, SACERDOTE, INFRAÇÃO, 
RESFONSABILIDADE, AUTORIDADE CIVIL, AUTORIDADE MILITAR, PUNIÇÃO, 
SUSPENSÃO, ATIVIDADE. 

ANXDO ANEXADO 
13 04 1989 (CD) MESA DIRETORA 

13 04 1989 

ANEXADO AO PL. 1086/88, NOS TERnos DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

78 

• 

-

TRA11ITAÇÃO 

19 04 1989 

CCD> PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP
DCH1 14 04 89 PAC 2184 COL 02.
CCD) PLENARIO CPLEN>

HENRIQUE EDUARDO ALVES. 1 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA 11ATERIA.
DCH1 ZO 04 89 PAC 2335 COL 01.

DOCUMENT HOMBER: PL.035871989 



IDtHTIFICAÇÃO NUMERO HA ORIGEM : PL. 02026 1989 PROJETO DE LEI CCD> 
ORC�O DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 04 1989 
CAMARA : PL. 02026 1989 

AUTOR 

-tMEHTA

DEPUTADO : HENRIQUE EDUARDO ALVES. PMDB RN 

REGULAMENTA O EXERCICIO DA LIBERDADE RELIGIOSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 
QUINTO, INCISO VI, DA CONSTITUICAO, 

JI 
• •  

INDtXAÇÃO 

(APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

NORMAS, REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS, CONSTITUIÇÃO rEDtRAL, EXERCICIO, LIBERDADE, CRENÇA 
RELIGIOSA, RELICIAO, AUSEHCIA, EXIGEHCIA, AUTORIZAÇÃO, PODER 
PUBLICO, ruNCIONAMENTO, CERIMONIA RELIGIOSA, CONCESSÃO, PROTEÇÃO, 
TEMPLO, IGREJA. 
GARANTIA, LIBERDADE, CERIMONIA RELIGIOSA, GRUPO, SEITA RELIGIOSA, 
EXIGENCIA, RESPEITO, SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA, INCOLUMIDADE PUBLICA, 
PARTICIPANTE, CRENÇA RELIGIOSA. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRIHTED rROM DATA BASE: MATE PAGE 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NORMAS, DIREITOS, CONSTRUÇÃO, TEMPLO, EDiíICIO, IGREJA, 
INEXISTENCIA, RESTRIÇÃO, PODER PUBLICO, EXIGENCIA, SEGURANÇA, 
HIGIENE, CUMPRIMENTO, NORMAS DE EDIFICAÇÃO, MUNICIPIOS, HIPOTESE, 
VIOLAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, PROCESSO, CRIME DE RESPONSABILIDADE, 
HIPOTESE, PESSOA FISICA, PENA DE DETENÇÃO. 

ANXDO ANEXADO 
18 04 1989 (CD) MtSA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1086/88 NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

13 04 1989 (CD> PLENARIO CPLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP HENRIQUE EDUARDO ALVES. 
DCN1 14 04 89 PAC 2184 COL 02. 

18 04 1989 <CD> PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCH1 19 04 89 PAC 2286 COL 01. 

DOCUMENT HUMBER = PL.020291989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDtXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

HOMERO NA ORIGEM : PL. 02525 1989 PROJETO OE LEI (CD) 
ORCÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 30 05 1989 
CAMARA : PL. 02525 1989 

DEPUTADO : rREIRE JUNIOR. PMOB TO 

GARANTE A PROTEÇÃO AOS LOCAIS DE CULTO E AS SUAS LITURGIAS, NA roRMA 
DO INCISO VI DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO. 
(RECULAMtNTANDO DISPOSITIVOS DA HOVA COHSTITUICÃO rEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS ruNOAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, OBRIGATORIEDADE, PODER PUBLICO, PROTEÇÃO, 
TEMPLO, LOCAL, CERIMONIA RELIGIOSA, SOLICITAÇÃO, GRUPO RtLIGIOSO, 
POLICIA, MIHISTERIO PUBLICO, CRIME OE RESPOSABILIDADE, AUTORIDADE 
POLICIAL, RESSALVA, INTtRrERENCIA, MOTIVO, QUEIXA, AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA, GOVERNO rEDtRAL, GOVERNO ESTADUAL, GOVERNO 
MUNICIPAL. 

ANXDO ANEXADO 
30 05 1989 <CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 2026/89, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 00 
REGIMtNTO INTtRNO. 

30 05 1989 <CD) PLENARIO <PLEN> 
APRtStNTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP FREIRE JUNIOR. 
OCN1 31 05 89 PAC 4299 COL 02. 

30 05 1989 CCD) PLENARIO (PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 31 05 89 PAC 4274 COL 03. 

OOCUMEHT HUMBER = PL.025291989 



IDENTlf'ICAÇÃO

AUTOR 

E11ENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01020 1988 PROJETO DE LEI CCD)
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 11 10 1988
CAMARA : PL. 01020 1988 
DEPUTADO: BRANDÃO MONTEIRO.
DA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ARTIGO SEGUNDO, A ALINEA A DO 
ARTIGO QUARTO E AO ARTIGO 0.UINTO DA LEI 1521, DE 26 DE DEZEMBRO
1951, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CDErININDO AS PENALIDADES PARA os INrRATORES DA LEI DA ECON011IA 
POPULAR, TORNANDO-A UM INSTRUMENTO DE DEfESA DOS CONSUMIDORES E 
DA ECONOMIA POPULAR E RESSALTANDO PRINCIPIO DA NOVA CONSTITUIÇÃO 
con A PROIBIÇÃO DA COBRANÇA OE JUROS REAIS ACIMADÊ DOZE POR CENTO 
tn CONrORl1IDAOE COM A LEI DE USURA>. 

PDT 
RJ 

\-. f-·

1 

ALTERAÇÃO,. NORMAS, ECONOMIA POPULAR, INfRAÇÃO, CONGELAMENTO, 
PREÇO, TABELA, GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIA, SERVIÇO, BENS, 
EXPOSIÇÃO, VENDA, SUPERIORIDADE, VALOR, EXCLUSÃO, TABELAMENTO, 
COBRANÇA, BASE OE CALCULO, LEI DE USURA, TAXAS, JUROS, LIMITAÇÃO, 
PERCENTAGEM, INCLUSÃO, PAGAMENTO, COMISSÃO, CONCESSÃO, CREDITOS, 

.,

CONTRATO, AGIO, TAXA DE CAMBIO, QUANTIA, PERMUTA, MOEDA ESTRANGEIRA,
EMPRESTIMO, PENHOR, PRIVATIVIDADE, BANCOS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

LEGISL-CITADA

H 

Of'ICIAL. 
DtfINIÇÃO, INCLUSÃO, PENALIDADE, INfRATOR, ECONOMIA POPULAR, 
GERENTE, EMPRESA, PRESIDENTE, ESTABELECI11ENTO COMERCIAL, PESSOA 
FISICA, RESPONSABILIDADE, fUNÇÃO, CARGO OE DIREÇÃO, EXECUÇÃO, 
AUTORIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, RATifICAÇÃO, INrRAÇÃo PENAL, POSSIBILIDADE, 
SUSPENSÃO, PENA, LIVRANENTO CONDICIONAL, PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, 
fIANÇA, fLAGRANTE, DEBITO. rIXAÇÃO, PERCENTAGEM, MULTA, 110RATORIA, ATRASO, PENA, INrRINGENCIA,
ECONOMIA POPULAR, DEFESA DO CONSUMIDOR. DEfINIÇÃO, NULIDADE, PLENO DIREITO, CLAUSULA, OBRIGATORIEDADE,
PAGAMENTO, HONORARIOS, ADVOGADO, MOTIVO, ATRASO, OBRIGAÇÃO,
NATUREZA CONTRATUAL. 
LEI 001521 DE 19S1

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED fROM DATA BASE: MATE
DECRETO 022626 DE 1933

DESPACHO INICIAL CCD)
(CD) 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ)COMISSÃO DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)PROPOS-ANEXADAS PL. 03273 1989
ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 06 08 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)RELATOR DEP THEODORO MENDES. TRAMITAÇÃO 11 10 1988 CCD) PU:NARI•:> CPLEN> APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP BRANDÃO MONTEIRO.DCN1 12 10 88 PAG 3526 COL 03. 1 1 10 1988 CCD) MESA DIRETORA DESPACHO A CCJ E coe.11 10 1988 CCD) PLENARIO CPLEN) LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.DCN1 21 09 88 PAG 3305 COL 01.

DOCOMENT NUMBER = PL.027871989
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IDLNTUI-CAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

li 
l" 

P,f:l-1. V LX X lV 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03155 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 08 1989 
CAMARA : PL. 03155 1989 

DE:POTADO JUAREZ MARQUF.S BATISTA. PSDB tlS 

., 
-

ALTERA Aº RtDAÇAO DO ARTIGO 791 E SEUS PARAGRAros, DA CONSOLIDAÇÃO 
DAS LtIS DO TRABALHO, ADAPTANDO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
(GARANTINDO AS PARTES PROCESSUAIS NO PROCESSO TRABALHISTA A 
ASSISTENCIA DO ADVOGADO PARTICULAR, SINDICAL OU DE DEFENSOR PUBLICO, 
APL�CANDO O DISPOSTO NO ARTIGO OUINTO, INCISO LXXIV, ARTIGO 133 E 
ARTIGO 134 DA NOVA CONSTITUICAO FEDERAL). 

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, CCLT). 
APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, 
MINISTERIO PUBLICO, ADVOCACIA, DEFENSORIA PUBLICA, CONSTITUIÇÃO 
rECERAL, EXIGENCIA, ASSISTENCIA, ADVOGADO, ASSISTENCIA SINDICAL, 
DEFENSOR PUBLICO, ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA, PESSOA CARENTE, 
PARTÉS PROCESSUAIS, PROCESSO TRABALHISTA, JUSTIÇA DO TRABALHO. 

STAIRS/VS AQOARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

LCGISL-CITADA DECRETO-LEI 005452 DE 1943 

DESPACHO INICIAL CCD) 
CCD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 
COMISSÃO DO TRABALHO CCTB) 

OLTI1'1A AÇi'i.O 

TRA1'1ITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
22 09 1989 (CD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP PLINIO MARTINS.

02 08 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JOAREZ t!AR�OES BATISTA,
DCN1 03 08 89 PAC &871 COL 03.

07 08 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CTB.

07 08 1989 (CD) PLENARIO CPLEIO 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 08 08 89 PAG 7203 COL 02. 

DOCUMENT NOMBER = PL.031881989 

?6 



IDEN'rl7ICAÇÃO 

AUTOR 

E!1ENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGE!1 : PL. 024�1 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 29 05 1989 
CAMARA : PL. 02481 1989 

DEPUTADO : MYRIAN PORTELLA. PDS PI 

DISPÕE SOBRE A DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
(CUMPRINDO O DISPOSTO NO AR'rIGO OUINT01 INCISO I E ARTIGO SETIMO, 
INCISO XXX DA NOVA CONSTTTu:ICAO FEDERAL). 

DEFINIÇÃO, PUNIÇÃO, EMPREGADOR, PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA, 
REPRESENTANTE LEGAL, PREPOSTO, DIRIGENTE, PENA DE RECLUSÃO, 
DISCRIMINACÃO, MULHER, EXERCICIO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
ACESSO, MERCADO DE TRABALHO,. EXIGENCIA, DOCUMENTO, SOLICITAÇÃO, 
EXAME, GRAVIDEZ, FERTILIDADE, DISPENSA, MOTIVO, CASAMENTO, GESTANTE, 
PERIODO, PARTO, REALIZAÇÃO, CURSOS, ENSINO PROFISSIONALIZANTE, 
DIFERENÇA, SALARIO, REMUNERAÇÃO, IGUALDADE, TRABALHO, PUBLICIDADE, 
RECRUTAMENTO, RECURSOS HUMANOS, REQUISITOS, EXERCICIO, FUNÇÃO. 
AUMENTO, PENA, HIPOTESE, AMEAÇA CRAVE, FRAUDE. 

ANXDO ANEXADO 
29 05 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANCXADO AO PL. '1197/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGil1ENTO INTERHO. 

24 05 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELA DEP MYRIAN PORTELLA. 
DCN1 25 05 89 PAG 4048 COL 01. 

29 05 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 30 05 89 PAC 4192 COL 03. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: 11ATE PAGI: 

DOCUMENT NU!1BCR = P�.011971988 

IDE�'T::::rr:.õ.ÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDCXAÇÃO 

NUMERO N_A ORIGEM : PL. 01 '197 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 29 11 1988 
CAMARA : PL. 01197 1988 

DEPUTADO : BENEDI�A DA SILVA. PT RJ 

DEFINE COMO CRIME QUALQUER PRATICA DISCRIMINATORIA CONTRA A !1ULHER. 
<APLICANDO o DISPOSTO NO AFtTIGO QUINTO. INCISO I E ARTIGO SETino 
INCISO XXX DA� CONSTITtlICAO FEDERAL). 

NORMAS, DCFINIÇÃO, CRI!1E INAFIANÇAVCL, DISCRIMINAÇÃO, DIREITOS, 
MULHER, FUNÇÃO, PENA DE RECLUSÃO, PROCESSO JUDICIAL, RITO SUMARIO, 
APURAÇÃO, CRIME. 

DESPACHO INICIAL (CD) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA (CCJ) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 02481 1989 PL. 03520 1989 

ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
02 08 1989 (CD) COM. CONS1'. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)

RELATOR DEP MARCOS FORMIGA. 

TRAMITAÇÃO 22 11 1988 CCD> PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELA DEP BCNEDITA DA SILVA. 
DCN1 23 11 88 PAG 3923 COL 01. 

29 11 1988 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. 

25 11 1988 C CD) PLENA RIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATCRIA. 
DCN1 26 11 88 PAG �216 COL 03. 

DOCOMENT NUMBER = PL.030921989 

64 



IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

LEGISL-CITADA 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

A ,p_ "t: . 
v 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01óó2 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 15 03 1989 
CAMARA : PL. 01óó2 1989 

DEPUTADO : SAMIR ACHOA. PMDB SP 

DETERMINA A APLICAÇÃO DA LEI 1533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951, AO 
MANDADO DE INJUNÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(APLICANDO A LEGISLAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM CARATER 
PROVISORIO, AO MANDADO DE INJUNÇÃO INSTITUIDO PELO INCISO LXXI DO 
ARTIGO QUINTO DA NOVA tO�STITUICÃO rEDERAL>. 

1 

APLICAÇÃO, NORMAS, LEI rEDERAL, MANDADO DE SEGURANÇA, CARATER 1 
PROVISORIO, MANDADO DE INJUNÇÃO, CUMPRIMENTO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.! 

LEI 001533 DE 1951 

ANXDO ANEXADO 
15 03 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 998/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

08 03 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP SAttIR ACHOA. 
DCN1 09 03 89 PAC 07&5 COL 01. 

09 03 1989 CCD) PLENARIO (PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 10 03 89 PAG 0818 COL 03. 

DOCUMENT NOMBER = PL.017191989 
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IDCl-:Tl:ICAÇAO 

AUTOR 

CMENTA 

IND!:XAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

L X.X V l\. 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02595 1989 PROJCTO DC LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 15 06 1989 
CAMARA : PL. 02595 1989 

DEPUTADO : JUAREZ MARQUES BATXSTA. PSDB ns 

REGULAMENTA A GRATUIDADE DAS JIÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO LXXVII. 
DO ARTIGO 9.llliIQ DA mstITUl(;.a,Q FEDERAL. 
(SENDO GRATUITAS AS AÇOCS DC HABEAS CORPUS, HABEAS DATA E OS ATOS 
NECESSARIOS AO EXERCICIO DA C)tDADANIA, REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS 
DA liQYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL> .. 

REGULAMENTAÇÃO, DISrOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUlCÃO FEDERAL, GRATUIDilDE, ATO JURIDICO, HABCAS CORPUS, 
HABEAS-DATA, CIDADANIA, EXERCJ:CIO, DIREITOS POLITICOS, ALISTAMENTO 
ELEITORAL, IMPUGNAÇÃO, MANDATO ELETIVO, ABUSO, PODER ECONOMICO, 
CORRUPÇÃO, FRAODC, ELEIÇÕES, �EQUCRIMENTO, PCTIÇÃO, INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL, IRREGULARIDADE, DI:RICENTC, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AOMINIS1'RAÇÃO INDIRETA, ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORGÃO PUBLICO, 
DEFESA, INTERESSE PUBLICO, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, 
CIDADÃO. 
COMPETENCIA, JUSTIÇA ELEITORAL,, JUSTIÇA COMUM, REGULAMENTAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO, CUMPRIMCNTO, LE�ISLAÇÃO. 

ANXDO ANEXADO 
09 06 1989 <CD> MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1313/88, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

01 06 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JUAREZ MARQUES BATISTA. 
DCN1 02 06 89 PAC 4358 COL 01. 

09 06 1989 <CD) PLENARIO <PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 10 06 89 PAC 4650 COL 02. 

OOCUMENT NUMBER = PL.026371989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTil"íA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03310 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMAP.A DOS DEPUTADOS 29 08 1989 
CAMARA : PL. 03310 989 

DEPUTADO : COSTA FERREIRA. Prt 11A 

RECULAMCNTA O INCISO LXXVII DO ARTIGO QOINTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 
CRCGULAMCNTANDO O DISPO�TO NA ]NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO 
SOBRE GRATUIDADE DAS ACCES DE MABEAS-CORPUS E HABEAS-DATA, E OS ATOS

NECESSARIOS DO tXCRCICIO DA CibADANIA, ASSIM ENTENDIDOS O 
ALISTAMENTO ELEITORAL E A CONSCRIÇÃO MILITAR). 

RE�OLAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, !DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
AÇAO JUDICIAL, HABEAS CORPOS, HABCAS-DATA, ATO, EXERCICIO, 
CIDADANIA, ALISTAMENTO tLEITORJ\L, ALISTAMENTO MILITAR. 

ANXDO ANEXADO 
29 08 1989 (CD) 11CSA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1313/88, NOS TERMOS �O ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

29 08 1989 CCO) PLENARIO CPLEN) 
APRtSENTAÇiO 00 PROJETO PELO DEP COSTA FERREIRA. 

29 08 1989 CCO) PLENARIO CPLtN) 
LEITURA E PUBLICAÇiO DA MATERIA. 

DOCOMENT NDMBER = Pl.013131988 
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_IOtNTirICAÇÃO 

!I

AUTOR 

tMENTA 

NUMCRO NA ORIGCM : PL. 01313 1988 PROJETO OE LEI (CO) 
ORGÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 12 1988 
CAMARA : PL. 01313 1988 

DEPUTADO : OASO COIMBRA. PMOB RJ 

REGULAMENTA O DISPOSTO NO INCISO LXXVII 00 ART!GQ QUINTQ DA 
CONSTITUIÇÃO. 
(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA tiQYA CQNST!TUIÇÃO rtOERAL rrxANDO 
A GRATUIOAOC DAS Ações HABEAS CORPUS E HABEAS DATA, BEM ASSIM o 
rORNCCIMENTO DOS DOCUMENTOS NECCSSARIOS AO EXERCICIO DOS DIREITOS 
POL!TICOS). 

STAIRS/VS A�UARIOS - DOCOMENTS PRINTtD rROM DATA BASE: MATE PAGE 

INDEXAÇÃO rIXAÇÃO, NORMAS, GRATUIOADC, AÇÃO JUDICIAL, HABCAS CORPOS, 
HABCAS DATA, roRNCCIMENTO, DOCUMENTO, DOCUMENTAÇÃO, EXERCICIO, 
DIREITOS POLITlCOS, REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO 
rEDERAL. 

DESPACHO INICIAL (CO) COM. CONST. E JUSTIÇA t REDAÇÃO (CCJR> 

PROPOS-ANtXADAS 

ULTIMA AÇÃO 

• 

TRAMITAÇÃO 

PL. 01719 1989 PL. 02335 1989 PL. 02595 1989 PL. 03310 1989 

TRCOM tM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
Oó 04 1989 (CD) COM. CO�ST. t JUSTIÇA t RCOAÇÃO (CCJR) 

PARECER 00 P.tLATOR, OtP SIGMARINGA SEIXAS, PELA 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TECNICA LEGISLATIVA, 
COM SUBSTITUTIVO. 
VISTA AO OEP CARLOS VINAGRE. 
OCN1 07 04 89 PAC 1945 COL 01. 

02 12 1988 (CD) PLENAP.IO (PLtN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEtO DEP OASO COIMBRA. 
OCN1 03 12 88 PAG 4509 COL 02. 

07 12 1988 (CD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 
DCN1 03 12 88 PAC 4509 COL 02. 

07 12 1988 (CD) PLENARIO <PLt�) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 08 12 88 PAG 4732 COL 02. 

15 03 1989 CCO> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
RELATOR OEP SIGMARINGA SEIXAS. 
OCN1 16 03 83 PAG 1139 COL 03. 

DOCOMENT NOMBtR = PL.031461989 

I�tNTirICAÇÃO 

AUTOR 

CMENTA 

_INDCY.AÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 02335 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 05 1989 
CAMARA : PL. 02335 1989 

DEPUTADO : rRtIRE JUNIOR. PMDB TO 

REGULAMCNTA O INCISO LXXVII DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO, 
DISPONDO SOBRE GRATUIDADE Dt CUSTAS JUDICIAIS PARA O 'HABEAS CORPUS' 
E 'HAEEAS DATA'. 
(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇiO rEDERAL, GRATUIDADE, 
ISENÇÃO, CUSTAS, ODSPESAS PROCESSUAIS, IMPETRAÇÃO, HABEAS CORPUS, 
HABEAS-DATA, CXTENSÃO, BENErICIO, ATO, EXERCICIO, CIDADANIA, 
INCLUSÃO, ALISTAMENTO MILITAR, ALISTAMENTO ELEITORAL, SOLICITAÇÃO, 
INfOP.MAÇÃO, ORGÃO PUBLICO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA, ADMINISTRAÇÃO rcoCRAL, ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RCQUCRIMENTO, DErESA, 
DIREITOS E GARANTIAS INCIVIDUAIS, DENUNCIA, IRREr 1 �ARIOADE, 
ADMINISTRAÇÃO, INTERESSE PUBLICO. 

ULTIMA AÇÃO AHXOO ANEXADO 
19 05 1989 (CD> MESA DIRETORA 

•I

ANEXADO AO PL. 1313/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMCNTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PAGE is' 

TRAMITAÇÃO 

REGIMENTO INTERNO. 

16 05 1989 (CD> PLCHARIO <PLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP rREIRE JUNIOR. 
DCH1 17 05 89 PAC 3522 COL 03. 

19 05 1989 <CD> PLENARIO <PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 20 os 89 PAG J7R1 �nt n1 

1 



• 

• 

AUTOR 

EMENTA 

lNDtXAÇÃO 

l:AOAKA 

DEPUTADO 

l'L. VZUZY 1989 

11ATHEUS IENSEN. PMDB PR 

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DOS ATOS NECESSARIOS AO EXERCICIO DA 
CIDADANIA. 
<DEFINE, E� CONFORMIDAOt COM C> ARTIGO QUINTO, INCISO LXXVII DA NOVA 
CONSTITUIÇAO FEDERAL, ATOS DA CIDADANIA>. 

NORMAS, GRATUIDADE, EXERCICIO, CIDADANIA, DISPOSIÇÃO, DIREITOS t 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CONSTJ:TUICÃO FtDtRAL, ATO, REGISTRO 
ALIST�MENTO ELEITORAL, TRANSPCIRTE, SEÇÃO ELEITORAL, OBJETIVÓ, 
VOTAÇAO, ELEITOR, CASAt1tNTO ClVIL, EXPtOIÇÃO, CERTIDÃO, COt1PROVAÇÃO 
EXERCICIO, DIREITOS, CIDADÃO. 

' 

DESPACHO INICIAL (CD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

IJ 
. ' 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COt1ISSÕES 
04 08 1989 <CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR DEP DIONISIO HAGE. 

13 04 11989 (CD) PLENARIO <PLEN)
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP MATHEUS ItNSEN. 
DCN 1 14 04 89 PAC 2184 COL 02. 

13 04 1989 (CD) MESA DIRETORA

19 04 1989 
DESPACHO A CCJR. 
(CD) PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
OCN1 20 04 89 PAC 2335 COL 01. 

STAIRS/VS AqUARIOS - DOCOMENTS PRINTEO FROM DAT1� BASE: MATE PAGE 

DOCU�ENT NUMBER = PL.020341989 

_IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

11 
.. 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01719 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMAkA DOS DEPUTADOS 13 03 1989 
CAMARA : PL. 01719 1989 

DEPUTADO : CEOVANI BORGES, PrL AP 

STAIP.S/VS AQOARIOS - DOCOMENTS PRINTEO FROM DATA BASE: MATE PACE 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

RECOLA A GRATUIDADE DE AÇÕES PREVISTAS NO INCISO LXXVII DO ARTIGO 
OUINTO DA CONSTITUIÇÃO. 
<DlSPENSANOO TODAS AS dUSTAS JUDICIAIS DECORRENTES DA IMPETRAÇÃO OE 
'HABEAS CORPUS' E 'HABEAS DATA', BEM COMO OS ATOS NECESSARIOS AO 
EY.ERCICIO DA CIDADANIA, APLICANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

ISENÇÃO, COSTAS, DECORRF.NCIA, IMPETRAÇÃO, HABEAS CORPOS, HABEAS 
DATA, EXERCICIO, CIDADANIA, CIDADÃO, ALISTAMENTO ELEITORAL, 
ALISTAMENTO MILITAR, REQUERIMENTO, INFORMAfÃO, PETIÇÃO, ORCiO 
PUBLICO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMINISTRAÇAO INDIRETA, ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEfESA, 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, DENUNCIA, IRREGULARIDADE, 
CORRUPÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, APLICAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ANXOO ANEXADO 
13 03 1989 CCO) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1313/88, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DO
REGIMENTO INTERNO. 

14 03 1989 (CD> PLENARIO <PLEN) 
APRESENTAÇiO DO PROJETO PELO OEP CEOVANI BORGES. 
DCN1 15 03 89 PAC 1034 COL 03. 

13 03 1989 <CD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇiO DA MATERIA. 
DCN1 14 03 89 PAC 0959 COL 02. 

DOCOMENT NUMBER = PL.017�31989 
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IDCNTirICAÇÃO 

AUTOR 

tl1EHTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

-TRAt1ITAÇÃO

NUtttRO NA ORIGEM : PL. 03188 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DC ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 08 1989 

CAMARA : PL. 03188 1989 

DEPUTADO : GANDI JAMIL. PrL ns 

RCCULA O A.BI.IQ.Q QUINTO, INCISO XXXIII, !_?A ÇONSTITUICAO rEDERAL. 
crIXANDO o PRAZO Dt ,o DIAS PARA os ORCAOS PUBLlCOS PRESTARtn 
INrORMAÇÕES DE INTERESSE: PARTICULAR, COLETIVO OU CCRAL, 
RCCULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA liQ.Y.A. CONSTITUIÇÃO rtOERAL). 

RECOLAMCNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E CAR�NTIAS rUNDAnENTA!S, 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, CONSTITUIÇAO rEDERAL, rIXAÇAO, 
PRAZO, ORCÃO POSLICO, INFORMAÇÃO, INTERESSE PARTICULAR, INTERESSE, 
COLETIVIDADE:, PENA, CRIME: DE RESPONSABILIDADE. 

ANXDO ANEXADO 
07 08 1989 (CD) t1ESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1079/88, NOS TERnos DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

02 08 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP CANDI JA11IL. 
DCNl 03 08 89 PAC 6818 COL OZ. 

07 08 1989 CCD> PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA 11ATERIA. 
OCN1 08 08 89 PAC 7Z08 COL 03 . 

DOCUl1ENT NU11BER = PL.037681989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED fROM DATA BASE: nATE PAC: 

I!JtNTirICAÇÃO 

AUTOR 

i:11!:NTA 

INDEXAÇÃO 

ULTitfA AÇÃO 

TRAl1ITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. OZZ?Z 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 12 05 1989 
CAMARA : PL. OZ272 1989 

DEPUTADO : ANTERO DE BARROS. PMDB MT 

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR OU 
COLETIVO POR PARTE DOS ORCÃOS PUBLICOS, NOS TERnos 00 INCISO XXXIII 
DO �RTIGO OPINTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
(APLICANDO OISPOS�TIVOS DA HOVA CONSTITUIÇÃO fEDERAL). 

APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNOAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDCRAL, OBRIGATORIEDADE, ORCÃO PUBLICO, ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA, ADMINISTRA�ÃO INDIRETA, FUNDAÇÃO PUBLICA, rORNECIMENTO, 
INFORMAÇÃO, CIDADÃO, INTERESSE PARTICULAR, INTERESSE, SOCIEDADE, 
COMUNIDADE, FIXAÇÃO, PRAZO, ATENDintNTO, HIPOTESE, AUTORIDADE, 
RESPONSABILIDADE, CRIME, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. 

ANXOO ANEXADO 
12 OS 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1079/88, NOS TERMOS 00 ART!CO 71 DO 
RECinENTO INTERNO. 

09 05 1989 (CD) PLENARIO CPLtN) 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP ANTERO DE BARROS. 
OCN1 10 05 89 PAC 3306 COL 01. 

1Z 05 1989 CCD> PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 13 OS 89 PAC 3378 COL 02. 

OOCUMCNT NUMBER = PL.023291989 
STAIRS/VS A�UARIUS - DOCUMENTS PRINTEO FROM DATA BASE: MATE PACE 
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IttNTifÍCAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

HOMERO NA ORIGEM : PL. 01743 1989 PROJETO DE LEI (CD)
ORCÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 15 03 1989 
CAMARA : PL. 01743 1989 

DEPUTADO : MIRO TEIXEIRA. POT RJ 

EMPRAZA O ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO OE INfORMAÇÕES, A SEREM 
PRESTADAS PELO PODER PUBLICO - ARTIGO QUINTO, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO. 
(fIXANOO O PRAZO DE 30 DIAS, PODENDO SER DUPLICADO, PARA PRESTAÇÃO
OE INfORMAÇÕES PELOS ORCÃOS PUBLICOS, REGULAMENTANDO O DISPOSTO NA
NOVA CONSTITUIÇÃO fEOERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTrTurcÃO FEDERAL, FIXAÇÃO, PRAZO,
ORCÃO PUBLICO, FORNECIMENTO, INFORMAÇOES, CIDADÃO, PESSOA FISICA, 
REQUERIMENTO ESCRITO, AUTORIZAÇÃO, PRORROGAÇÃO, DESCUMPRIMENTO, 
CRIME OE RESPONSABILIDADE. 
RESSALVA, FORNECIMENTO, INFORMAÇÃO SIGILOSA, DOCUMENTO SIGILOSO,
SIGILO, SEGURANÇA NACIONAL. 
COMPETENCIA, EXECUTIVO, GOVERNO FEDERAL, GOVERNO ESTADUAL, GOVERNO 
MUNICIPAL, REGULAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, INFORMAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

ANXDO ANEXADO 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTEO FROM DATA BASE: MATE PAGE 

15 03 1989 <CD) MESA DIRETORA 

19 

ANEXADO AO PL. 1079/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
• RECIMENTO INTERNO. 

TRAMITAÇÃO 15 03 1989 CCD> PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP MIRO TEIXEIRA. OCNl 16 03 89 PAC 1131 COL 03. 15 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) 
LEITORA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 16 03 89 PAC 1065 COL 01. 

OOCUMENT NOMBER = Pl.017441989 

IDENTif!CAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02508 1989 PROJETO OE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS OS 06 1989
CAMARA : PL. 02508 1989 

DEPUTADO �OYU IHA. PSOB SP 

ESTABELECE PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELOS ORCÃOS 
PUBLICOS. 
(APLICANDO O DISPOSTO NO ARTIGO OUINT01 INCISO XXXIII DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FIXAÇÃO, PRAZO, DIREITOS, CIDADÃO, 
RECEBIMENTO, INFORMAÇÕES, ORCÃO PUBLICO, INTERESSE PARTICULAR, 
INTERESSE PUBLICO, RESSALV�, INfORMAÇÃO CONfIOENCIAL, SIGILO, 
PRESERVAÇÃO, SEGURANÇA INTERNA, SEGURANÇA NACIONAL, CRIME DE 
RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 

ANXOO ANEXADO 
OS Oó 1989 CCO) MESA DIRETORA 

29 os 1989 

os 06 1989 

ANEY.AOO AO PL. 1079/88, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DO
RECIMENTO INTERNO. 

CCO) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP KOYO IHA.
OCN1 30 05 89 PAC 4252 COL 01.
CCO> PLENARIO CPLEN) 
LEITORA E PUBLICAÇÃO DA nATERIA.
DCN1 06 06 89 PAC 4436 COL 01. 

OOCUMCNT NOnBER = PL.025241989 
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IDtNTirICAÇÃO

AUTOR 

EMtNTA 

INDtY.AÇÃO

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02653 1989 PROJETO DE LEI <CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 28 06 1989
CAMARA : PL. 02653 1989 
DtPUTADO : LEOPOLDO BESSONE.
DISPÕt SOBRt o ABUSO DE PODER, o rORNECIMtNTO DE INrORMAÇÕES E
CERTIDÕES, O DIREITO DE RESPOSTA E O DE RECLAMAÇÃO CONTRA A 
PRCSTAÇio DC SERVIÇOS PUBLICOS. <REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO INCISO V, INCISO XXXIII, INCISO XXXIV,
INCISO LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXVI DO ARTIGO QUINTO, PARAGRAFO NONO
00 ARTIGO 14 t PARAGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 37 DA NOVA CONSTITUIÇÃO
rEDERAL). 

PMOB nG 

REGULAMENTACÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS SOCIAIS, ABUSO OE PODER, 
CONSTITUIÇÃO rEDtRAL, RESPONSABILIDADE, AUTOR, PESSOA FISICA, PESSOA
JURIDICA, DIREITO PUBLICO, ABUSO, REPARAÇÃO, DANOS, TERCEIROS,
PREJUDICADOS, DEFINIÇÃO, VIOLENCIA ARBITRARIA.rIXAÇÃO, PRAZO, ORGÃO PUBLICO, FORNECIMENTO, INFORMAÇÕES, DEFINIÇÃO,
ABUSO DE PODER, RECUSA, PEDIDO, ERRO, INFORMAÇÃO, CERTIDÃO, DErEsA,
DIREITOS, CARATtR PESSOAL, DIREITO DE RESPOSTA, OFENSA, MEIOS OE
COMUNICAÇÃO, INDENIZAÇÃO, AFCNDIOO, PROCEDIMENTO SUMARISSIMO.STAIRS/VS AqUARIUS - DOCUMENTS PRINTCO FROM DATA BASE: MATE

PAGE 
FIXAÇÃO, RENDA, PESSOA rISICA, ESTADO OE POBREZA, CONCESSÃO, 
GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, REGISTRO Ot NASCIMENTO, ATESTADO DE 
OBITO, COMPROVAÇÃO, AUTORIDADE POLICIAL . COMPtTCNCIA, CIDADÃO, RECLAMAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIÇOS
PUBLICOS, PRAZO, AUTORIDADE, APURAÇÃO, rATO, OMISSÃO, SERVIDOR,
RESPONSAVEL, ORGÃOS, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EMPRESA PUBLICA,
INSTITUIÇÃO PARAESTATAL. 

DESPACHO INICIAL <CD) COM. CONST. t JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)DLTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES04 08 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)RELATOR DEP ADYLSON MOTTA ..
06 06 1989 CCD) PLtNARIO CPLEN) APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DtP LEOPOLDO BCSSONE.DCN1 07 06 89 PAC 4502 COL 03. 28 06 1989 <CD> MESA DI�ETORADESPACHO A CCJR.19 Oó 1989 (CD) PLCNARIO <PLCN) LCITURA C PUBLICAÇÃO DA MATERIA.DCN1 20 06 89 PAG 5086 COL 02.

DOCUMCNT NOMBCR = PL.027571989
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lOENTHICAÇAO 

AUTOR 

CMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01204 1988 PROJETO DE LEI (CD> 
ORCÃO DC ORIGEM : CAMARA DOS OCPUTAbos 25 11 1988 
CAMARA : PL. 01204 1988 

DEPUTADO : ADHEMAR DE BARROS fILHO. PDT SP 

FIXA PRAZO PARA RESPOSTA PARA ATENDIMENTO DO PtDIDO Dt INFORMAÇÃO 
PREVISTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO 
FtDERAL. 
(FIXANDO tM 24 HORAS O PRAZO tlE ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO, EM IGUAL 
PRAZO PARA O DESPACHO DA AUTO�IDADE E EM 30 DIAS PARA ENTRtCA 00 
RELATORIO COM AS INFORMAÇÕES OtU OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O NÃO 
ATENDIMENTO, APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FCDERAL). 

FIXACÃO, PRAZO, ORCÃO PUBLICO, RESPOSTA, SOLICITAÇÃO, INFORMAÇÃO, 
AGILIZAÇÃO, DESBUROCRATIZAÇÃO, ATENDIMENTO, PEDIDO, PROTOCOLO, 
06RICATORIEDADE, ENTREGA, RELATORIO, CIRCUNSTANCIAS, MOTIVO, CRIME 
DE RESPONSABILIDADE, CUMPRIMENTO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO 
l'EDCRAL. 
GARANTIA, CIDADÃO, ACESSO, INFORMAÇÕES, ORCÃOS PUBLICOS, DADOS 
PESSOAIS, EXCRCICIO PROFISSIONAL, RESSALVA, INFORMAÇÃO SIGILOSA, 
SEGURANÇA NACIONAL. 

DESPACHO INICIAL (CD) 
(CD) 

COMISSÃO CONSTIT1JIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 
cem. DE COMUNICAÇAO t lNFORMATICA (CCI 

ULTIMA AÇÃO 

TRAl1ITAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
12 04 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA t REDAÇÃO CCCJR) 

DEFERIDO REQUERIMC�TO DO RELATOR, DEP ADYLSON MOTTA, 
SOLICITANDO A ANEXAÇÃO DESTE AO PL. 1079/88. 
DCN1 29 04 89 PAC Z945 COL 02. 

23 11 1988 (CD) PLENARIO CPLirn>
APRCSENTACÃO DO PR()JETO PELO DEP
DCN1 24 11 88 PAC 3952 COL 02.

ADHEMAR DE BARROS FILHO . 

25 11 1988 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ E CCI. 

25 11 1988 CCD) PLCNARIO C PLlrn)
LEITURA E PUBLICAÇiO DA MATERIA. 
DCN1 2& 11 88 PAC '1220 COL o t. 

04 011 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)
RELATOR DEP ADILSON MOTTA. 
OCN1 05 04 89 PAC 1807 COL 02. 

DOCUMENT NUMBER = PL.012541988 

IDc.NTHICAÇÃO 

AUTOR 

EMCHTA 

INDEXAÇÃO 

_ULTIMA AÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02787 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 23 O& 1989 
CAMARA : PL. 02787 1989 

DEPUTADO : BERNARDO CABRAL. PlfDB AM 

RECOLA O DIREITO A INFORri,AÇAO E,STAB&LECIDO PtLO ARTIGO QUINT01 
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO I!: DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
C rIXANDO PRAZO DE TRINTA DIAS, IPRORROCAVCL, PARA A AUTORIDADE 
PRESTAR AS INfORMAÇÕES REQUERIDJ�S, DISPONDO SOBRE O PROCESSO PELO 
SEU DESCUMPRIMENTO, REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇAO 
FEDERAL>. 

RECULAMtNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, Dl(REITOS E GARANTIAS fUNDAMtNTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FtDERAL, DIREITOS, ADOÇÃO, CIDADÃO, PESSOA FISICA, 
REQUERIMENTO ESCRITO, PEDIDO, INFORMAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, RCQUERENTE, 
PP.AZO, ATENDIMCHTO, ORCÃO PUBLICO, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RESSALVA, 
INfOP.MAÇÕES, StCURANÇA NACIONAL, tSTRATECIA MILITAR, RELAÇÕES 
DIPLOMATICAS, INFORMAÇÃO SIGILOSA, MATERIA, PREJUIZO, TERCEIROS, 
DECISÃO ADMINISTRATIVA, RECURSO JUDICIAL. 
DtrlHIÇÃO, CRIME, ABUSO DE AUTOR:IDADE, IMPEDil1ENTO, INFORMAÇÃO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO, APURAÇÃO, FALTA CRAVE, HIPOTESE, AGENTE, 
DESCUMPRIMENTO, SERVIDOR, AUTARQUIA, EMPREGADO, EMPRESA PUBLICA, 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, FUNDAÇÃO, EMPRESA, CONCESSIONARIA, 
SERVIÇOS PUBLICOS. 

ANXDO ANEXADO 
23 O& 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1079/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCOMENTS PRINTED rRon DATA BASE: MATE PACE 

TRAMITAÇÃO 13 O& 1989 (CD) PLCNARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DCP BERNARDO CABRAL. 
DCN1 111 O& 89 PAC 47$5 COL 02. 

23 06 1989 (CD) PLENARIO CPLENl 
LEITORA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 24 O& 89 PAC 5314 COL 03. 
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_It:NTirICAÇÃO 

AUTOR 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01079 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988 
CAMARA : PL. 01079 1988 

DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS PA 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA !BASE: MATE PAGE 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

DISPÕE SOBRE OS PEDIDOS DE INrOR ftAÇÕES, DE INTERESSE PESSOAL OU 
GERAL, SOLICITADOS PELOS CIDADÃOS AOS ORGÃOS DO PODER PUBLICO. 
<ARTIGO OUINTO, INCISO XXXIII DA NOVA CONSTITUICAO rEDERAL). 
(RESSALVANDO O CASO DE SIGILO IMPRESCINDIVEL A SEGURANÇA DA 
SOCIEDADE E DO ESTADO, SEGREDO BANCARIO E SIGILO DIPLOMATICO; 
DtrININDO os CASOS EM QUE A INrORnAÇÃO SERA PRESTADA POR 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DE roRMA A APLICAR o DISPOSTO NA NOVA 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

rIXAÇÃO, NORMAS, REQUERIMENTO, PEDIDO, INrORMAÇAO, CIDADÃO, PESSOA 
TISICA, ORGÃO PUBLICO, PODER PUBLICO, RESSALVA, SIGILO, INrORnAÇÃO 
SIGILOSA, DOCUMENTO SIGILOSO, DIPLOMACIA, SEGURANÇA NACIONAL, 
SOCIEDADE, SIGILO BANCARIO, PRAZO, RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE, 
ATENDIMENTO, REQUERIMENTO DE IHrORMAÇÕES, DIREITOS E GARANTIAS 
INDIVIDUAIS. 
DEFINIÇÃO, HIPOTESE, FORNECIMENTO, INFORMAÇÕES, DECISÃO JUDICIAL, 
PREJOIZO, DIREITO DE TERCEIROS, RESULTADO, EXtRCICIO, DIREITOS, AÇÃO 
PENAL, CONCESSÃO, ANISTIA. 

DESPACHO INICIAL (CD) 
CCD> 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 
COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTC 

PROPOS-ANtXADAS PL. 01743 1989 
PL. 02787 1989 

PL. 01204 1988 PL. 02272 1989 PL. 02508 1989 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇAO NAS COMISSÕES 
03 05 1989 (CD) COM. CONST. E �USTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

PARECER DO RELATOR, DEP ADYLSON MOTTA, PELA 
CONSTITUCIONALIDADE,, JURIDICIDADE, TECNICA LEGISLATIVA E, 
NO MERITO, PELA APROVAÇÃO, COM EMENDA. 
VISTA AO DEP JOSE GCNOINO. 
DCNt 18 OS 89 PAC 3626 COL 02. 

18 10 1988 (CD) PLENARIO <PLEH)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE.
DCN1 19 10 88 PAC 3657 COL 02.

18 10 1988 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CCTCI . 

18 10 1988 (CD> PLENARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCH1 19 10 88 PAC 3632 COL 01. 

04 04 1989 CCD) COM. CONST. E �USTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP ADYLSON MOTTA. 
DCN1 05 04 89 PAC 1�07 COL 02. 

12 04 19&9 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇAO (CCJR) 
DEFERIDO REQUERIMENTO DO RELATOR, DCP ADYLSON noTTA, 
SOLICITANDO A hNEXAÇAO A ESTE DO PL 1.204/88. 

DOCUMENT NUMBER = PL.012531988 

1 

1 
59 



IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

"':EMtNTA 

NUMERO NA ORIGtM : Ptc 00033 1989 PROP. tMtNDA CONSTITUIÇÃQ (CN)
ORGÃO Dt ORIGEM: CAMARA DOS DtPUTADOS 11 10 1989 
CAMARA : PtC 00033 1989 
DCPUTADO: DORETO CAMPANARI.
DISPÕt SOBRC OS CRIMtS Dt SEQUtSTRO. 

P11DB SP 

(INCLUINDO O CRI11t Dt SEQUtSTRO ENTRt OS CRIMCS EM QUt NÃO St CONCEDERA FIANÇA, HABEAS CORPUS OU LIVRAl1CNTO CONDICIONAL, DEFININDO A PtNALIDADt t A COMPETCNCIA DO JUIZ FEDERAL E DA POLICIASTAIRS/VS AQUARIUS - DocuntNTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE 

INDEXAÇÃO 

PAGE 
FtOtRAL, ACRESCtNTANDO INCISOS NO ARTIGO �UINTOi NO ARTIGO 109 t NO
PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 144 DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ALTtRAfÃO, CONSTITUIÇÃO FtDtRAL. INCLUSAO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, FIANÇA, HABEAS CORPUS, LIVRAMENTO CONDICIONAL
CRIMt,_StQUESTRO, PENA DE RECLUSÃO, IMPRESCRITIBILIDADE. 
INCLUSAO, CRIME, SEQUESTRO, COMPETtNCIA, JUIZ FEDERAL, JUSTIÇA 
rl:OERAL. 

80 

INCLUSÃO, CRIME, SEQUESTRO, COMPETENCIA, APURAÇÃO, POLICIA FEDERAL.
DESPACHO INICIAL CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E RCOAÇÃO CCCJR)ULTinA AÇÃO TRcon En TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES11 10 1989 (CD) PLCNARIO (PLCN) LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.TRAMITAÇÃO 11 10 1989 ( CD> PLENA RIO CPLtN) APRESCNTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMCNDA A CONSTITUIÇÃO PELODEP DORETO CAMPANARI. 11 10 1989 CCD> MCSA DIRETORA DESPACHO A CCJR. 

DOCUMCNT HUMBER = PL.021481989

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMEHTA 

INDEXAÇÃO 

NU11CRO NA ORIGEM : PL. 02922 1989 PROJETO DC LEI CCO) ORGÃO OE 0RICE11: CAMARA DOS DCPUTADOS 23 06 1989 
CAl1ARA : Pl. 02922 1989 
DEPUTADO : PAULO ZARZUR. PMDB 
ESTABCLCCE PRINCIPIOS PARA PUNIÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E 
DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. (DEFININDO DIRETRIZES GERAIS PARA PUNIÇÃO A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS
DEFINIDOS No ARTIGO OOINTO E Stos INCISOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO 
rEDERAL). 

SP 

NORMAS, CU11PRIMtNTO, DISPOSITIVOS, DIREITOS t GARANTIAS rONDAMCNTAIS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DCíINIÇÃO, CIRCUNSTANCIA 
ACP.AVANTE, VIOLAÇAO, DIP.CITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, AUMENTO, 
PENA, AUTOR, AUTORIDADE PUBLICA, 011ISSÃO, PARTICIPAÇÃO, INrRAÇÃO,
RESPONSABILIDADE, DANOS MORAIS, DANOS MATCRIAIS, PREJUIZO, APLICAÇÃO, LEGISLAÇÃO PENAL. REQUISITOS, ENTRADA, PERrtANtNCIA, TEMPL�, IGREJA, ESTABELECIMENTO Ot
ENSINO, SINDICATO, AUTORIZAÇÃO, DIRIGENTE, TITULAR, REPRESCNTANTE, 
RESSALVA, íLACRANTE, DELITO, PRIMCIROS SOCORROS, DCCISÃO JUDICIAL,
INrRAÇKo, PENA, VIOLAÇÃO, DOMICILIO, APLICAÇÃO, CODIGO PENAL. DESPACHO INICIAL CCD) COM. CONST. t JUSTIÇA t REDAÇÃO (CCJR)ULTIMA AÇÃO 

-TRAl1ITAÇÃO

TRCOM tM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 04 08 1989 (CD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)RELATOR OCP EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS. 
21 06 1989 (CD) PLtNARIO CPLEN> APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DtP PAULO ZARZUR.DCN1 22 06 69 PAC 5266 COL 03. 23 06 1989 (CD) MESA DIRETORA DESPACHO A CCJR. 23 06 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.DCH1 24 06 89 PAC S374 COL 03, 

00CUl1ENT NUl18CR = PL.024461989 -STÃiRS/vs A�UARlus - DÕCÜntNTSPRíHTtD FROM DATABAS�C--
PAGt 41 /,
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AUTOR 

EMENTA 

CAMARA 

DEPUTADO 

A(l..,. V 

Pl. 01103 1988 

JAY?1E PALIARIN. 

- ...J_ ..__.'-'-·�o Vl1. 

PTB SP 

DISPÕE SOBRE ASSISTENCIA RELIGIOSA AOS INTERNADOS EM HOSPITAIS 
PUBLICOS OU PARTICULARES. 
(APLICANDO_O DISPOSTO NO AB..Il.Ç_Q QUINTO, INCISO VII DA H.Qy,A 
CONSTITUIÇAO rEDERAL). 

_INDEXAÇÃO NOR?1AS, DISPOSITIVOS, CONSTITUill_Q rEDERAL, AUTORIZAÇÃO, ACESSO, 
MINISTRO, CERI?10NIA RELIGIOSA, AUTORIDADE RELIGIOSA, SACERDOTE, 
HOSPITAL, CASA DE SAUDE, OBJETIVO, ASSISTENCIA RELIGIOSA, DOENTE, 
PACIENTE, INDEPENDENCIA, HORARIO, VISITA. 

DESPACHO INICIAL CCD) 
(CD) 

con. CONST. E JUSTIÇA E REDACÃO (CCJR) 
con. SAUDE PREV. ASSIST. SOCIAL (CSPAS 

_ULTI?1A AÇÃO TRCOM EM TRAMITACÃO NAS COMISSÕES 

li 

1 à 

TRAMITAÇÃO 

19 10 1989 <CD> COM. SAUDE PREV. ASSIST. SOCIAL (CSPASJ 
VISTA AO DEP CHICO HUMBERTO. 

27 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN) 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATJ\ BASE: MATE PACE 

APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DtP JAYME PALIARIN . 
DCN1 21 10 88 PAC 3688 COL 01. 

18 10 1988 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ E CS. 

18 10 1988 CCD) PLI:NARIO CPLE:NJ
LEITURA E PUBLICAÇiO DA MATERIA. 
OCN1 19 10 88 PAC 3641 COL 02. 

08 08 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)
RELATOR DEP MARCOS rORMICA. 

14 09 1989 (CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJRJ 
APROVAÇÃO UNANIME CIO PARECER DO RELATOR, DEP MARCOS 
roRMIGA, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TECNICA 
U:GISLATIVA. 

25 09 1989 (CD) COM. SAUDt PRtV. ASSIST. SOCIAL CCSPAS)
Ri:LATOR DEP RAIMUNo,o REZENDE. 

05 10 1989 CCD) COM. SAUDE PREV. ASSIST. SOCIAL CCSPAS)
PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, OEP RAI?1UNDO REZENDE, COM 
SUBSTITUTIVO. 

DOCUMENT NUMBER = PL.037951989 

IOENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02856 1989 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DDS OEPUTADOS 23 06 1989 
CA?1ARA : PL. 02856 1989 

DEPUTADO : GEOVANI BORGES. Prt AP 

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA RELIGIOSA NAS ENTIDADES DE 
INTERNAÇÃO COLETIVA, REGULANDO O INCISO VII 00 ARTIGO QUINTO DA 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL. 
<APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO fEDERAL, NORMAS, ASSISTENCIA RELIGIOSA, LIBERDADE, 
INGRESSO, AUTORIDADE RELIGIOSA, SACERDOTE, CRENÇA RELIGIOSA, 
ESTABELECIMENTO, INTERNAtÃO COLETIVA, PRESIDIO, PENITENCIARIA. 
rIXAÇÃO, LOCAL, REALIZAÇAO, CERIMONIA RELIGIOSA, ESTABELECIMENTO 
PENAL, PRESO, INEXISTENCIA, OBRIGATORIEDADE, PRESIDIARIO, 
COMPARECI?1ENTO, PARTICIPAÇ�O, ATIVIDADE, CRENÇA RELIGIOSA. 

ANXDO ANEXADO 
23 06 1989 <CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO Pl. 1086/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 00 
REGIMENTO IHTER�O. 

15 06 1989 <CD) PLtNARIO CPLtN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP CEOVANI BORGES. 
DCN1 16 06 89 PAC 4909 COL 01� 

23 06 1989 (CD) PLEHARIO !PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇiO DA MATERIA. 
OCN1 2� 06 89 PAC 5349 COL 02. 

DOCUMENT NUMBER = PL.028881989 

85 
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'lDENTifICAÇÃO 

'' 
li 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

AP--T, \J 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02353 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 01 06 1989 
CAMARA : PL. 02353 1989 

DEPUTADO : AMAURY MULLER. POT RS 

REGULAMEN�A O EXERCICIO DO DIREITO DE RESPOSTA, PROPORCIONAL AO 
AGRAVO, ALEM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL OU A IMAGEM, 
NOS TERMOS DO INCISO V DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO rEDERAL>. 
<REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO QUINTO DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL>. 

--

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, EXERCICIO, DIREITO DE RESPOSTA, PESSOA rlSICA, 
PESSOA JURIDICA, OFENDIDO, OBRIGATORIEDADE, OFENSOR, RESSARCIMENTO, 
INDENIZAÇÃO, PREJUIZO, PAGAMENTO, HORARIO, MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 
IMPRENSA, RADIO, TELEVISÃO, PRAZO, DIVULGAÇÃO, RESPOSTA, INCLUSÃO, 
DIREITOS, PROCESSO JUDICIAL, MOTIVO, OFENSA. 

STAIRS/VS AQOARIUS - OOCUMENTS PRINTEO FROM DATA BASE: MATE PAGE 

DESPACHO INICIAL CCO) 
(CO> 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA <CCTC 

PROPOS-ANEXAOAS 

ULTIMA AÇÃO 

TP.AMITAÇÃO 

PL. 03312 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
26 06 '989 <CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP HARLAN GADELHA. 
OCN1 28 06 89 PAC 5685 COL 02. 

17 05 1989 (CO> PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP AMAURY MULLER. 
DCN1 18 05 89 PAC 3602 COL 01. 

01 06 1989 <CD> MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR, CCTCI.

23 os 1989 CCD) PLENARIO <PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 2� OS 89 PAG 3950 COL 03. 

DOCUMENT NUMBER = PL.029581989 
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IDtNTirICAÇÃO 

I\UTOR 

ttltNTA 

INDtXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGtM : PL. Ol247 1988 PROJETO Dt LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS O& l2 l988 
CAMARA : PL. Ol247 1988 

DtPUTADO : NOtL DE CARVALHO. PDT RJ 

RtGULAMtNTA O INCISO VIII po �IRTJGO QUINTO DA CONS'!'ITIIIÇÃO rEDERAL, 
NO QUt St REFCRE A PRESTAÇAO ALTCRNATIVA A StR CUMPRIDA PtLOS JOVENS 
ALISTADOS QUE, POR MOTIVO DE CRENÇA RELIGIOSA, SE EXIMIREM DA 
PRtSTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR; INSTITUI PROCEDIMENTOS COMPROBATORIOS 
DO MOTIVO tXIMCNTt t MODALIDAC>ES DIVERSAS DC PRESTAÇÃO ALTtRNATIVA, 
t ASSCGURA A NiO DISCRIMINAÇÃO DOS QUE A PRtSTARtM. 
CE REGULAMtNTANDO O DISFOSOTO NO PARAGRAFO PRIMEIRO 00 ARTIGO l43 
DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDtRAL). 

RtGULAMtNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FtOtRAL, AUTORIZAÇÃO, 
PtSSOA FISICA, RECUSA, PRtSTAÇAO Dt SERVIÇO, StRVIÇO MILITAR, 
MOTIVO, CRtNÇA RtLIGIOSA, RELIGIÃO, PROIBIÇÃO, MANIPULAÇÃO, 
ARMAMENTO, PARTICIPAÇiO, GUCRRA, EXIGENCIA, COMPROVAÇÃO, MOTIVO, 
INSPEÇÃO, EXAME, AUTORIDADC MILITAR, REPREStNTANTE LtGAL, 
HIERARQUIA, CAPI\CIDADt, ASStSSORIA, CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO, 
COMFtTtNCIA, CAPELANIA, FORÇAS ARMADI\S, DIREÇÃO, PROCESSO, 
DESIGNAÇÃO, REPRESENTANTt, GI\BINETt, MINISTRO Ot tSTAOO, tXERCITO, 
MARINHA, AERONAUTICA, ATUAÇÃO, ADVOGADO, (OAB). 
OBRIGATORitOADE, PtSSOA FISICA, ISENÇÃO, SERVIÇO MILITAR, 
OBRIGAÇÕES ALTtRNATIVAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTITUIÇÃO 
HOSPITALAR, HOSPITAL, tSTABtLECIMtNTO Dt ENSINO, tSTABELtCIMtNTO 
INDUSTRIAL, JUSTIÇA MILITAR, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTITUIÇÃO 
MILITAR, OBRA PUBLICA, CURSO DE FORMAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, CURSO 
TtCNICO, PERIODO, ALISTAMCNTO, UNIDADE, FORÇAS ARMADAS, CORPO DE 
BOMBEIROS, PRtftITURA MUNICIPAL, INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL, 
INSTITUIÇÃO StNEFICENTE, PROPOSIÇÃO, MINISTRO Dt ESTADO, (tMfA), 
(MS>, (MAGR), (MIC>, (MIHTER), (MEC>, fIXAÇÃO, HOMEM, CAMPO, 
COMUNIDADE, PREPARACÃO, ZONA URBANA, AUXILIO, ZONA RURAL, 
OtSENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ASSISTEHCIA SOCIAL, ASSISTtHCIA, 

li 
- '
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ATIVIDADE AGRICOLA, ATIVIDADE PCCUARIA, VETCRIHARIA, PRESERVAÇÃO, 
RECURSOS N�TURAIS, MEIO AM6IEHTt, ECOLOGIA, tCOSSISTEMA, FAUNA, 
FLORA, PREPARAÇÃO, MÃO Dt OBRA, COMUNIDADt RURAL, INC�NTIVO, DErESA 
CIVIL, COMBATE, INCENDIO, CI6DF), tXIGtNCIA, PREPARAÇAO, PREPARO, 
PROIBIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, COHSCitNTIZAÇÃO, INTCGRAÇÃO, SEGURANÇA 
NACIONAL. 

DESPACHO INICIAL <CD) 
<CD> 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO ,JUSTIÇA (CCJ) 
COMISSÃO SEGURANÇA HAC!ONAL (CSH) 

ULTIMA AÇÃO TRCOM EM 
'7 08 l989 

TRAMITAÇÃO KAS COMISSÕES _ 
<CD> COM. CONST. E JUSTIÇA t REDAÇAO (CCJR)
APROVAÇÃO U"ANIMC DO PARECCR DO RtLATOR, DEP BRANDÃO
nONTtIRO, PCLA CONSTITUCIONALIDADt, JURIDICIDADE E
TECNICA LEGISLATIVA, COM SUBSTITUTIVO.

TRAMITAÇÃO 24 11 l988 (CD) PLENARIO <PLICN)
APRESCNTAÇÃO DO PROJETO PtLO DEP NOEL DE CARVALHO.
DCN1 25 l1 88 PAG -159 COL 03.

01 12 1988 (CD) MESA DIRETORA
DCSPACHO A CCJ t CSH. 

01 12 1988 <CD> PLEHARIO < PLl::H)
LEITURA E PUBLICAçio DA MATERIA. 
DCN 1 02 12 88 PAG 4454 COL 01. 

04 04 1989 (CD) COM. COHST. E JUSTIÇA t REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP BRANDÃO MONTEIRO. 
DCNl 05 04 89 PAC '1807 COL 03. 

DOCUMEHT NUMBER = PL.015481989 
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IDl:NTirICAÇÃO 

AUTOR 

1:MCNTA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01082 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988 
CAMARA : PL. 01082 1988 

DEPUTADO : JORéE ARBAGE. PDS PA 

DISCIPLINA A PRCSTAÇÃO AlTCRNATIVA Dt SCRVIÇOS PtLOS QUt St tKIMIRtM 
DA OBRIGAÇÃO l&CAI PO�G:J'IVO DC CONVICÇÃO rILOSOíICA o� roLITICA, 
NOS TCRMOS DO�NCISO VIII DO [Ll!TICO QUINTO DA CONSTITUICnO. 
(RCCULAMCNTANOO---O--OISPOSTO NO PARAGRAro PRIMCIRO DO ARTlCQ 143 
DA NOVA CONSTJTUIÇ�Q íEDCRAL SOBRC A OBRICATORICDAOC DO SCRVIÇO 
hILITAR OU PRCSTAÇAO ALTCRNATIVA Ot SERVIÇO). 

DtíINIÇÃO, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, CONSTITUJCÃQ íEOCRAL. 
06RIGATORitDADt, CIDAOÃC, CUMPRIMtNTO, LEI rtDtRAL, StRVIÇO MILITAR 
OBRIGATORIO, ALCGAÇÃO, CONVICÇÃO, POLITICA, íILOSOfIA, RELIGIÃO, 
ALTERNATIVA, OBRICACÕCS ALTERNATIVAS, SCRVICO, ESTADO, ATIVIDADE, 
HOSPITAL, INSTITUIÇÃO ASSISTCNCIAL, RtCE6IMCNTO, fRACIONAMtNTO, 
SALARIO, GRATUIDADC, TRABALHO, ALfABETlZ AÇÃO, ADULTO, 
ESTASCLCCIMENTO DC CNSINO, CURSO PRE PRIMARIO, JARDIM DE INfANCIA. 

-=DESPACHO INICIAL (CD) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 

li 

PROPOS-ANCXAOAS PL. 01'19& 
0

1989 PL. 03&40 1989 PL. 0379& 1989 

STAIRS/VS AQOARIOS - DOCUMCNTS PRINTED fROM DATA BASE: MATE PAGE 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RCLATOR DEP BENEDITO MONTCIRO. 
OCN1 05 04 89 PAC 1807 COL 02. 

18 10 1988 CCO) PLENARIO (PLEN) 
APRESCNTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBACC. 
DCN1 19 10 88 PAC 3657 COL 02. 

18 10 1988 <CD) MCSA DIRETORA 

DESPACHO A CCJ. 
18 10 1988 

i���u:k
E

�
A

���LI�:�{�
)

OA MATERIA.
OCN1 19 10 88 PAC 3&33 COL 01. 

OOCUMENT NUMBtR: PL.010841988 

IO.:NTifICAÇÃO 

AUTOR 

EMtNTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

_TP.AMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03&40 1989 PROJETO OE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DCPUTADOS 21 09 1989
CAMARA : PL. 03640 1989 

DCPUTADO: VILSON SOUZA. PSDB se 

REGULAM�NTA O ARTIGO 143 DA �;ONSTITUICAO rEDCRAL HO QUE SE RErERE A 
PP.CSTAÇAO PE SCRVIÇO ALTCRNATIVO AO SCRVIÇO MILITAR. 
COtfINIHOO ATIVIDAOCS QUE SERVIRÃO DC ALTCRNATIVA AO SCRVICO 
r.ILITAR, COMO SAUDC PUBLICA, EDUCAÇÃO, PRESCRVAÇÃO DO MEIO AMBICNTC, 
SCGURANÇA DA ORDCM E DA JUSTXÇA, TRANSPORTC E OBRAS COMUHITARIAS, 
RCCULAMCHTANDO Q ARTIGO 143, E O �NCISO VIII DO ARTIGO �UINTQ DA-
llOVA CONSTJTUIÇAO fCDERAL). 

REGULAMCNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, fORÇAS ARMADAS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
DCfINIÇÃO, OBaIGAÇÕES ALTCRNA1TIVAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIÇO 
MILITAR, MOTIVO, CONSCICHCIA, CRENÇA RELIGIOSA, fILOSOfIA, POLITICA, 
APROVCITAMCNTO, CONSCRITO, sr:RVIÇO RELEVANTE, SAUDE PUBLICA, 
EDUCAÇÃO, PRCSERVAÇiO, MCIO AMBIENTE, SEGURANÇA PUBLICA, ORDEM 
PUBLICA, JUSTIÇA, TRANSPORTC, OBRA PUBLICA, COMUNIDADE, OBSERVAÇÃO, 
CAPACIDADC PROFISSIONAL, EMPREGO, FUNÇÃO. 
DIREITOS, MULHER, VINCULAÇÃO, MATERNIDADE, OPÇÃO, EDUCAÇÃO, fILHO, 
MENOR. 
INCLUSÃO, DIREITOS, ALTERNATIVA, SERVIÇO MILITAR, GRUPO RELIGIOSO,
SACCRDOTC. 
PROIBIÇÃO, RCDUÇÃO, SALARIO, CONSCRITO, SCRVIÇO MILITAR, OBRIGAÇÕES 
ALTERNATIVAS. 

AHY.DO ANCXADO 
21 09 1989 (CD ) MESA DIRCTORA 

ANEXADO AO PL. 1082/88, HOS TERMOS DO ARTIGO 71 00 
RCCIMENTO IHTtRNO. 

21 09 1989 CCD) PLCNARIO CPLEN) 
APRESCNTAÇÃO DO PROJETO PELO DCP VILSON SOUZA. 

21 09 1989 CCD) PLCNARIO CPLCN) 

•



• 

ORCiO DC ORIGCM : CAMARA DOS DCPUTADOS
CAMARA : Pl. 03796 1989 

11 10 1989 

AUTOR DtPUTADO : ISMAtL UANDERLEY. PTR RN 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMCNTS PRINTtD FROM DATA BASE: MATE PACE 

EMtHTA 

INDCXAÇÃO 

OLTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇiO ALTERNATIVA PELOS ALISTADOS QUt, POR 
MOTIVOS RELIGIOSOS, SE tXIMIRAM DO SERVIÇO MILITAR - ARTIGO QUINTO,
INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO fEI>

� (REGULAMENTANDO o DISPOSTO NO{! ISÔ �o ARTIGO QUINTO t NO 
PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 14aDNÕÃ CONSTITUIÇÃO PEOtRAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DJCRtITOS E GARANTIAS PUNDAMtNTAIS, 
CONSTITUIÇÃO PEOERAL, DCFINIÇÃO,, OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS, HIPOTESE,
RECUSA, SERVIÇO MILITAR OBRICATC)RIO, MOTIVO, RtLICIÃO, CRENÇA 
RELIGIOSA, FILOSOFIA, POLITICA, ALTERNATIVA, GRATUIDADE, PRESTAÇÃO
DC SERVIÇO, HOSPITAL, INSTITUIÇiiO HOSPITALAR, INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL, JUSTIÇA MILITAR, CONSTRUÇÃO, FORÇAS ARMADAS, 
INSTITUIÇÃO ASSISTCNCIAL, INSTI1rUIÇÃO BENCFICENTE, VIGILANCIA,
RESERVA FLORESTAL, OErtSA, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE. 

ANXDO ANEXADO 
11 10 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1082�88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
RECIMENTO INTERNO . 

11 10 1989 <CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PRO;JETO PELO DEP ISMAEL UANDERLtY.

11 10 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
LEITORA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT NOMBER = PL.014281988 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

CMCHTA 

INDCXAÇÃO 

-ULTIMA AÇÃO

TRAMITAÇÃO

f 

N0MERO NA ORIGEM : PL. 01496 1989 PROJETO DE LEI (CD) 

ORGÃO DE ORIGEM: CAMAR� DOS DtPOTADOS 23 02 1989 
CAMARA : PL. 01496 1989 

DEPUTADO : HELIO ROSAS. PMDB SP 

OISPÕt DA PRESTAÇÃO ALTCRNATIVA OE OBRIGAÇÃO LtCAL - ARTIGO QUINTO,
11:LCIS�, DA CONSTITUICÃO. 
<�INDO A PRESTAÇAO ALTCRNATIVA PARA AQUELES QUE SE NtCAREn A 
CUMPRIR OBRIGAÇÃO LEGAL, ALtGANDO MOTIVOS OE CRENÇA RELIGIOSA, 
CONVICÇÃO FllOSOfICA OU POLITICA, OE ACORDO COM DISPOSITIVOS DA 
NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

OtrI�IÇÃO, MATERIA, CONSTITUIÇÃO rtotRAL, NECACAO, CIDADÃO, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIÇO MILITAR, OBRIGAÇÃO CIVIL, MOTIVO,
CRENÇA RELIGIOSA, RELIGIÃO, CONVICÇÃO, FILOSOFIA, POLITICA, 
CUMPRIMENTO, OBRIGAÇÕES, ALTERNATIVAS, SERVIÇO, INTENDENCIA, 
SAUOE, EXERCITO, MARINHA, ACRONAUTICA, POLICIA MILITAR, TRIBUNAL DO
JURI, JUSTIÇA ELEITORAL, GRATUIDADE, TRABALHO, CARTORIO CRIMINAL, 
CARTORIO ELEITORAL, COMARCA. 
NORMAS, CRlTUIDADt, ADVOCACIA, INDICAÇÃO, JUSTIÇA, PROIBIÇÃO,
COBRANÇA, HONORARIOS, ADVOGADO, INFRAÇÃO, PENA OE DETENÇÃO. 

ANXOO ANCXAOO 
01 03 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1082/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
RECIMENTO INTERNO. 

16 02 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
APRESCNTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP HELIO ROSAS.
OCN1 17 02 89 PAC 0127 COL 02. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM PATA BASE: MATE PAGE 

23 02 1989 CCD) PLENARIO (PLtN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN1 .24 03 89 PAC 0338 COL 02. 
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lDENTI'"ICAÇÃO 

AUTOR 

tntNTA 

_INDtXAÇÃO 

LtCISL-CITADA 

":IJLTIMA AÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01508 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DC ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 20 02 1989 
CAMARA : PL. 01508 1989 

DEPUTADO : GERSON PERES. PDS PA 

RtCULAntNTA O INC!SO LXXVI DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO rtDtRAL, 
ALTERANDO A RtDAÇAO 00 ARTIGO 30 DA LEI &015, OE 31 DE DEZEMBRO DE 
1973, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(REGULAMtNTANDO A NOVA CONSTI7'.!!1,ÇÃQ rEDtRAL t ISENTANDO AS PESSOAS 
RtCONHtCIDAMtNTE POBRES DO PAC,AnENTO DE EMOLUMENTOS PELO REGISTRO DE 
NASCIMl:NTO, PELO ASSENTO DE O�ITO E RESPECTIVAS CERTIDÕES). 

REGULAMENTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO rtDERAL, ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, 
REGISTRO PUBLICO, DISPENSA, conRANÇA, EMOLUMENTO, CONCESSÃO, 
GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, REGISTRO DC NASCIMENTO, ATESTADO DE 
OBITO, tXIGENCIA, COMPROVAÇÃO, POBREZA, ATESTADO DE POBREZA, 
ATESTADO, DECLARANTE, TESTEMUNHA, RENDA LIQUIDA, LIMITAÇÃO, PISO 
NACIONAL DE SALARIOS. 

LtI 006015 DE 1973 

PRJDO PREJUDICADO 
03 08 1989 (CD> PLtNARIO CPLtN>. 

PREJUDICADO PtLA APROVAÇÃO 00 SUBSTITUTIVO DA CCJR AO 
PL. 1110/88. 

STAIRS/VS AQUARIOS - OOCUMENTS PRINTEO FROM OAT'A BASE: MATt PAGE 105 

TRAMITAÇÃO 20 02 1989 CCD) PLtNARIO CPLtN> 
APREStNTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP GERSON PERES. 
OCN1 21 02 89 PAG 0188 COL 02. 

20 02 1989 CCO) PLCNARIO CPLtN> 
LEITURA t PUBLICAÇÃO DA MATtRIA. 
DCN1 21 02 89 PAC 0172 COL 01. 

20 02 1989 (CD) nESA DIRETORA 
ANEXADO AO PL. 1110/88, NOS TtRMOS DO ARTIGO 71 DO 
�EGIMEHTO lHTtRHO. 

DOCUMENT NUMBCR = PL.018011989 

I '.:>ENTirICAÇÃO 

-AUTOR

EMENTA

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00007 1989 PROJETO DE LEI (SF) 
ORGÃO DE ORIGEM : StNADO FEDERAL 17 02 1989 
CAMARA : PL. 03092 1989 

SENADOR : ROY BACtLAR. PnDB BA 

ALTERA A LEI 6015, DE 31 DE DEZEMBRO Dt 1973, QUE DISPÕE SOBRE OS 
RtCISTROS PUBLICOS E DA ODTRAS PROVIDENCIAS. 
(DISPONDO QUE NÃO SERA COBRADO EMOLUMENTO PELO REGISTRO CIVIL E 
RESPECTIVA CERTIDÃO AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRCS A VISTA OE 
ATESTADO DA AUTORIDADE COMPETENTE, REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO 
ARTIGO OUINTO, INCISO LXXVI DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMtNTAIS, 
NORMAS, DIREITOS, REGISTRO PUBLICO, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, 
CERTIDÃO, REGISTRO DE NASCIMENTO, COMPROVAÇÃO, ATESTADO Dt POBREZA, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMCNTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE: PACE 

LEGISL-CITADA 

EMISSÃO, ORGANIZAÇÃO JODICIARII\, AUTORIDADE: JUDICIARIA, CARTORIO DE 
REGISTRO CIVIL, ISCNÇÃO, EMOLUl1ENTO, SERVIÇO, PESSOA CARENTE. 

LtI 006015 DE 1973 

DESPACHO INICIAL CCD) COM. CONST. t JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 08 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR OEP CARLOS VINAGRE. 

30 06 1989 

30 06 1989 

CCD> MESA OIRÇTORA
DESPACHO A CCJR.
<CD) PLENARIO (PLEN>
LtITORA t PUBLICAÇHO DA MATERIA.
DCN1 01 07 e9 PAC 6284 COL 01.

DOCUMCNT NUMBtR = PL.033271989 
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:iOENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01428 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 09 12 1988 
CAMARA : PL. 01428 1988 

DEPUTADO : DORETO CAMPANARI. PMOB SP 

OErINE AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, NOS TERMOS DO ARTIGO 
OUINTO, INCISO LXXVI, DA CONSTITUIÇÃO rEDERAL. 
crIXANOO CRITERIOS PARA RECONHECER o ESTADO Ot POBREZA, ASSEGURANDO 
APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

DEfINIÇÃO, ESTADO DE POBREZA, APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO 
rEDERAL, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, CERTIDÃO, REGISTRO DE 
NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO, RENDA, SALARIO MINlMO, DESEMPREGADO, 
INCAPACIDADE, TRABALHO, PENSIONISTA, PENSÃO PREVIDENCIARIA, 
RECONHECIMENTO, PESSOA CARENTE, JUIZ, COMARCA. 

DESPACHO INICIAL (CD> COMISSÃO ÇONSTITOIÇÂO JUSTIÇA CCCJ) 

PROPOS-ANE>:AOAS 

_ULTIMA AÇÃO 

PL. 03299 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

li 
•• 

14 04 1989 CCO) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR> 
REDISTRIBUIDO AO RELATOR, OEP JORGE MEOAUAR. 
OCN1 29 04 89 PAG 2951 COL 03. 

STAIRS/VS AQUARIUS - OOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PAGE 

TRAMITAÇÃO 13 12 1988 <CD) PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP DORETO CAMPANARI. 
OCN1 14 12 88 PAG 5173 COL 03. 

09 12 1988 (CD) MtSA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. 

09 12 1988 CCD) PLEHAP.IO (PLEN)
LEITORA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 10 12 88 PAC 4957 COL 02. 

04 04 1989 (C0) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR> 
RELATOR DEP CERSON PERES. 
DCN1 05 04 89 PAC 1808 COL 01. 

OOCUMENT NUMBtR : PL.020951989 

IDENTHICAÇÃO 

AUTOR 

tMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02004 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 20 04 1989 
CAMARA : PL. 02004 1989 

DEPUTADO : MATHEOS IENSEN. PMDB PR 

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE, PARA OS RECONHECIDAMENTE POBRES, DO 
REGISTRO DE NASCIMENTO E DA CERTIDÃO OE OBITO. 
CREGULAMEllTANDO O DISPOSTO NO INCISO LXXVI, DO ARTIGO OUINTO DA 
COllSTITUICÃO rEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL. 
OErlNIÇAO, ESTADO DE POBREZA, RENDIMENTO, rAMILIA, N�MERO, SALARIO 
MINIMO, OBJETIVO, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, CERTIDAO, REGISTRO Dt 
NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO. 

PRJOO PREJUDICADO 
03 08 1989 (CD) PLEHARIO <PLEN)

1 1 O'+ 1989 

13 0'+ 1989 

20 0'+ 1989 

PREJUDICADO PtLA APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA CCJR AO 
P L. 11 1O/88. 

(CD) PltNARIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP
OCN1 12 O'+ 89 PAG 2097 COL 03.

MATHEUS ItNSEN. 

CCO) PLENARIO CPLEIO
LtlTURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN1 1'+ 04 89 PAG 2152 Côt 02.
CCD) MESA DIRETORA
ANEXADO AO PL. 1110/88,
RtCIMENTO INTERNO.

NOS TERMOS DO ARTIGO ?1 DO 

DOCUMENT NOMBER e PL.021421989 

? 
1 '#< 
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IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

-----

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01110 1988 PROJETO DE LEI <CD)

ORGAO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 31 10 1988 
CAMARA : PL. 01110 1988 

DEPUTADO : FRANCISCO AMARAL. PMDB SP 

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DA

CERTXDÃO DE OBITO, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
<CONSIDERANDO PESSOAS POBRES AQUELAS CUJA RENDA MENSAL HÃO EXCEDA AO

VALOR DE UM SALARIO MINI�O, PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO QUINTO, INCISO 

LXXVI DA NOVA CONSTITUIÇAO FEDERAL). 
NOVA EMENTA: DISCIPLINA O INCISO LXXVI DO ARTIGO QUINTO DA

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL, ALTERANDO A REDAÇÃO

DO ARTIGO TRINTA DA LEI 6015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTIT.!!liÃQ FEDERAL.

LIMITAÇÃO, RENDA, SALARIO MINIMO, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL,

REGISTRO DE NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO, PESSOAS, ESTADO OE

POBREZA, POPULAÇÃO CARENTE. 

DESPACHO INICIAL (CD) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA (CCJ>

·�PROPOS-ANEXADAS PL. 01508 1989
PL. 02&82 1989 

PL. 01801 1989 PL. 02004 1989 PL. 02142 1989 

ULTIMA AÇÃO TNJR TRANSFORMADO EM NORMA JURIOICA

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE

LEI 007844 DE 1989 

18 10 1989 CPR> PRESIDENCIA DA REPUBLICA
TRANSFORMADO NA LEI 7844/89. 
DOFC 19 10 89 PAC 18811 COL 01.

PACt 114 

TRAMITAÇÃO 26 10 1988 

31 10 1988 

31 ,o 1988 

29 03 1989 

04 05 1989 

31 05 1989 

05 06 1989 

03 08 1989 

03 08 1989 

03 08 1989 

03 08 1989 

07 08 1989 

05 10 1989 

18 ,o 1989 

<CD) PLENARIO <PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP FRANCISCO AMARAL.

DCH1 27 10 88 PAG 3738 COL 02. 
CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO Ã CCJ.
(CD> PLENARIO <PLEN)
LEITURA E PUDLICAÇÃO OA)1ATERIA.
OCN1 01 11 88 PAC 3755 COL 03. 
(CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP DIONISIO HACE. 
DCN1 30 03 89, PAC 1578, COL 03. 
(CD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

PARECER DO REL�TOR, DEP OIONISIO HAGE, PELA

CONSTITUCION�LIDADE, JURIDICIDADE, TECNICA LEGISLATIVA E,

NO MERITO, PELA APROVAÇÃO. 
VISTA AO DEP EGIDIO FERREIRA LIMA.
DCN1 18 OS 89 PAC 3626 COL 03. 
(CD> co�. CONST. t JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

APROVAÇÃO UNANIME DO PARCCER DO DEP EGIDIO FERREIRA LIMA,

OESICHADO RELATOR DO VENCEDOR, PELA CONSTITUCIONALIDADE, 

JURIDICIDADE, TECNICA LEGISLATIVA E, NO MERITO, PELA 

APROVAÇÃO, COM SUBSTITUTIVO. 
os DEP THEODORO MENDES t JOSE OUTRA VOTARAM con

RESTRIÇÕES. 
O PARECER DO PRIMITIVO RELATOR PASSOU A CONSTITUIR-SE

VOTO EM SEPARADO. 
(CD) PLEHARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DA CCJR.

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 1110-A/88.

OCN1 06 06 89 PAC 4�25 COL 01. 
(CD> PLENARIO (PLEH) 
DISCUSSÃO UNICA. 
ENCERRADA A DISCUSSÃO. 
APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE COHSTITUIÇãQ E

JUSTIÇA E REDAÇÃO. 
PREJUDICADOS: ESTE PROJETO t OS PL'S 1508/89, 1801/89,

2004/89, 2142/89 E 2&82/89 (ANEXADOS>. 
<CD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A REDAÇÃO FINAL,
<CD) PLENARIO (PLEN> 
APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL OFERECIDA PELO RELATOR,

DEP VILSON SOUZA. 
<CD) MESA DIRETORA 
DESPACHO AO SENADO FEDERAL, PL. 1110-8/88.

(CD) MESA DIRETORA 
REMESSA AO sr PELO or PS/GSE/050/89.
(CD) MESA DIRETORA 
or SM/649/89, DO sr. COMUNICANDO REMESSA A SANÇÃO.

(CD) MESA DIRETORA 
AVISO 717-SAP, DO GABINETE CIVIL DA PRtSIOENCIA DA

REPUBLICA, RESTITUINDO AUTOCRAFOS. 
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AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

ORGÃO DE ORICtM : CAMARA DOS DEPUTADOS 
CAMARA : PL. 03299 1989 

DEPUTADO : COSTA FERREIRA. PrL 

21 08 1989 

MA 

REGULAMENTA O INCISO LXXVI DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO, 
<DISPONDO SOBRE A GRATUIDADE 00 REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DA 
CERTIDÃO DE OBITO PARA OS HIPOSSUFICIENTES, OU SEJAM, OS QUE TENHAM 
RENDIMENTOS IGUAIS ou INFERIORES AO SALARIO-MINIMO, REGULAMENTANDO 
O DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO QUINTO DA liQYA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GRATUIDADE, REGISTRO PUBLICO, REGISTRO CIVIL, 
REGISTRO DE NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO, PESSOA CARENTE, ESTADO DE 
POBREZA, COMPROVAÇÃO, RENDIMENTO. 

ANXOO ANEXADO 
21 08 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1428/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
REGIMENTO INTERNO. 

21 08 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP COSTA FERREIRA. 

21 08 1989 CCD> PLENARIO (PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT HUMBER = PLP000371988 

!! 

IDEHTit"ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAl1ITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02682 1989 PROJETO DE LEI CCO) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 28 06 1989 
CAMARA : PL. 02682 1989 

DEPUTADO : MYRIAM PORTELLA. PDS PI 

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DA 
CERTIDÃO DE OBITO. 
<REGULAMENTANDO O ARTIGO QUINTO, INCISO LXXVI DA liQYA CONSTITUIÇÃO 
FEDf.lRAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, REGISTRO DE NASCIMENTO, _ 
ATESTADO DE OBITO, PESSOA CARENTE, ESTADO DE POBREZA, COMPROVAÇAO, 
NUMERO, SALARIO, BAIXA RENDA, ANOTAÇÃO, CARTEIRA DE TRABALHO E 
PREVIDENCIA SOCIAL, RECIBO, EMPRESA, ORGÃO PUBLICO. 

PRJDO PREJUDICADO 
03 08 1989 CCD) PLENARIO (PLEN> _ 

PREJUDICADO PELA APROVAÇAO DO SUBSTITUTIVO DA CCJR AO 
PL. 1110/88. 

07 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELA DEP MYRIAM PORTELLA. 
DCN1 08 06 89 PAC �557 COL 03. 

19 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEIO
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCNl 20 06 89 PAG 5089 COL 02. 

28 06 1989 (CD) 11ESA DIRETORA
ANEXADO AO PL. 1110/88, 
RECIMENTO INTERNO. 

NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 

DOCOMENT NUMBER = PL.0130�1988 
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�DENTirICAÇÃO

AUTOR 

EMENTA 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00007 1989 PROJETO DE LEI <Sr>ORCÃO DE ORIGEM : SENADO rEDERAL 17 02 1989 SENADO : PLS 00007 1989CAMARA : PL. 03092 1989
SENADOR RUY BACELAR 

PMDB BA 
ESTABELECE A CRATUIDAD�, PARA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES,

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMEHTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE
PACE 

OBSERVAÇÕES 

INDEXAÇÃO 

DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E DA CERTIDÃO DE OBITO, PREVISTA NOARTIGO OUINT01 INCISO LXXVI, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS. 

<REGULAMENTANDO DISPOSITIVO DA NOVA CONSTITUIÇÃO).
DIREITOS, GRATUIDADE, REGISTRO CIVIL, REGISTRO OE NASCIMENTO,ATESTADO DE OBITO, COMPROVAÇÃO, ATESTADO OE POBREZA, EMISSÃO, AUTORIDADE JUDICIARIA, SERVIÇO, ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA rISICA,PESSOA CARENTE.

DLSPACHO INICIAL (Sr) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ)
PROPOS-ANEXADAS PLS 00046 1989
ULTIMA AÇÃO RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS 03 07 1989 csr> SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE csr)(SSEXP) 

ENCAMINHADO A 

TRAMITAÇÃO 

REMESSA or. SM 397 A CAMARA DOS DEPUTADOS ENCAMINHANDOAUTOGRAro. 

(Sr) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (Sf)(SSEXP)
17 02 1989 <Sr) PLENARIO CPLEN>

DADO COMO LIDO.

tn 29 06 1989 

17 02 1989 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ.
DCN2 18 02 PAC 0095. 13 03 1989 CSf) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA (CCJ)RELATOR SEN JOAO MENEZES.03 OS 1989 <Sr> PLENARIO (PLEN> 

03 05 1989 

16 os 1989 

16 os 1989 

16 05 1989 

16 os 1989 

17 os 1989 

17 05 1989 

17 05 1989 

24 os 1989 

LEITURA RQ. 219, DO SEN JUTAHY MAGALHÃES, SOLICITANDO AINCLUSÃO DO PROJETO EM ORDEM DO DIA POR JA TER SEESGOTADO SEO PRAZO DE APRECIAÇÃO NA CCJ.OCN2 04 OS PAG 1688. 
(Sf) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sr> CSSCLS)AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA CRQ. 219).(Sf> PLENARIO CPLEN) 
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 219).CSf) PLENARIO CPLEN) VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 219, DEVENDO A MATERIA SERINCLUIDA NA ORDEM DO DIA DA SESSÃO SEGUINTE.OCN2 17 05 PAC 2151. 
CSf) PLtHARIO CPLEN>
LEITURA RQ. 270, DO SEN EDISON LOBÃO, SOLICITANDOTRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLS 00046 1989. DCN2 17 05 PAC 2152.
<Sr> SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sf) CSSCLS)AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA CRQ. 270).(Sf) PLCNARIO CPLEN)
INCLUSÃO OROCM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO CRQ. 270).(Sr) PLENARIO CPLEN) 
VOTAÇÃO APROVADO O RQ.270, DC TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM OPLS 000�6 1989. 
CSr> MCSA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRCTARIA DC COMISSÕES.DCN2 18 05 PAG 2210.
CSF) PLCNARIO (PLCN)

3 



• 1

11 
. a 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCOMENTS PRINTED rRoM DATA BASE: MATE PACE 

24 05 1989 

01 O& 1989 

01 O& 198� 

09 O& 1989 

09 O& 1989 

09 O& 1989 

09 O& 1989 

21 O& 1989 

21 O& 1989 

21 O& 1989 

21 O& 1989 

21 O& 1989 

23 O& 19�9 

23 O& 1989 

29 O& 1989 

29 O& 1989 

29 O& 1989 

29 O& 1989 

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO, DEPENDENDO 
DE PARECER DA CCJ. 
<Sr) PLENARIO (PLEN) 
DISCUSSÃO ADIADA PARA A SESSÃO DO DIA 01 OE JUNHO DE 
1989, NOS TERMOS DO Rq. 289, DO SEN EDISON LOBÃO. 
DCN2 25 OS PAC 2388. 
(Sr) PlENARIO (PLEN) 
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO, DEPENDENDO 
DE PARECER DA CCJ. 
(Sr> PLENARIO CPLEN) 
DISCUSSÃO ADIADA PARA A SESSÃO DO DIA 09 DE JUNHO, DE 
ACORDO COM O RQ. 305, DO SEN MEIRA rILHO. 
DCN2 02 O& PAC 2503. 
(Sr) PLENARIO (PLEN> 
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TORNO UNICO, DEPENDENDO 
DE PARECER DA CCJ. 
<Sr) PLENARIO (PLEN) 
PARECER ORAL DA CCJ rAVORAVtL NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO 
QUE orERECt, RELATOR SEN rRANCISCO ROLLEMBtRG. 
<sr> PLENARIO (PLEN) 
DISCUSSÃO PELO SEN EOISON LOBÃO. 
<Sr) PLENARIO <PLtN) 
DISCUSSÃO ENCERRADA, rICANOO A VOTAÇÃO ADIADA POR rALTA 
OE QUORUM. 
OCN2 10 O& PAG 2702. 
<Sr) PLENARIO CPLEN) 
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO ONICO. 
<Sr) PLCNARIO CPLEN) 
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO, rICANOO PREJUDICADO O 
PROJETO COM O QUAL TRAMITA EM CONJUNTO. 
(Sr) MESA DIRETORA 
DESPACHO A COMISSÃO DIRETORA, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO 
PARA TURNO SUPLEMENTAR. 
DCN2 22 O& PAC 299&. 
<Sr> COMISSÃO DIRETORÀ (CDIR) 
RELATOR SEH MENDES CANALE. 
CSr> COMISSÃO DIRETORA (CDIR) 
PARECER, SEN MENDES CANALE, ortRECENDO A REDAÇÃO DO 
VENCIDO PARA O TURNO SUPLEMENTAR. 
(Sr) PLENARIO (PLEN) 
LEITORA PARECER 10� - CDIR, ortRCCCNDO A REDAÇÃO DO 
VENCIDO PARA TURNO SUPLEMENTAR. 
OCN2 24 O& PAG 3052. 
(Sr> SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS> 
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

(Sr> PLENARIO (PLCN) 
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO SUPLEMENTAR DO 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO. 
<sr> PLENARIO (PLCN) 
DISCUSSÃO ENCERRADA. 
<Sr) PLENARIO <PLEN> 
APROVAÇÃO REDAÇÃO DO VENCIDO NOS TERMOS REGIMENTAIS. 
<Sr) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS. 
DCNZ 30 O& PAC 3281. 
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' IDEN'tlt"ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUM�RO NA ORIGEM : PL. 01801 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCAO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 29 03 1989 
CAMARA : PL. 01801 1989 

DEPUTADO : JOSE CAMARGO. PrL SP 

DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DOS REGISTROS PUBLICOS - ARTIGO QUINTO, 
INCISO LXXVI, DA ÇONSTJTUICAO, 
(CONSIDERANDO POBRE OU NECESSITADO AQUELE QUE RECEBE MENOS DE 03 

PISOS SALARIAIS, QUANDO CASADO, E MENOS DE 02 PISOS SALARIAIS, 
QUANDO SOLTEIRO, DISCIPLINANDO DISPOSITIVOS DA l!.ill!A CONSTITUIÇãO 
rCOERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAI., GRATUIDADE, 
REGISTRO CIVIL, REGISTRO DE NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO, CERTIDÃO, 
REGISTRQ DE CASAMENTO, rILHO MENOR, PESSOAS, ESTADO DE POBREZA. 
DErINIÇAO, ESTADO DE POBREZA, NUMERO, PISO SALARIAL, CASAL, 
SOLTEIRO. 

PRJDO PREJUDICADO 
03 08 t989 (CD) PLENARIO (PI.EN)

PREJUDICADO PELA APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA CCJR AOPL. 1110/88. 

21 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP JOSE CAMARGO. 
DCN1 22 03 89 PAG 1387 COL 02. 

16 03 1989 CCDl PLENARIO (PLEN> 
LEITURA C PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 17 03 89 PAC 1199 COL 02. 

29 03 1989 CCD) MESA DIRETORA
ANEXADO AO PL. 1110/68, 
RECIMENTO INTERNO . 

NOS TERMOS DO ARTJC:O 71 DO 

DOCUMENT NUMBER = PL.0200�1989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 10& 

I'>ENTirICAÇÃO 

AUTOR 

_EMENTA 

!HDCXAÇÃO

li 
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NUMERO NA ORIGEM : PL. 02142 1989 RROJETO DE LEI CCD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 25 04 1989 
CAMARA : PL. 02142 1989 

DEPUTADO : OASO COIMBRA. PMDB RJ 

TORNA GRATUITOS OS REGISTROS PUBLICOS NOS TERMOS DO ARTIGO QUINTO, 
INCISO LXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
(APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPONDO SOBRE 
A GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, ATESTADO DE OBITO, 
CERTIDÃO DE CASAMENTO, CERTIDÃO NEGATIVA, DOCUMENTOS PUBLICOS DE 
PESSOAS RECONIIECIDAMENTE POBRES, SEUS FILHOS MENORES E DEPENDENTES). 

APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NORMAS, GRATUIDADE, 
REGISTRO CIVIL, REGISTRO OE NASCIMENTO, CERTIDÃO NEGATIVA, REGISTRO 
DE CASAMENTO, DOCUMENTO PUBLICO, ATESTADO DE OBITO, PESSOAS, 
ATESTADO DC POBREZA, FILHO MENOR, DEPENDENTE, DEFINIÇÃO, ESTADO DE 
POBREZA, PESSOAL, RECEBIMENTO, LIMITAÇÃO, SALARIO MINIMO. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 107 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

PRJDO PREJUDICADO 
03 08 1989 (CD) PLEHARIO CPLEN>

25 04 1989 

02 05 1989 

25 04 1989 

PREJUDICADO PELA APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DA CCJR AO 
PL. 1110/88. 

CCD) PLENARIO CPLEH>
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP DASO COIMBRA.
DCN1 2& 04 89 PAG 2580 COL 01.
(CD) PLENARIO CPLEN>
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN1 26 04 89 PAG 2546 COL 01.
<CD> MESA DIRETORA
ANEXADO AO Pt.. 1110/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO.

DOCOMENT NUMBER = PL.016611989 



. r ID&NT,,,c •• ÃO 

A, AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

'l<)(Vlll < 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02148 198� PROJETO DE LEI (CD) ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS CAMA�A: PL. 02148 1989 28 04 1989 

DEPUTADO: JOSE CENOIHO. PT SP 
RtGULAMENT� OS INCISOS ��DO ARTIGO QUINTO DACONSTITUICAQ fEDERAL - � AUTORAIS <REGULAMENTANDO OS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS INDIVIDUAIS COLETIVAS,_0 DIREITO Dt FISCALIZAÇÃO, CUMPRINDO O DISPOSTO CONSTITUICAO FEDERAL). 

ou 
NAHQYA

REVOGAÇÃO, LEGISLAÇÃO, DIREITO AUTORAL CODICO CIVIL REGULAMENTAÇÃO, DIREITOS E GARANTIAS FÚNDAMENTAIS, cÔNSTITUICÃO fEDERAL, DIREITO AUTORAL, DIREITO PATRIMONIAL, AUTORIA, CO AUTORIA CRIADOR, OBRA INTELECTUAL, INTERPRETE, EXECUÇÃO, OBRA ARTISTICA, 'OBRA LITERARIA,OBRA CIENTIFICA, MANIFESTAÇÃO COLETIVA, PESSOA FISICA, ESTRANGEIRO, APATRIOA, DOMICILIO PAIS DIREITOS, HERD�IRO, PUBLICAÇÃO, OB�A INT�LECTUÁL. NULIDAQE, CESSAO, DIREITO AUTORAL. EXCLUSAO, DIREITO AUTORAL, TEXTO, TRATADO, CONVENÇÃO, LEIS,DECRETO!, REGULAMENTO, SENTENÇA �U�ICIAL, ATO OFICIAL. DEFINIÇAO, FATO GERADOR, DIREITO AIUTORAL, IDENTIFICAÇÃO AUTORIA NOME, APELIDO, REGISTRO, OBRA INTElECTUAL, DEPOSITO LEciL CBN) '<UFRJ), �OHSELHO FEDERAL, ENCENHARiA, ARQUITETURA, (CNDA): PUBLICAÇAO, COO), PRAZO, RECURSO JWDICIAL, VITALICIDADE, DIREITOPATRIMONIAL, HERANfA, FILHO, PAES, CONJUCE, PRAZO, PROTEÇÃO, PAGAMENTO, AQUISIÇAO, OBRA ORIGINAJL, COPIA, RESPONSABILIDADE

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BAliE: MATE PACE 

• 

LEGISL-CITADA 

DESPACHO INICIAL 

SOLIDARIA, EMPRtSARIO, PROPRIETARIO, IMPENHORABILIDADE, PARCELA,
RECEITA . 
NORMAS, UTILIZAÇÃO, OBRA LITERARIA,, OBRA ARTISTICA, OBRA CIENTIFICA,
PUBLICAÇÃO, REPRODUÇÃO, TRANSFORMA(:ÃO, EXECUÇÃO, REPRESENTAÇÃO, 
EXIBIÇÃO, EXPOSIÇÃO, TkANSMISSÃO, FIETRANSMISSÃO, MINERAÇÃO, EDIÇÃO, 
LICENÇA PREVIA, AUTOR, AUTORIDADE PUBLICA, INTERPRETE, CONTRATO, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PRAZO, EXCLUSIVIDADE, JORNALISMO, PUBLICIDADE,
IMPRESSÃO CRAFICA, FONOGRAMA, VIDE() TAPE, FILME, CINEMA. 
DEFINIÇÃO, OBRA INTELECTUAL, DOMINJ:O PUBLICO, COMPETENCIA, GOVERNO, 
ESTADO, CCNDA>, PROTEÇÃO, EXPLORAÇi(O, RECOLHIMENTO, DIREITO AUTORAL.
DE f IHIÇÃO, COMPETEHCIA, C CHDA >, COtlPOSIÇÃO, REPRESENTANTE, AUTOR, 
GCSTÃO, FUNDO DE DIREITO AUTORAL. 
NORMAS, ORGANIZAÇÃO, ASSOCIAÇÃO DE CLASSE, ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL,
AUTOR, REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, ASSC>CIADO, FISCALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,
OBRA INTELECTUAL. 
DEFINIÇÃO, SANÇÃO, VIOLAÇÃO, DIREI1:0 AUTORAL, OMISSÃO, AUTORIA,
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, CODIGO OE: PROCESSO CIVIL, DESTRUIÇÃO,
MATERIAL, INDENIZAÇÃO, PERDAS E OAHOS, DIVULGAÇÃO, NOME, AUTOR, 
PRAZO, PRESCRIÇÃO. 
NORMAS, PAGAMENTO, COMPENSAÇÃO FINIINCEIRA, ROYALTIES, FABRICAÇÃO,
IMPORTAÇÃO, VENDA, LOCAÇÃO, UTILIZIIÇÃO, EQUIPAMENTOS, REPRODUÇÃO,
OBRA INTELCCTUAL, AUTOR, CRIADOR, J:NTERPRETE, EXECUÇÃO, EDIÇÃO. 

LEI 004944 DE 1966 
LEI 005988 DE 1973
LEI 006800 DE 1980
LEI 007123 OE 1983 
LEI 003071 DE 1916 

(CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REC>AÇÃO CCCJR>

• ULTIMA AÇÃO ANXDO ANEXADO 
14 06 1989 CCD) COM. COHST. E JUS1'.IÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

APROVAfÃO DO REQUERIMENTO DO DEP JOSE GENOINO, DE
ANEXAÇAO DESTE AO PL. 1252/88. 
DCH1 24 06 89 PAC 5428 COL 02. 

TRAMITAÇÃO 26 04 1989 CCO) PLEHARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JOSE CENOINO.
DCH1 27 04 89 PAC 2703 COL 01. 

28 04 1989 (CD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

28 04 1989 (CD> PLEHARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO D• MATERIA. 
DCN1 29 04 89 PAG 2880 COL 02. 

02 06 1989 <CD> coM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)
RELATOR DEP EGIDIO FERffiEIRA LIMA. 
DCN1 03 06 89 PAC 4404 COL 02. 

H 06 1989 <CD) MESA DIRETORA 
DEFERIDO REQUERIMENTO DO AUTOR, SOLICITANDO ALGUMAS
CORREÇÕES NO TEXTO OESTE PROJETO. 
OCN1 15 06 89 PAC 4804 COL 01. 

DOCUMEHT HUMBER = PL.021701989 

! ! 
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IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMI:NTA 

INDtXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01661 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGiO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 21 03 1989 

CAMAllA : PL. 01661 1989 

DEPUTADO : JOSE CAMARCO. PrL SP 

ASSEGURA A PARTICIPAÇiO 1NDIVJCDUAL EM OBRAS COLETIVAS, 
PROTtCENDO-AS E DISCIPLINANDO O DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SEU 
APROVEITAMENTO ECONOMICO il!U.JU!Q QUINTO, INCISO XXVIII, ALINEAS 'A' 
E 'B', DA CONSTITUICio>. 
(A_PLICANOo· O DISPOSTO NA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

CONCESSÃO, DIREITO AUTORAL, AUTOR, CRIADOR, INTERPRtTE, SINDICATO, 
PESSOA F!SICA, DIVOLCA�ÃO, PAHT!ClPAÇÃO NOS LUCROS, VENDA, 
DIVULCAÇAO, PARTICIPAÇAO, CRIJIÇAO, OBRA ARTISTICA, OBRA LITERARIA, 
OBRA CIENTIFICA, OBRA TtCNICA., INVENÇÃO, REPRODUÇÃO, IMAGEM VISUAL, 
DISCO SONORO, IMPRtNSA, RADIO,. TELEVISÃO, ESPORTE, ESPORTE AMADOR, 
ATIVIDADE PROrISSIONAL, COMPE1rtNCIA, ASSOCIAÇÃO DE CLASSE, 
ASSISTENCIA, DEFESA, RtCLAMAÇiiO, FISCALIZA�ÃO, OBRIGATORIEQADE, 
BtNErICIARIO, ASSISTENCIA SINDICAL, FILIAÇAO, SINDICALIZAÇAO, 
CUMPRIMENTO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DtSPACHO INICIAL (CD) 
(CD) 
(CD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR> 
COM. EDUC. CULT. ESPORTE TURISMO (CECE 
COM. CIEN. TEC. COM. XNrORMATICA (CCTC 

ULTIMA AÇÃO RTPA RETIRADO PELO AUTOR 
09 06 1989 (CD) MESA DIRETORA

DtrtRIDO OF 23/89., DO AUTOR, SOLICITANDO A RETIRADA OtSTE 
PROJETO. 
DCN1 10 06 89 PAC �6�1 COL 03. 

• 

-:TRAMITAÇÃO 08 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)

li 
l. 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JOSE CAMARGO. 
OCN1 09 03 89 PAC 0765 COL 01. 

21 03 1989 (CD) MESA DIRETORA

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DA1rA BASE: MATE PACE 108 

DESPACHO A CCJR, CECET E CCTCI. 

J 

21 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)
LtlTORA E PUBLICA�ÃO DA MATERIA. 
DCN1 22 03 89 PAC 1358 COL 01. 

o� o� 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP HORACIO FERRAZ. 
PCN1 OS O� 89 PAC 1808 COL 01. 

17 OS 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA t REDAÇÃO (CCJR)
PARECER DO RELATOR, DEP HORACIO FERRAZ, PELA 
CONSTITUCIONALIDAl>E, JURIDICIDADE t TECNICA LEGISLATIVA, 
con DUAS EMENDAS. 
VISTA AO DEP MENDES RIBEIRO. 
DCN1 03 06 69 PAC �392 COL 02. 

DOCUMENT NUMBER = PL.026821989 
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• IIJENhFICAÇÃO

AUTOR 

EMENTA 

IHO-rXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : rL. 01252 ,ooa P»OJ�TO DC LCl (CO) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 05 12 1008 
CAMARA : PL. 01252 1988 

DEPUTADO : DASO COIMBRA. PMDB RJ 

REGULA A TRANSMISSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS AOS HERDEIROS <ARTIGO
QUINTO, ITEM XXVII, DA ÇONSTITUICKQ FEDERAL). 
(DISPONDO QUE OS PROVENTOS OE OIRl:ITOS AUTORAIS PERTENCEM AOS SEUS 
AUTORES E NO CASO OE SUA MORTE, AOS SEUS HERDEIROS E DEPOIS OE 50 
ANOS DE SUA MORTE PASSA A ASSOCIAl;ÃO A QUE PERTENCIA OU AO DOMINIO 
PUBLICO, RECULAMEHTANOO DISPOSITIVOS DA J:ill.YA CONSTITUlCAO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUI� FEDERAL, GARANTIA, 
AUTOR, PROVENTOS, DlREITO AUTORAL,:--õfvüLCAÇÃO, OBRA ARTISTICA, OBRA 
LITERARIA, REPRODUÇÃO, IMAGEM VISUAL, PALAVRA, COMPETIÇÃO ESPORTIVA, 
BENEFICIO, CRIADOR, INTERPRETE, Rl:PRESENTAÇÃO CLASSISTA, SINDICATO, 
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE, RESSALVA, DOAÇÃO. 
FIXAÇÃO, DIREITOS, PREFERCNCIA, Rl,CEBIMENTO, DIREITO AUTORIAL, 
MORTE, AUTOR, HERDEIRO, SUCESSOR, ASCENDENTE, DESCENDENTE, PARTE 
COLATERAL. 
FIXAÇÃO, PRAZO, MORTE, AUTORIA, THANSFERENCIA, DIREITO AUTORAL, 
ASSOCIAÇÃO DC CLASSE, AUTOR, DOMIHIO PUBLICO. 

DESPACHO INICIAL (CD) 
<CD> 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUS�rIÇA (CCJ) 
COMISSÃO EDUCAÇAO E CULTUHA (CEC) 

PROPOS-AHEXADAS PL. 01431 1988 PL. 0211+8 1989 PL. 03795 1989 

ULTIMA AÇÃO 

__ TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
11 08 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

REDISTRIBUIDO AO RELA1rOR, DEP ECIDIO FERREIRA LIMA. 

28 11 1988 <CD) PLEHARIO CPLEH) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP DASO COIMBRA. 
DCH1 29 11 88 PAC 4292 COL 02. 

05 12 1988 (CD) MESA DIRETORA
DES-f'ACHO A CCJ E CEIC .. 

30 11 1988 (CD) PLENARIO <PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 01 12 88 PAC 4359 COL 03. 

04 04 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR OEP VIRCILIO GUIMARÃES. 
DCN1 05 04 89 PAC 1809 COL 02. 

14 06 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
APROVACÃO DO REQUERIMlsNTO DO DEP JQ.S.&..._ÇENOINO, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 

SOLICITANDO A ANEXAÇÃO A ESTE DO PL. 2148/89. 
DCN1 2� 06 89 PAC 5�28 COL 02. 

DOCOMENT NUMBER = PL.021541989 

i..OENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

OBSE:RVAÇÕES 

NUMERO HA ORIGEM : PLS 00313 1989 PROJETO DE LEI CSF) 
ORCÃO DE ORIGEM I SENADO FEDE�AL 03 10 1989 
SEN�DO : PLS 00313 1989 

SCtlADOR TEOTOHIO VILELA FilHO PSDB AL 

REGULAMENTA OS INCISOS XXVIII DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE DIREITOS AUTORAIS. 

CRECULAMEHTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO). 

INDEXAÇÃO PROJETO DE LEI, SENADO, RtCULAMENTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
FIXAÇÃO, NORMAS, DIREITO, AUTORAL, DIREITOS, OBRA INTELECTUAL, 
BENS MOVEIS, AUTOR, NULIDADE. 
REQUISITOS, DIREITOS, AUTOR, OBRA INTELECTUAL. 
FIXAÇÃO, NORMAS, REGISTRO, OBRA INTELECTUAL, DIREITOS, PATRIMONIO,
LIMITAÇÃO, CITAÇÃO,_UTILIZAÇÃO, CON!RATO, P�AZO, CCNDA)� 
ASSOCIAÇÃO, IMPUTAÇAO, PENA, VIOLAÇAO, SANÇAO, PRESCRIÇAO, 
AÇÃO, CIVEL, AUTOR. 

DESPACHO INICIAL (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CCE) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

ACPAR AGUARDANDO PARECER 
17 10 1989 <SF) COMISSÃO DE EDUCAkÃO (CE) 

RELATOR SEH HEY MARANHAO. 

03 10 1989 

03 10 1989 

13 10 1989 

(SF> PLEHARIO (PLEN> 
LEITORA. 
CSF) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CE (COMPETEHCIA TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 <CINCO) DIAS UTEIS. 
DCH2 04 10 PAC 5�42. 
CSF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) _ 
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESEHTAÇAO DE EMENDAS, 

DOCUMEHT HUMBER = PL.010001988 
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Iti:NTirICAÇÃO

AUTOR 

"':tMCNTA 

li 
l 1 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01431 1988 PROJtTO DE LEI (CD)
ORCÃO DE ÓRICEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 09 12 1988CAMARA : PL. 01'l31 1988 
DEPUTADO : JOSE CAMARCO.
rIXA PARA A RtCEPÇÃO, PELO HCRDEIRO, DOS DIREITOS AUTORAIS, NA FORMA
DO ARTIGO OUINTOL INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO. <DEFININDO A ORDEM DE PRtrERtNCIA A PERCtPÇAO DOS DIREITOS AUTORAIS,
CABtNDO AO CONJOCE, EM PRIMEIRO LOCAR, SEGUIDO DOS ASCENDENTES E 

PFL SP 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCOMENTS PRINTtD FROM DATA BASE: MAT&
PACE 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO

TRI.MITAÇÃO 

DI:SCtNDENTES, APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL>.CLASSirICAÇÃO, HERDtIRO, DIRtITO AUTORAL, UTILIZAÇÃO, PUBLICAÇÃO, 
REPRODUÇÃO, OBRA CitNTI,ICA, OBRA LITCRARI�, OBRA ARTISTICA, 
HtRDEIRO, CONJUGt, AUTOR, Dt�CENDENTE, ASCtNDENTt, PRAZO, DOMINIO
PUBLICO. 

ANXDO ANEXADO 21 12 1988 (CD) MESA DIRtTORA ANEXADO AO PL. 1252/88, NOS TtRMOS DO ARTIGO 71, CAPUT, 
COMBINADO con O ARTIGO 12'l, PARACRAro QUINTOºº RECIMENTO
INTERNO. 

13 12 1988 (CD) PLENARIO (PLtN) APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP JOSE CAMARGO.DCN1 14 12 88 PAC 51?3 COL 03. 09 12 1988 CCD) PLENARIO CPLEN) LEITORA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.OCN1 10 12 88 PAC 495? COL 03.

oocontNT NOMBtR = PL.014961989

13 



IOENTirICAÇÃO 

AUTOR 

CMCHTA 

INOCXAÇÃO 

- ULTIMA AÇÃO

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03761 1989 fROJETO OE LEI (CO)ORGiO DE ORIGEM : CAMARA DOS OCPUTADOS 11 10 1989 CAMARA : PL. 03761 1989 

DEPUTADO : ALEXANDRE PUZYNA. Pl10B se 

DISPÕE SOBRE O DIRCITO A INDENIZAÇÃt) POR DANO MATERIAL OU MORAL. 
<OECORRCHTES DA VIOLAÇÃO 00S DIREITOS CONCERNENTES A INTIMIDADE, A 
VIDA PRIVADA, A HONRA E A IMAGEM DA!S PESSOAS, NOS TERMOS 00 INCISO 
X DO ARTIGO 9.!WiIQ DA liQYA CONSTITUJCÃO fEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREI�ros t GARANTIAS fUNDAMENTAIS,
CONSTITUIÇÃO fEOERAL, NORMAS, INDENIZAÇÃO, DANOS MATERIAIS, 
PATRIMONIO, BENS, LUCRO, DANOS MORAlfS, VIOLAÇÃO, DIREITOS E 
GARANTIAS INDIVIDUAIS, PRIVACIDADE, HONRA, PESSOAS, INVIOLABILIDADE,
RESIDENCIA, CORRESPONDENCIA POSTAL, CORRESPONDCNCIA TELtGRAfICA, 
TELEfONC, INfORMAÇÕES, BANCO DE DADOS, HABEAS DATA. 
APLICAÇÃO, CODIGO CIVIL, COOICO PENI\L, INDENIZAÇÃO, PREJUIZO, PERDAS 
E DANOS, EQUIPARAÇÃO, ATO ILICITO, C:OMPETENCIA, JUIZ, NOTifICAÇÃO,
MINISTtRIO PUBLICO, HIPOTCSt, CRIME,, OfCRCCIMENTO, DENUNCIA, 
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. 
GARANTIA, TITULAR, LEGITIMIDADE, APHOVEITAMENTO, IMAGEM VISUAL, 
SOM, OBRA ARTISTICA, PATRIMONIO INDJ:VIOUAL, MANifESTAÇÃO COLETIVA. 
MANUTENÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA, INDENIZAÇÃO, SIGILO, FONTE, 
INFORMAÇÕES, EXERCICIO PROFISSIONAL. 
tXCLUSÃO, DIREITOS, INDENIZAÇÃO, Hif'OTESC, RESTRIÇÃO, SIGILO, 
CORRESPONOENCIA POSTAL, TELEGRAfIA, TELCfONIA, ESTADO DE DEfESA, 
ESTADO DE SITIO. 
DEfINIÇÃO, RESPONSABILIDADE, CARATEFl PESSOAL, UTILIZAÇÃO, MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, RCS:PONSABILIDADE PENAL, INFRAÇÃO,
PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO. 

ANXDO ANEXADO 
11 10 1989 (CD> MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 2808/89, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

11 10 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP ALEXANDRE PUZYNA.

11 10 1989 CCD> PLENARIO C PLCN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

OOCUMENT NUMBER = PL.037961989 

-:IDENTifICAÇÃO 

li 
t 1 

NUMCRO NA ORIGEM : PL. 02808 1989 P�OJETO DE LEI CCD>
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA 00S DEPUTADOS 19 06 1989 
CAMARA : PL. 02808 1989 

- STAIRS/VS AQOARIOS - DOCUMENTS PRINTEO rROM DATA BASE i: MATE PACE 

AUTOR 

E:Ml:NTA 

DCPUTADO : AttAURY MULLER. PDT RS 

DISCIPLINA A AÇÃO INDENIZATORIA POR VIOLAÇÃO DA IHTIMIDADE, DA VIDA 
PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGE:M DAS PESSOAS, NOS TERMOS 00 INCISO X, 
DO ARTIGO QUINTO, OA CONSTITUIÇÃO rEOERAL._ 
(APLICANDO DISPOSITIVOS DA lill.'{11. CONS1rITUICAO fEOERAL). 

INDEXAÇÃO APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS f�NOAMENTAI;, 
CONSTITUIÇÃO íEOERAL, NORMAS, AÇÃO OI� INDEHIZAÇAO, VIOLAÇAO, VIDA, 
PRIVACIDADE, HONRA, REPUTAÇÃO, DIGNIDADE, p;ssoAS, DANOS MATE�IAIS, 
DANOS MORAIS, APRECIAÇÃO, AUTORIDADE,, DECISAO, PROVA, AVALIAÇAO,
DANOS, PERITO, PERIODO, QUERELANTE, I\CUSAOO, QUERELADO, JUIZ, 
fIXAÇÃO, PRAZO, CONCLUSÃO, PROCESSO -1UOICIAL. 

DESPACHO INICIAL CCO) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

PROPOS-ANEXAOAS 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

PL. 03761 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES _ 04 08 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REOAÇAO (CCJR) 
RELATOR OEP fRANCISCO BENJAMIM. 

13 06 1989 CCD) PLENARIO (PLEN>· 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OEP AMAURY MULLER. 
DCN1 14 06 89 PAC 4785 COL 03. 

19 06 1989 CCO) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

19 06 1989 CCD) PLENJ\RlO <PLEH) 
LEITURA E PUBLICAÇ�O DA nATERIA.
OCH1 20 06 89 PAC 5111 COL 01. 

75 



11 

lDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 02095 1989 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 2& 04 1989 
CAMARA : PL. 02095 1989 

DEPUTADO : CRISTINA TAVARES. PSDB PE 

ASSEGURA o DIREI!O A INTIMIDADE, HJ� roRMA DO ARTIGO QUINTO. INCISO 
X, DA ÇONSTlTUIÇAO rEDERAL, REGULA O ESTABELECIMENTO E 
rUNCIONAMENTO DE BANCOS DE DADOS Pl"SSOAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
<CRIANDO O REGISTRO NACIONAL DE BAHCOS DE DADOS PESSOAIS, OPERADO 
PELA SEI, DErININDO PENALIDADES E :CNDENIZAÇÃO, ASSEGURANDO O DIREITO 
A INTIMIDADE DE ACORDO COM O DISPO:STO NA t:!.QY.A CONSTITUIÇÃO rEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIRE:CTOS E GARANTIAS rUNDAMENTAIS, 
CONSTITUICAO rEDERAL, GARANTIA, PR:tVACIDADE, PESSOA rISICA, CIDADÃO, 
PESSOA JURIDICA, DADOS PESSOAIS, AUTORIZAÇÃO, INTERESSADO, 
INrORMAÇÃO CONrIDEHCIAL. 
NORMAS, FUNCIONAMENTO, REGISTRO, EHQUADRAMENTO, BANCO DE DADOS, 
DADOS PESSOAIS, PROIBIÇÃO, COMUNICAÇÃO DE DADOS, EXTERIOR, 
OBRIGATORIEDADE, ARQUIVAMENTO, IMPUGNAÇÃO, INTERESSADO, AUTORIZAÇÃO, 
(CONIN). 
DEFINIÇÃO, COMPETENCIA, (COHIN>, CADASTRO, FISCALIZAÇÃO, BANCO DE 
DADOS, APLICAÇÃO, SANÇÃO, DECISÃO ;JUDICIAL, TRANSFERENCIA, DADOS, 
TERRITORIO NACIONAL. 
CRIAÇÃO, REGISTRO, BANCO DE DADOS, DADOS PESSOAIS, <SEI>, 
IDENTirICAÇÃO, USUARIO, NORMAS, COLETA, DADOS, CRITERIOS, REGISTRO, 
PRAZO, INFORMAÇÕES, SEGURANÇA, SISTEMA, INFORMATICA. 
DErINIÇÃO, IHrRAÇÃO, PENAOLIDADE, EXCLUSÃO, DADOS, ARQUIVO, 
SUSPENSÃO, AUTORIZAÇÃO, CASSAÇÃO, INSCRIÇÃO, MULTA, OFENSA, 
DIREITOS, VIOLAÇÃO, PRIVACIDADE, IHOENIZAÇÃO, DANOS, MORAL, 
PATRIMONIO. 
DEFINitÃO, DIREITOS, PESSOA rISICA,, PESSOA JURIDICA, ACESSO, 
CORREÇAO, DADOS PESSOAIS, INFORMAÇê>ES, BANCO DE DADOS, EMPRESA 
PRIVADA, ORGÃO PUBLICO, REPARAÇÃO, DANOS. 
NORMAS, INSCRIÇÃO, REGISTRO, BANCO OE DADOS, SEGURANÇA NACIONAL. 
APLICAÇÃO, LEGISLAÇÃO, BANCO DE DADOS, DADOS PESSOAIS, ORGÃO 
PUBLICO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, EMPRESA PUBLICA, UNIÃO 
rEDERAL, ESTADOS, TtRRITORIOS FEDERAIS, MUNICIPIOS, cor>. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BA!,E: MATE PAGE 

DESPACHO INICIAL (CD> 
(CD> 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
COM. CIEN. TEC. COM. INrORIIATICA CCCTC 

PROPOS-ANEXADAS 

ULTIMA AÇÃO 

PL. 024&0 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕE� 
22 O& 1989 (CD) COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTCI)

RELATOR DEP MAURICIO FRUET. 
DCH1 27 O& 89 PAC 5503 COL 02. 

TRAMITAÇÃO 20 04 1989 (CD) PLENARIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELA DEP CRISTINA TAVARES. 
DCN1 21 04 89 PAC 2437 COL 03. 

03 os 1989 CCD> MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CCTCI. 

2& 04 1989 (CD) PLENARIO <PLEN>
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 27 04 89 PAC 2&28 COL 03. 

18 05 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP EVALDO GONÇALVES. 

14 O& 1989 <CD> con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇiO CCCJR)
APROVAÇÃO UHANIME DO Pt,RECER DO RELATOR, DEP EVALDO 
GONÇALVES, PELA CONSTI1'UCIONALIDADE, JURIDICIDADE E 
TECNICA LEGISLATIVA. 
OCN1 24 O& 09 PAC 5428 COL 03. 

OOCUMENT NUMBER = PL.010821988 
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• 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

:LEGISL-CITADA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03916 1989 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 25 10 1989 
CAMARA : PL. 03916 1949 

DEPUTADO : PAULO RAMOS. PDT RJ 

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO 15777, DE 06 DE NOVEMBRO DE 
1922, QUE APROVA E MANDA EXECUTAR O REGULAMENTO DO REGISTRO GERAL DA 
POLICIA, E DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(GARANTINDO O DIREITO A PRIVACIDADE, DE ACORDO COM O INCISO X DO 
ARTIGO .9.!!.Il!.I.Q DA liQY.A ÇONSTITUIÇÃO fEDERAL). 

REVOGAÇÃO, DECRETO fEDERAL, REGISTRO POLICIA, EXIGENCIA, SINDICO, 
CADASTRAMENTO, MORADOR, EMPREGADO DOMESTICO, PREDIO, CONDOMINIO, 
OBJETIVO, GARANTIA, DIREITOS E GARANTIAS fUNDAMENTAIS, PRIVACIDADE, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL. 

DECRETO 015777 DE 1922 

DESPACHO INICIAL (CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rnon DATA BASE: MATE PACE 

ULTIMA AÇÃO TRCOl1 EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
25 10 1980 (CD) PLENARIO (PLEN) 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

TRAMITAÇÃO 25 10 1989 < CD) PLENA RIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP PAULO RAMOS. 

25 10 1989 CCD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR. 

DOCUMENT NUMBER = PLS001051988 

91 



• 

ll)CNTIFICAÇÃO 

AUTOR 

El'IENTA 

NUMtRO NA ORICEM : PL. 02507 1989 PROJETO OE LEI (CD) 
ORCÃO OE ORICEM I CAMARA DOS DEPUTADOS 29 OS 1989 
CAMARA : PL. 02507 1989 

DEPUTADO : NOYU IHA. PSOB SP 

RECULA O DISPOSTO NO INCISO XI 00 ARTICO OUJNTO DA ÇONSTITUIÇãO 

STAIRS/VS A�UARIOS - DOCUMENTS PRINTEO rROM DATA BASE: MATE PACE 

INDEXAÇÃO 

LtCISL-CITAOA 

rEDtRAL. 
<RCCULAMCNTANOO O DIREITO OE INVIOLABILIDADE DA CASA, PREVISTO NA 
Nova cowsT1Tu1çAo rEDERAL>. 

RtCULAl'IENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNOAMENTAIS, 
CONSTITUIÇAO rEDtRAL. 
GARANTIA, CIDADÃO, PESSOA rISICA, INVIOLABILIDADE, DOMICILIO, ASILO, 
RESIDENCIA, CASA PROPRIA, RCSSALVA, rLAGRANTE, DELITO, ACIDCNTC, 
DCCISÃO JUDICIAL. 
ALTERAÇÃO, CODICO OE PROCESSO PENAL, EXICCNCIA, MANDADO OE BUSCA E 
APRtCNSÃO, BUSCA DOMICILIAR, IHrRAÇÃO, PCHALIOAOE, INrRATOR, 
LEGISLAÇÃO PENAL, COOIGO PCNAL . 

DCCRETO-LEI 003931 OE 1941 
DCCRETO-LEI 002848 OE 1940 

DESPACHO INICIAL (CD) con. COHST. t JUSTIÇA e RtOAÇÃO CCCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOl'I CM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
26 06 1989 (CD) COM. COHST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR OEP PLINIO MARTINS. 
OCN1 28 06 89 PAC 5685 COL 03. 

29 os 1989 (CD) PLENI\RIO <PLEN>
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OtP KOYU IHA. 
OCN1 30 05 89 PAC 4252 COL 01. 

29 os 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR. 

29 os 1989 (CD) PLENARIO (PLCH)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCH1 30 OS 89 PAC 4197 COL 02. 

OOCUMtHT NUMBER = PL.023531989 
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AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

X t Ç 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03520 1909 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 14 09 1909 
CAMARA : PL. 03520 1989 

DEPUTADO : PAULO PAIM. PT RS 

DISPÕE SOBRE O ACESSO DA MULHER AO MERCADO DE TRABALHO E INSTITUI 
UMA POLITICA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADE. 
(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO ARTIGO_QUINTO, INCISO XII E ARTIGO 
SETIMO, INCISO XX DA NOVA CONST!TUIÇAO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
DIREITOS SOCIAIS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NORMAS, PROTEÇÃO, ACESSO, 
MULHER, MERCADO, TRABALHO, TRABALHADOR URBANO, TRABALHADOR RURAL. 
PROIBIÇÃO, PUBLICAÇÃO, ANUNCIO, EMPREGO, RECUSA, TRABALHO, 
TRABALHADOR, DETERMINAÇÃO, SEXO, IDADE, COR, SITUAÇÃO, FAMILIA, 
DISCRIMINAÇÃO, OBJETIVO, REMUNERAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ACESSO, 
CURSO PROFISSIONAL, PARTICIPAÇÃO, CONCURSO, CONCURSO PUBLICO, 
INSCRIÇÃO, EXIGENCIA, ATESTADO MEDICO, EXAME, COMPROVAÇÃO, 
ESTERILIZAÇÃO, GRAVIDEZ, GESTANTE. 
NULIDADE, VIOLAÇÃO, IGUALDADE, CLASSE PROFISSIONAL, OPORTUNIDADE, 
MULHER, HOMEM. 
NORMAS, BENEFICIO FISCAL, IMPOSTO DE RENDA, EMPREGADOR, 
APRESENTAtÃO, AUMENTO, QUANTIDADE, MULHER, EMPREGADO, EMPRESA, 
EQUIPARAÇAO, SALARIO, HOMEM, COMPETENCIA, PODER PUBLICO, 
REGULAMENTAÇÃO, LEGISLAÇÃO, FIXAÇÃO, PERCENTAGEM, BENEFICIO. 
NORMAS, FISCALIZAÇÃO, DISPOSITIVOS, (CLT>, APLICAÇÃO, MULTA, 
INFRAÇÃO, REVERSÃO, EMPREGADO, MOTIVO, PREJUIZO. 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
14 09 1989 <CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1197/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

14 09 1989 (CD> PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP PAULO PAIM. 

14 09 1989 (CD) PLENARIO <PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT NUMBER = PL.035251989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EME:HTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORICtM PL. 01503 1989 PROJETO Dt LEI (CD) 
ORCÃO Dt ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 20 02 1989 
CAMARA : PL. 01503 1989 

DEPUTADO HELIO ROSAS. PMDB SP 

DISCIPLINA A PERMISSÃO, PO
�

EM JUDICIAL, DE SUSTAR-SE O SIGILO
TELEFONICO <ARTIGO� I DA CONSTITUIÇÃO), 
(CUMPRINDO DETERMIHAÇAO DA _! CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE 
EXCEPCIONALIDADE DA ESCUTA TELEFONICA PARA FINALIDADE DE JUSTIÇA 
PARA PROTEGER O CIDADÃO E A FAMILIA CONTRA A AMEAÇA A PROPRIEDADE t 
A HONRA). 

DISCIPLINAMENTO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZAÇÃO, ORDEM JUDICIAL, 
SUSTAÇÃO, SIGILO, TELEFONE, OBJETIVO, INVESTIGAÇÃO, CRIME, 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONHECIMENTO, AUTORIDADE,_UTILIZAÇÃO, 
COMUNICAÇÕES, AMEAÇA, PROPRIEDADE, HONRA, CIDADAO, FAMILIA, 
ESCLARECIMENTOS, DELITO, PREVISÃO, CODIGO PE�AL, LEI DAS 
CONTRAVENÇÕES PENAIS, CRAVAÇÃO, DIALOGO, APRESENTAÇÃO, JU!ZO, 
DIREITOS, ACUSADO, PEDIDO, EXAME, AUTENTICIDADE, DIVULGAÇAO, SEGREDO 
DE JUSTIÇA. 

DESPACHO INICIAL <CD> 
(CD> 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 
COM. DE COMUNICAÇAO E INFORMATICA (CCI 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO <CCJR) 

RELATOR DEP SICMARINA SEIXAS, 
DCN1 05 04 89 PAC 1809 COL 02. 

1& 02 1989 (CD) PLEHARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP HELIO ROSAS. 
DCH1 17 02 89 PAC 0127 COL 02. 

20 02 1989 (CD> MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJ E CCI. 

20 02 1989 (CD) PLENARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 21 02 89 PAC 0157 COL 02. 

DOCUMENT HUMBER = PL.015�91989 

J_ 
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IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EntNTA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02888 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 23 06 1989 
CAMARA : PL. 02888 1989 

DEPUTADO : DASO COI11BRA. PMDB RJ 

DISPÕE SOBRE O INCISO XII DO ARTJÇO QUINTO DA ÇONSTITUiçAo, 

STAIRS/VS AQUARIUS - OOCUMENTS PRINTEO fROM OATA BASt: MATE PACC 

INDEXAÇÃO 

(DISPONDO SOBRE A INVIOLABILIDADE 00 SIGILO DA CORRESPONDENCIA E DAS 
COMUNICAÇÕES TELCGRAfICAS t TELEfONICAS, DE DADOS, SALVO POR ORDEM 
JUDICIAL QUANDO NECESSARIA PARA fINS OE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL PtNAL, APLICANDO O DISPOSTO NA NOVA 
CONSTITUIÇãO fCOERAL>. 

APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNOAMENTAIS, CIOAOÃO, 
CONSTITUIÇAQ fEDERAL, INVIOLABILIDADE, SIGILO, MEIOS OE COMUNICAÇÃO, 
CORRESPONOENCIA POSTAL, CARTA, TELEGRAMA, TELEfONE, DADOS PESSOAIS, 
BANCO DE DADOS, RESSALVA, ORDEM JUDICIAL, INVESTIGAÇÃO POLICIAL, 
INSTRUÇÃO CRIMINAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PREVISÃO, PUNIÇÃO, ABUSO 
DE AUTORIDADE. 

DESPACHO INICIAL (CO) 
CCD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
COM. CIEN. TEC. COM. INFORMATICA (CCTC 

ULTIMA AÇÃO TRCOM En TRAl1ITAÇÃO NAS conISSÕES 
02 08 1989 eco> coM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR OEP JUAREZ MARQUES BATISTA. 

TRAMITAÇÃO 19 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OEP OASO COIMBRA.
DCH1 20 06 89 PAC 51�7 COL 02.

23 06 1989 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CCTCI. 

23 06 1989 (CD> PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 2� 06 89 PAC 5366 COL 01. 

DOCUMENT NUMBER = PL.028951989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

E11ENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 0112� 1988 PROJETO DE LEI CCD) 
ORCÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 11 1988 
CAMARA : PL. 0112� 1988 

DEPUTADO : FRANCISCO AMARAL. PMOB SP 

DISPÕE SOBRE A QUEBRA OE SIGILO NAS COMUNICAÇÕES TELErONICAS, POR 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 
(NA HIPOTESE DE SER INDISPENSAVEL A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU A 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL, EM CONSOHANCIA con o DISPOSTO NO INCISO 
XII DO ARTIGO QUINTO DA liQYA CONSTITUIÇÃO rtDERAL). 

EXCLUSÃO, CRIME, PREVISÃO, COOICO PENAL, QUEDRA Dt SIGILO, 
COMUNICAÇÕES, TELEfOHE, TELEFONIA, HIPOTESE, ORDEM JUDICIAL, PEDIDO, 
REQUERIMENTO, JUIZ, REPRESENTANTE, MINISTERIO PUBLICO, MOTIVO, 
INVESTIGAÇÃO POLICIAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MANUTENÇÃO, 
INVIOLABILIDADE, SIGILO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO rtDERAL. 

DESPACHO INICIAL <CD> 
CCD) 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 
COM. DE COMUNICAÇÃO E IHfORnATICA (CCI 

PROPOS-AHEXADAS 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

PL. 0351� 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS conISSÕES 
08 08 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)

RELATOR DEP THEOOORO MENOtS. 

03 11 1988 (CD) PLEHARIO <PLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP fRANCISCO AMARAL. 
OCN1 O� 11 88 PAC 378� COL 03, 

07 11 1988 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ E CCI. 

07 11 1988 (CD) PLENARIO CPLEH)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCH1 08 11 88 PAC 3802 COL 01. 

OOCUMENT NUnBER : PL.010791988 
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IDENTirICAÇÃO 
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AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 03514 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 14 09 1989 
CAMARA : PL. 03514 1989 

DEPUTADO : MIRO TEIXEIRA. PDT RS 

DISCIPLINA O INCISO XII, 'IH FINE', DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(REGULAMENTANDO OS CASOS DE IMPEDIMENTO, INTERRUPÇÃO, INTERCEPTAÇÃO, 
ESCUTA E GRAVAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFONICAS EM CONFORMIDADE COM 
A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 
QUINTO, INCISO LVI). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

• 

LEGISL-CITADA 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NORMAS, IMPEDIMENTO, INTERRUPÇÃO, 
INTERCEPTACÃO, GRAVAÇÃO, COMUNICAÇÕES, TELEFONE, TELEFONIA, 
INVESTIGAÇÃO POLICIAL, PROCESSO PENAL, CRIME, TERRORISMO, TRAFICO, 
MULHER, ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, QUADRILHA, FALSIFICAÇÃO, MOEDA, 
EXTORSÃO, SEQUESTRO, CONTRABANDO, HOMICIDIO, MORTE, AMEAÇA, INJURIA, 
EXIGENCIA, AUTORIZAÇÃO, JUIZ, REQUERIMENTO, MINISTERIO PUBLICO, 
AUTORIDADE POLICIAL, CONSENTIMENTO, INTERESSADO, PRAZO, EXAME, 
PROCESSO PENAL, TRANSCRIÇÃO, COPIA, DECISÃO, EFEITO SUSPENSIVO, 
UTILIZAÇÃO, PROVA JUDICIAL, SEGREDO DE JUSTIÇA, PENA DE DETENÇÃO, 
CRIME, INFRATOR. 

LEI 004898 DE 1965 

ANXDO ANEXADO 
14 09 1989 <CD> MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1124/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

14 09 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP MIRO TEIXEIRA. 

14 09 1989 <CD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT NUMBER = PL.035201989 

• 

50 



• 

• 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EHENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01084 1988 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988 
CAMARA : PL. 01084 1988 

DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS PA 

DISCIPLINA A LIVRE LOCOMOÇÃO NO TERRITORIO NACIONAL, PODENDO 
QUALQUER PESSOA NELE ENTRAR, PERMANECER OU DELE SAIR COM SEUS BENS. 
CAPLICANDO_O DISPOSTO NO ARTIGO QUINT01 INCISO XV DA liQY.A 
CONSTIIUIÇAO FEDERAL>. 

NORMAS, ENTRADA, SAIDA, LOCOMOÇÃO, PERMANENCIA, PESSOA FISICA, 
TEMPO DE PAZ, CIDADÃO, BRASILEIROS, ESTRANGEIRO, NECESSIDADE, 
OBTENÇÃO, PASSAPORTE, AUTORIZAÇÃO, MIGRAÇÃO INTERNA, IHIGRAÇÃO, 
PROIBIÇÃO, MOTIVOS, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, DISCRIMINAÇÃO, NATUREZA 
CULTURAL, SITUAÇÃO SOCIAL, CLASSE tCONOMICA, RELIGIÃO, RAÇA, 
EXICENCIA, PRESERVAÇÃO, ECOLOGIA, MElO AMBIENTE, PROPRIEDADE 
PARTICULAR� SEGURANÇA, SOCIEDADE, APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, 
CONSTITUJÇAO FEDERAL. 

DESPACHO INICIAL CCD) 
CCD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 
COMISSÃO DO INTERIOR CCI) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 02034 1989 PL, 03587 1989 

-ULTIMA AÇÃO

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 CCD> COM, CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR>

RELATOR DEP MARCOS FORMIGA. 
DCN1 05 04 89 PAC 1808 COL 03, 

18 10 1988 CCD> PLtNARlO C PLEIO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE. 
DCN1 19 10 88 PAC 3ó57 COL 02, 

18 10 1988 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CI. 

18 10 1988 (CD> PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMEHTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

DCN1 19 10 88 PAC 3ó33 COL 02. 

DOCUMENT NOMBER = PL.01ó331989 

IDENTirlCACÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

OLTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02034 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO nE ORICEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 04 1989 
CAMARA : PL. 02034 1989 

DEPUTADO : FLAVIO ROCHA. PL RN 

REGULAMENTA O DIREITO DE IR E VIR EM TEMPO DE PAZ, NO PAIS, NOS 
TERMOS DO ARTIGO QUINT01 INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO, 
(REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇAO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DIREITOS, LIBERDADE, LOCOMOÇÃO, TERRITORIO 
NACIONAL, TEMPO DE PAZ, RESSALVA, INTERDIÇÃO, RODOVIA, LOGRADOURO 
PUBLICO, TRANSPORTE MARITIMO, TRANSPORTE FLUVIAL, TRANSPORTE AEREO. 
DErINIÇÃO, CONTROLE, AUTORIDADE, INGRESSO, RIO, LAGO, LITORAL, 
RODOVIA, FERROVIA, AREA, MANOBRA MILITAR, AEROPORTO, RESERVA 
INDIGENA, TERRAS, INDIO, ESTABELECIMENTO MILITAR, HOSPITAL, RESERVA 
FLORESTAL, CAÇA, PESCA, AREA ECOLOGICA, RESERVA ECOLOGICA, PROTEÇÃO, 
MCIO AMBIENTE. 
LIMITAÇÃO, PENA DE DETENÇÃO, PENA PECUNIARIA, INFRAÇÃO. 

ANXDO ANEXADO 
18 04 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1084/88, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

13 04 1989 <CD> PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OEP FLAVIO ROCIIA. 
DCN1 14 04 89 PAC 2184 COL 03. 

18 04 1989 CCD> PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 19 04 89 PAC 2287 COL 01, 

DOCUMENT HUMBER = PL.035141989 



IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

_EMENTA 

li 
1 • 

NUMERO NA ORIGEM z PL. 03587 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM z CAMARA DOS DEPUTADOS 18 09 1989 
CAMARA : PL. 03587 1989 

DEPUTADO : ALVARO VALLE. PL RS 

DISCIPLINA O INGRESSO E A PERMANENCIA DE PESSOAS E SEUS BENS NO 
TERRITORIO NACIONAL, REGULAMENTANDO O INCISO XV DO ARTIGO QUINTO DA 
coNsTrrurcAo rEDERAL. 
<REGULAMENTANDO A H.QYA ÇONSTITUJCAO rEDERAL). 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PACE 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, 
CONSTITUÇÃO rEDERAL, INGRESSO, PERMANENCIA, ESTRANGEIRO, DIREITOS, 
LOCOMOÇÃO, TEMPO DE PAZ, PREVISÃO, RESTRIÇÃO, TRABALHO, ATIVIDADE 
REMUNERADA, ATENDIMENTO, PEDIDO, REPATRIAÇÃO, LIMITAÇÃO, TRANSI10, 
CIDADÃO, MOTIVO, RECIPROCIDADE. 

ANXDO ANEXADO 
18 09 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1084/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

18 09 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ALVARO VALLE. 

18 09 1989 (CD> PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT NUMBER = PL.012471988 

.i 5 

53 

•



!OF""!'lrICAÇÃO

I! 

f\ rT· :SZ X X ..:tV 

NUMERO NA ORIGEM PL. 03354 1989 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO OE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 11 09 1989 
CAMARA : PL. 03354 1989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASt1 MATE PAGE 

AUTOR 

EMENTA 

• INDEXAÇÃO

• 

DEPUTADO : TITO COSTA. PMDB SP 

DISPÕE SOBRE DESAPROPRIAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
<DISPONDO SOBRE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA OU POR 
INTERESSE SOCIAL DE BCNS MOVCIS OU IIENS !MOVEIS, A DESAPRO�RIAÇÃO
COMUM E A DESAPROPRIAÇÃO ESPECIAL, C> PROCEDIMENTO JUDICIAL E O 
PROCEDIMENTO AMIGAVEL E A IHDENIZAÇi[O, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO INCISO XXIV 00 ARTIGO .9..J.!.Ili.T.Q DA HQ.Y.A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL) 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, OIREI1'0S E GARANTIAS FUNDAMENTAIS,
CONSTJTUJCÃO FEDERAL, NORMAS, DESAPROPRIAÇÃO, UTILIDADE PUBLICA,
INTERESSE SOCIAL, SOLO, SUB SOLO, BENS PUBLICOS, AÇÕCS, COTA, 
CAPITAL SOCIAL, EMPRESA PUBLICA, DIREITO AUTORAL, INVENÇÃO, 
MODELO, DESENHO, PATENTE DE INVENÇÃO, REEDIÇÃO, LIVRO, 
COMPTEHCIA, UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, cor>, MUNICIPIOS, TERRITORIOS 
FEDERAIS, EXIGENCIA, ATO DECLARATORIO, DESCRIÇÃO, BEMNS, INDICAÇÃO, 
DESTINAÇÃO, DOTAÇÃO, PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO, DEPOSITO PREVIO, PRAZO, 
PRESCRIÇÃO, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, 
DESISTEHCIA, DESAPROPRIANTE, !MISSÃO DE POSSE, NOMEAÇÃO, PERITO, 
AVALIAÇÃO, IMOVEL, BENFEITORIA, VALOR, BENS MOVEIS, AQUISIÇÃO, 
LICITAÇÃO, ARBITRAMENTO, DEPOSITO, DECLARACÃO, URGENCIA. 
COMPTENCIA PRIVATRIVA, UNIÃO FEDERAL, DESAPROPRIAÇÃO, SEGURANÇA 
NACIONAL, DEFESA NACIONAL, CALAMIDADE PUBLICA, PERIGO, COMUNIDADE, 
CALAMIDADE PUBLICA, SAUDE PUBLICA, UTILIDADE PUBLICA, CONSTRUÇÃO, 
OBRA PUBLICA, SERVIÇOS PUBLICOS, PROTEÇÃO, RECURSOS NATURAIS,
EROSÃO, INUNDAÇÃO, SECA, FLORA, FAUNA, PATRIMONIO HISTORICO, 
OBRA ARTISTICA, BENS TURISTICOS, BENS PAISAGISTICOS, PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO, CRIAÇÃO, RESERVA INDICtNA, PROIBIÇÃO, DESVIO, 
UTILIZAÇÃO, OBJETIVO, DEAPROPRIADO, IREQUERIMCNTO, RETORNO, DOMINIO,
BENS, IMOVEL DESAPROPRIADO, REPOSIÇÃ(), VALOR, INDENIZAÇÃO, CORREÇÃO
MONETARIA, DEDUÇÃO, PREJUIZO, ACRESClMO, VALORIZAÇÃO, BENFEITORIA. 
NORMAS, DESAPROPRIAÇÃO, REGIME ESPEC:tAL, MOTIVO, PLANO URBANISTICO, 
POLITICA HABITACIONAL, PARCELAMENTO, DESMEMBRAMENTO, INCORPORAÇÃO 
IMOBILIARIA, HABITAÇÃO POPULAR, MAHUVENÇÃO, POSSEIRO, ZONA URBANA, 
IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO, POPULAÇÃO, INCENTIVO, TURISMO, 
APROVEITAMENTO, BENS, lMPROOUTIVIDAOI:, SANEAMENTO, RETIFICAÇÃO, 
CURSO O'AGUA, REFORMA AGRARIA, ZONEAtlEHTO ACROECOLOGICO, 
AGRICULTURA, PECURAIA, IMPLANTAÇÃO, C:OLONIA AGRICOLA, COOPERATIVA 
RURAL, REEDIÇÃO, OBRA CIENTIFICA, OBHA LITERARIA, OBRA ARTISTICA, 
PATENTE DE INVENÇÃO. 
NORMAS, PROCEDIMENTO JUDICIAL, PROCE!iSO, DESAPROPRIAÇÃO, FORO, 
LOCAL, JUSTIÇA FEDERAL, CAPITAL DE ESTADO, cor), TERRITORIOS 
FEDERAIS, REQUISITOS, PETIÇiO, DESCRfÇÃO, BENS, LAUDO PERICIAL,
DEPOSITO, VALOR, DEBITOS, IMPOSTO, IrlISSÃO OE POSSE, DEfESA, 
DESAPROPRIADO, INDENIZAÇÃO, MANDADO C1E CITAÇÃO, APELAÇÃO, SENTENÇA 
CONDENATORIA, EHTCNDIMENTO, ACORDO, DIESAPROPRIADO, PAGAMENTO, 
DIHIIEIRO, INDENIZAÇÃO, TITULO DA DIVl>A PUBLICA, DOAÇÃO, DAÇÃO EM
PAGAMENTO, PERMUTA, COMPENSAÇÃO, DEBITO FISCAL, AUTORIZAÇÃO, LEIS, 
CONSIGNAÇÃO, ESCRITURA PUBLICA, IMOVEL, TRANSMISSÃO, DOMINIO, 
REGISTRO DE IMOVEL, REGISTRO OE TITULOS E DOCUMENTOS, BENS MOVEIS, 
JUNTA COMERCIAL, AÇÕES, COTA� EMPRESA. _ _ 
NORMAS, PAGAMENTO, INDEHIZAÇAO, PREÇO, AVALIAÇAO, BENS, INCLUSAO, 
CORREÇÃO MOHETARIA, JUROS, CUSTAS, SALARIO,_TECNICO, PERITO, _ 
HOHORARIOS, ADVOGADO, DEBITO TRIBUTARIO, AÇAO OE OESAPROPRIAÇAO, 
PROPRIETARIO, POSSEIRO, LOCATARIO. 
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LEGISL-CITADA 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

COMPTENCIA, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, 
EXECUÇÃO, OBRA PUBLICA, SERVIÇOS PUBLICOS, ORGÃO PUBLICO, 
CONCESSIONARIA, INDENIZAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO. 
AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO, BENS, HIPOTESSE, PERIGO, COMUIDADE, 
CALAMIDADE PUBLICA, ABASTECIMENTO, POPULAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 
SERVIÇOS PUBLICOS. 
AUTORIZAÇÃO, OCUPAÇÃO, CARATER PROVISORIO, TERRENO, IMOVEL, 
OBJETIVO, OBRA PUBLICA. 
TRANSrORMAÇÃO, OCUPAÇÃO, CARATCR PROVISORIO, IMOVEL, PROSPECÇÃO, 
PESQUISA DE MINERIO, LAVRA DE MINERIO, PETROLEO, MINCRIO NUCLEAR, 
DESAPROPRIAÇÃO, EXPLORAÇÃO, JAZIDAS, MINERAÇÃO. 
REDUÇÃO, PRAZO, CADUCIDADE, ATO DECLARATORIO, DESAPROPRIAÇÃO. 
ALTERAÇÃO, CODIGO CIVIL, ESTATUTO DA TERRA. 

DECRETO-LEI 003365 DE 1941 
LEI 004132 DE 1967 
LEI 004504 DE 1964 
DECRETO-LEI 000271 DE 1967 
DECRETO-LEI 000554 DE 1969 
DECRETO-LEI 001075 DE 1970 
LEI 006602 DE 1978 
LEI 006766 DC 1979 
LEI 006825 DE 1980 
LEI 003071 DE 1916 

ANXDO ANEXADO 
11 09 1989 <CD> MESA DIRETORA

ANEXADO AO PL. 2348/89, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
REGIMENTO INTERNO.

11 09 1989 CCD> PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DCP TITO COSTA. 

11 09 1989 CCD) PLENARIO CPLEH) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT NUMBER = PL.036851989 
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!DEN�IFICAÇÃO

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORICEM PL. 01085 1988 PROJETO DE LEI <CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988 
CAMARA : PL. 01085 1988 

DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS PA 

ESTABELECE NORMAS PROCESSUAIS PARA DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE 
ou UTILIDADE PUBLICA, Mr.DIANTE JUSTA E PREVIA INDENIZAÇÃO EM 
DINHEIRO, NOS TERMOS DO INCISO XXIV 00 ANTIGO QUINTO DA 
CONSTITUIÇÃO, 
<APLICANDO DISPOSITIVO DA liQYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL>. 

NORMAS, DESAPROPRIAÇÃO, IMOVEL RURAL, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO 
fEDERAL. 
RESTRIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, INTERESSE SOCIAL, REFORMA AGRARIA, IMOVEL 
RURAL, DESCUMPRIMENTO, FUNÇÃO SOCIAL, INDENIZAÇÃO, TITULO DA DIVIDA 
AGRARIA, PRESERVAÇÃO, VALOR, PRAZO, RESGATE, DISTRIDUIÇÃO, TERRAS, 
AGRICULTURA, TRABALHADOR RURAL, CONSTRUÇÃO, CASA PROPRIA, PERIMETRO 
URBANO. 
NORMAS, DECRETO FEDERAL, DECLARAÇÃO, IMOVEL, INTERESSE SOCIAL, 
INDENIZAÇÃO, DINHEIRO, BENFEITORIA. 
PRAZO, PRQPRIETARIO, CONTESTA2ÃO, DESCUMPRIMENTO, FUNÇÃO SOCIAL, 
COMPROVAÇAO, INDICE, EXrLORAÇAO, PROPRIEDADE RURAL, MEDIA, 
MUNICIPIOS, RECURSO JUDICIAL, JUDICIARIO, INSTANCIA SUPERIOR, 
TRANSCRIÇÃO, REGISTRO DE IMOVEIS . 
PROIBIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE, PRODUÇÃO, MEDIA, PEQUENA 
PROPRIEDADE. 
COMPETENCIA, PODER PUBLICO, FAVORECIMENTO, PEQUENA PROPRIEDAÔE, 
NUMERO, HECTARE, REGIÃO AMAZONICA, REGIÃO CENTRO OESTE, REGIÃO 
NORDESTE, REGIÃO SUL, REGIÃO SUDESTE, PROIBIÇÃO, PENHORA. 
DEFINIÇÃO, CUMPRIMENTO, ruNÇÃO SOCIAL, PROPRIEDADE RURAL, 
APROVEITAMENTO, ARCA, UTILIZAÇÃO, RECURSOS NATURAIS, PRESERVAÇÃO, 
MEIO AMBIENTE, OBSERVAÇIO, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, BEM ESTAR SOCIAL, 
PROPRIETARIO, TRABALHADOR. 
AUTORIZAÇÃO, TROCA, IMOVEL RURAL, TERRA DEVOLUTA, SUBSTITUIÇÃO, 
INDENIZAÇÃO, TITULO DA DIVIDA PUBLICA. 

DESPACHO INICIAL CCD> 
CCD> 
(CD) 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 
COMISSÃO DO INTERIOR CCI) 
COM. ECONOMIA IND. E COMtRCIO CCEIC) 

ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTI��E REDAÇÃO CCCJR)

RELATOR DEP SIGMARINA SEIX S. 
DCN1 05 04 89 PAC 1809 COL 02. 

TRAMITAÇÃO 18 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN>
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE. 
DCN1 19 10 88 PAC 3657 COL 02. 

18 10 1988 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ, CI E CEIC. 

18 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN>

. -

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 19 10 88 PAC 3633 COL 03. 

! 1
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IDtNTif'ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

LECISL-CITADA 

NUMERO NA ORIGEM : nsc 00075 1989 MENSAGEM (CD)ORCÃO DE ORIGEM : PRESIDENCIA DA REPUBLICACAMARA : PL. 01515 1989 
EXTERNO : EXECUTIVO FEDERAL.

Lxvr 

16 02 1989 

INTRODUZ ALTERAÇÕES NOS ARTIGOS 325 E 581 DO CODICO DE PROCESSO PENAL. 
<hLTERANDO o VALOR DA FIANÇA con BASE NO SALARIO MINIMO DE REFENCIAE ATUALIZANDO PARA CRUZADO NOVO, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA ECONCEDENDO LIBERDADE PROVISORIA, APLICANDO O DISPOSTO NO MilQQQUINTO, INCISO LXVI DA �OVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 
ALTERAÇÃO, CODICO DE PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO, VALOR, FIANÇA, ATUALIZAÇÃO, SISTEMA MONETARIO, CRUZADO NOVO, BASE DE CALCULO, SALARIO MINIMO DE REFERENCIA, POSSIBILIDADE,AUMENTO, REDUÇÃO, APLICAtÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIASFUNDAME�TAIS, &Q�STITUIÇAQ FEDERAL). _ CONCESsno, NECAÇAO, ARBITRAMENTO, CASSAÇAO, JULGAMENTO, FIANÇA, INDErERIMENTO, REVOGAÇÃO, PRISÃO PREVENTIVA, LIBERDADE PROVISORIA,RELAXAMENTO DE PRISÃO, PRISÃO EM FLAGRANTE. 

DECRETO-LEI 003689 DE 1941
DESPACHO INICIAL <CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR>

STAIRS/VS AQUARIUS - OOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE 
PACE 112 

ULTIMA AÇÃO TNJR TRANSFORMADO EM NORMA JURIDICA

TRAMITAÇÃO 

LEI 007780 DE 1989 22 06 1989 <PR) PRESIDENCIA DA REPUBLICATRANSFORMADO NA LEI 7780/89. DOFC 23 06 89 PAC 10178 COL 01.
16 02 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 

DESPACHO A CCJR. 16 02 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> DATA DE ENTRADA NA CD - 20 02 89. PRAZO NA CD CARTICO 6 , PARAGRAFO PRIMEIRO DACONSTITUIÇÃO FEDERAL (45 DIAS), ATE OS 04 89. PRAZO PARA RECEBIMENTO Dt EMENDAS EM PLENARIO - OS DIAS.16 02 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) LEITURA E PUBLICAÇÃO DA 11ATERIA.DCN1 17 02 89 PAC 0084 COL 02.20 03 1989 (CD> PLENARIO (PLEN) PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS EM PLENARIO (05 SESSÕES -ARTIGO 203 DO RECIMENTO INTERNO). PiüiifiRA SESSÃO: 20 03 89. SECUNDA SESSÃO: 21 03 89. TERCEIRA SESSÃO: 22 03 89.QUARTA SESSÃO: 27 03 89. QUINTA SESSÃO: 28 03 89. 28 03 1989 (CD) PLEHARIO CPLEN) APRESENTAÇÃO DE 03 EMENDAS, ASSIM DISTRIBUIDAS: EMENDAS 01 E 02, PELO DEP NILSON CIBSON; E EMENDA 03,PELO DEP AECIO DE BORBA. DCN1 29 03 89 PAC 1528 COL 02. 15 03 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)RELATOR DEP JOSE TAVARES. DCNI 16 03 89 PAC 1139 COL 02. 30 03 1989 (CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) REDTSTRIBUIDO AO RELATOR, DEP THEODORO MENDES.DCN1 31 03 89 PAC 1624 COL 03. 03 04 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA, PENDENTE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇiO E JUSTIÇA E REDAÇÃO, AO PROJETOE AS EMENDAS DC PLENARIO. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 1515-A/89, DCNl 28 03 89 PAC 1419 COL 01.04 04 1989 CCO) PLENARIO CPLEN) DISCUSSÃO UNICA. 
DESIGNAÇÃO DO DCP THEODORO MENDES PARA PRO,ERIR PA�ECERAO PROJETO E AS EMENDAS DE PLENARIO, EM SUBSTITOIÇAO ACOMISSÂO OE CONSTITUICiO E JUSTIÇA E REDAÇÃO, QUE CONCLUI PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, TECNICA LEGISLATIVA E, NO MERITO, PELA APROVAÇÃO DO PROJETO E DAEMENDA 01, E REJEIÇÃO DAS EMENDAS OZ E 03. DISCUSSÃO DO PROJETO PELO DEP ARHALDO FARIA DE SA.ENCERRADA A DISCUSSÃO. SAI DA ORDEM DO DIA PARA PUBLICAÇÃO DO PARECER DO RELATOR. 

DCN1 OS 04 89 PAG 1793 COL 01.04 04 1989 CCD) PLENARIO CPLEN) LEITORA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DO RELATOR DESIGNADO
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PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO A COMISSÃO OE ÇQHSTITUJÇAQ E 
JUSTIÇA E REDAÇÃO. 
PRONTO PARA A ORDEM 00 DIA. PL. 1515-0/89. 
OCN1 29 03 89 PAG 1�60 COL 03. 

OS 04 1989 (CD) PLENARIO CPLCN) 
VOTAÇÃO CM DISCUSSÃO UNICA. 
APROVAÇÃO DA EMENDA 01 OE PLCNARIO. 
REJEIÇÃO DAS EMENDAS 02 E 03 DE PLENARIO. 
APROVAÇÃO DO PROJETO. 

OS 04 1989 (CD) MESA DIRETORA 
DESPACHO A REDAÇÃO rINAL. 
OCN1 06 04 89 PAG 1880 COL 03. 

OS 04 1989 (CD> PLENARIO (PLCN) 
APROVAÇÃO DA REDAÇÃO rINAL orERECIDA PELO RELATOR, 
OCP THEOOORO MENDES. 

OS 04 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO AO SENADO rEDERAL. PL. 1S1S-C/89. 
OCH1 06 04 89 PAG 1881 COL 01. 

06 04 1989 (CD) MESA DIRETORA
REMESSA AO sr. PELO or PS/GSE/003/89. 

1� 06 1989 <CD> MESA DIRETORA
or SM-309/89, DO sr, COMUNICANDO REMESSA A SANÇÃO. 

28 06 1989 (CD) MtSA DIRETORA
or sn 377/89, DO sr, tHCAMINHANOO AUTOGRAro SANCIONADO. 

OOCUMENT NUMBER = PL.011101988 
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IDENTI rICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDCXAÇÃO 

LX><-}l.l 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03146 1989 PROJETO OE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 21 08 1989 
CAMARA : PL. 03146 1989 

OtPUTADO : TITO COSTA. PMDB SP 

REGULA A AÇÃO POPULAR. 
<DESTINANDO-SE A INVALIDAÇÃO DE ATOS OU OMISSÕES OU CONTRATOS 
ILEGAIS E LESIVOS AO PATRIMONIO PUBLICO OE CNTIDAOE ESTATAL, 
AUTARQUIA ou PARAESTATAL, ou ENTIDADE SUBVENCIONADA COM DINHEIRO 
PUBLICO, CUMPRINDO O DISPOSTO NO A!IT.I..Ç_Q QUINTO, INCISO LXXIII DA 
NOVA CONSTITUIÇÃO fEOERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO fEOERAL, NORMAS, AÇÃO POPULAR, INVALIDAÇÃO, ATO, 
OMISSAO, IRREGULARIDADE, CONTRATO, DANOS, PATRIMONIO, MEIO AMBIENTE, 
PATRIMONIO CULTURAL, PATRIMONIO HISTORICO, PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, 
BENS PAISAGISTICOS, BENS TURISTICOS, BCNS, UNIÃO fEDERAL, EMPRESA 
ESTATAL, EMPRESA PUBLICA, AUTARQUIA, INSTITUIÇÃO PARAESTATAL, 
ENTIDADE, SUBVCNÇÃO, rL•NOOS PUBLICOS, ILEGALIDADE, DESVIO, OBJETIVO, 
rALSIDADE, INCOMPETENCIA, AUTORIDADE, VICIO, ATO ADMINISTRATIVO, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMtNTS PRINTED fROM DATA BASE: MATE PAGt 

LEGISL-CITADA 

CONTRATAÇÃO, NOMEAÇÃO, ADMISSÃO, PESSOAL, SERVIDOR, SERVIÇO PUBLICO, 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, OBRA PUBLICA, 
PRESTAÇÃO OE SERVIÇO, AQUISIÇÃO, MATERIAL, rRAUDE, LICITAÇÃO, 
EDITAL, REAJUSTAMENTO, PREÇO, ALIENAÇÃO, BENS PUBLICOS, BENS MOVEIS, 
BENS IMOVEIS, EMPRESTIMO, OPERAÇÃO fIHANCCIRA, LICENÇA, EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, DECLARAfÃO, UTILIDADE P�BLICA, OESAPROPRIAÇÃQ, IMOVEL. 
LEGITIMIDADE, CIDADAO, PROPOSTA, AÇAO POPULAR, COMPROVAÇAO, 
CIDADANIA, OBRIGATORIEDADE, INTIMAÇÃO, PESSOA JURIOICA, MINISTERIO 
PUBLICO, PARTICIPAÇÃO, LITICONSORTE, CABIMENTO, AÇÃO CIVIL PUBLICA. 
OErINIÇÃO, COMPETENCIA, JUIZ, PROCESSAMENTO, JULGAMENTO, AÇÃO 
POPULAR, INTERESSE, UNIÃO rEOERAL, �or>, ESTADOS, MUNICIPIO�. 
NORMAS, PROCEDIMENTO JUDICIAL, CODIGO OE PROCESSO CIVIL, AÇAO 
POPULAR� PETIÇÃO IN!CIAL, AUTOR, RE�UERIMfNTO, CERTIDÃO, CITAÇÃO, 
INTIMAÇAO, REQUISIÇAO, DOCUMENTO, SUSPENSAO, LIMINAR, ATO 
IMPREGNADO, PERICIA, MANDADO JUDICIAL, PRAZO, RESPOSTA, REU, 
MANifESTAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO, AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO, CONDENAÇÃO, fIXAÇÃO, INDENIZAÇÃO, RESSARCIMENTO, 
fAZENDA PUBLICA, RESPONSABILIDADE, SERVETUARIO, SERVIDOR, DIRIGENTE, 
EMPREGADO, AUTARQUIA, INSTljUIÇÃO PARAESTATAL, ATRASO, TRAMITAÇÃO, 
AÇÃO POPULAR, ATENDIMENTO, INrORMAÇÃO, DESCONTO, VENCIMENTOS, 
DESTITUIÇÃO, CARGO, rUNÇÃO. 
NORMAS, PRAZO, SENTENÇA JUDICIAL, PENALIDADE, JUIZ, ATRASO, 
PROIBIÇÃO, INDICAÇÃO, PRonoÇÃO, TEMPO OI: SERVIfO, MAGISTRADO, 
HIPOTESE, PROCEDENCIA, AÇAO POPULAR, INVALIDAÇAO, ATO, CONTRATO, 
INDENIZAÇÃO, CORREÇÃO tlONETARIA, JUROS, MULTA, SALARIO, PERITO, 
HONORARIOS, ADVOGADO, VALOR, CONDENAÇÃO, PERDA, CAEGO, ruNÇÃO, 
INABILITAÇÃO, CARGO PUBLICO, CONDENADO, DIREITOS, RECURSO JUDICIAL, 
EXECUÇÃO JUDICIAL, RESTITUIÇÃO, BENS, !MISSÃO DE POSSE, BUSCA E 
APREENSÃO. 
fIXAÇÃO, PRAZO, PRESCRIÇÃO, AÇÃO POPULAR, DATA, ATO IMPUGNADO. 

LEI 004717 DE 1965 
LEI 006513 OE 197? 

DESPACHO INICIAL (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR> 

ULTIMA AÇÃO TRCOtl l:M TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
30 08 1989 (CD) COtl. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP MICHEL TEtltR. 

TRAMITAÇÃO 21 08 1989 (CO) PLC-NARIO <PLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP TITO COSTA. 

21 08 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR.

21 08 1989 <CD) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCDMEHT NUMBER = PL.015071989 



IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEn PL. 02579 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 14 06 1989 
CAMARA : PL. 02579 1989 

DEPUTADO: LEOPOLDO BESSONE. PMDB nc 

DISPÕE SOBRE O MEIO AMBIENTE. 
(DISPONDO SOBRE A AÇÃO POPULAR PARA ANULAÇÃO DE ATOS LESIVOS AO 
MEIO AMBIENTE, A RESPONSABILIDADE t A INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS, 
A EXIGENCIA DE ESTUDO PREVIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA AUTO

MLAC�Q
] DE-OBRAS QUE AfE'tU-0 MEIO AMBIENTE, CUMPRINDO O DISPOSTO N _RT_GO_ 

jQUINTO, INCISO LXXIII} ARTIGO 23, INCISO VI, ARTIGO 24, INC S VI E 
VIII, 1!..!i.IJ.!ill7"29, IRCISO III, ARTIGO 170, INCISO VI, ARTIGO 174, 
PARAGRAfO TERCEIRO, A.B.!I.fil? 200� INCISO VIII, ARTIGO 216, INCISO V E 
ARTIGO 225, DA HQYA ÇONSTITUIÇAO fEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, MEIO AMBIENTE, CONSTITUIÇÃO fEDERAL. 
COMPETENCIA, AÇÃO POPULAR, ANULAÇÃO, ATO, DESTRUIÇAO, MEIO AMBIENTE, 
INCLUSÃO, RESPONSABILIDADE CIVIL, RESPONSABILIDADE PENAL, INfRATOR. 
DEfINIÇÃO, MEIO AMBIENTE, BENS PUBLICOS, POVO, PATRIMONIO DA UNIÃO, 
INDENIZAÇÃO, PERDAS E DANOS, EfICACIA, AÇÃO POPULAR, COISA JULGADA, 
INCLUSÃO, RESPONSAVEL, AGENTE, PODER PUBLICO, OMISSÃO, NEGLIGENCIA, 
PROTEfÃO, ECOLO�IA, PRESERVAÇÃO, BENS P�ISACISTICOS, fAUNA, FLORA, 
REDUÇAO, POLUIÇAO, LEIGITIMIDADE, CIDADAO, PESSOA fISICA, 
APRESENTAÇÃO, DENUNCIA, APLICAÇÃO, CODIGO PENAL. 
EXICENCIA, ESTUDO PREVIO, IMPACTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÃO, 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 

CONSTRUÇÃO, OBRA CIVIL, PUBLICAÇÃO, COO). 
COMPETENCIA, LEI ESPECIAL, PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, FLORESTA, REGIÃO 
AMAZONICA, MATA ATLANTICA, SERRA DO MA), PANTANAL MATOGROSSENSE, 
ZONA COSTEIRA. 
OBRIGATORIEDADE, INCLUSÃO, PROJETO, PRESERVAÇÃO, ECOSSISTEMA, 
ECOLOGIA, PROJETO AGRICOLA, PROJETO AGROPECUARIO, EXPLORAÇÃO, 
RECURSOS MINERAIS, MINr.RAÇÃO, LAVRA DE MINERIO, GARIMPAGEM, 
GARIMPEIRO, RECUPERAÇÃO, MEIO AMBIENTE, RECURSOS AMBIENTAIS. 
DEfINIÇÃO, INTERESSES DIFUSOS, INTERESSE, COMUNIDADE, ATO, POLUIÇÃO 
INDUSTRIAL, CORSO D'ACUA, RIO, DESPEJO, LIXO, PRODUTO POLUENTE. 

DESPACHO INICIAL CCD>
CCD)
CCD)

con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
COM. DEf. CONSUM. MEIO AMBIENTE (CDCMA 
COM. DESEN. URB. INTERIOR INDIO (CDUII 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
24 10 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP ROBERTO TORRES. 

01 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JUAREZ MAR�UES BATISTA. 
DCN1 02 06 89 PAC 4358 COL 01. 

09 06 1989 (CD> nESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJR, CDCMA E CDUII. 

09 06 1989 CCD) PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 10 06 89 PAG �642 COL 01. 

06 08 1989 (CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
RELATOR DEP HORACIO FERRAZ. 

DOCUMENT NUMBER: PL.039161989 
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INDEXAÇÃO 

LEGISL-CITADA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02329 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 05 1989 
CAMARA : PL. 02329 1989 

DEPUTADO : NEY LOPES. PFL RN 

DISCIPLINA O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM !iQYA REDAÇÃO A 
DISPOSITIVO DA LEI 1533, DE 1951, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
(CONCEDENDO AO PARTIDO POLITICO COM REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO 
NACIONAL, A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, ENTIDADE DE CLASSE OU ASSOCIAÇÃO 
LEGALMENTE CONSTITUIDA E EM FUNCIONAMENTO IIA PELO MCNOS UM ANO, EM 
DEFESA DOS seus MEMBROS ou FILIADO, o DIREITO A IMPETRAR MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO, RCGULAMEN!ANOO O DISPOSTO NO ARTIGO QUINTO, 
INCISO LXX DA NOVA CONSTITUICAO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
CONCESSÃO, DIREITOS, LEGITIMIDADE, PESSOA FISICA, CIDADÃO, PARTIDO 
POLITICO, REPRESENTAÇÃO, CONGRESSO NACIONAL, SINDICATO, ENTIDADES 
SINDICAIS, ASSOCIAÇÃO DE CLASSE, PRAZO, FUNCIONAMENTO, DEFESA, 
MEMBROS, ASSOCIADO, AUTORIZAÇÃO, DECISÃO, ASSEMBLEIA GERAL, 
IMPETRAÇÃO, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, MOTIVO, VIOLAÇÃO, ABUSO 
DE PODER, ILEGALIDADE, AUTORIDADE PUBLICA, HABEAS CORPUS, HABEAS 
DATA. 

LEI 001533 DE 1951 

DESPACHO INICIAL (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
o� 08 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR OEP SICMARINCA SEIXAS. 

ló 05 1989 ccn> PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP NEY LOPES. 
DCN1 17 05 89 PAC 3522 COL 03. 

19 05 1989 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR . 

19 05 1989 (CD) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 20 05 89 PAC 3780 COL 01. 

DOCUMENT NUMBER = PL.0233�1989 

+o



• 

• 

IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMtNTA 

V 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01548 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 23 02 1989 
CAMARA : PL. 01548 1989 

DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS PA 

LX 11 

DtrINE CRIMES E TRANSGRESSÕES MILITARES, PARA ErEITO DE COMPETENCIA 
PROCESSUAL - liB.I.!f..Q QUINTO, INCISO LXII, DA CONSTITUIÇÃO. 
(AUTORIZANDO A PRISÃO scn A DESCOBERTA DO orEHSOR EM rRAGRANTE 
DELITO E ESCLARECENDO DISPOSITIVOS DA HQ.\!A CONSTITUICãO rEOERAL). 

DErINIÇÃO, DI�POSITIVO, CONSTITUIÇÃQ rEDERAL, INFRAÇÃO CRIME 
MILITAR, PRISAO, DISPENSA, FLAGRANTE, DELITO, CIVIL, MILITAR, CRIME, 
INSTALAÇÕES MILITARES, QUARTEL, SEGURANÇA, DISCIPLINA, REGULAMENTO, 
CORPORAÇÃO MILITAR. 

DESPACHO INICIAL (CD) 
(CD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E RtDAÇÃO CCCJR) 
COMISSÃO SEGURANÇA NACIONAL (CSN> 

-:utTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇiO NAS COMISSÕES 

li 
•• 

18 OS 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)
REDISTRIBUIDO AO RELATOR DEP ROSARIO CONGRO NETO. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BA1SE: MATE 

TRAMITAÇÃO 23 02 1989 <CD) PLENARIO <PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE. 
DCN1 24 02 89 PAC 0390 COL 02. 

23 02 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR E CSN. 

23 02 1989 (CD) PLENARIO (PLEN)
LEITURA C PUBLICAyÃO DA MATERIA. 
DCN1 24 02 89 PAG 0359 COL 01. 

04 04 1989 <CD) COM. COHST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 
RELATOR DCP JOSE TAVARES. 
DCN1 05 04 89 PAG 1808 COL 02 . 

DOCUMENT HUMBER = PL.035591989 

PAGE 55 



-

-

IDENT!rICAÇÃO 

AUTOR 

_EMENTA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01830 1989 PROJETO Dt LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 27 03 1989 
CAMARA : PL. 01830 1989 

DEPUTADO : JOSE CAMARGO. PFL SP 

DISCIPLINA A E><TRADiçAo, NOS TERnos DO ARTIGO QUINTO, INCISO LI, DA 
CONSTJTUIÇÃO FEDERAL. 
<DISPONDO QUE O ESTRANGEIRO SO SERA EXTRADITADO QUANDO COMPROVADO O 
SEU ENVOLVIMENTO EM TRAFICO !LICITO DE DROGAS, REGULAMENTANDO 
DISPOSITIVOS DA l!Q:iA CONSTITUICAO FEDERAL>. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

INDCXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
REQUISITOS, EXTRADIÇÃO, ESTRANGEIRO, BRASILEIRO NATURALIZADO, 
HIPOTESE, CRIME COMUM, COMPROVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, TRAfICO, ATO 
!LICITO, ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO.
PROIBIÇ!O, EXTRADI2ÃO, BRASILE!ROS.
PROIBIÇAO, CONCESSAO, EXTRADIÇAO, ESTRANGEIRO, MOTIVO, CRIME
POLITlCO, OPINIÃO.
COMPETEHCIA, CMS>, DIVULGAÇÃO, RELAÇÃO, PRODUTO, ENTORPECENTE,
TOXICO, DROGA.

ANXDO ANEXADO 
27 03 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1507/89, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

27 03 1989 (CD) PLENARIO (PLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JOSE CAMARGO. 

27 03 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 28 03 89 PAC 1428 COL 03. 

DOCUMENT NUMBER = PL.018561989 

-:IDENTIFICAÇÃO NUMERO NA ORIGEM : PL. 01507 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 22 02 1989 
CAMARA : PL. 01507 1989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

DEPUTADO : CEOVANI BORGES. PFL AP 

LinITA A EXTRADIÇÃO DE BRASILEIROS NATOS E NATURALIZADOS (ITEM LI 
DO �RTICO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO>. 
(DISPONDO QUE A EXTRADIÇAO NAO SE APLICA AO BRASILEIRO NATO E QUANTO 
AO NATURALIZADO, SO PODE SER DECRETADO POR DELITO COMUM PRATICADO 
ANTES DA NATURALIZAÇÃO, OU NO CASO DE ENVOLVIMENTO EM TRArICO DE 
DROGAS, CRIMES HEDIONDOS OU ATENTATORIOS A SEGURANÇA NACIONAL, 
APLICANDO O DISPOSTO NO ARTIGO QUINTO, INCISO LI DA .l:illY.A 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

REQUISITOS, EXTRADIÇÃO, BRASILEIRO NATURALIZADO, MOTIVO, DELITO, 
ANTERIORIDADE, NATURALIZAÇÃO, COMPROVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, TRAFICO, 
ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, CRIME, VIOLENCIA, ATENTADO, SEGURANÇA 
NACIONA�, CUMPRIMC�TO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RESTRIÇAO, APLICAÇAO, EY.TRADIÇAO, BRASILEIRO MATO. 

PROPOS-ANEXADAS PL. 01830 1989 PL. 02141 1989 PL. 02334 1989 PL. 02392 1989 

ULTIMA AÇÃO 

TRA11ITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP BRANDÃO MONTEIRO. 
DCN1 OS 04 89 PAC 1807 COL 03. 

zo oz 1989 CCD) PLENARIO CPLEN>
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP CEOVANI BORGES. 
DCN1 Z1 02 89 PAC 0188 COL 02. 

2Z 02 1989 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. 

22 02 1989 (CD) PLENARIO <PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 23 02 89 PAC 0263 COL 03. 

DOCUMENT HUMBER = PL.020261989 

21 



H 

IDEl(TIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02334 1989 PROJETO DE LEX (CD)ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 24 OS 1989 
CAMARA : PL. 02334 1989 

DEPUTADO : FREIRE JUNIOR. PMDB TO 

REGULA O A.B.X.Ifil) QUINTO, INCISO LI, DA CONSTITUIÇÃO, DISCIPLINANDO A 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

EXTRADIÇÃO DE BRASILEIROS. 
(PROIBINDO A EXTRADIÇÃO DE BRASILEIROS NATO E DISPONDO QUE O 
BRASILEIRO NATURALIZADO SERA EXTRADITADO EM CASO DE COMPROVAÇÃO DEENVOLVIMENTO NO TRAFICO !LICITO OE ENTORPECENTE E NA PRATICA DE CRIME HEDIONDO OU ATENTADOS A SEGURANÇA NACIONAL, REGULAMENTANDODISPOSITIVOS DA tiQYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUJÇÃO FEO�RAL, PROIBIÇÃO, EXTRADIÇÃO, BRASILEIRO NATO. 
MOTIVO, EXTRAOIÇAO, BRASILEIRO NATURALIZADO, HIPOTESE, DELITO, CRIME 
COMUM, ANTERIORIDADE, NATURALIZAÇÃO, COMPROVAÇÃO, TRAFICO, 
ENTORPECENTE, D�OGA, TOXICO, CRIME, TORTURA, VIOLENCIA, TRAIÇÃO, 
ATENTADO, OPINIAO PUBLICA, COMUNIDADE, CRIME CONTRA A SEGURANÇA 
NACIONAL, TERRORISMO. 

ANXDO ANEXADO 
24 05 1989 CCO) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1507/89, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 00 
REGIMENTO INTERNO. 

1& OS 1989 CCD> PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP FREIRE JUNIOR. 
DCN1 17 05 89 PAC 3522 COL 03. 

18 OS 1989 <CD> PLENARIO (PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 19 OS 89 PAC 3&85 COL 01. 

DOCUMENT NUMBER = PL.023351989 

_IDEN'!'IrICAÇÃO 

AUTOR 

!I

NUMERO NA ORIGEM PL. 02392 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 05 1989 
CAMARA : PL. 02392 1989 

DEPUTADO : LUIZ SOtER. PMDB GO 

STAIRS/VS AQOARIUS - OOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

DISCIPLINA A EXTRADIÇÃO, PREVISTA NO INCISO LI DO ARTIGO QUINTO DA 
CONSTITUIÇÃO, 
<APLICANDO DISPOSITIVOS DA tiQYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECENDO 
OS CRITERIOS OE EXTRADIÇÃO PARA O BRASILEIRO NATO E O BRASILEIRO 
NATURALIZADO>. 

APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, _ 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXTRADIÇÃO, BRASILEIRO NATU�ALIZAOO, ACO�AÇAO, 
CRIME COMUM, EXECUÇÃO, ANTERIORIDADE, NATURALIZAÇAO, COMPROVAÇAO, 
TRAFICO, ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, PROCESSO, JULGAMENTO, JUSTIÇA 
BRASILEIRA, HIPOTESE, CONDENAÇÃO, CASSAÇÃO, CERTIFICADO DE 
HATURALIZAÇÃO. _ 
COMPETENCIA, AOTORIDAOE, SOLICITAÇAO, EXTRADIÇÃO, BRASILEIRO NATO, 
HIPOTESE, DELITO, EXTERIOR, OBJETIVO, JULGAMENTO, NATURALIZANDO. 

ANXDO ANEXADO 
19 05 1989 (CD) MESA DIRETORA 

18 05 1989 

19 05 1989 

ANEXADO AO PL. 1507/89, HOS TERMOS DO AR.I:IQQ 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

(CD) PLENARIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP LUIZ SOYER.
DCN1 19 OS 89 PAG 3744 COL 01.
(CD) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MAT&RIA.
DCN1 20 OS 89 PAC 3789 COL 03.

DOCOM&NT NOMBER = PL.024141989 

24 

26 



·{

• 

IDENTIF'ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

f..\lP-'"t .--v )( Cl l \ 

NUMERO NA ORIGEM PL. 03790 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 12 10 1989 
CAMARA : PL. 03790 1989 

DEPUTADO : ISMAEL UANDERLEY. PTR RN 

DISPÕE SOBRE A AGRAVAÇÃO DAS PENAS PARA OS CRIMES QUE MENCIONA, O 
TERRORISMO E OS CONSIDEHADOS INAFIANÇAVEIS E INSUSCETIVEIS DE GRAÇA 
OU ANISTIA, POR ELES RESPONDENDO OS MANDANTES, OS EXECUTORE

e!P QUE, PODENDO EVITA-LOS, SE OMITIREM - ARTIGO QUINTO, INCISO L I  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
CREGULAtlENTANDO DISPOSITIVOS DA l:!.QY.A CONSTITUIÇÃO FI:DERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUJÇAO FEDERAL, DEFINIÇÃO, CRIME INAFIANÇAVEL, INEXISTENCIA, 
GRAÇA, ANISTIA, TORTURA, TRAFICO, ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, 
TERRORISMO, TORTURA, ASSASSINATO, VITIMA, SEQUESTRO, ESTUPRO, MENOR, 
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE, AGRAVAÇÃO PENAL, RESSARCIMENTO, PREJUIZO, 
DANOS. 
OBRIGATORIEDADE, PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA, PREVENÇÃO, 
REPRESSÃO, TRAFICO, ATO ILICITO, ENTORPECENTE, DROGA, PRISÃO 
ESPECIAL, SEGURANÇA. 

ANXOO ANEXADO 
12 10 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 2154/89, NOS TERMOS 00 ARTIÇO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO . 

12 10 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: MATE PACE 

APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP ISMAEL UANDERLEY. 
12 10 1989 (CD> PLENARIO CPLEN> 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUMENT NUMBtR = PL.038321989 

_IDENTIFICAÇÃO NUMERO NA ORIGEM PL. 03875 1989 PROJETO OE LEI CCD) 

• 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 17 10 1989 CAMARA : PL. 03875 1989 

DEPUTADO : ISMAEL UAtWERLtY. PTR 
� DEFINE OS CRIMES HEDIONDOS, PREVISTOS NO INCISO XLIII O A.!!.I.!.f.QQUINTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

<REGULAMENTANDO O DISPOSTO NA .1iQYA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENT�ÇÃO, DISPOSITIVOS, DEIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇAO FEDERAL. 
DEFINIÇAO, CRIME, VIOLENCIA, LATROCINIO, EXTORÇÃO, MORTE, CRIANÇA, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

MENOR, SEQUESTRO� PROVOCAÇÃO, EPIDERME, ENVENENAMENTO, ACUA,

CONSUMO, ALTERAÇAO, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, TRAFICO, ATO ILICITO, 
ENTORPECENTE, DROGA, TOXICO, TERRORISMO, TORTURA, CRIME 
INAFIANÇAVEL, PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, GRAÇA, ANISTIA. 

ANXDO ANEXADO 
17 10 1989 (CD> MESA DIRETORA 

17 10 1989 

17 10 1989 

ANEXADO AO PL. 2154/89, NOS TERMOS DO A.Ril.QQ 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

CCO) PLEHARIO (PLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ISMAEL UANDERLEY. 
CCD) PLEHARIO CPLEN>
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT HUMBER = PL.017061989 

79 

83 



lDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

OBSERVAÇÕES 

INDEXAÇÃO 

OLTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PLS 00105 1988 PROJETO DE LEI csr> 
ORGÃO DE ORIGEM : SENADO rEDERAL 08 12 1988 
SENADO : PLS 00105 1988 

SENADOR : IRAM SARAIVA PMDB GO 

CARACTERIZA A PRATICA DA TORTURA, o TRAricO !LICITO DE 
ENTORPECENTES E DROGAS ArINS, O Tt

�
RO E OS CRIMES CONSIDERADOS 

HCDIONDOS,_TORNANDO trICAZ O INCIS LII , DO A..l!.I.Ul.Q QUINTO DA 
CONSTITUICAO DA REPUBLICA rtDERATl BRASIL E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

CRECULAMCNTANDO DISPOSITIVO DA li.QYA CONSTITUIÇÃO>, 

rIXAÇÃO, NORMAS, CARACTERIZAÇÃO, PRATICA, TORTURA, TRArICO, 
ILICITUDE, ENTORPECENTE, DROGA, TERRORISMO, CRIME, CRIME 
UIArIANÇAVEL. 

RJTDO REJEITADO 
19 10 1989 csr> MESA DIRETORA 

DESPACHO AO ARQUIVO. 
DCH2 20 10 PAC 

08 12 1988 csr> PLENARIO (PLEN) 
1430 LEITURA. 

08 12 1988 csr) MESA DIRETORA 
1430 DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 
SENADO, rICANDO A SUA TRAMITAÇÃO SOBRESTADA DE ACORDO COM 
O� 11 DA RESOLUÇÃO DO SENADO rEDERAL 1, DE 198?. 
DCH2 09 12 PAC 3830. 

15 12 1988 csr) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA csr> (SSCLS) 
AGUARDANDO A INSTALAfÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES, PARA

POSTERIOR DISTRIBUIÇAO. 
15 05 1989 csr> SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA csr> (SSCLS) 

REMESSA A CCJ, ONDE PODERA RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE
OS (CINCO), DIAS UTEIS. 

23 os 1989 csr> COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS. 

24 os 1989 csr> COM. COHST., JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 
RELATOR SEH JAMIL HAODAD. 

06 06 1989 csr> COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 
CONCEDIDA VISTA AO SEN LEITE CHAVES. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rRon DATA BASE: MATE PACE 

12 06 1989 

21 09 1989 

26 09 1989 

19 10 1989 

(Sr) COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA CCCJ) 
DEVOLVIDO PELO SEN LEITE CHAVES SEM VOTO EM SEPARADO. 
csr> COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 
PARECER, SEN JAMIL HADDAD, PELO ARQUIVAMENTO DA MATERIA. 
csr> PLENARIO (PLEN> 
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO or. 058, DO 
PRESIDENTE DA CCJ, IHrORMANDO A REJEIÇÃO DA MATERIA, 
SENDO ABERTO O PRAZO DE 72 HORAS PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO. 
DCN2 27 09 PAC 5132. 
csr> PLENARIO (PLEH) 
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO PREVISTO HO ART 91 DO REG INT. 

DOCUMENT NUMBER = Pl.00240198? 

• 
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•
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ID&NTif"ICAÇÃO �UnERO NA ORIGEM : PL. 02529 1989 PROJETO DE LEI CCD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAnARA DOS DEPUTADOS OS 06 1989 

STAIRSIVS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED fROM DATA �ASE: MATE PACE 

AUTOR 

EMENTA 

INDE:XAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃC': 

CAMARA : 

Dl:PUTADO 

PL. 02529 1989 

KOYU IHA. PSDB SP 

DISPÕE SOBRE A lNAfIANÇABILIDADI: DOS CRIMES HtDIONDOS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

� 
(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO AB.l:.I.fil) QUINTO, INCISO XLIII DA .1iQYA 
CONSTITUIÇÃO rEDERAl). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, DEfINIÇÃO, CRIME INArIANÇAVEL, VIOLENCIA, 
MENOR, ESTUPRO, CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, SEQUESTRO, CRIME 
CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL, ASSALTO, HOMICIDIO, RISCO DE VIDA, 
PASSAGEIRO, VEICULO, TRANSPORTE COLETIVO, PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, 
GRAÇA, ANISTIA, INDULTO, MANDANTE, CRIMINOSO, EXECUÇÃO, CRIME, 
Ol"ISSÃO. 

ANXDO AN&XADO 
OS 06 1989 CCD) nESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 2154189, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

30 05 1989 (CD) PLENARIO <PLEN) 
APRl:SENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ROYU IHA. 
DCN1 31 OS 89 PAC 4299 COL 02. 

OS 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEN> 
LEITURA 1: PUBLICAÇÃO DA MATERIA . 
DCN1 06 06 89 PAC 4437 COL 03. 

DOCUMl:NT NUMBl:R = PL.025331989 

IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMl:NTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 02154 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS Dl:PUTADOS 27 04 1989 
CAMARA : PL. 02154 1989 

DEPUTADO HORACIO fERRAZ. PTB PE 

REGULAMENTA O DISPOSTO NO AR'l'lCO filJJNTO, INCISO� & ARTIGO 243, 
PARACRAro UHico, DA çoNSTITUicÃo1 ,. DA OUTRAS P�HCIAS. 
<COHSIDERAHDO CRIMES IHkrIANÇAVEIS E IHSUSCETIVCIS DC GRAÇA OU 
ANISTIA A PRATICA DA TORTURA, O TRJ%fICO LLICITO DE ENTORPECENT&S E 
DROGAS ArINS, O TERRORISMO E OS O&fIHIDOS COMO HEDIONDOS, POR ELES 
RESPONDENDO OS MANDANT&S, OS EXECU'.rORES E OS QUE, PODENDO EVITA-LOS 
SE OMITIREM, APLICANDO A NOVA ÇOHS'.rJTUICÃO r&DERAL). 

APLIC�ÇÃO, CONSTJTUICÃQ rED&RAL, D:CREITOS E CARANTIAS rUNDAM&NTAIS, 
CIDADAO, OCORRENCIA, CRIME, TRAfICC), ENTORPECENTE, DROCA, CULTIVO, 
VECETAIS, PSICOTROPICO, ILECALIDADI�, COMPETENCIA, JUIZ, RECEBIMENTO, 
AUTO D& PRISÃO EM fLACRANT&, DENUNCIA, AÇÃO PENAL, CONrISCO DE BENS, 
CLEBA, PRISÃO PR&VENTIVA, INDICIADO, RECOLHIMENTO, M&NOR, 
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL, SENTENÇA CONDENATORIA, REVERSÃO, B&NS, 
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE, R&CUPERAÇiiO, VICIADO, APARELHAMENTO, 
CUSTEIO, fISCALIZAÇÃO, CONTROLE:, PREVENÇiO, REPRESSÃO, DROGA, 
UTILIZAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ASSENTAMENTO RURAL, RErORMA ACRARIA, 
COLONO, PRODUÇÃO, ALIMENTO, PRODUTO ALIMEHTICIO, PRODUTO _ 
fARMACEUTICO, MEDICAMENTO, COMODATO, PRAZO DETERMINADO, DOAÇAO,
COMODATARIO. CRATUIDADE, DErINIÇno .. CRIME IHArIAHÇAV&L, PROIBIÇÃO, 
CONCESSÃO, ANISTIA, INDULTO, CONDEHADO. 

DESPACHO INICIAL (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 02529 1989 PL. 03790 1989 l'L. 03875 1989 

ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕEg 
12 10 1989 CCD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

PARECER DO RELATOR, DEP MENDES RIBEIRO, PELA 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE: E TECNICA LECISLATIVA, 
COM 02 EMENDAS. 

TRAMITAÇÃO 

VISTA AO DEP JUAR&Z MARQUES BATISTA. 

26 04 1989 (CD> PLEHARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO D&P HORACIO r&RRAZ. 
DCN1 27 04 89 PAC 230? COL 01. 

27 04 1989 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR. 

27 04 1989 CCD) PL&NARIO CPLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 28 04 89 PAC 2757 COL 01. 

18 os 1989 (CD) con. CONST. E JUSTIÇA E R&DAÇÃO (CCJR)
STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINT&D fROM DATA BASE:: MATE 
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NUMERO NA ORICCM : PL. 015'l9 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 23 02 1989 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: NIATE PAGE 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

CAMARA : 

DEPUTADO 

PL. 01549 1989 

JORGC ARBAGE. PDS PA

DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE PATRIMC>HIA� PELA PRATICA OE DELITOS 
- A.RllQQ OUINTO, ITEM LVIII, DA CONSTX1�Q.... (DISPONDO QUE A PENA PODERA PASSAR DE PESSOA DO CONDENADO PELO 
DELITO QUANDO O HERDEIRO SEJA CONDENADO A REPARAR O DANO, MEDIANTE 
DECLARAÇÃO DE PERDA DE BENS, ATE O LIMJtTE DO PATRIMONIO DEIXADO PELO 
CONDENADO, APLICANDO DISPOSITIVOS DA lliri..A CONSTITUIÇÃO rEDERAL), 

LIMITAÇÃO, VALOR, PATRIMONIO, DECLARAÇHO, PERDA, BENS, CONDENADO, 
SUCESSOR, HERDEIRO, AUTOR, REPARAÇÃO, DANOS, VITIMA, DELITO, CRIME, 
COMPETEHCIA, JUIZ, OBSERVAÇÃO, NECESSIDADE, rAMILIA, BENErICIO, 
PARCELAMENTO, INDENIZAÇÃO, PRESTAÇÕES, APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL. 
DISPENSA, COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO, SUCESSOR, CONDENADO, HIPOTESE, 
IHrERIORIDADE, PATRIMONIO, VITIMA, NUMlàRO, SALARIO MINIMO OE 
RErEREHCIA. 

-ESPACHO INICIAL CCD) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA CCCJ) 

PROPOS-ANEXADAS 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

PL. 02'l14 1989 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 (CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)

RELATOR DEP DOUTEL OE ANDRADE. 

23 02 1989 

23 02 1989 

23 02 1989 

OCN1 05 04 89 PAG 1807 COL 03, 

CCO> PLENARIO CPLEH) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP 
OCH1 2'l 02 89 PAC 0390 COL 02. 
(CD> MESA DIRETORA 
DESPACHO A CCJ. 
<CD> PLEHARIO CPLEN)
LtITVRA E PUBLICAÇÃO DA�ATERIA.
OCH1 24 02 89 PAC 0359 COL 02.

JORGE ARBACE. 

OOCUMENT HUMBER: PL.015981989 

• ICEHTifICAÇÃO

AUTOR 

EMENTA 

ItlDEXAÇiO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 0383� 1989 PROJETO OE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 11 10 1989 
CAMARA : PL. 03832 1989 

DEPUTADO : CANDI JAMIL. PrL MS 

DISPÕE SOBRE A IDENTirICAÇÃO CRIMINAL - CODIGO DE PROCESSO PENAL. 
(DErININDO AS HIPOTESES EM QUE NÃO SE DISPENSARA A IDENTirICAÇÃO 
CRIMINAL, REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO INCISO LVIIr 00 ARTIGO 
QUINTO DA HOVA CONSTITUIÇÃO rEDERAL). 

ALTERAÇÃO, COOIGO PROCESSO PENAL. 
REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMENTAIS, 
coHmTuiçA2 rEDERAL, DISPENSA, IOENTifICAÇÃO CRIMINAL, INDICIADO, 
IDENTirICAÇAO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE, INEXISTENCIA� 
ANTECEDENTES, RESSALVA, EXISTEHCIA, CRIME, PENA DE RECLUSAO, 
INrRAÇÃO, ATENTADO, VIDA, INCOLUMIDADE PUBLICA, CRIME CONTRA A rE 
PUBLICA, CRIMC CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL, ATENTADO AO PUDOR, 
rAMILIA, CRIME CONTRA A PAZ PUDLICA, VIOLENCIA, AMEAÇA GRAVE, 
PESSOAS. 

ANXDO ANEXADO 
11 10 1989 (CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1633/89, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 00 

11 10 1989 

11 10 '989 

REGIMENTO INTERNO. 

CCOl PLENARIO CPLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJCTO PELO OEP GANDI JAMIL. 
CCO) PLEHARIO CPL&N> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

POCUMENT NDMBER = PEC000331989 
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IDEHTIF'ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO HA ORIGEM I PL. 01633 1989 PROJETO DE LEI CCO) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARh DOS DEPUTADOS 08 03 1989 
CAMARA : PL. 01633 l989 

DEPUTADO : JOSE CAMARCO. PrL SP 

DISCIPLINA A IDENTirICAÇÃO CRIMINAL DO CIVILMENTE IDENTirICADO -
BRIICQ QUINTO, INCISO LVIII, DA CQ..tlSTlTUICAQ... 
(DISCIPLINANDO, CONrORME DETERMINAÇÃO DA �$'.A CONSTIIUJÇÃO rEDERAL, 
AJITli.9 QUINT04 INCISO LVIII, A IDENTirICAÇAO CRIMINAL APENAS PARA 
AQUELES QUE NAO APRESENTAREM A AUTORIDADE POLICIAL, A IDENTirICAÇÃO 
CIVIL). 

APLICAÇÃO, ÇOHSTITUIC80 rEDERAL, DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, 
BRASILEIROS, ESTRANGEIRO, PROIBIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, 
ACUSADO, DELITO, EXICENCIA, APRESCNTAÇAO, AUTORIDADE POLICIAL, 
IDENTirICAÇÃO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE. 
NORMAS, IDENTirICAÇÃO CRIMINAL, rALTA, DADOS, IDENTirICAÇÃO CIVIL, 
IDCNTirICAÇÃO DATILOSCOPICA, rALSirICAÇÃO, DOCUMENTO, DOCUMENTO 
COMUM, TERCEIROS. 

DESPACHO INICIAL (CD) COMISSÃO CONSTITUicAo JUSTIÇA (CCJ) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 03194 1989 PL. 03832 1989 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 CCO) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

RELATOR DEP THEOOORO MENDES. 
DCHl OS 04 89 PAC 1809 COL 02. 

07 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JOSE CAMARCO. 
OCN1 08 03 89 PAC 0685 COL 01. 

08 03 1989 <CD) MESA DIRETORA 

08 03 1989 
DESPACHO A CCJ. 
CCD) PLEHARIO C PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA 11ATERIA.
OCN1 09 03 89 PAC 0727 COL 01.

DOCUMENT NUMBER : PL.028081989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

DLTIMA AÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 02460 1989 PROJETO OE LEI CCD> 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 29 05 1989 
CANARA : PL. 02460 º1989 

DEPUTADO : JUAREZ MARQUES BATISTA. PSDB NS 

CRIA EXCEÇÕES AOS CASOS D&SHECESSARIOS OE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL, 
RCCULAHOO O INCISO LVIII 00 ARTICQ QUINTO DA CONSTITUIÇAO rEDERAL. 
CCXICINOO A IOENTirICAÇÃO CRIMINAL SE OCORRCR PRISÃO OE DESCONHECIDO 
COM IDENTIDADE OE OUTROS ESTADOS, DE PORTADOR OE ocrICICNCIA MENTAL 
OU rISICA, AOIHCSIA, OU COM APARENCIA DE HAVCR SUBMETIDO A CIRURGIA 
OU ACOMETIDO DE ACIDENTE QUE TCHHA PROVOCADO ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA 
ANATOMICA, DC ESTRANGEIRO OU QUANDO SE TRATAR OE CADAVER 
DESCONHECIDO, REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA l:!.QYA COHSTITUIÇAO 
fEOCRAL), 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS ruNDAMENTAIS, 
CONSTIT�ICAO rEOERAL. _
DErINIÇAO. HIPOTESE, NECESSIDADE, IOEHTirICAÇAO CRIMINAL, PESSOA 
FISICA, OCORRENCIA, PRISÃO, POSSUIDOR, IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ESTADOS, 
DEFICIENTE MENTAL, DErICIENTE rISICO, EXCEPCIONAL, PESSOA 
DErICIENTE, PORTADOR, DOENÇA, CIRURGIA, ACIDENTE, ALTERAÇÃO, CORPO 
HUMANO, ESTRANGEIRO, ACORDO INTERNACIONAL, CADAVER. 

ANXOO A HEXADO 
29 OS 1989 (CD> MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 2095/89, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 00 

RECIMENTO INTERNO. 

_ TRAMITAÇÃO 24 OS 1989 CCD> PLCHARIO CPLEH) 

11 .. 

APRESEHTAÇAO DO PROJETO PELO OEP JUAREZ MARQUES BATISTA, 
OCH1 25 OS 89 PAC �047 COL 03. 

29 OS 1989 CCD> PLEHARIO (PLEH) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCH1 30 OS 89 PAC 4187 COL 02. 

DOCUMEHT HUMBER : PL.025081989 
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PRIHT REQUEST : 6 

SEARCH - QUERY 
00001 ARTIGO A QUINTO 
SEARCH - QUERY 

127 DOCUMENTS 

00002 1 E NOVA A CONSTITUIÇÃO 

DOCUMENT NUMBER = PLS001061988 

PAGE 

- � IDENTIFICAÇÃO NUMERO NA ORIGEM : PLS 00106 1988 PROJETO DE LEI CSF)
ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 08 12 1988 

-

ADTOR 

EMENTA 

OBSERVAÇÕES 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

ENCAMINHADO A 

-TRAMITAÇÃO

SENADO: PLS 00106 1988 

SENADOR : IRAM SARAIVA PMDB GO 

ESTABELECE OS CASOS EM QUE ACONTECERA A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, 
TORNANDO EFICAZ O ARTIGO QUINTO ITEM LVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

<REGULAMENTANDO DISPOSITIVO DA liQ.Y.A CONSTITUIÇÃO). 

FIXAÇÃO, REQUISITOS, HIPOTESE, IDENTIFICAÇÃO CIVIL, IDENTIFICAÇÃO 
CRIMINAL, EXCEÇÃO. 
FIXAÇÃO, NORMAS, EXCEÇÃO, DOCUMENTO, IDENTIDADE, IDENTIFICAÇÃO 
CIVIL, INDICIAMENTO, INQUERITO POLICIAL, ILICITO PENAL. 
NORMAS, CENTRALIZAÇÃO, INSTITUTO NACIONAL, IDENTIFICAÇÃO, <DPF), 
REGISTRO CRIMINAL, PAIS, PREVISÃO, REPRESSÃO, CRIMINALIDADE. 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
24 OS 1989 (SF) COM. COHST., JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

RELATOR SEN EDISON LOBÃO. 

csr) COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA CCCJ) 

08 12 1988 CSF> PLEHARIO CPLEN) 
1430 LEITURA. 

08 12 1988 CSF) MESA DIRETORA 

EM 16 os 1989 

1430 DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 
SENADO, FICANDO A SUA TRAMITAÇÃO SOBRESTADA DE ACORDO COM 
O AJ!!!.f.Q 11 DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1, DE 1987. 
DCN2 09 12 PAG 3831. 

15 12 1988 CSF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (Sr> CSSCLS) 
AGUARDANDO A INSTALA2ÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES, PARA 
POSTERIOR DISTRIBUIÇAO. 

15 OS 1989 CSF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) 
REMESSA A CCJ, ONDE PODERA RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

OS CCIHCO), DIAS UTEIS. 
23 OS 1989 <SF) COM. CONST., JUSTIÇA E CIDADANIA CCCJ) 

ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS. 

DOCUMENT HUMBER = PLS001211989 
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IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

CMEHTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORictn PL. 02170 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 27 04 1989 
CAMARA : PL. 02170 1989 

DEPUTADO : DORETO CAMPANARI. PMDD SP 

ESTABELECE A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NA PRATICA DE ATOS 
DELITUOSOS, NA FORMA DO ARTIGO QUINTO, INCISO LVIII, DA 
COHSTITUICAO. 
<PODENDO SER ESTENDIDA AO SUCESSOR E CONTRA ELE EXECUTADA, ATE O 
LIMITE DO VALOR DO PATRIMOHIO TRAHSrERIDO, APLICANDO O DISPOSTO HA 
@YA CONSTITUJCõO rtDERAL). 

APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, QQ!jSTITUIÇÃO FEDERAL, POSSIBILIDADE, 
EXTCNSAO, HERDEIRO, REPARAÇAO, RESSARCIMENTO, DANOS, DELITO, 
EXECUÇÃO, BENS PATRIMONIAIS, CONDENADO, DECLARAÇÃO, PERDA, BENS, 
LIMITAtÃO, PATRIMONIO, HERA�ÇA, COMPETENCIA, JUIZ, OBSERVAÇÃO, 
SITUAÇAO ECONOMICA, AVALIAÇAO SOCIO ECOHIMICA, rAMILIA, 
POSSIBILIDADE, PAGAMENTO, PARCELAMENTO, INEXISTENCIA, INDENIZAÇÃO, 
SUCESSOR, ESTADO OE POBREZA. 

DESPACHO INICIAL CCD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
18 05 1989 CCD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR)

RELATOR DEP RENATO VIANNA. 

26 04 1989 <CD> PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DtP OORETO CAMPANARI. 
DCN1 27 04 89 PAC 2703 COL 02. 

27 04 1989 (CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR. 

27 04 1989 <CD) PLEHARIO CPLEH> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 28 04 89 PAC 2761 COL 01. 

DOCOMENT HUMBER = PL.038751989 
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IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDtXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

x.C ü 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02414 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DtPUTADOS 31 OS 1989 
CAMARA : PL. 02414 1989 

DEPUTADO : LUIZ SOYER. PMDB co 

DISPÕE SOBRE A REPARAÇÃO DO DANO E O PERDIMENTO DE BENS, 
EXTENSIVOS AOS SUCESSORES, NO CASO DE CRIME CONTRA O PATRIMONIO 
ALHEIO OU PUBLICO (INCISO XLV DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO>. 
REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA Nove CONSTITUIÇÃO rEDERAL, E 
DISPONDO QUE o SUCESSOR sorRtRA AÇAO EXECUTIVA QUANDO roR 
BENtrICIARIO DE VANTAGENS PELO ATO DELITUOSO PRATICADO). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, DErINIÇÃO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, 
CONDENADO, CRIME CONTRA O PATRIMONIO, EXTENSÃO, AÇÃO EXECUTIVA, 
SUCESSOR, HIPOTESE, DECRETAÇÃO, PERDA, BENS, PENA DE PERDIMENTO, 
RESSARCIMENTO, PREJUIZO, DANO, LIMITAÇÃO, PATRIMONIO, HERDEIRO, 
COMPROVAÇÃO, BENErICIARIO, VANTAGENS, CRIME, DELITO. 

ANXDO ANEXADO 
22 OS 1989 <CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1549/89, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DO 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED fROM DATA BASE: MATE PAGE 

TRAMITAÇÃO 

RECIMENTO INTERNO. 

22 OS 1989 CCO) PLENARIO CPLEH) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP LUIZ SOYER. 
DCN1 23 05 89 PAC 3933 COL 02. 

22 OS 1989 (CD) PLENARIO <PLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCH1 23 OS 89 PAC 3903 COL 01. 

DOCUMEHT NUMBER = PL.024601989 
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IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

Ne�ERO NA ORIGEM PL. 03794 1989 fROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 10 1989 
CAMARA : PL. 03794 1989 

DEPUTADO : ISMAEL UANDERLEY. PTR RN 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PACE 

ItlDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

DISPÕE SOBRE A DErESA DO CONSUMIDOR PELO PODER PUBLICO, NA FORMA DO 
ARTIGO QUINTO, INCISO XXXII, DA_�STITUJÇÃO FEDERAL. 
(DEFININDO A COMPETENCIA DA UHIAO, DOS ESTADOS E MUHICIPIOS NA 
DEFESA DO CONSUMIDOR, REGULAl1ENTAND10 DISPOSITIVOS DA .tillYA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREI'TOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBRIG�TORIEDADE, PODER PUBLICO, UNIÃO rEDERAL, 
ESTADOS, MUNICIPIOS, PROMOÇAO, DEFESA DO CONSUMIDOR,, ECONOMIA 
POPULAR, AUMENTO, PREÇO, BENS DE CONSUMO, SERVIÇO, COM�ETENCIA, 
EXECUTIVO, TABELAMENTO, PRODUTO, MEDIDAS LEGAIS, PUNIÇAO, 
REPRESSÃO, LEI ESTADUAL, LEI MUNICIPAL. 
OBRIGATORIEDADE, PROPAGANDA, PUBLICIDADE, CAMPANHA, DEFESA DO 
CONSUMIDOR. 

ANXDO ANEXADO 
19 10 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1149/88, NOS TERMOS DO A.B.Ilfil2 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

19 10 1989 (CD) PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ISMAEL UANDERLEY. 

19 10 1989 (CD) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT HUMBER = Pl.025791989 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02637 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTA�OS 28 06 1989 
CAMARA : PL. 02637 1989 

DEPUTADO : VALDIR COLATTO. PMDB se 

DISPÕE SOBRE PROPAGANDA PARA ESCLARECIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 
(REGULAMENTANDO O ARTIGO QUINTO, INCISO XXXII E ARTIGO 150, 
PARAGRAFO QUINTO, DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, RESERVA, TEMPO, PROPAGANDA, ORGÃO PUBLICO, MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO, RADIO, TELEVISÃO, ESCLARECIMENTOS, CONSUMIDOR, 
OBJETIVO, DEFESA DO CONSUMIDOR. 

ANXDO ANEXADO 
28 06 1989 (CD) MESA DIR&TORA 

ANEXADO AO PL. 1149/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

06 06 1989 (CD) PLENARIO <PLEH> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP VALDIR COLATTO. 
DCN1 06 06 89 PAC 4461 COL OZ. 

19 06 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA �ATERIA. 
DCN1 ZO 06 89 PAG 5082 COL 01. 

DOCUMENT NUMBER = PL.026531989 

'. 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE:: MATE 

ANEXADO AO PL. 1149/88, NOS TERMOS 00 A.RI1.Q.Q 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

TRAMITAÇÃO 08 03 1989 (CD) PLtH'ARIO <PLtN) 
APREStHTAÇÃO DO PROJETO PELO DtP JOSE CAMARCO. 
DCH1 09 03 89 PAG 0765 COL 01. 

15 03 1989 (CD> PLENARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 16 03 89 PAC 1101 COL 02. 
RtP: DCN1 22 03 89 PAC 1357 COL 03. 

DOCUMENT HUMBER = PL.016621989 

PACE 

.i 

89 
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IOtNTif'ICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM PL. 01856 1989 PROJCTO DE LEI (CO>ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 28 03 1989CAMARA : PL. 01856 1989 
DtPUTADO : ADHEMAR DE BARROS f'ILHO. PDT 
DISPÕE SOBRE A DEFESA 00 CONSUMIDOR, OEf'INE SEUS DIREITOS E DAOUTRAS PROVIDtNCIAS. (APLICANDO O DISPOSTO NO flRTICO .9.!UJ:i.I_ç!.t_ INCISO XXXII DA !iQY.ACONSTITUIÇÃQ f'tDERAL). 

SP 

NORnAs, DEf'ESA DO CONSUMIDOR, OISPOSI1'IVOS, DIREITOS t GARANTIASf'UNDAMENTAIS, CQNSTITUIÇÃO FtOERAL. DEf'INIÇÃO, CONSUMIDOR, DIRtITOS, INf'ORMAÇÃO, GARANTIA, PRODUTO,SERVIÇO, INDENIZAÇÃO, DANOS, BENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGATORIEDADE, FORNECEDOR, AUTOR, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO, DANOS, DEFEITO, MERCADORIA, PROJETO, FABRICAÇÃO, CONSTRUÇÃO, f'ORMULA, MANIPULAÇÃO, APRCSENTAÇÃO,ACONOICIONAMENTO, INFORMAÇÕES,UTILIZAÇÃO, BENS, INDENIZAÇÃO, TtRCEIROS, SUBSTITUIÇÃO, PRODUTO,CONSERTO, ASSISTENCIA TECNICA. OBRIGATORIEDADE, CUMPRIMENTO, PRAZO, EINTRECA, MERCADORIA, SERVIÇO,CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, MULTA, DEVOLUÇÃO, PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE, INCLUSÃO, PRAZO, DURAÇÃO, LIQUIDAÇÃO, PROMOÇÃO,PREÇO, INf'ORMAÇÃO, DEFtITO, MERCADORIA. PRAZO, PRtSCRIÇÃO, RECLAMAÇÃO, INICIO, DEFEITO, MERCADORIA,PRCSTAÇÃO Dt SCRVIÇO. 
PRAZO, GARANTIA, APARELHO ELETRODOMESTJ(CO, PRODUTO ELETRICO.FACULTATIVIDADE, CONSUMIDOR, ACESSO, OFICINA, CONSERTO.

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED tROM DATA BASE: MATE PACt 22 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

OBRIGATORIEDADC, f'ORNECEDOR, NOTIFICAÇÃO, INADIMPLENCIA, OERVIÇO OEPROTEÇÃO AO CREDITO, PAGAMENTO, CONSUMIOOR. COMPETtNCIA, JUIZADO ESPECIAL Dt PtQUENAS CAUSAS, AÇÃO JUDICIAL,VALOR. 

ANXOO ANEXADO 
28 03 1989 CCD) MESA DIRETORA

ANEXADO AO PL. 1149/88, NOS TERMOS DO A.!ITI.Q.Q 71 DORECIMENTO INTERNO. 
28 03 1989 (CD) PLtNARIO CPLtN> APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELC> DEP ADHEMAR DE BARROS tILHO.OCNl 29 03 89 PAC 1492 COL �3. 28 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN> 

LEITURA t PUBLICAÇÃO OA MATERIA.DCNl 29 03 89 PAC 1492 COL 03.

DOCUMENT NUMBER = PL.022721989 

li 

IDENTIFICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

NUntRO NA ORICtM PL. 01659 1989 PROJETO DE LEI (CD)ORCiO DE ORICtM : CAMARA DOS DEPUTADOS 15 03 1989CAMARA : PL. 01659 1989 
DEPUTADO : JOSE CAMARCO. PtL SP 
DESCENTRALIZA A DErtsA DO CONSUMIDC•R, PROMOVIDA PELO PODER PUBLICO.1.A.R.IU!Q gun�T04 INCISO XXXII DA CONISTITUIÇiio>. _ _ (CABENDO A UNIAO FEDERAL, ESTADOS E MUNICIPIOS A CRIAÇAO DE ORCAOSCOM ATRIBUIÇÃO DE Dtf'ENDtR O CONSUMIDOR; FICANDO O TABELAMENTO OOSPREÇOS DOS PRODUTOS NA AREA FtDtRAL E AS PROVIDENCIAS REPRESSIVASE PUNITIVAS A SEREM COMPLEMENTADAS POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL tMUNICIPAL, APLICANDO A NOVA CONSTIIUIÇÃO FEDERAL),

NORMAS, DESCtNTRALIZAÇÃO, UNIÃO fEDERAL, ESTADOS, MUNICIPIOS, CRIAÇÃO, ORCÃOS, FISCALIZAÇÃO, DtrtsA DO CONSUMIDOR, DEFINIÇÃO, CONSUMIDOR, COMPETENCIA, TABtLAMENTt), PREÇO, LtCISLAÇÃO FEDERAL, PUNIÇÃO, REPREsslo, LEGISLAÇÃO ESTAIDUAL, LEI MUNICIPAL, APLICAÇÃO,DISPOSITIVOS, CONSTJTUIÇ�Q ttDERAL. 
ANXDO ANEXADO 
15 03 1989 CCD) ntSA DIRETORA



IDi::NTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

X �V ( 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03793 1989 PROJETO DE LEI <CD)
ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 10 10 1989 
CAMARA : PL. 03793 1989 

DEPUTADO : ISMAEL UANDERLEY. PTR RN 

DEfIHE A PEQUENA PROPRIEDADE E A PROMOÇÃO DO SEU DESENVOLV!MEHTO
REGULAMENTANDO O ARTIGO QUINTO, INCISO XXVI, DA COHSTJTUlÇAO 
fEDERAL. _ 
<REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA liQ.Y.A CONSTITUTÇAO fEDERAL).

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS fUNDAMENTAIS, 
ÇONSTJTUJÇÃO fEDERAL, DEfINIÇÃO, PEQUENA PROPRIEDADE, PROPRIEDADE 
RURAL, IMOVEL RURAL, MODULO fISCAL, PEQUENO AGRICULTOR, PROPRIEDADE 
rAMILIAR, UTILIZAÇÃO, MÃO DE OBRA, ATIVIDADE SAZONAL, PRErERENCIA, 
EMPRESTIMO, rINANCIAMENTO RURAL, AGRICULTURA, ASSISTENCIA TECNICA, 
fOMENTO, INCENTIVO, COOPERATIVISMO, ISCNÇÃO, IMPOSTOS, TRIBUTOS, 
PRIORIDADE, OBRA PUBLICA, IRRIGAÇÃO, ABERTURA, POÇO ARTESIANO, 
MELHORIA, REBANHO, DErESA, INSPEÇÃO fITOSSANITARIA. 

ANXDO ANEXADO 
10 10 1989 (CD) MESA DIRCTORA 

10 10 1989 

10 10 1989

ANCXADO AO PL. 1334/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
RECIMENTO INTERNO. 

(CD) PLENARIO CPLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DCP ISMAEL UAHDERLEY.
(CD) PLENARIO <PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT NUMBER = PL.037611989 

TED rROM DATA BASE: MATE

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRIN 
PAGE 

-

IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

OLTil1A AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUM�RO NA ORIGEM PL. 01792 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
ORCAO DE ORICEH : CAMARA DOS DEPUTADOS 17 03 1989 
CAMARA : PL. 01792 1989 

DEPUTADO : TADEU rRANÇA. PDT PR 

REGULAMENT� O DISPOSTO NO ARTIGO QUINTO, INCISO XXVI, DA 
CONSTITUICAO rEDERAL. 
<DEfIHINDO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, SUA IMPENIIORABILIDADE PARA 
PAGAMENTO Dt DtBITOS, DISPONDO SOBRE O fIHANCIAMENTO RURAL, 
REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA Hfil,A CONSTITUIÇÃO rEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDtRAL. 
DEfINIÇAO, PEQUENA PROPRIEDADE, PROPRIEDADE RURAL, AREA, MODULO 
rISCAL, EXPLORAÇÃO, PEQUtNO AGRICULTOR, rAMILIA, SUBSISTENCIA, BEM 
ESTAR SOCIAL, NUMERO, IMOVEL RURAL, OBTENÇÃO, RENDA, ACROPECUARIA, 
EXCLUSÃO, PENHORA, PAGAMENTO, DIVIDA, DEBITOS. 
IMPENHORABILIOADE, PEQUENA PROPRIEDADE, rINANCIAMENTO RURAL, 
CARAH!IA HIPOTECARIA, EXCLUSIVIDADE, EXIGENCIA, PRODUÇÃO AGRICOLA. 
lSENÇAO, PEQUENA PROPRIEDADE, PAGAMENTO, IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, 
CONTRIBUIÇÃO, CISSR), TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS. 
DESTINAÇÃO, RECURSOS rIHANCCIROS, CONSIGNAÇÃO, ORÇAMENTO, OPERAÇÃO 
rINANCEIRA, rINAHCIAHENTO, PROGRAMA, VIABILIDADE, PEQUENA 
PROPRIEDADE, PEQUENO PRODUTOR RURAL. 
COMPETEHCIA, BANCO DO BRASIL, NORMAS, EXECUÇÃO, LEGISLAÇÃO. 

AHXOO ANEXADO 
21 03 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1334/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 00 
RECIMENTO INTERNO. 

21 03 1989 CCD> PLENARIO (PLEH) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP TADEU rRANÇA. 
DCH1 22 03 89 PAC 1387 COL 01. 

17 03 1989 <CD) PLENARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 18 03 89 PAG 1270 COL 03. 

DOCUMEHT HU11BER = PL.018301989 
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IDtNTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

rnotXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 0133'1 1988 PROJETO DE LEI CCD) 
ORGÃO OE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 12 1988 
CAMARA : PL. 0133'1 1988 

DEPUTADO : NILSON GIBSON. PMDB PC 

REGULAMENTA O_ARTICO 185, INCISO I, E O ARTIGO QUIHT01 INCISO XXVI, 
DA CONSTITUIÇAO PEOERAL. 
(DEFININDO O QUE SEJA PEQUENA E MEDIA PROPRIEDADE RURAL QUE, 
CONFORME O DISPOSTO NA_t!.QY.A CONSTITUIÇÃQ FEDERAL, NÃO SERÃO 
OBJETO OE DESAPROPRIAÇAO PARA PINS OE REPORMA AGRARIA E CONSIDERANDO 
IMPENHORAVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL). 

DEFINIÇÃO, PEQUENA PROPRIEDADE, EMPRESA RURAL, MEDIA EMPRESA, 
IMOVEL RURAL, AREA, LIMITAÇÃO, MODULO PISCAL, EXPLORAÇÃO, 
AGRICULTOR, AUXILIO, TRANSAÇÃO EVENTUAL, CARATER PERMANENTE, 
TERCEIROS, DEMANDA, ABSORÇÃO, MÃO DE OBRA, AUXILIO FAMILIAR, 
GARANTIA, SUBSISTENCIA, FAMILIA, PROPRIETARIO, Posse. PROPRIEDADE 
RURAL, ATIVIDADE RURAL, ATIVIDADE AGROPCCUARIA, EMPENHORABILIOAOE, 
APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO rEOERAL, EXCLUSÃO, 
DESAPROPRIAÇÃO, REPORMA AGRARIA. 

DESPACHO INICIAL CCD) 
CCO) 

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA (CCJ) 
COM. AGRICULT. E POLITICA RURAL (CAPR) 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

PROPOS-ANEXAOAS PL. 01512 1989 
PL. 02958 1989 

PL. 0171'1 1989 
PL. 03'153 1989 

PL. 01792 1989 
PL. 03793 1989 

PL. 02161 1989 

OLTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
O'l O'l 1989 <CD) COM. CONST. t JUSTIÇA C REDAÇÃO (CCJR) 

REALTOR OEP SERGIO SPADA. 
DCN1 05 O'l 89 PAC 1809 COL 02. 

Oó 12 1988 (CD) PLENARIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO OEP NILSON GIBSON.
DCN1 07 12 88 PAC 'l661 COL 02.

07 12 1988 (CD) MESA DIRETORA

07 12 1988 

DESPACHO A CCJ E CAPR. 
(CO) PLCNARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 08 12 88 PAC 475'1 COL 01. 

OOCUHtNT NUHBtR = PL.037931989 

IDCNTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

IliDtXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 02958 1989 PROJETO DE LEI CCO) 
ORGÃO Ot ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 27 06 1989 
CAMARA : PL. 02958 1989 

DEPUTADO : NELTON PRIEDRICH. PSDB PR 

REGULAMENTA O !.l!.Il.Q.Q 185, INCISO I, t ARTIGO QUINTO, INCISO XXVI, DA 
CONSTITUJÇÃO FEDERAL. 
(DEFININDO PEQUENA E MEDIK PROPRIEDADE RURAL PARA EXCLUI-LAS DA 
DESAPROPRIAÇÃO E GARANTINDO O DIREITO DE: IMPENHORABILIDAOE PARA 
PAGAMENTO DE OCBITOS, REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO AR:u_g> QUINT01 
INCISO XXVI E ARTIGO 185, INCISO I DA NOVA CONSTITUIÇAO PEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, POLITICA AGRICOLA, POLITICA PUHOIARIA, 
DIREITOS E GARANTIAS PUNOAMENTAIS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
DEFINIÇÃO, PEQUENA PROPRIEDADE, IMOVEL RURAL, MEDIA, PROPRIEDADE 
RURAL, AREA, MODULO rISCAL, EXPLORAÇÃO, AGRICULTOR, PAMILIA, 
ABSORÇÃO, MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO, RENDA, EXCLUSÃO, DESAPROPRIAÇÃO, 
REFORMA AGRARIA. 
ISENÇÃO, PEQUENA PROPRIEDADE, PAGAMENTO, IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, 
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS, CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, 
IMPENIIORADILIDADC, GARANTIA HIPOTECARIA, DEBITOS, PRODUTOR RURAL, 
FINANCIAMENTO, AGROPtCUARIA, CUSTEIO, INVESTIMENTO, AGRICULTURA, 
PRODUÇÃO AGRICOLA. 

AHXOO ANEXADO 
27 06 1989 (CD) MESA DIRETORA

ANEXADO AO PL. 1334/88, NOS TERMOS DO A!ITI.!i.Q 71 DO
RECIMENTO INTERNO.

26 06 1989 (CD) PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DtP NELTON PRIEORICH. 

STAIRS/VS A�UARIUS - OOCUMtNTS PRIHTED PROM DATA BASE: MATE PAGE 

27 06 1989 
DCH1 27 06 89 PAC 5495 COL 01. 
(CÔ) PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 27 06 89 PAC 5465 COL 02, 

OOCUMENT NUMBER = PL.033101989 
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ID�NTirICA�40

AUTOR 

tMtNTA 

INDEXAÇÃO 

NUMtRO NA ORIGEM : PL. 01409 1988 PROJETO DE LEI CCD)
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 09 12 1988 CAMARA : PL. 01409 1988 
DtPUTADO ; DARCY DEITOS.
REGULAMENTA O DISPOSTO NO ARTIGO �UINTO, INCISO XXVI, DA 
CONSTITUIÇÃO rtDERAL. <DtrININDO A PEQUtNA PROPRitDADE RURAL, QUE NÃO StRA OBJETO DE 
PtNIIORA PARA PAGAMtNTO Dt DtBITOS, DISPONDO SOBRE fINANCIAMENTO 
RUKAL, REGULAMENTANDO DISPOSITIVOS DA liQYA CQNSTITUIÇÃO rEDtRAL>.

PMDB RJ

RtGULAMtNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, �ONSTITUIÇÃO rtDtRAL. 
DtrINIÇÃO, PEQUENA PROPRIEDADE, PROPRIEDADE RURAL, AREA, NUMERO, 
MODULO flSCAL, EXPLORAÇÃO, AGRICULTURA, rAMILIA, EVENTUALIDADE, 
MÃO DE OBRA, SUBSISTENCIA, BEM ESTAR SOCIAL, PROPRIETARIO, IMOVEL
RURAL. 
IMPCNHORABILIDADE, PtQUí.NA PROPRIEDADE, ErEITO, rINANCIAMtNTO 

DtSPACHO INICIAL (CD) 
(CD) 

RURAL, PEQUENO AGRICULTOR, PAGAMENTO, DEBITos, GARANTIA HIPOTECARIA,
PRODUTOR RURAL, EXCLUSIVIDADE, EXICENCIA, PRODUÇÃO ACRICOLA. COMISSÃO QQNSTITUICÃO JUSTIÇA (CCJ) COM. AGRICULT. t POLITICA RURAL (CAPR>ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO

TRCOn EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 04 04 1989 (CD) con. CONST, E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)RELATOR DEP StRCIO SPADA. DCN1 05 04 89 PAG 1809 COL 02.09 12 1988 CCD) PLENARIO CPLEN> APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DtP DARCY Dt!TOS. DCN1 10 12 88 PAG 4995 COL 03.09 12 1988 CCD) MESA DIRETORA DESPACHO A CCJ E CAPR.09 12 1988 CCDJ PLENARIO (PL&N> LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.DCN1 10 12 88 PAG 4946 COL 03 .

DOCUMENT NUMBER :  PL.014311988



I 

/ 

• 

• 

:i:OE:NTHICAÇÃO 

AUTOR 

E:ME:NTA 

INOE:XAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

)<.X.X v l 1 

NA ORIGEM : PL. 02211 1989 PROJETO DE LtI (CD> 
1989 �::l�

º

Dt ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 03 05 
CAMARA : PL. 02211 1989 

DEPUTADO : DASO COIMBRA. PMDB RJ 

DISPÕE: SODRE A ORGANIZAÇÃO DO TRIBllNAL
J��I

J���HDO ASSEGURA AO(ALTERANDO MECANISMOS DO
D�N��I��!�rg�PAÇÃO NAS SUAS SOBERANASHOMEM_E A MULHER IC

M
UA

I
L
DA

D�E COM O AB.'.J;IGO QUINTO, INCISOS I E DECISOES, EM CONfOR - - --
XXXVIII DA liQY.A COHSTITU J ÇAO FEDERIIL. 

- IVOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, RECULAMENTAÇAO, DISPOSIT '-
ANIZAÇÃO ÇONSTlTUJCÃO FEOtRAL, DtFINIÇAO, 

�::� DOLOSO, 
.

CRIME, VIDA, ESTUPRO, COMPETENCIA, JURI, JULCAMENTQ
Ó 

C
�RJ[BUNAL DE JURI, IGUALDADE, HO�EM,ATtNTADO, ECOLOGIA, COMPOSIÇA ' 

TOCADO, VOTO, DECISÃO, FIXAÇAQ, MULHER, DIREITOS, PRtSIDENTE
D� ����''A IHSTANCIA SUPtRIOR, VIOLAÇAO,PtNA, RtU, DtFtSA, RtCURSO � � , 

RITO NORMAL. - AÇ-O JURADO, ESCOLHA, MtMBROS, NORMAS, PRAZO, DIVULCAÇAO, ���uc:A�ÃO, ACUSAÇÃO, DEF!SA, IGUALDADE,TRIBUNAL DE JURI, DIRtTOS, 
UMPRIMENTO DETERMINAÇAO, PARTICIPAÇ!O, HOMEM, MULH

S�:VA
C
ÇÃO CONSTITUIÇÃO Dt DIREITOS,COHSTITUICAO FED�RAL, OB , .,=.:.:.=��--

DEVtRES, OBRIGAÇOES. 

ANXDO ANEXADO 
03 05 1989 CCO) MESA DIRETORA 

NOS TtRMOS DO ARTIGO ?1 DOANtXAOO AO PL 1080/88, 

02 05 1989 

03 05 1989 

RECIMtNTO INTtRNO. 

(CD) PLtNARIO (PLEN) 
COIMBRA APRESENTAÇÃO DO PROJtTO PtLO DEP DASO .

DCN1 03 05 89 PAC 3052 COL 02. 
CCD> PLENARIO CPLtN) 
LtITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN1 O� 05 89 PAC 3080 COL 01. 

OOCUME:NT NUMBER: PL.03?941989 

IOtNTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

ULTIMA AÇÃO 

NUMtRO NA ORIGEM: PL. 01744 1989 PROJETO DE LEI (CD> ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 27 03 1989 CAMARA : PL. 01744 1989 

DtPUTADO : MIRO TtIXtIRA. PDT RJ 
DISCIPLINA A ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNA1L DO JURI - ARTIGO QUINTO, INCISOXXXVIII, DA CONSTITUicAo. <DISPONDO SOBRt A PARIDADE DE HOMENS E MULHERES NA COMPOSI�ÃO DOTRIBUNAL DO JURI, O VOTO DE MINtRVA DO PRESIDENTE, A DECISAO SOBERANA DO VERtDICTO, CUMPRINDO O DISPOSTO NA liQ.Y.A CONSTITUIÇÃOFEDERAL>. 

MANUTtNÇÃO, TRIBUNAL DO JURI, gONSIITUICÃO FEDERAL, JULGAMtNTO, CRIME DOLOSO, VIDA HUMANA, tSTUPRO, ATENTADO, tCOLOCIA, COMPOSIÇÃO, NUMERO, IGUALDADE, HOMEM, MULHER, PRtSIDENCIA, JUIZ TOCADO, VOTO DEDESEMPATE, PENALIDADE, GARANTIA, DEFESA, REU, IGUALDADE, ACUSAÇÃO, DtrESA, SOBERANIA, StNTENÇA JUDICIAIL, APtLAÇÃO, INSTANCIA SUPERIOR,RECURSO JUDICIAL, MINISTtRIO PUBLIC(), ASSISTtNCIA JUDICIARIA, ADVOGADO, HIPOTESE, DESCUMPRIMtNTO, PROCESSO JUDICIAL. COMPETENCIA, JUIZ, ESCOLHA, MEMBROS,, TRIBUNAL DO JURI, SORTEIO, StSSÃO, JULGAMENTO, EXCLUSÃO, PAREN�t, SOCIO, CONDOMINO, ACUSADO.
ANXDO ANEXADO 
27 03 1989 CCD) MESA DIRtTORA 

-TRAMITAÇÃO

ANEXADO AO PL. 1080/88, NOS TERMOS DO ftRTICO 71 DOREGIMENTO INTERNO. 
15 03 1989 CCO) PLENARIO CPLEN) APRtSENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP MIRO TEIXEIRA.DCN1 16 03 89 PAC 1131 COL 03. 16 03 1989 CCD) PLENARIO CPLEN> LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.DCN1 17 03 89 PAC 1177 COL 03. 

DOCUMENT NUMBER = PL.017921989 
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IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01080 1988 PROJETO DE LEI (CD) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 26 10 1988 
CAMARA : PL. 01080 1988 

DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS PA 

DISPÕE SOBRE A AUTONOMIA E COMPOSIÇÃO DO JURI, Nos TERMOS DO ARTIGO 
QUINTO, INCISO XXXVIII DA COHSTJT.!!.IQÃO. _ 
<APLICANDO DISPOSITIVOS DA liQ.ILA �ONSTITUIÇAO rtDERAL). 

COMPOSIÇÃO, TRIBUNAL DO JURI, PRESIDEHCIA, JUIZ DE DIREITO, 
rIXAÇÃO, NUMERO, JURADO, COMPOSIÇÃO, CONSELHO OE SENTENÇA, SESSÃO, 
JULGAMENTO, IGUALDADE, HOMEM, MULHER, GARANTIA, DIREITO DE DErESA, 
SIGILO, VOTAÇÃO, SOBERANIA, SENTENÇA, COMfETENCIA PRIVATIVA, CRIME 
DOLOSO, CRIME CONTRA A PESSOA, PARTICIPAÇAO, JURI, CARATER 
OBRIGATORIO, EXIGEHCIA, LIMITAÇÃO, IDADE, MAIORIDADE, ISENÇÃO, 
VELHO, RESSALVA, RECUSA, MOTIVO, RELIGIÃO, r1LosorIA, POLITICA, 
ODRIGATORIEDADE, OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS. 
EXIGENCIA, PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, DISTRITO, COMARCA, roRMAÇÃO, 
JURI, JURADO, PROPORCIONALIDADE, POPULAÇÃO. 

_DESPACHO INICIAL <CD) COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 01744 1989 PL. 02211 1989 

ULTIMA AÇÃO TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRINTED FROM DATA BJ,sE: MATE PAGE 

TRAMITAÇÃO 

04 04 1989 (CD) COM. CONST. C JU!,TIÇA t REDAÇÃO (CCJR)
RELATOR DEP JOSE MARIA EYMAEL. 
DCN1 05 04 89 PAG 1808 COL 02. 

18 10 1988 <CD> PLENARIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PE:LO DEP JORGE ARBAGE. 
DCN1 19 10 88 PAG 36511 COL 02. 

26 10 1988 CCD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR. 

26 10 1988 CCD) PLENARIO CPLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO �A MATERIA. 
DCN1 27 10 88 PAG 3722 COL 03. 

DOCUMENT HUMBER = PL.010811988 

l.DEtlTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEXAÇÃO 

HOMERO NA ORIGEM PL. 03795 1969 PROJETO OE LEI CCO) 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 10 1989 
CAMARA : PL. 03795 1989 

DEPUTADO : ISMAEL UANDERLEY. PTR RN 

REGULAMENTA OS DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DOS INCISOS XXVII t 
XXVIII DO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
(INCLUINDO OS DIREITOS DO INTERPR.ETE E EXECUTANTE E OS CRIADORES DE 
OBRA COLETIVA, DE ACORDO COM A liQ:Y_A CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

REGULAMENTAÇÃO� DISPOSITIVOS, DIREITOS SOCIAIS, CONSTITUIÇÃO 
rEDERAL, FIXAÇAO, PRAZO, DIREITO AUTORAL, AUTORIA, INTERPRETE, 
EXECUÇÃO, OBRA ARTISTICA, MUSICA, OBRA LITERARIA, OBRA TECNICA, 
PERIODO, OOMINIO PUBLICO, DIREITOS, HCRDEIRO, SUCESSOR, PUBLICAÇÃO, 
POSTERID�DE, MORTE, AUTOR. 
NORMAS, CONVENÇÃO, EXERCICIO, DIREITO AUTORAL, MANIFESTAÇÃO 
COLETIVA, SOCIEDADE AUTORAL. 
NORMAS, REGISTRO, OBRA LETERARIA, OBRA ARTISTICA, OBRA TECNICA, 
CBID, CUNIRIO), CONSELHO FEDERAL, ENGENHARIA, ARQUITETURA, CCNDA), 
C ONPI >. 
NORMAS, PAGAME�TO, DIREITO AUTORAL, FISCALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO OE 
CONTAS, CORREÇAO MONETARIA, JUROS. 
COMPETENCIA, EXECUTIVO, ORGANIZAÇiO, CCNDA>, VINCULAÇÃO, CMINC). 
NORMAS, ASSOCIAÇÃO, AUTOR, EXERCI�IO, DErESA, DIREITOS, 
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. 

_ULTIMA AÇÃO ANXDO ANEXADO 
19 10 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1252/813, NOS TERMOS DO ARngQ 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

7 
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TRAMITAÇÃO 19 10 1989 

19 10 1989 

CCO) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO OEP ISMAEL UANDERLEY. 
CCD) PLENARIO CPLtN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO �A MATERIA.

DOCUMEHT NUMBER = PL.012521988 

•

• 



• 

IDENTirICAÇÃO 

-AUTOR

EMENTA

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 03685 1989 PROJETO DE LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 25 09 1989 
CAMARA : PL. 03685 1989 

DEPUTADO : BENEDITA DA SILVA. PT RJ 

REGULAMENTA O™ ru!_DCTQ..,_ INCISOS XLI E XLII, DA ÇQNSTITUIÇAO 
rEDERAL, VEDANDO QUALQUER DISCRIMINAÇÃO QUE ATENTE CONTRA OS 
DIREITOS rUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS. 
CAPLICANDO O DISPOSTO NA HQY.A COHSTITUIÇãO rEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSlTIVo;, DIREITOS E G�RANTIAS [UNDAMENTAIS, 
CONSTITUIÇÃO rEDERAL, PUNIÇAO, DISCRIMINAÇAO, CIDADAO, HOMEM, 
MULHER, ATENDIMENTO, ORGÃO PUBLICO, HOSPITAL, AMBULATORIO, 
UTILIZAÇÃO ENTRADA, ELEVADOR, MOTIVO, VESTUARIO, RAÇA, COR, 
GRUPO ETNiéo, CLASSE SOCIAL, PROIBIÇÃO, SALA ESPECIAL, AEROPORTO, 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMENTS PRIHTED rROM DATA BASE: MATE PAGE 

ESTAÇÃO, RODOVIARIA, ESTAÇÃO rERROVIARIA, PRIVILEGIO, EMBARQUE, 
DESEMBARQUE, VIOLAÇÃO, LIBERDADE, IGUALDADE, SEGURANÇA, LOCOMOÇÃO, 
DISCRIMINAÇÃO SOCIAL, CRIME IHArIANÇAVEL, IMPRESCRITIBILIDADE, 
PENA DE RECLUSÃO. 

DESPACHO INICIAL (CD> COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
25 09 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 

25 09 1989 

25 09 1989 

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA . 

(CD> PLCNARIO (PLEN> 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELA DEP BENEDITA DA SILVA.

(CD) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJR.

DOCUMCHT HUMBER = PL.02�811989 

IDtHTifICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

IHDtXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 0252� 1989 PROJETO Dt LEI (CD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 07 06 1989 
CAMARA : PL. 0252� 1989 

DEPUTADO : rREIRE JUNIOR. PMDB TO 

DEiINE O CRIME DE RACISMO t ESTABELECE A SUA PENALOGIA, 
REGULAMENTANDO O INCISO XLII DO Arn QUINTO DA CONSTITUIÇÃO, 
(DEfININDO COMO CRIME IHArIAHÇAVEL A DISCRIMINAÇÃO RACIAL, MOTIVADA 
PELO PRECONCEITO Dt COR, ATIH'CINDO QUAISQUER RAÇAS E COMPONENTES 
MESTIÇOS, R[CULAMEHTANDO DISPOSITIVOS DA liQY.A CONSTITUIÇÃO rEDtRAL). 

Rtr.ULAMCNTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS rUNDAMEHTAIS, 
CONSTITUIÇÃO íEDERAL . 
DEflNIÇAO, CRIME IHArIANÇAVEL, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, GRUPO ETHICO, 
COR, RAkA, NEGRO, INDIO, PENA DE DETENÇÃO, PRISÃO, HIPOTESE, 
PROIBIÇAO, INGRESSO, ESTABELECIMENTO, DIVERSÃO PUBLICA, ESPETACULO, 
TEATRO, CINEMA, GINASIO, CLUBE, ESPORTE, PISCINA, HOSPITAL, 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO, POSTO DE SAUDE, CASA DE SAUDE, ASILO, 
INSTITUIÇÃO CULTURAL, INSTITUIÇÃO RELIGIOSA, IGREJA, TEMPLO, 
CAMPANHA, ATENTADO, PESSOA rISICA. 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE! MATE PAGE 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

ANXDO ANEXADO 
07 06 1989 CCD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1253/88, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO 
RECIMENTO INTERNO. 

30 OS 1989 CCD> PLENARIO CPLEH) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP rREIRE JUNIOR. 
DCN1 31 OS 89 PAG 4299 COL 02. 

07 06 1989 (CD) PLENARIO (PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
DCN1 08 06 89 PAG �535 COL 03. 

DOCUMEHT HUMBER = PL.025251989 
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IDCNTirICAÇÃO NUlfERO NA ORIGEM : PL. 01253 1988 PROJETO DE LEI CCD> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 30 11 1988 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMCNTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

AUTOR 

Ct:ENTA 

INDEXAÇÃO 

CAMARA : 

DCPUTADO 

PL. 01253 1988 

DASO COIMBRA. PMDB RJ 

TIPirICA E PUNE O RACISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO QUINTO INCISO XLII 
DA CONSTITUIÇÃO. 
(ASSEGURANDO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA }!QYA CONSTITUICiiO 
FEDERAL, DCrININDO CRIMES DE RACISMO CONTRA os NEGROS, INDIOS ou 
MESTIÇOS E INSTITUINDO AS PENALIDADES POR MOTIVO DE DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL, COHrORME O PREVISTO NO ARTIGO QUINTO, INCISO XLII). 

NORMAS, DErINIÇÃO, CRIME, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, PROIBIÇÃO, ACESSO, 
PESSOAS, NEGRO, INDIO, GRUPO INDICENA, GRUPO ETNICO, ESTABCLECIMCNTO 
DE ENSINO, ESCOLA PARTICULAR, ESCOLA PUBLICA, ESPETACULO, ESPORTE, 
COMPETIÇÃO ESPORTIVA, PARTICIPAÇÃO, CONCURSO PUBLICO, CONCURSO 
INTERNO, CONCURSO DE TITULOS, CONCURSO DE PROVAS, CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO, CURSO DE APERrEIÇOAMENTO, RECICLAGEM, COLOCAÇÃO, 
RAÇA, COR, DOCUMENTO, IDENTirICAÇÃO, CARTEIRA OE IDENTIDADE, 
SCPARAÇÃO, ASSENTO, LOCAL, VEICULOS, TRANSPORTE: COLETIVO, ONIBUS, 
TRANSPORTE AEREO, AERONAVE, TRANSPORTE MARITIMO, TRANSPORTE: rLUVIAL, 
TRANSPORTE TERRESTRE, TREM, rILn�. PROPAGANDA, DIFUSÃO, ARTCS, 
DOCUMENTO, DISCRIMINAÇÃO, APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 
FIXAÇÃO, PENALIDADE, INrRACÃO, PENA, �RISÃO, SUSPENSÃO, 
ruNCIONAMENTO, ENTIDADE, ATIVIDADE, MAGISTERIO, MULTA, FECHAMENTO, 
DOSIMETRIA, AÇÃO PENA, JUIZ, OBSERVAÇÃO, PERICULOSIDAOE, orENSOR, 
orENsA. 
COMPETENCIA, EXCCUTIVO, REGULAMENTAÇÃO, LEI f"EDERAL, PRAZO 

DETERMINADO, PENA, RESPONSABILIDADE. 

DESPACHO INICIAL (CD) con. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

PROPOS-ANEXADAS PL. 02524 1989 

ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

TRCOM EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES 
04 04 1989 <CD) COM. COHST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO CCCJR) 

RELATOR DEP HELIO MANHÃES. 

28 11 1988 

30 11 1988 

30 11 1988 

DCN1 OS 04 69 PAC 1808 COL 01. 

CCD) PLENARIO CPLEN>
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP
DCN1 29 11 88 PAC 4292 COL 02.
CCD> PLENARIO CPLEN)
DESPACHO A CCJR.
<CD) PLENARIO CPLEN)
LEITURA t PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCN 1 O 1 12 88 PAC 4360 COL 01. 

DASO COIMBRA. 

DOCUMENT NUMBCR = PL.033541989 

60 

•

• 



IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

tMENTA 

INDEXAÇÃO 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01081 1988 PROJETO OE LEI (CD)ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 18 10 1988 CAMARA : PL. 01081 1988 
DEPUTADO : JORGE ARBAGE. PDS 
DISCIPLINA A LIBERDADE DE fUHCIONAMENTO DAS COOPERATIVAS, NOS TERMOSDO INCISO XVIII, DO Aft11.fil? ill.!i!.Q DA CONSTITUIÇÃO. (PROIBINDO A INTERFCRENCIA tSTATAL NAS COOPERATIVAS DE ACORDO COM ANOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

PA 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIBERDADE, CRIAÇÃO, COOPCRATIVA, PROIBIÇiO, INTERFERENCIA,LNTERVENÇÃO FEDERAL, INTERVENÇÃO ESTADUAL, FUNCIONAMENTO. NORMAS, MATRICULA, COOPERATIVA, REGISTRO, PESSOA JURIOICA, AUTORIZAÇÃO. VINCULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO, COOPERATIVA, COOPERATIVA AGRICOLA, COOPERATIVAAGROPECUARIA, OPERAÇÃO MERCANTIL, PtQUENA EMPRESA, INDUSTRIA,COOPtRATlVA DE CONSUMO, PRODUÇÃO, SERVIÇO. DESPACHO INICIAL <CD) 
(CD) 
(CD) 

COM. CONST. E JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR)COM. ACRICULT. t POLITICA RURAL CCAPR)COM. tCONOMIA IND. t COMtRCIO CCEIC) PROPOS-ANtXADAS PL. 02384 1989 PL. 02895 1989 PL. 03183 1989-ULTIMA AÇÃO 

• AMITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO 

AOTOR 

EMENTA 

-INDEXAÇÃO

• 

_LtGISL-CITAOA 

ULTIMA AÇÃO 

11 
. ' 

TRCOM tM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕtS O� 04 1989 (CD) COM. CONST. t JUSTIÇA E RtOAÇÃO CCCJR)

18 ,o 1988

RELATOR DtP JOÃO HtRRMANN. DCN1 05 04 89 PAC 1808 COL 02 .
(CD) PLE:NARIO CPLE:N> APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP JORGE ARBAGE.DCNl 19 10 88 PAG 3657 COL 02. 18 10 1988 (CD> MESA DIRETORA DtSPACHO A CCJR, CAPR E CEIC.18 10 1988 (CD) PLENARIO CPLEN) LEITURA t PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

NUMERO NA ORICtM : PL. 02895 1989 PROJETO DE LEI (CD)ORCÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 19 06 1989 CAMARA : PL. 02895 1989 

DEPUTADO : COSTA FERRtIRA. PFL MA 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO Ot ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS, R�CULANOO O DISPOSTO NO INCISO XVIII DO ARTIGO QUINTO QA CONSTITUIÇAO FEDERAL.(APLICANDO DISPOSITIVOS DA NOVA CONSTITUIÇAO FEDERAL). 
APLICAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E CABANTIAS FUHD!MENTAIS, _ CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LIBERDADE, CRIAÇAO, ASSOCIAÇOES, ASSOCIAÇAO DECLASSE, SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADC, COOPERATIVA, CUMPRIMENTO, NORMAS, CODlCO CIVIL, COMPCTENCIA, PODER PUBLICO, INCtNT!VO, ASSISTCHCIA ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIA TECNICA, PROIDIÇAO,INTCRFERtNCIA, FUNCIONAMENTO, SOCIEDADE:. 
LtI 005764 DE 1971 
LEI 003071 DE 1916 

ANXDO ANEXADO 
23 06 1989 (CD} MESA DIRETORA 

STAIRS/VS AQUARIUS - DOCUMtNTS PRINTtO FROM DATA BASt: MATt PACE 

TRA11ITAÇÃO 19 06 1989 

23 06 1989 

ANEXADO AO PL. 1081/88, NOS TERMOS 00 ARTIGO 71 DORCCIMENTO INTERNO. 

(CD) PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP COSTA FERREIRA.DCN1 20 06 89 PAC 5147 COL 02. <CD> PLENARIO CPLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 
OCN1 24 06 89 PAC S368 COL 01. 

DOCUMENT HUMBtR = PL.029221989 

J_ 



I DtNTI rICAÇÃO 

AUTOR 

tMtNTA 

INDtXAÇÃO 

LtGISL-CITADA 

ULTil1A AÇÃO 

NUMtRO NA ORIGEM : PL. 03559 1989 PROJETO Dt LtI (CD) 
ORGÃO DE ORIGtM : CAMARA DOS DtPUTADOS 20 09 1989 
CAMARA : PL. 03559 1989 

DEPUTADO : RUY HEDEL. PMDB RS 

DISPÕE SOBRE O SISTEMA COOPERATIVISTA NACIONAL t AS SOCitDADES 
COOPERATIVAS. 
(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO ARTIGO QUINTQ.,_ INCISO XVIII t A!ITlQ.Q 
174, PARAGRAro SEGUNDO DA liID!A CONSTITUIÇÃO rEDCRAL). 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVOS, DIREITOS E GARANTIAS íUNDAMENTAIS, 
�STITUJÇM2 íEDERAL, NORMAS, CRIAÇÃO, íUNCIONAMENTO, COOPERATIVA,
COOPERATIVISMO.
DEíINIÇÃO, COOPERATIVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOCIO, EXERCICIO,
ATIVIDADE ECONOMICA, INEXISTENCIA, LUCRO, REQUISITOS, OBJETIVO,
CLASSiíICAfÃO, COOPE�ATIVA SINGULAR, COOPERATIVA CENTRAL, rEDERAÇÃO,
CONíEDERAÇAO, rORMAÇAO, ATO CONSULTIVO, ESTATUTO, rORMALIDADES,
COMPLEMENTAÇÃO, COOPERATIVA ESCOLAR, LIVRO DE REGISTRO, CAPITAL
SOCIAL, CORREÇÃO MONETARIA, SUBSCRIÇÃO, COTA, PARTE, RESERVA DC
CAPITAL, íUNDOS, ASSEMBLEIA GERAL, COMPETENCIA, CONVOCAÇÃO, EDITAL,
ORGÃOS, ADMINISTRAÇÃO, INELEGIBILIDADE, ADMINISTRADOR, CONSCLHO
rISCAL, COMPOSIÇÃO, OPCRAÇÃO rINANCEIRA, DESPESA, RENDA LIQUIDA,
IMPOSTO DE RENDA, PERDA, PREJUIZO, RATEIO, EXERCICIO SOCIAL,
DEMONSTRAÇÃO íINANCEIRA, BALANÇO PATRIMONIAL, íUSÃO, INCORPORAÇÃO,
DESMCMBRAMENTO, MORATORIA, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL, EXTINÇÃO, REPRESENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
BRASILEIRAS, PRERROGATIVA, SINDICATO.
PROIBIÇÃO, COOPERATIVA, REMUNERAÇÃO, ALICIAMCNTO, SOCIO, COBRANÇA,
PREMIO, AGIO, íIXAÇÃO, RESTRIÇÃO, EXERCICIO, DIREITOS SOCIAIS.

LEI 005764 DE 1971 
LEI 006981 DE 1982 

ANXDO ANEXADO 
20 09 1989 (CD> MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1706/89, NOS TERMOS DO A!ITlQ.Q 71 DO 
REGIMENTO INTERNO. 

STAIRS/VS AQUARIOS - DOCUMENTS PRINTED rROM DATA BASE: nATE PACE 

TRAMITAÇÃO 20 09 1989 (CD) PLENARIO CPLEN) 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP RUY NEDEL. 

20 09 1989 (CD) PLENARIO <PLEN) 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. 

DOCUntNT NUMBER = PL.036401989 

.. 

.2.:. . 

1, 

• 

Só 



AUTOR 

EMENTA 

INDCXAÇÃO 

LEGISL-CITADA 

.ULTIMA AÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

•• 

NUMERO NA ORIGtn : PL. 03525 1989 PROJETO DE LEI <CD) 
ORGÃO DC ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 14 09 1989
CAMARA : PL. 03525 1989 

DEPUTADO : CARLOS CARDINAL. PDT RS 

DISPÕE SOBRE AS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
(REGULAMENTANDO O DISPOSTO NO A.B:r.1..ÇQ QUINTO, INCISO XVIII E AB.II.Ç_Q
174, PARAGRAFO SECUNDO DA liQY.A CONSTITUJCAO FEDERAL>. 

REGULAMENTAÇÃO, DISPOSITIVISO, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, 
CONSllI.!!1.ÇÃO FEDERAL, NORMAS, CRIAÇÃO, FUNCIONAMENTO, COOPERATIVA,
COOPERATIVI StlO. 
DEFINIÇÃO, COOPERATIVA, PRESTAÇÃO DE SERVI�O, SOCIO, EXERCICIO, 
ATIVIDADE ECONOttICA, INEXISTENCIA, LUCRO, REQUISITOS, OBJETIVO, 
CLASSIFICACÃO, COOPERATIVA SINGULAR, COOPERATIVA CENTRAL, FEDERAÇÃO,
CONFEDERAÇÃO, FORttAÇÃO, ATO CONSULTIVO, ESTATUTO, FORMALIDADES, 
COMPLEMENTAÇÃO, COOPERATIVA ESCOLAR, LIVRO DE REGISTRO, CAPITAL 
SOCIAL, CORREÇÃO MONETARIA, SUBSCRIÇÃO, COTA, PARTE, RESERVA DE 
CAPITAL, FUNDOS, ASSEMBLEIA GERAL, COMPETCNCIA, CONVOCAÇÃO, EDITAL,
ORCÃOS, ADMINISTRAÇÃO, INELEGIBILIDADE, ADMINISTRADOR, CONSELHO 
FISCAL, COMPOSIÇÃO, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DESPESA, RENDA LIQUIDA, 
IMPOSTO DE RENDA, PERDA, PREJUIZO, RATEIO, CXERCICIO SOCIAL, 
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, BALANÇO PATRIMONIAL, FUSÃO, INCORPORAÇÃO,
DESMEMBRAMENTO, MORATORIA, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, LIQUIDAÇÃO 
JUDICIAL, EXTINÇÃO, REPRESENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
BRASILEIRAS, PRERROGATIVA, SINDICATO. 
PROIBIÇÃO, COOPERATIVA, REMUNERAÇÃO, ALICIAMENTO, SOCIO, COBRANÇA, 
PREMIO, AGIO, FIXAÇÃO, RESTRIÇÃO, EXERCICIO, DIREITOS SOCIAIS. 

LEI 005764 DE 1971
LEI 006981 DE 1982

ANXDO ANEXADO 
14 09 1989 <CD) MESA DIRETORA 

ANEXADO AO PL. 1706/89, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO
REGIMENTO INTERNO. 

14 09 1989 CCD> PLENARIO (PLEN) 
APRESENTAÇÃO 00 PROJETO PELO DEP CARLOS CARDINAL.

STAIRS/VS AQOARIOS - DOCOMENTS PRINTED FROM DATA BASE: MATE PAGE 

14 09 1989 (CD> PLENARIO CPLEN> 
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

DOCUMENT HOMBER = PL.020271989 

I'! 1 .  

52 



IDENTirICAÇÃO 

AUTOR 

EMENTA 

INDEl<AÇÃO 

LCCISL-CITADA 

NUMERO NA ORIGEM : PL. 01706 1989 PROJETO DE LEI CCO> 
ORGÃO DE ORIGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 21 03 1989 
CAMARA : PL. 01706 1989 

DEPUTADO : IVO VANDERLINDE. PMDB se 

DISPÕE SOBRE AS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
(APLICANDO O DISPOSTO NO AlITlfill .9.!!.lfilQ.L INCISO XVIII, AB..'.I:li.Q 187, 
INCISO SEXTO E ARTIGO 174, PARAGRAFO SECUNDO DA .1i.QYA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). 

NORMAS, CRIAÇÃO, FUNCIONAMENTO, COOPERATIVA, CUMPRIMENTO, 
CON�TJT�lCãO FEDERAL, COOPERATI�ISMO. 
DEFINIÇAO, COOPERATIVA, PRESTAÇAO DE SERVIÇO, SOCIO, EXERCICIO, 
ATIVIDADE ECONOMICA, INEXISTENCIA, LUCRO, REQUISITOS, OBJETIVO, 
CLASSIFICAfÃO, COOPE�ATIVA SINGULAR, COOPERATIVA CENTRAL, FEDERAÇÃO, 
CONFEDERAÇAO, FORMAÇAO, ATO CONSULTIVO, ESTATUTO, FORMALIDADES, 
COMPLEMENTAÇÃO, COOPERATIVA ESCOLAR, LIVRO DE REGISTRO, CAPITAL 
SOCIAL, CORREÇÃO MONETARIA, SUBSCRIÇÃO, COTA, PARTE, RESERVA DE 
CAPITAL, FUNDOS, ASSEMBLEIA GERAL, COMPETENCIA, CONVOCAÇÃO, EDITAL, 
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PELO I Esc

CAR1A AOS CONSTITUINTES SOBRE O 

20 TURNO DE VOTAÇOES DA CONSTITUINTE 

O tumulto provocado pel� extrema direita quando da votaçno do 

capítulo da "Reforma Agrária" fez com que o plenário da Assembléia Naci,onal

Constituinte aprovasse, no primeiro turno, um texto contrário ao espírito 

moderno das demais partes da nova Carta Magna e prorundamente lesivo-aos 

interesses dos trabalhadores rurais brasileiros. 

A preocupação legítima de muitos parlamentares com a possível 

omissão, na futura Constituição, do lama "Reforma Agrária", levou-os a 

buscar um texto de consenso, sacrificando pontos importantes da proposta 

elaborada pela Comissào de Slstemalizaç�o e configurando um recuo em rela

çao à legislaçao agrária atual. O mais grave é que, na sessão do dia 10 de 

maio, o próprio texlo de consenso, já repleto de defeitos, foi mutilado. 

Emenda supresslva do 1
1Centr�o 11 desvinculou a isenção de desapropriação da 

chamada "propriedade produtiva" da exig�ncia do cumprimento da função so

cial, comprometendo toda e qualquer perspectiva de democratização da pro

priedade da terra em nosso País. 

As entidades da Campanha Nacional da Rerorma Agrária (CONTAG, 

CUT, CPT, MST, ABRA, !BASE, entre outras) entendem que o 20 turno é a 

oportunidade Glllma que tera a As embléia Nacional Constituinte para dar ao 

País uma Constituição internamente harmoniosa e em sintonia com as neces

sidades e os anseios de sua populaç�o. 

Dentro desse uspfrlto, trazemos a V, Exa. propostas ela�ora

das pelas entidades dP. trabalhadc,res rurais e de apoio, que coordenamos, 

visando corrigir uqueles pontos contrários aos interesses da classe que 

representamos e em dissonância com o conjunto do texto constitucional. 

11 SUPRESSAO: Inciso 11 e parágrafo único do artigo 219, que tem a seguinte 

redação: 

"II - a propriedade produtiva. 
Parágrafo único. A lel garantirá tratamento especial a pro

priedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos r�quisi�os rela
tivos à sua função social". 

MOTIVO: O projeto de Constituição, em diferentes artigos (60 § 38, 

199, item 111 e 214 § 20)
1 

consagra o princípio da·função social da pro

priedade, preservando o espírito da atual Carta Magna. 
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Entretanto, no capitulo da Reforma Agrário criou-se uma ex

cepcionalidade, evidenciando um recuo em relação à própria Constituição 

atual, favorecendo interesses de uma minoria que, respaldando-se em argu

mentaçno pseudo-prnduttvi�t�. em vordade procurR manter suas propriedades 

com baixos índices de aproveitamento e eficiência, colocando a especulação 

1mob111ária acima do interesse social. 

Caso houvesse, realmente, interesse em se preservar as pro

priedAdes economicamente eficiontcs, dever-se-la utilizar o conceito Já 

existente de empresa rurHl, assim doflnlda legalmente: imó�el rurijl econô

mica e racionaimentt explorado, dentro de condições de rendimento econômico 

da regiao em que se situa; que explore área m!nlma agriculturável de 80%; 

Que alcance padrnes mddio� de produtividade Fixados prc•,Jarnunte pelo Poder 

Executivo; que cumpra intearalmentc A legislação trabAlhl•,ta e os contratos 

de uso temporário da terra e que atenda aos demais requisito� ua funçao 

soc1a1, definida no Estatuto da Terra. 

Assim, a introdução da expressao ttpropriedade produllva" não 

visa outra coisa que nSo seja diluir, em proveito daqueles que vivem da 

especulação e da subutilização da terra, o conceito da empresa rural ado

tado no Estatuto da Terra. Trata-se, esta última, de uma definição tecni

camente mais clara, consolidada em seus vinte anos de vigência, e que de

fende com multa evidência o sistema produtivo agrícola nacional. 

Ao ser anrovndo a expressão "propriedade produtiva", abando

nou-se o conceito moderno da racionalidade econômica que consagra o uso dos 

diversos fatores segundo padr�es de eficiência econômica e justiça social, 

procurando assegurar a vigência de justas relaçDes de trabalho e a conser

vAçSo dos recursos naturols, quo são elementos imprescindíveis para o de

senvolvimento nacional. 

O texto aprovado no 10 turno permite que se chegue ao absurdo 

de tornar imune à desapropriação por interesse social o imóvel rural que, 

pora produzir, lance mão do trabalho escravo e destrua irreversivelmente os 

recursos naturais (sendo que este último ponto praticamente nega os avanços 

alcançados nos artigos referentes ao melo ambiente). 

20 SUPRESSAO: Excluir as expressões "PRÉVIA E JUSTA" e 11 COM CLAUSULAS DE 

PRESERVAÇ�O DO VALOR REAL", do caput do art. 218 do texto aprovado no 10 

turno, que ficaria com a seguinte redação: 

11Art. 218 - Compete à União, desapropriar por interesse sccia1 

para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo a sua 



.. 

' 
.. 

. :, . 

função social, mediante indenização em títulos da dívida agrária, resga

táveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emis

são, e cuja utilidade será definida em lei". 

MOTIVO: 1. o termo prévia retoma o texto constitucional de 1964,

rator que retardava a imissao de posse. 

2. O entendimento corrente, inclusive Jurlsprudenclal é de 

que o termo "Justa 11 corresponde ao valor do mercado, o que constitui�� 

pr&mlo à propriedade que noo cumpre a funçao social. 

3. A previsBo de correçao monetária ou qualquer preservaçlo

do valor real é matéria de legislaçBo ordinária, e decorre de uma situa= 

çao conjuntural. De outra maneira, estariamas institucionalizando a ln= 

flação como um principio constitucional. 

J• SUPRESSAO: Parágrafo 10 do artigo 218 do texto aprovado no 10 turno, 

Que tem a seguinte redeção: 

11§ 1S2 - As benfeitorias úteis e necessárias serão indeni

zadas em dinheiro". 

Pagar em moeda corrente as benfeitorias de propriedades que 

nao cumpram a função social, onera o processo de rerorma agrária e ·  f um 

benefício ao latifundiário que não se Justifica. 

Toda indenização de imóvel rural para fins de Reforma 

Agrária deve ser feita em títulos da dívida agrária. 

41 SUPRESSAO: Excluir a expressão "segundo critérios e graus de exlgen= 

elas estabelecidas em lei", do caput do art. 220 do texto aprovado no' 10 

turno, que ficaria com a seguinte redação: 

"Art. 220 - A função social é cumprida quando a propriedade 

rural atende, simultaneamente os seguintes requisitos". 

MOTIVO: A exemplo do item 11 do art. 219, trata-se de um artlf!clo 

para enfraquecer a exigencla de simultaneidade dos requisitos da função 

social e tornar legal o descumprimento da lei em determinado grau. 

Inexplicavelmente, o cumprimento da função social da pro-

priedade só apresente condicionamentos a grauis e critérios, no 

que trata da Reforma Agrária. 

capitulo 

51 SUPRESSAO: Excluir os termos "de comercialização, de armazenamento e 

de transporte" da parte final do caput do art. 221 1 que passa a ter a se

guinte redação: "A política agrícola será planejada e executada na forma 
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du lei, com a participuçOo efetiva dos setores de produção, envolvendo 

produtores e trabalhadores 11
• 

MOTIVO: O texto aprovado no 10 turno coloca em grau de igualdade 

aqueles que participam dos riscos da produçao com aqueles que vivem tao 

somente da intermediação, favorecendo estes. 

6A SUPRESSAO: Excluir o número ''2" e "dois mil e" respectivamente do art. 

59 - inciso XVII e art. 222 do texto do 10 turno que ricarie com a seguinte 

redação: 

11 § 12 - A alienação ou concessão, a qualquer título, de ter

ras públicas com área superior a quinhentos hectares a uma só pessoa física 

ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovãção 

do Congresso Nacional·' . 

H0TIV0: É incompatível com a política de democratização da proprie-

dode da terra a concessOo ou alienação de terras públicas com área acima de 

500 ha, sem autorizaçao do Congresso Nacional. 

A tendência constitucional brasileira tem sido a diminuição 

significativa e progressiva da superfície das áreas de terras públicas 

passíveis de alienação ou concessão sem o controle do legislativo. 'Em 1946, 

o limite era de 10.000 ha. Em 1964, através da Emenda Constitucional no 10 

foi reduzido para 3.000 ha. É indiscutível, passados mais de 20 anos, com a 

fronteira agrícola já em fase de consolidação, a necessidade de reduzir o 

limite para 500 ha. 

7a SUPRESSAO: Excluir o caput do Artigo 222 e expressão "com a po�!tica . 

agrícola", que ficaria com a seguinte redaçao: 

"Art. 222 - A destinação de terras públicas e devolutas será 

compatibilizada com o plano nacional de reforma agrária". 

MOTIVO: Não se pode confunfir os problemas de origem eminentemente 

agrária, com aqueles referentes à política de fomento agrícola por instru

mentos com o crédito, preços mínimos e outros. 

respeito da 

Apenas os que não querem a Reforma Agrária procuram 1ludir a 

verdadeira origem do problema fundiário nacional, que só pode 
. 

. 

ser resolvido em definitivo com medidas de política agrária, como a desa

propriação por interesse social e e distribuição de terras aos trabalhado

res rurais. 

-



-

A 

-

. 5 . 

Senhor Constituinte 

De nada valerão os direitos individuais e sociais dos tra

balhadores inscritos no capitulo referente à ordem social se, no capitulo 

da ordem econômica - especialmente na questao da Reforma Agrária - nos 

são tirados os meios materiais para exercê-los. 

Uma Constituição que se pretende moderna não pode retroce-

11er no texto rererente à Reforma Agrária com relação à própria Consti

tuição de 69 imposta pelos militares. 

Uma Constituição que desrespeita a exigência da maioria da 

Nação pela Reforma Agrária carecerá de legitimidade e colocará em risco o 

futuro da Democracia no Brasil. 

CONTAG 

CUT 

MST 

!BASE

ABRA 

CPT 

INESC 

DIAP 
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A ASCAR.nITAS 
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C. N2 203/95

Brasília, 21 de setembro de 1995 

Às 

Entidades que trabalham com o tema Educação e Criança e Adolescente 

Prezados Senhores, 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação continua parada no Senado, conforme já 
publicamos nos Informativos dos meses de maio e junho de ano. As modificações 
sofridas após o processo de aprovação na Câmara foram por nós comentadas e para 
que todos possam conhecer os dois textos é que estamos, nesse momento, enviando 
copias. Segue portanto o texto que é resultado de sete anos de debates entre 
sociedade e Congresso e que foi publicado pelo gabinete da deputada Marilú 
Guimarães que tem sistematicamente cobrado posição sobre a sua tramitação no 
Senado e o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro. 

O país não pode continuar esperando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é hoje 
talvez a maior necessidade na área social, se é que podemos falar em prioridade 
numa sociedade onde tudo falta: escola, saúde, moradia, emprego, comida, 
cidadania ..... 

Nosso objetivo é contribuir para que os segmentos que há muito lutam por garantia de 
direitos das crianças e adolescentes possam ir além das análises já divulgadas, e 
trabalhar para a ampliação do debates subsidiados nos próprios textos das duas 
propostas de lei. Possam ainda elaborar manifestações e encaminhar para o 
Presidente do Senado, Senador José Sarney de modo a provocar agilidade no 
processo de tramitação do projeto naquela Cas-3. 

De nossa parte gostaríamos de receber cópias das manifestações enviadas para 
garantir o controle do trabalho de acompanhamento e pressão junto ao Parlamento. 

Atenciosamente, 

,(; ,. 
Ju�J%iG6iás 

Assessoria para que(stõrs1da Criança e do Adolescente

INESC lns11tuto de Estudos Sdcio-Econõmlcos - CGC 00580159/0001·22 • ses, a. 8, Bl B, n9 50. 49 and., Salas 435/7/9/41

Supercenter VenAncto 2000 • TELEX: 614837 IESE • BR • CEP 70.333 • erasn1a • OF • Tel,: 226-8093 • Fax: (061) 226-8042 
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Brasília, 04 de outubro de 1995 

Prezados Senhores 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação continua tramitando no Senado, conforme já 
publicamos nos Informativos dos meses de maio e junho desse ano nos quais comentamos as 
modificações sofridas após o processo de aprovação na Câmara . O Fórum de Defesa da 
Escola Pública defende a aprovação do substitutivo do Senador Cid Sabóia que aperfeiçoa o 
projeto aprovado na Cãmara. O Senado está votando o substitutivo Darcy Ribeiro. Essas 
informacões tem o objetivo de contribuir para que os segmentos que há muito lutam por 
garantia de direitos das crianças e adolescentes possam ir além das análises já divulgadas, 
trabalhando para a ampliação dos debates. Possam ainda elaborar manifestações e 
encaminhá-las ao Presidente do Senado, Senador José Sarney e aos sendores de seu estado, 
de modo a provocar agilidade no processo de tramitação do projeto naquela Casa, priorizando 
o substitutivo do Senador Cid Sabóia que contempla o projeto aprovado na Câmara.

O Projeto da LDB está no Plenário do Senado aguardando votação onde terá preferência de 
votação o substitutivo Darcy Ribeiro por ser o último paracer apresentado. No entanto qualquer 
senador poderá requerer prioridade(desde que o queira) para o substitutivo Cid Sabóia ou até 
mesmo para o projeto aprovado na Câmara(Ângela Amin). Está ai implícito uma vontade 
política. 

Pressione também o seu representante na Câmara dos Deputados para que trabalhe no sentido 
de reverter o voto dos senadores de seu estado. Após aprovação em Plenário o projeto 
receberá emendas durante cinco sessões ordinárias, voltando às Comissões de Educação e 
Constituição e Justiça do Senado. Volta novamente ao Plenário onde somente poderão se 
feitos destaques de emendas. Finalizado e aprovado no,.Senado o projeto retorna à Câmara dos 
Deputados onde somente poderá receber emendas supressivas e posteriormente vai à sansão 
presidencial. O projeto da LDB portanto, passa por momento decisivo e exige nossa atenção. 
De nossa parte gostaríamos de receber cópias das manifestações enviadas para garantir o 
controle do trabalho de acompanhamento e pressão junto ao Parlamento. Vejam os votos no 
Senado: 

Votos Favoraveis 
ao Sen. Darcy Ribeiro 

RobertoRequião/PMDB-PR 
Darcy Ribeiro/PDT-RJ 
Marluce Pinto/PTB-RR 
Hugo Napoleão/PFL-PI 
João Rocha/PFL-TO 
Ney Suassuna/PMDB-PB 
Coutinho Jorge/PMDB-PA 
Joel de Hollanda/PFL-PE 
João França/PP-RR 
Jefferson Peres//PSDB-AM 
Edison loMo/PFL-MA 
Carlos Wilson/PSDB-PE 
José Roberto Arruda/PP-DF 
José Fogaça/PMDB-RS 
Jáder Barbalho/PMDB-PA 

FAX 

(061) 

323.4198 
323.4340 
225.7441 
323.4726 
311.1013 
311.1045 
323.4346 
311.1801 
311.1309 
323.3189 
323.2338 
323.5373 
323.3826 
323.4341 
323.3429 

Votos Contrarias 
ao Sen. Darcy Ribeiro 

Esperidião Amin/PPR-SC 
Lauro Campos/PT-DF 
Marina Silva/PT-AC 
Emília Fernades/PTB-RS 

FAX 

(061) 

311.4207 
311.2350 
323.4969 
323.5994 

INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00.580.159/ 001-22 - ses - O. 8 • BI. B • nº .SO • 49 andar - Salas 429/31/33/35/7/9/41 
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Brasília, 1 O de outubro de 1995 

Prezados Senhores, 

Chegou às nossas mãos duas matérias publicadas no informativo da ABRAMINJ(Associação Brasileira de 
Magistrados da Infância e Juventude), cujo objetivo é fazer repercutir a necessidade de avaliação do ECA, 
do ponto de vista dos ex-juízes favoráveis ainda ao Código de Menores. Como essa matéria informa sobre o 
lançamento do livro do Dr. Alyrio Cavallieri, onde ele aponta 395 reparos ao ECA e cita nomes de pessoas 
que foram uma das mil mãos que o escreveram tão reconhecidamente apontados como estatutistas, 
decidimos enviar-lhes cópia para o seu conhecimento sobre o fato e sobre as propostas que serão 
discutidas no Congresso a ser realizado dias 11 a 13 em Brasília. (Segue pauta de discussões). 

É possível que esse evento venha a ter repercussão na imprensa. Assim sendo, gostaríamos que 
enviassem a sua argumentação sobre a matéria publicada para a ABRAMINJ: SGAN 909, Lotes D e E, 
Bloco C, Asa Norte, Brasília-DF; Fone: (061) 348-6606 - Fax: (061) 348-6701 como uma 
demonstração de que estamos atentos na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante 
deixar claro que em nenhum momento entendemos o ECA como instrumento perfeito, mas, 
acreditamos que para avaliar é preciso primeiro desenvolver as propostas ali contidas_!m totfa a sua 
profundidade, num dete;JmiEiado número de estados ou municípios que possam nffl'fmê'ffle servir 
como amostragem.

Sabemos que ainda hoje isso não aconteceu e o quanto o trabalho dos Conselhos, tanto de direitos como 
tutelares, tem sido prejudicado pelos mais diversos motivos e que todos nós temos debatido em todo o 
pais. Estaremos acompanhando de perto o evento, sua repercussão e informando a todos. 

Aproveitamos para reiterar a todos votos de estima e consideração . 

Assinam essa Carta 



C. N2 202/95
Brasília, 21 de setembro de 1995 

ÀS ENTIDADES DA ÁREA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Amigos, 

Após quase três anos de implantação da área Criança e Adolescente no INESC 
estamos iniciando um processo de avaliação por entender que um trabalho não pode 
ter continuidade com efetividade, sem que nossos interlocutores possam opinar sobre 

• 
o seu resultado e apresentar propostas.

Com certeza todos vocês devem ter muitas idéias a apresentar e que só poderão vir 
a contribuir para a melhoria de nossa real interaç:ão. É isso que queremos: interação. 
Por isso estamos enviando um questionário elaborado com base no material 
produzido e enviado nesse período. 

Sabemos das dificuldades próprias de nossa dinâmica de trabalho e que parar para 
responder pode ser muito difícil. No entanto, queremos continuar subsidiando o seu 
trabalho com maior qualidade e para isso precisamos de sua participação. 

Segue portanto um pedido caloroso para que urna pessoa de sua entidade, que em 
seu estado ou município desenvolve as atividades ligadas à criança e ao adolescente, 
possa parar um pouquinho, no corre-corre de todos os dias, respondê-lo e devolver o 
mais rápido possível. 

Todos nós seremos beneficiados ao final do processo com o retorno dos resultados 
através da continuidade do trabalho que, com certeza, procurará absorver a sua 
contribuição. 

Contando com a atenção que sabemos ter conquistado ao longo desses anos 
agradecemos e enviamos abraços. 

,· 

-

). ,.,/") 

Jussera e Goiás 
Assessoria para ques õe da Criança e do Adolescente 
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Prezada Edna

-·

Rua Capitão Chaves, 60 • CEP 2f· 220 Nova Iguaçu • Tels. 767 · 7677 · 767 · 2987 

Nova Iguaçu, 11 de maio de 1993

-

Que pena voce nao ter podido vir aqui hoje. Precisamos muito de dar 

continuidade ao trabalho do Dimas Filho. 

Queremos marcar uma Assc111bl;;ia geral com a Co111uni<la<le. 

Precisamos falar urgente co1n voce. 

Espero por voce. Quero lembrar que sibado i dia do Conselho do Mutirio. 

Tnsis to que prcc i s.11110s co11Vl•rs:1r. Esperamos que venha na segunda- feira 

pela manhã, dia 17 de maio. 

Um abraço 



.... 
' 

... 

,, 

• 

-

NovA IguPçu, em 30 de novembro de 1 993.

Ilma Sra 
1,ARIA C..UINTILhitiNO 11tORBIRA 
Rua Jprdim Dimes Filho, 72 
26116-350 Belford Roxo - RJ

li 

Conforme ja comuoic?do enterior -
mente, r:,tificamos o comparecimento de membros do Departame_o 

, ' to j'uridico do Cectroi de Humanos, ri esta comünídt;de 
, , .. 

oo proximo R�bado, dia 03.l .93, partir das 09�0ob� 
Ass:iln·, solicítP�os o eml)eoho de 

V. Sa, bem como dos ::Jemais membros a� di"retoría; oo, seotído
de di,rulgar o e cootro e a participaç;o de tode a comunidnde
onde e cuaodo ser�º prest dos ioformes da sitUEÇ�� do proce�
so de ,Reiote Y çao de Posse

(
, proposto por eompanh:i!P Re2etrden 

se de �rticip8Q-o, cont�tos com �utoridqdes daste mu�ícfpi;. 
orleotncÕes sobre problernAS juridÍCOS diversos dos membmb�S 

. � 

dest? co�uoid�de e outros oue se uornerem necessarios�-
Nnda mais havendor firmamo-nos,oor 

tos de um� �raode p0rticipação ne cuele eveóto, o�jetívaod; 
o iortalecimen�o do b�irro e •da associação repr s�ntativa.

... 
1 

Dr -�NADIR FARIA D0::3 s.ru-.·fOS 
OA8-'RJ 41.185 
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Associação- da.M:xradares..-<-7hlrro._!).ima.s- Fi1ro 
Cffit1.o de I)ireitos HlmalIDs de Nova Iguaçu 

CONVITE 

E'..st.dnos convidando tcdos os m:>radores do Blirro Dirnas Fi..lb:> para a 
Assanblê:ia Geral ?'!O prox:irro dia 05 de julm de 1993, às 19 mras,masede da Assx:1-
ação de f.bradores o 

Preci.sanos de tratar de vãrias questões: 

19) a gu.0.stão do despejo
2<;>} a qt1..2.<'rt:ão da desapropriáção
39) a qt:Gstão do novo Município de B;lford Roxo
49) a participação da cammirlade

Assim, espera!iús que você venha p:irticip:ir dessa Assanbl.éia p:xrque
considerano� da maior i�ia juntanros tcdas as nossas forças para resolver 
tantos aSSlllltos • 

Associação de Moradores do Burro O.imas Fil.h:) 
Centro de Direitos F.i.lmônos de Nova � 

CONVITE 

Nova Igu.at;u, 29 de junhl de 1993

• 
Est...u--r.::)s =vi.dando todos os moradores do Burro Dimas Fil.h:) pua a 

F.ssantl.êia Geral no práxilx) dia 05 de julm de 1993, ãs 19 mras, na sede da AsSQ. 

Precisamos de tratar de várias questÕes: 

19) a questão do despejo
29) a questão da desapropriação
39') a qüP--Stão do novo Municlpio de Eelfard Roxo

49) a partici�o da CClnunidade

Assim, esperamos que você venha participar dessa Assanbléia poi:que
c."OT:l�.i.d&.c.1.10� <b. :m�.L� .1ntp0rt.ânc.ia j�s te.das as nossas forças para resolver 
t.antos assuntos a 

Neva Iguaçu, 2 9 de jU1'lh) de 1993 



Associação de Moradores do Bairro Dunas Filho 

Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu 

C O n V i t e 

Estamos convidando todos os moradores do Bairro Dimas Filho para a 

• Assembleia Geral no próximo dia 05 de julho de 1993, às 19h, na sede da Associação de

Moradores.

Precisamos de tratar de várias questoes: 

19) a questao do despejo

29) a questao da desapropriação

39) a questao do novo Município de Bel{ord Roxo

49) a participação da Comunidade

Assim, esperamos que você venha participar dessa Assembleia porque 

consideramos da maior importância juntarmos todas as nossas forças para resolver tan-

tos assuntos. 

Nova Iguaçu, 28 de junho de 1993 
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Cidadania e qualidade de vida 
Elizabeth Grimberg 

Coordenadora da Área de Meio 
Amhirn1e Urbano, Qualidade 

de Vida do ln�lilUlo Pólis 

Direito à cidade e ao meio am
biente passaram a integrar as plata
formas políticas de coalizões, redes, 
entidades. como resposta ao agra
vamento da miséria e da degrada
ção ambiental oo espaço urbano, es
pecialmente cm países do Terceiro 
Mtmdo. 

Aos altos índices de pobreza, 
fome, analfabetismo, mortalidade 
infantil, que caracterizam a traje
tória de desenvolvimento destes 
países, acrescenta-se o alastramen
to de doenças por carência de sane
amento ambiental e habitat adequa
do. Aumentaram tambtm os índi
ces de insanidade e violência e o 
meio natural toma-se cada vez mais 
vulnerável às agressões. 

Desenha-se um quadro de es
tresse urbano e de insustentabilida
de sócio-ambiental . 100 milhões 
de pessoas no mundo não têm casa, 
25% da população urbana não têm 
acesso a água potável e outros 40%

carecem de saneamento básico. 
A situação chegou a tal estado 

crítico que levou à criação de um 
Indicador de Sofrimento Humano 
(Population Crisis Commitee, Wa
shington. DC). cuja construção ba
seia-se em 10 medidas de bem-es
tar humano: rcncla, inflação, deman
da por novos empregos. pressões 

populacionais urbanas, mortalidade 
infantil, nutrição, água tratada, uso 
de energia, alfabetização de adul
tos e liberdade pessoal. 

As cidadc:s concentram hoje 
quase metade da população muncli
al e as projeções apontam para cer
ca de 60% no ano 2020. A grande 
preocupação é que este crescimen
to populacionatl vem acompanhado 
de projeções Dada alentadoras no 
que se refere �IS condições de vida 
para a população. 

Degradação ambiental e pobre
za urbana têm origem em um mo
delo de dei;en11olvimeo10 que oão 
está promovendo uma qualidade de 
vida similar a exislente nos países 
industrializados. Ao contrário, a 
inadequação dos programas econô
micos acaba forçando as comuni
dades mais pobres a degradar os 
recursos naturais para ocupações de 
áreas de proteção ambiental e des
matamento de encostas de morros 
para moradia e a prática de jogar 
lixo nos córregos e rios. 

A desqualificação da vida nas 
grandes cidades não só não é pro
duzida somenre pelos mais pobres, 
como também estes não são os úni
cos atingidos. Poluição do ar, ex
cesso de ruídos,. racionamentos de 
água, enchentes, congestionamentos 
afligem o conju111to da população. 

Em resposta a esse quadro, per
cebe-se o surgimento de novas for. 
mas de organiza,ção, em que o indi-

víduo assume-se como cidadão 
motivado por uma questão que o 
afeta diretamente oo cotidiano. A 
mobilização contra a instalação de 
incineradores em São Paulo, no fi. 
na! de 1994 e irúcio deste ano, é um 
bom exemplo de emergência de 
novos atores oo contexto do veio a 
ser chamado "tempos de ação cida
dã" (Encontro Continental, promo
vido pelo IBASE, em fevereiro úJ. 
timo). 

O movimento contra os incine
radores reúne moradores da Zona 
Leste e Zona Sul de São Paulo, 
ONGs, parlamentares, médicos e 
advogados cootra a ameaça que re
presenta este tipo de equipamento 
à saúde humana e ambiental. Ato
res não organizados em conjunto 
com setores organizados exercem o 
direito de questionar e propor alter
nativas ao gerenciamento dos resí
duos sólidos da cidade. Tais atores, 
mesmo sem compartilharem o mes
mo compromisso de intervenção oa 
realidade política que os demais, 
compatibilizam a definição de pri
oridades do seu espaço privado com 
a lula pela garantia da gestão demo
crática dos espaços públicos, na busca 
de uma melhor qualidade de vida. 

Ao que parece, a defesa de uma 
melhor qualidade de vida urbana 
constitui-se uma sólida base capaz 
de gerar novos sentidos coletivos na 
direção de uma sociedade mais jus
ta, cooperativa e sustentável. 
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/ COMISSÃO DE MINAS C fHLkGlA 

PARA PRCSIDEl�TE: DeputuJo OCTÃVlO L:L1Slô 

PARA VICE-PRESIDt:tJTE: o�putado ANTÔ!HO PUWSA 

Deputado MÃRIO LIMA 

Deputado ACCIO DE BORBA 

SECR.ETARIA: 6945 e 694/ 

COMISSÃO DC ECOIWMIA, IIIUÜSTl<IA E COMtKCIO 

PARA PRESIDENTE: Deputado RICARDO fIÜ�A 

PARA VICE-PRESIDEIJTE: Deputado AIRTOI� COJWCIRO 

Deputado OSMUllDO REBOUÇAS 

Deputado CCSAR MAIA 

SECRETARIA: 7016 e 7019 

CUHISSÃO DE AGRICULTURA C POL!TICA RURAL 

PARA PRt;SlDCIJTC: Deputado JOS� EGREJA 

PARA VICE-PH[SIDENTE: Deputado RODRIGUES PALMA 

D�putado NESTOR DUARTE 

Deputado JONAS PINHEIRO 

SECRETARIA: 6902 e 6903 

GOMISSÃO OE FINANÇAS 

PARA PRCSlDCIITC: Deputado FRANCISCO DORNELLES 

PARA VICC-PRESIDENTC: Deputado ARNALDO PRIETO 

D e puta do FERJ-lANOO BEZERRA COEUlO 

Deputado JOS� SERRA 

SECP.ETAílIA: 69�9 e 6955 



LOUSSJ\O Cl: Cl&l.:IA E lu>O (X;JA, t�lCAf.,!\O L lt-4 lUHAl JCA 

PARA PRESIDENTE: Deputado ANIONlO GA'..>PAH 

PARA VICE-PRESIOENIE: Oeputa�u JO!)f CO!:>IA 

Deputado ALVARO VAL( 

Oepu ta ao l\tWLOC 01. J Vl ttrn 

!:>LCHl::'J'AIU A: b�Uo 

PARA PRES!OENH.: 

COM1!>5AO OE lHAN�t-'UICll!> 

Depuld�O OAHCV �OZLA 

PARA VICE-PRESIDENTE: Oeputddo JOílCE J\HUACE 

Deputado �ERGiu WLRNECK 

Deputado JO!:>E SANTANA 

SECRETARIA: 7005 e 7006 

-

CUMl�Sno UE CON�tlfUIÇAO E JUSTIÇA E REDAÇAO 

l'AUJ\ PHC.!:>IIJLNIE: Ucpulado NELSON JOBIM 

PJ\UA VlCl:-PULSIO[Nlt: Deputado JOAO NATAL 

Deputado JORGE MEOAUAR 

Deputado BONifACIO OE ANDRAOA 

�OMl��RO OE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

I' AH A P H ( � l O LI� l 1::. ; Deputado UBIRATAN AGUIAR 

PAUA VlCE-PHLSIOLNTE: Deputado CELSO DOURADO 

Deputado JORGE HAGE 

Deputado fLORESTAN FERNANDES 

si::c1u;·t·.!\1HP: 6980 e 6977 



/ 

COMISSAü OE SlRVIÇO Püª�lCO 

=>ARA PRESIDENTE: Deputada lHMA PASSONI 

:>ARA VICE-PRESIDENTE: Oepulac.Jo MIHO TE1XllHA 

Deputado C1\llL OS V l NAGHE 

Deputado AIHSl lOES CUNIIA 

SECRI::'l'AHIA: 7010 t.:: 7012 

COMISSAU DE FISCAi J LAÇAO f CONTUOL f. 

A.RA PRESIENTE: Deputado FERNANDO CA!:>PAHlAN 

�RA VICE-PRESIDENTE: Oepuladu !RAJA ílOOíllGULS 

Deputado HENI10 GAMA 

Oeputadll FEHNANOO SANTANA 

SECRI::'J'ARIA: 7025 e 702� 

-

COMJSSAO OE DEFESA 00 CONSUMIOOH E 00 MEIO AM8IE� 

PI\HA PRCSIDENTE: Deputado JOACIR GOES 

PI\H/\ VICE-PRESIENTE: Deputado ANTONIO CAMARA 

Deputado FABIO fELOMANN 

Deputada RAQUEL CANOIDO 

Sl�CRl::'l'ARlA: 6929 e 6930 

1:0M[SSI\O 00 OESENVOLVlMENTO Uf<8ANO, INTERIOR E lNC 

PAHA PílESIOENíE: Deputado MARIO ASSAO 

PARA VlCE-PílESIOENTE: Deputado ETEVALOO NOGUEIRA 

Deputado RAUL FERRAZ 

Deputado JAIRO AZI 

St.::CRE'l'!\HJ!\: 6�7J e 6972 



COMISSÃO DE TRABALIIO 

PARA PRESI Df.lJTE: Deputado CARLOS ALUL:H'J'O CAÕ 

PARA VICE-Pl-<CSIDCNTE:: Deputado PAULO PAHI 

Deputado J0LIO COS'J'AHILAN 

Deputado EDMILSOJJ VALCl�TIH 

SECRETARIA: 6987 e 6990 

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL 

PARA PRESIDEllTE: Deputado FURTADO LCITC 

PARA VICE-PRESIDElffE: Deputado oro,� r s10 DAL 

Deputado ANIHBAL l3ARCCLLOS 

Deputado OTTOMAf< PIIITO 

SECRETARIA: 6999 e 7000 

-

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

Pl\HA l'fU;s lDCIJTC: Deputado OERNARDO CABRAL 

PARA VlCL:-Pl{t.:SIDENTE: Deputada MÃRCIA KUBITSCJIEK 

Deputado ALOYSIO CHAVES 

Deputado ADOLFO OLIVEIRA 

SECRETARIA: 6992 e 6994 

COMISSÃOUC SAÜDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARA PRCSIDLIJTE: Deputado RAIMUNDO BEZERRA 

PARA VICE-PRCSIDCNTE: Deputado IVO LECH 

Deputado JOS� ELIAS MURAD 

Deputado ARNALDO FARIA DE SÃ

SEC ílE'rARIA: 6914 
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COMISSÕES -PERMANENTES DA __ E�MAR�

01. AGRICULTURA E P0LfTICA RURAL
02. CIÊNCIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA
03. CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
04 .. DEFESA DO C0�SUMID0R E MEIO AMBIENTE� v�tã..
05. DEFESA NACIONAL
06. DESENVOLVIMENTO URBANO, INTERIOR E fNDI0
07. ECONOMIA, INDÜSTRIA·E COMÉRCIO - �
08. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
09, FINANÇAS 
10. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
11. MINAS:E ENERGIA - �
12, RELAÇÕES EXTERIORES 
13. SAÚDE/ PREVIDtNCIA E ASSISTtNCIA SOCIAL--�
14. SERVIÇOS PÚBLICOS
15. TRABALHO

16. TRANSPORTES

C0MISSÕES--MISTAS 

01. 0RÇAMENT9



-

COMISSÃO DE FINANÇAS 

TITULARES 

Arnaldo Martins 
Cid Carvalho 
Fernando Bezerra Coelho 
Fernando Gasparian 
Francisco Sales 
Gonzaga Patriota 
Irajá Rodrigues 
João Carlos Bacelar 
José Freire 
Luiz Alberto Rodrigues 
Moyses Pimentel 
Osmundo Rebouças 
Rober1:o Brant 

Arnaldo Prieto 
Fausto Rocha 
Francisco Dornelles 
Levy Dias 
Manoel Castro 
Mussa Demes 
Rita Furtado 

GER 20.01 0050.5 -IDEZ/851 

PMDB 

ºPFL 

SUPLENTES 

Expedito Machado 
João Natal 
Mi 1 ton. Reis 
Nyder Barbosa 
Oswaldo Lima Filho 
Se rgio We rneck 

Alceni Guerra 
Cleonâncio Fonseca 
Gandi Jamil 
José Lins 
Orlando Bezerra 
Rubem Medina 
Sérgio Brito 



-

-

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

RESULTADO DA ELEIÇÃO 

REALIZADA EM 09/03/89. 

Presidente: Deputado' BERNARDO CABRAL 

(47 votos); (01 voto em branco) 

PrimeirG Vice-Presidente: MÁRCIA KUBTISCHEK 

(45 votos); (03 votos em branco) 

Segundo Vice-Presidente: ALOYSIO CH�VES 

(46 votos}; (02 votos em branco) 

Terceiro Vice-Presidente: ADOLFO DE OLIVEIRA 

(33 votos); (02 votos em branco) 

GEA 20 01 0050 s -toE:uus1 



C A M 'A R A O O S D E P U T A D O S 

COMLSSÃO DE RELAÇÕES EXTEílIORES 

TI':'ULARES 
-;·----

AFRÍSIO VIEIRA LIMA 
AfJ'l'ÔNIO MAR! Z 
AYRTON SANOOVAL 
BERNARDO CABRAL 
BOSCO FRANÇA 
DASO COUlBílA 
DÉLIO BRAZ 
DJENAL GONÇALVES 
HAROLDÓ SABÓIA 
JOSÉ ULISSES 
LUIZ SOYER 
LUIZ VIANA NETO 
MARCELO CORDEIRO 
f.lP.RC IA KUElI'SCHEK 
MATTOS LEÃO 
MAURÍLIO FERREIRA LIMA 
MAURÍCIO FRUET 
MELO, FREIRE 
i1AP'1HTALI ALVES DE SOUZA 

� -

ULISSES GUIMARAES 
WALf.lOR OE LUCA 

.:..LOYSIO CH . .;VES 

J.JJTÓIJ IO UENO 
�ilOC VIEIRA 

FR..:.J'JCISCO BENJAMIM 
JESUS TAJRA 
LE�R LOi-1-\NTO 
osc.-:.R CORREA 

OSV,ALDO COELHO 
PAU.LO PIMENTEL 
RUSEM MEDINA

SAR!"!EY FILHO 

GER 20 01.0050.5 -IOEZ/851 

P M O B 

F L 

SUPLENTES 

ANTÔNIO GASPAR 
FERNANDO GASPARIAN 
OOXÁ.'\'GnXO'.A:.OO� xo:,�� 
GENÉSIO DE BARROS 
HÉLIO DUQUE 
HÉLIO ROSAS 
ISMAEL WANDERLEY 

• • 

JORGE MEDAUAR 
JORGE VIANNA 
LEOPOLDO SOUZA 

-

LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
MARCOS LIMA 
MATHEUS IENSEN 
MAURO SAMPAIO 
MICHEL TEMER 
RAUL BELÉM 
ROSÁRIO CONGRO NETO 
RUBEM ·BRANQUINHO 
SANTINHO FURTADO 
THEODORO MENDES 

ARNALDO PRIETO 
AIRTON CORDEIRO 

ERALDO THJOCO 
FAUSTO ROCHA 
JOSt CAMARGO 
LEVY DIAS 
MI:SSIAS·GOÉS 

NEY LOPES 

PAES LANDIM 

RICARDO IZAR 

-



-

TITULARES 

Bece·Azize 

Egídio ferreira Lima 

Jaime Santana 

Moema São Thiago 

Adylson Motta 
francisco Dióge11es 

Mello Reis 

t-Jll..:.:s ur'y 1·1U: le l' 
eoc.:1yuvc:1 <'unha 

Jos.; 1-ldur•:cio 

Cal'rel l3enevid�s 

Ervin Bonkoski 

João de Deus 

Benedita da Silva 

Virgílio Guimõraes 

,czan de Castro 

.-.dolfo de Oliveira 

Eduardo Bomfim 

Fernando Santana* 

EXTERIORES 

PSD0 

PDS 

PDT 

PT 

PDC 

PL 

- PC do B

PCB • 

PSB 
Domingos Leonelli 

Verificar ATO OA MESA NQ 113/89. 

SUPLENTES 

Hermes Zaneti 

Maria de Lourdes 

Sigmaringa Seixas 

Virgildásio de Senna 

Artenir \S:erner 

Ary Valadão 

Cunha Bueno 

Doutel de Andrade 

José Egreja 
Osvaldo Sobrinho 

SÓlon Borges dos Reis 

José Genoíno 

Roberto Dalestra 

Marcos Formiga 

Aldo Arantes 

Augusto Carvalno* 



DOS DEPUTADOS 

DE TRANSPORTES 

TITULARES 

ALEXANDRE PUZYNA 
CARLOS BENEVIQES 
DALTON CANABRAVA 
DENISAR ARNEIRO 
MANOEL RIBEIRO 
MAURO MIRANDA 
MAX ROSENMANN 
PAULO ROBERTO MATOS 

- PAULO MINCARONE
ROBERTO VITAL
RUBEM BRANQUINHO
SÉRGIO HERNECK

-

ALZIRO GOMES 
ÉZIO FERREIRA 
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
JÚLIO CAMPOS 
LUIS MARQUES 
SIMÃO SESSIM 
STÉLIO DIAS 

GER 20.01,0050.5 -IDEZ/851 

P M D B 

P F L 

-- --· -

SUPLENTES 

ARNALDO MORAES 
CHAGAS NETO 
DEL BOSCO AMARAL 
ELIEL RODRIGUES 

. \ 

FLÁVIO PALMIER DA :VEIGA 
ITURIVAL NASCIMENTO 
JOSÉ GERALDO 
JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA 
LUIZ LEAL 
NAPHTALI ALVES DE. SOUZA 
ROBERTO BRANT 
ROSPIDE NETTO 

AIRTON CORDEIRO 
COSTA FERREIRA 
GEOVANI BORGES 
LAEL VARELLA 
MANOEL CASTRO 
MAURÍCIO CAMPOS 
SAULO COELHO 

! 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

r.OMISSÃO DE TRANSPORTES 

TITULARES 

ANTÔNIO PEROSA 

LÊ::IO �ATHLER 

HAURO CAMPOS 

DARCY POZZA 
JORGE ,;RBAGE 

JOSÉ FERilACJDES 

BRANDÃO l·lOJ.JTEIRO 

JOAQUIM SUCEIIA 
MENDES BOTELHO 

ERNESTO GADELHA 

GIDEL DAHTAS 

P S D B 

P D S 

PDT 

PTB 

• Verificar ATO DA MESA N 2 113/89.

GEA 20 OI 0050.5 -10El/!J51 

SUPLENTES 

Josr CARLOS GRECCO 

SAULO QUEIROZ 

SIGMARINGA SEIXAS 

FELIPE MENDES 
TELMO KIRST 

JOSÉ MAURÍCIO 

CARREL BEIIEVIDES 
MARLUCE PitJTO 

BENEDITA DA SILVA 

JAIRO CARNEIRO 

FERNANDO SANTANA .. 

• • 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO 

TITUL.-\x2S 

. .:..Kt-.;ALDO MORAES 
bi:R�IARDO CABRAL 
c . .;RLOS \i r:JAGRE 
HARLAt� GADELHA 
Hf LI::> !·!/-J!E�ES 
Jo;:.o iL.\TAL 

eroRGt MED . .:..UAR 
JOSf DUTRr. 
JO�f: T.-\Vr\RES 
LtOPOLDO :ouzA

!·E1!DES RI=.EIRO
MICHI:L TEMER
!i�LSOlJ JOBIM
ill LSO!J GI SSON
OSVALDO M . .:..CEDO
?AULO M:\Cr.RINI
PLÍIIIO :-tr'.RTINS 
REIJATO VI!-.!IHA 

. e:�SÁRIO 
e: 

C�ll�RO
�r..RGIO .. P •• Dn 
THC:ODORO >lEl!DES 

ALOYSIO CHAVES
COSTP. FERRI:IRA
DIONÍSIO HAGE 
ELit:ZER MOREIRA 
EVALDO GOllÇALVES 
FR!-.NCISCO BENJAMIM 
JAIRO CAR!IEIRO 
MESSIAS GÓIS 
MEY LOPES 
OSCP.R CORRÊA 
PAC:S LAIIDIM

P M D B 

SUPLENTES 

Atcro NEVES 
AFRÍSIO VIEIRA LIMA
ALUÍZIO CAMPOS
ANTONIO MARIZ 
ASDRUBAL BENTES 
FRAtJC!SCO SALES 
GENEBALDO CORREIA 
GONZAGA PATRIOTA 
JOSf: MELO 
JOVANI MASI:II 
LfLIO SOUZA 
MAURÍCIO !lr.SSi.:i<. 
NESTOR DUARTE 
RAHIUNDO BCZERR:\ 
UBIRATAN AGUitl.R 
WAGUER LAGO 

AIRTON CORDEIRO 
ALCIDES LIMA 
BENITO GAMA 
ENOC VIEIRA 
JOSt THOMAS NONÕ 
JESUS TAJRA
JESUALDO CAVALCANTI 
MENDES THAME 
IJARCISO MDIDES 
SARNEY FILHO 

1 •



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E·REDAÇÃO 
' 

' 

, 

TI'fULARES 

Art:ur da Távola 
Juarez Marques Batista 
Sigmaringa Seixas 
Vilson Souza 

BONIFÁCIO DE AHDRADA _ 
GERSON PERES 
IBRAHIM ABI-ACKEL 

DOUTEL OE ANDRADE 
BRANDÃO MONTEIRO 
MIRO TEIXEIRA 

BENEDITO MONTEIRO 
HOR.Í..C IO FERRAZ 
ROBERTO TORRES 

JOSI:: GENOINO 

VIRGILIO GUIMARÃES 

JOSI:: MARIA EYMAEL 

MARCOS FORMIGA 

ALDO ARANTES 

G ER 70 01 0050.5 · (DEZ/84I 

_ PSDB 

PDS 

PDT 

PT 

PDC 

PL 

PC DO B 

SUPLENTES 

Beth Azize 
Egidio Ferreira Lima 
Jorge Hage 
Vicente Bogo 

P.DYLSON MOTTA 
JORGE ARBAGE 
JOSÉ LUIZ MAIA 

LYSÂNEAS MACIEL 

ERVIN BONKOSKI 
ROBERTO JEFFERSON 
RODRIGUES PALMA 

ERNESTO GRADEI.LA 

-

-

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

ADOLFO OLIVEIRA 

EDUARDO BONFIM 



. ' 
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, : , �-� 1 C A M A R A O O S D E P U T A O O S
'·, ··,, ll.Yl .�-r Y 

--�'i� 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

TITULARES SUPLENTES 

PSB 

-JOÃO HERRMANN

PCB * 

ROBERfO FREIRE • FERNANDO SANTANA � 

-

w Verificar ATO DA MESA N2 113/89. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

' 
.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÃTICA 

TITULARES 

ANTOJSIO BRITTO 

ANT01JIO GASPAR 

õETE MENDES 

C:LIEL kODRIGUC::S 

FRAHÇA TEIXEIRA 

FRAt�CISCO PINTO 

HÉLIO COSTA 

HEi!RIQUE EDUARDO ALVES 

JOSÉ CARLOS MARTIIIEZ 

JOSÉ COSTA - \
., 

V\ u. 

JCSÉ ULISSES 

LUIZ LEAL 

MAUR!CIO FRUET.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA 

MATHEUS IEtJSE!I 

MENDES RIBEIRO 

e N I LSO SGUAREZ I 

OlW FRE CORREA 

RONALDO CARVALHO 

ROSARIO CONGRO llE.TO 

TIDEI DE LIMA 

ÃNGELC MAGALHÃES 
e, 

• 

AROLDE DE OLIVEIRA 3 - v, u

ÁTILA LIRA 

ELII::ZER MOREIRA 

ERALDO TRINDADE 

FRANCISCO COEuHO 

JOSf; CAMARGO 

JOSf: JORGE 

PAULO MARQUES 

PAULO PIMENTEL 

- P M D B

P F L 

SUPLENTES 

AIRTON SANDOVAL 

FRANCISCO AMARAL 

JOACI GOÉS

JORGE LEITE 

MÁRCIA KUBTSCHEK 

OSMUNDO REEOUÇAS

RALPH BIASI 

RENATO JOHNSSOi� 

RITA CAMATA 
SA!�TOS i�EVES 

ALYSSON PAULINELLI 

CHRISTOVA� CHIARARDIA 

�RICO PEGORARO 

EUNICE MICHILES 

JALLES FONTOURA 

JESOALl J CAVALCANTI 

JOLIO CAMPOS 

NARCISO MENDES 

RITA FURTADO 

SADIE f!AUACHE 



. .

C A M;A R A O O S O E P U T A O O S 

COMr_'.Ss.:a:o or: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORM/'..TICA 

TITQLARES 

\ 
. 

�RI STIIJA TAV n,�ES. 

KOYU IHA 

�OBSON MARINHO 

ARNOLD FIORAVANTE 
DELFIM NETO 
GERSON PERES 

. 
. 

LYSÂNEAS MACIEL 
LUIZ SALOMÃO 
FERNANDO LYRA 

ERVIN BONKOSKI 
JOSÉ ELIAS 
ROBERTO JEFFERSON 

FLORESTAN FERNANDES 
CUMERCINDO MILHOMEM 

P S D B 

PDS 

PDT 

PTB 

PDC 

.EDUARDO SIQU�IRA CAMPOS 

1 
1, 

ALVARO VALLE 

1 
' 

'.EDUARDO 60NFIM 

C � VI 4.

JOSÉ CARLOS SABÓIA 

PL 

PC DO B 

PSB 

SUPLENTES 

�--:uro<X�X�X 

Josr CARLOS GRECCO 

NELTON FRIEDRICH 
MOEMA SÃO THIAGO 

DARCY POZZA 
FRANCISCO DIÓGENES 
SALIM CURIATTI 

CARLOS ALBERTO CAÓ 
MIRO TEIXEIRA 
CARLOS CARDINAL 

CARREL BENEVIDES 
GASTONE RIGHI 
FÉRES NÃDER 

SOTERO CUNHA 

FLÁVIO ROCHA 

LÍDICE DA MATA 

' . 
._, 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

t.- .. --... -

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

TITULARES 

Afrisio Vieira Lima 
Agassiz Almeida 
Antonio Gaspar 
Bezerra de Melo 
Bete Mendes 

ºJ Celso Dourado �)- -<C;..2·

Chagas Neto 
Fausto FPrnandes 
Flávio Palmier da Veiga 
Hélio Rosas 
Joaquim Haickel 
José Freire Júnior 
José Maranhão 
Maguito Vilela 
Mircia Kubitschek 
Márcio Braga 
Maria Lúcia 
Mauro Sampaio 
Renato Bernardi 
Sérgio Spada 
Ubiratan Aguiar ,P/\L ,.., ·,

Agripino Lima 
Átila Lira 
Cleonâncio Fonseca 
Costa Ferreira 
Eraldo T inoco 
Evaldo Gonçalves 
Jesualdo Cavalcanti 
José Queiroz 
Luiz Marques 
Osvaldo Coelho 
Pedro Canedo 

GER 20.010050 5 -(Dfí"fl51 

PFL 

PMDB 

SUPLENTES 

Amílcar Moreira 
Borges da Silveira 
Daso Coimbra 
Djenal Gonçalves 
Francisco Pinto 

'·. 

Henriqu� Eduardo Alv�s 
José. Carlos Martinez1 
José da Conceição 
Manoel Ribeiro 
Mário Bouchardet 
Mauro Miranda 
Plínio Martins 
Roberto Vital 

Alceni Guerra 
Alysson Paulinelli 
Ângelo Magalhães 
Érico Pegoraro 
Lauro Maia 
Manoel Castro 
�ey Lopes 
Orlando Pacheco 
Rita Furt?do 
Sandra Cavalcanti 
Sarney Filho 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

TITULARES 

PSDB 

Caio Pompeu 
Hermes Zane ti , Q_,, J 

Jorge Hage - c!2 � l}.,t,�- 1 �
Octávio Elísio 

Arnold Fioravante 
Artenir \\lerner 
Eurico Ribeiro 

�bt i.x3 xN � �uni: x0 
Márcia Cibilis 
Nelson Aguiar 
Tadeu França 

Fábio Raunheitti 
Osvaldo Sobrinho 
SÓlon Borges dos 

PDS 

PDT 

PT 
-

� 
Florestan Fernandes • 3i Vi<92.--\�· 
Paulo Delgado 

PDC 

Milton Bárbosa 

PL 

Álvaro Válle 

PC DO B 
; 

LÍdice da· Mata 

PSB 

,i 
João Herrmann 

SUPLENTES 

Artur da Távola 
Moema são Thiago 
Paulo Silva 
Robson Marinho· 

Adylson Motta 
Aécio de Borba 
José Luiz Maia 

Fernando Lyra 
Floriceno Paixão 
Nelson Seixas 

Benedicto Monteiro 
Elias Murad 
Gastone Righi 

Gumercindo Milhomen 

Jonival .Lucas 

José Carlos Coutinho 

Edmilson Valentim 

-

e. 

/, 

' 

. 



TITULARES 

AIRTON SANDQ,VAL 
FERNANDO GASPARIAN 
FIRMO DE CASTRO· 
GENEBALDO CORREIA 
GERSOi� MARCONDES 
GUSTAVO DE FARIAS 
Hl:LIO ROSAS 

rJÁ ROD�IGUES 
JOS!': GERALDO 
MARIA LÜCIA 
MÁRIO LIMA 
lHLSO SGUAREZI 
OTTOMAR PINTO 

BENITO GAMA

JOÃO ALVES 
JÓSÉ MOURA 
JOSÉ TINOCO 
MALUL Y i4ETO 

4t!ELSON SABRÁ 
SIMÃO SESSIM 

QEA 20.01.0050 5 -lOEZt05J 

P M D B 
SUPLENTES 

CID CARVALHO 
DELIO BRAZ 
DENIZAR ARNEIRO 
HAROLDO SABÕIA 
JOÃO AGRIPINO 
JOSt CARLOS VASCONCELOS 
SAMIR ACHÔA 

ALÉRCIO DIAS 
ENOC VIEIRA 
JOSÉ LINS 
JOSÉ TEIXEIRA 
LEUR LOMANTO 
MUSSA DEMES 
STÉLIO DIAS 

..... . 



-. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMIS.SÃO DC FISCALIZAÇÃO C CONTROLE 

ANNA MARIA RATTES 

DIRCE TUTU QUADROS 

ROSI: DE FREITAS 

JOSÉ LUIZ MAIA 
TELMO KIRST 

SERGIO CARVALHO 
CHAGAS DUARTE 

MARLUCE PINTO 
VALMIR CANPELO 

PAULO DELGADO 

SOTERO CUNHA 

ABI;GAIL FEITOSA * 

P S D B 

PDS 

PDT 

PSB * 

• Verificar ATO DA MESA N2 ll3/89· •

'.• 

GER 20 01.0050.5 -IOEZ/851 

- .
-

SUPLENTES 

FRANCISCO KUSTER

GERALDO CAMPOS 

JOSÉ GUEDES 

FELIPE MENDES 
GERSON PERES 

ARTUR Lif1J_ 'CAVALCANTE 
JOSÉ FERNANDES 

BASÍLIO VILLANI 
FARABULI�I JÚNIOR 

LUIZ GUSHIKEN 

TARZAN DE CASTRO 



---- ·-- - -

DOS DEPUTADOS 

OE DESENVOLVIMENTO URBANO, INTERIOR E ÍNDIO 

TITULARES 

Álvaro Antonio 
Ant:Ônio Brito 
Asdrubal Sentes 
Chagas Neto 
Fernando Velasco 
Firmo de Castro 
José Carlos Vasconcelos 
José Maranhão 
Luis Roberto Ponte 
Prisco Viana 
Raul Ferraz _.., zi 
Ruy Nedel 
Vingt Rosado 

Antonio Ferreira 

Christovam Chiaradia 

Etevaldo Nogueira - J.� 

Mario Assad 

Orlando Bezerra 

Ricardo Izar 

Waldeck Ornelas 

GEA 20 01.0050 5 -lDEZ/85) 

_'P 

PMDB 

'SUPLENTES 

Agassiz Almeida 
AntÔni9 de Jesus 
Francisco Carneiro 
Gabriel Guerreiro 
Gerson Marcondes 
José Outra 
Paulo Sidnei 
Ronaldo Carvalho 
Waldi'r Pugliesi 

Cleonâncio Fonseca 

Leur Lomanto 

Luiz Marques 

Manoel Castro 

Simão Sessim 

Pedro Canedo 

Ubiratan Spinelli 



�.rf\�� ·'
'i -�·

:·:,y ''f
i 

I 

�:<' '-;., o-:r, ... ,;....�.� 
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CAMlAA DOS DEPUTADOS 

J -

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INTERIOR E ÍNDIO 

TITL .... ARES 

Anna Maria Rattes 
José Carlos Grecco 
Paulo Silva 

José Luiz Maia 
Myriam Portella 

Chagas Duarte 
CHICO BUMI3ERTO 

Farabulini Júnior 
Roberto Au3usto

Lurdinha Savignon 

Jairo Azi 3� 
:':João da Mata 

Raquel Capiberibe* 

PSDB 

PDS 

PDT 

PTB 

- PDC

• Verificar ATO DA MESA N2 113/89.

':..· 

G EA 20.01.00�.5 · (OEZ/8-4) 

- . -- -----·-

SUPLENTES 

Caio Pompeu 
Fábio Feldman 
Lézio Sathler 

Carlos Virgílio 
Eurico Ribeiro 

l·<"aque l cândido_

Jayme PQJ.iarin 
Valmir Campelo 

Irma Passoni 

@_idel Dantas 
:':Milton Barbosa 

2 



c·AMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL 

., TITULARES SUPLENTES 
p M D B 

ANTÔNIO DE JESUS ALEXANDRE PUZYNA 
CELSO DOURADO ANTÔNIO CÃMARA 
DARCY DEITOS DORETO CAMPANARI 
DEL BOSCO AMARAL FAUSTO FERNANDES 
HILÁRIO BRAUN GENtSIO BERNARDINO 
ITURIVAL NASCIMENTO GERALDO BULHÕES 
IVO MAINAROI GERALDO FLEMING 

e IVO VANDERLINDE JOÃO MAIA 
JORGE VIANNA JOÃO REZEK 
JOVANI MASINI JOSt Al;J:'1ANDO 
Lf:LIO SOUZA JOSt FREIRE JÚNIOR 
MAGU.ITO V ILEI.A Jost TAVARES 
MARCOS QUEIRÕZ JOSt VIANNA 
MAURICIO NASSER L0CIA VÂNIA 

. ' 

NESTOR.DUARtt· MOISfS AVELINO 

NYDER BARBOSA ONOFRE CORRfA 

RAUL BELt:M PAULO MACARINI 

ROSA PRATA RAUL FERRAZ 

ROSPIDE NETO RENATO BERNARD! 

SANTINHO FURTADO RUY NE.DEL 
··
e WALDIR PUGLIESI StRGIO SPADA 

Alcides Lirna Antonio Ueno 
Alércio Dias ,. Assj.s Canuto 
Alysson Paulinelli Cleonâncio Fonseca 
trico Pegoraro Costa Ferreira 
Francisco Coelho Dionisio Dal-Prá 
Iberê Ferreira Gilson Hachado 
Jacy Scanagatta Humberto Souto 
Jonas Pinheiro Luis Marques 
Sérgio Brito Maurício Campos 
Ubiratan Spinelli Narciso Mendes 
Vin!cius Cansanção 

GER 20.01.0050.5 -IDEZJ85l 



CAM'ARA DOS DEPUTADOS 
•I• 

COHISSAO DE AGRICULTURA E POLfTICA RUkAL 

TITULARES 

EDMU�!DO GALO INO 

NIL'l'ON FRIEDRICH 

Sr'\ULO QUEIROZ 

VICENTE GOGO 

ADAU10 PEREIRA 
ADYLso·� MO'rTA 
vSVALDO BENDER 

N1AURY MULLER 
. "ELSON AGUIAR

CARLOS CARDINAL 

JAYME PALIARIN 
JOSÉ EGREjA 
RODRIGUES PALMA 

ANTONIO MARAGON 
JOÃO PAULO 

PAULO MOURÃO 

OSVAtDO ALMEIDA 

ALDO .ARANTES

. 

. .

• 

JOSÉ CARLOS SABÓIA 

P S D B 

PDS 

PDT 

PDC 

?C DO B 

PSB 

SUPJ.ENTES 

CRISTINA TAVARES 

DIRCE TUTU QUADROS 

JUAREZ MARQUES BATISTA 

ZIZA VALADARES 

EURICO RIBEIRO 
NELLO REIS 
TELMO KIRST 

CHICO HUMBERTO 

JOSÉ ELIAS 
OSVALDO SOBRINHO 
ROBERTO TORRES 

JOÃO DA MATA

·AFif DOMINGOS

EDMILSON-VALENTIM 

-

e 



li 

e 

TITULARES 

Antonio Câmara 
Arnaldo Martins 
Edivaldo Mota 
Exped.to Machado 
Geraldo Fleming 
Haroldo Sanford 
Ivo CersÓsimo 
Manoel Moreira 
Nyder Barbosa 
Ottomar Pinto 
Paulo Sidnei 
Renato Vianna 

Anníbal Barcellos 

Furtado 

Orlando 

Paes Landim 

Ricardo Izar 

Sadje Hauache 

GEA 20 01 0050 5 -IOEZ/851 

PMDB 

PFL 

SUPLENTES 

Domingos Juvenil 
FcU PE: Cheidde 
Fernaldo Velasco 
Joaquim Haicl<cl 
Mário de Oliveira 
Milton Lima 
Paulo Almada 
Paulo Zarzur 
Sérgio Naya

Aloysio Chaves 

Etcvaldo Nogueira 

Sergio Brito 



COMISSÃO-DE D[FESA NACIONAL 

PARA PRESIDENTE:. Deputado FURTADO LEITE 

PARA VICE-PRESIDENTE: Deputado DIONÍSIO DAL PRÃ 

Deputado ANNIBAL BARCELLOS 

Deputado OTTOMAR PINTO 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL 

TITULARES 

Euclides Scalco 
José ·Guedes 
Juarez Marques Batista 

Carlos Virgílio 
Osvaldo Bender 

césar Maia 
Sérgio Carvalho 

Farabulini Júnior 
Leonel JÚlio 

José Genoino 

Sotero Cunha 

Ademir Andrade f, 

PSDB 

PDS 

- PDT

PDC 

PSBt, 

*Verificar o Ato dá Mesa n9 113/89

SUPLENTES 

Antonio Perosa 
Geraldo Campos 
José Serra 

Ary Valadão 
Mello Reis 

Brandão Monteir.o 

Marluce Pinto 
Mendes Botelho 

) 

t 
.. 

\. 
\-. 
. ; 

Florestan Fernan�es 

·-

,; 
1' 

l 

.• 

.f 

1 
t 
! 
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;: 1k·��1-� C A M A R A O O S O E P U T A O O S 

�,l'i:"��·1, 1, 

�e}$/ COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

TITULARES 

ALOYSIO TEIXEIRA 
CARLOS VINAGRE 
JOÃO NATAL 
JOSÉ FREIRE 
LEOPOLDO BESSONE 
r-tAFno DE OLIVEIRA 
NAPHTALI ALVES DE SOUZA 

.A OSVALDO MACEDO 
.., PAULO 2ARZUR 

e 

'I'HEODORO 1-IENDES 
UBIRA'I'Afl AGUIAR 
WAGNER L.-\CO 

ALBÉRICO CORDEIRO 
HUMBERTO SOUTO 
JALLES FONTOURA 
LUIZ MARQUES 

"MENDES THAME 
MUSSA DEMES 
SADIE HAUACHE 

GE A "'l 01.0050.5 -IDEZ/85) 

P M D B 

P f L 

SUPLENTES 

ALARICO ABIB 
ÁLVARO ANTÔNIO 
FRANÇA TEIXEIRA 
RENATO VIANNA 

ANTÔNIO UENO 
ÁTILA LIRA 
ERALOO TINOCO 
IBERÊ FERREIRA 
JOFRAN FREJAT 
RICARDO FIUZA 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE SERVIÇO P06LICO 

TITULARES 

FRANCISCO KUSTER 

GERALDO CAMPOS 

PAULO SILVA 

ARTENIR WERNER 
ARY VALADÃO 

FLORICENO PAIXÃO 
MIRO TEIXEIRA 

FERES l�ADER 

SÓLON.BORGES DOS REIS 

IRMA PASSONI 

JAIRO CARNEIRO 

RAQUEL CAPIBERIBE * 

- P S D B

PDS 
�-

PDT 

PSB ·• 

* Verificar ATO DA MESA N 2 113/89 •

GER 20.01.0050.5 -IOEZ/85) 
• 

'• 

SUPLENTES 

CtLIO DE CASTRO 

GERALDO ALCKMIN FILHO 

AÉCIO DE BORBA 
JORGE ARBAGE 

CHAGAS DUARTE 

FÁBIO RAUNHEITTI 

ROBERTO AUGUSTO 

LURDINHA SAVIGNON 



TITULARES 

CCLI O DE CASTRO [ f'1L,) 
GERALDO CAMPOS l t)C

�
l�ELTON fRIEDRICH ( \�

MEL LO REIS ( I" l1) 
MYRIAM PCRTELLA ( 0}) 

CARLOS ALBERTO CAÓ ( t�) 
LYSÃNEAS MACIEL (QJ) 

MEIWES BOTELHO lS.P) 
ROBERTO AUGUSTO(�!) 

- PAULO PAI M ( l$,)

AUGUSTO CARVALHO * ( t,{:) 

p s D B

p D s 

P D T 

P T B---

PCB • 

PC do B • 

EOMILSON VALENTIM • ( R,}) 

DOMIHG')S LEONELLI :·: ( B �) 
• Verj �ar.,. ATO DA MESA N2 113/89.

SUPLENTES 

EDMurrno GALorrJo ryc) 
ROBSON MARifJHO ( �f') 
SAULO QUEIROZ [M�) 

ARNOLD FIORAVANTE ( St} 
ARY VALAOÃO ( í li) 

SÉRGIO CARVALHO(�}) 
TADEU FRANÇA lPQ) 

JOÃO DE DEUS !.:X )�S} 
OSVALDO SOBRINHO(MT) 

JOÃO 
_
PAULO("-"(,)

MANOEL DOMINGOS • ( Pl) 



TITULARES 

ALEXANDRE PUZZil�A ( �C.) 
ANTERO DE BARROS l�T) 
ANTÔIHO MARIZ ( PF!,) 
FRANCISCO /'1·\ARAL ( �,ç>) 
GERALDO FLEl-lING ( K.) 
ISMAEL WMWERLEY ( tN) 
JORGE UEQUED l f.:. �) 
JOSÉ DA COfJCEI ÇÃO ( ��) 
JOSÉ TAVARES lPQ) 
JÚLIO CC>ST IJ,;r LIJJ { r.. s)
SAJJTOS IIEVES (t"�) 
H.AROLDO SABOIAl�r) 

LÚCIA BRJ..G.; l Í 3) 
LÚCIO ALCAIJTÂ?.Af(.E) 
HUl,:SEílTO SOU'!'O . r ... � 

_' ·11 .. e MEJ:CES THrJ•!E \ _Ç) 
!JARCÍSO t·�E!lD:::.S l µ:,
OSMAR LEITÃO (tS)
VICTOR TROVÃO r.-c._j

( 

P M D B 

SUPLENTES 

ALOYSIO TEIXEIRA (�JJ 
BEZERRA DE MELLO (cr)
EDVALDO MOTA ( P 3) 
HAROLDO SANFORD(LE) 
MÁRIO LIMA ( 'M) 
NILSON GIBSON ( IYc:l

ÁT!LA LIRA lPl)
ENOC VIEIRA (l"ll�) 
EUNICE MICHlLESIA�) 
flICARDO FIUZA l �) 
WALDECK ORNELAS U'l·)

> 

.. 

e 



PARTIDO 

"''-'08 

., 

: 

.

-

PF'L 

CONGRESSO NACIONAL 

Comüsão Mista de Orçamc-nto 

I' 

03.1:?.88 

Presidente: Deputado CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Vice--Presidente: Deputado CÉSAR MAIA ( PDT / RJ) 

Relator : Senador A.LMIR GADRIEL ( PMDH/PJ\ 

T X T O L A R E S 

PARLAMENTAR 

AL'IIR GABRIEL 

CID CARVALHO 

DENISAR ARNEIRO 

DÉLIO BRA7. 

GENEBALDO CORREIA 

IS�1AEL· WANDERLEY 

ISRAEL PDlHEIRO FILH'O 

JOÃO 1'.GRI PINO 

JOÃO CAL.-.lON 

JOÃO CARLOS B.l\CELAR 
. . 

JOSÉ CARLOS V ASCONC'ELLOS 

JOSÉ �!ARANHÃO 

LEOPOLDO PERES 

MARCOS QUEIROZ 

MAURO SAMPAIO 

MAX ROSDJMANN 

MENDES CANALE 

NILSON GIBSON 

NYOER BARBOSA 

RAIMUNDO LIRA 

RUY BACELAR 

SANTINHO FURTADO 

SEVERO GOMES 

UBIRATAN AGUIAR 

WAGNER LAGO 

WALMOR DE LUCA 

ÁLVARO PACHECO 

ANNIBAL BARCELLOS 

lE:STADO 

- SF PA 

- CD MA 

- CD RJ 

- CD GO 

- CD BA 

- CD RN 

- CD MG 

- CD PB 

- SF ES 

- CD BA 

- CD PE 

PB 

AM 

PE 

CE 

PR 

MS 

- CD PE 

- CD ES 

- SF PB 

- SF BA 

- CD PR 

- SF SP 

- CD CE 

CD MA 

- CD se 

SF PI 

- CD AP 

* Gabinete localizado no Anexo III

GABINETE 

42 

710 

532 

962 

204 

478* 

241 

412 

22 

827 

915 

;2 3 6 

26 

458 

356 

758 

45 

410 

213 

12 

05 

819 

Ed. Princ. 

505 

802 

818 

3 6 

301 

TELEFONE 

211-31-15/-16

223-7148

224-9719

223--f498

223-8643

225-464-9

226-3ó31

226-7922

211-315-l/56

226-3917

226-5712

223-0643

211-3108/0S

223-0098

223-02-lS

223-9328

211--l3-l6/-l7 

223-9893

223-4095

211-3200/01

211-3160/62

223-3098

211-3215/16

223-4843

22-l-4'193 

226-6272

211-3085/86

223-5843

GEA 20 01 COSO 5 -ISET/851 



PARTIDO 

PFL 

PSDB 

PDS 

PTB 

PDT 

PT 

PDC 

PL 

PSB/PCdoB 

cor-;cRESSO NACION AL

Comi.uio Muta de Orçamento

PARLAMENTAR 

ANTÔNIO FERREIRA 

ARNALDO PRIETO 

ERALDO TINOCO 

- CD 

- CD 

- CD

FURTADO LEITE - CD
JOÃO ALVES - CD

JOÃO MACHADO ROLLE�BERG - CD

JOÃO MENEZES

JOFRAN FREJAT

ODACIR SOARES 

PAES LANDIM 

SIMÃO SESSIM 

CHAGAS RODRIGUES 

JOSÉ RICHA 
JOSÉ SERRA 

- SF

CD 

- SF 

- CD 

- CD

- SF
- SF

- CD
MARIA DE LOURDES ABADIA - GD

SAULO QUEIROZ - CD

ZIZA VALADARES CD
DARCY POZZA

FELIPE MENDES

JORGE ARBAGE 

JOÃO CASTELO 

FÁBIO RAUNHEITTI 

FÉRES NA.DER 

- CD

- SF

- CD

- CD
LOURE�BERG �UNES ROCHA" - SF

ADHE:-iAR DE BARROS FI·LHO - CD 

CÉSAR MAIA - CD 
MAURÍCIO CORRtA - SF 

PL1NIO ARRUDA SAMPAIO 

IRM.A PASSONI 

SIQUEIRA CAMPOS 

.JOSÉ LUIZ DE s.( 

ABIGAIL FEITOSA 

- CD

- co

- co

- co

- CD

ESTADO 

AL 

RS 

BA 

CE 

BA 

SE 

PA 

DF 

RO 

PI 

RJ 

PI 

PR 

SP 

OF 

MS 

MG 

RS 

PI 

PA 

MA 

RJ 

RJ 

MT 

SP 

RJ 

OF 

SP 

SP 

GO 

RJ 

BA 

.-Gàblnetes localizados no Anexo III

GABINETE 

632 

820 

310 

406 

630 

903 

43 

3 21 

31 

560 

709 

17 

49 

407 
223 

362 

243 
530 

344 

534 
07 

628 
813 

30 

526 

521 
·14

627 

237 

309

276* 

507 

2 

TELEFONE 

223-8248

223-3565

225-1765

223-1743

223-0498

223-0148

211-3064/65

226-2192

211-32181-J

223-9484

223-8348

223-6395
224-2892

223-9589

223-2890
223-6498
223-2993

223-96•

211-31)-. 1 

223-5593

223-6548

223-5298

223-2340

211-3127/28

123-4695

223-4845

223-8598

225-3120 

223-2643



PARTIDO 

PMDB 

PFL 

PSDB 

os 

4,PTB 

POT 

PT 

CONGRESSO NACION:\.L 

Comissão Mi.sta de Orç,unento 

s o e L E • T E s 

PARLAMENTAR ESTADO GABINETE 

HAROLDO SA.BÓIA - CD MA 660 

!RAJÁ RODRIGUES - CD RS 804 

LÉLIO SOUZA - CD RS 638 

LUIZ. VIA:-SNA NETO - CD BA 913 

MÁRCIO LACERDA - SF MT 46 

MEIRA FILHO - SF DF 39 

NELSON WEOEKIN - SF se 41 

RAUL BELÉM - CD MG 206 

RENATO VTANNA - CD se 639 

GE OVANI BORGES - CD AP 731 

JOÃO LOBO - SF PI 15 

JOSt CA.MARGO - CD SP 834 

RUBEM MEDINA RJ 610 

SERGIO BRITO 248 

ANNA MARIA RATTES 724 

POMPEU OE SOUZA DF 21 

TELMO KlRST RS 424 

AM 730 

LUIZ SALOM�O - CD RJ 733 

LUIZ Gl.iSHIKE, - CD SP 374 

Secretária: Hilda de Sena Correa Wiederh cker 

Endereço : Anexo II-- câmara dos Deputa,•1 · 

Sala 20 

Fones 

Assessoria 

: 213-6938 (Secretaria) 

224-8669
213-6937
213-6943
213-6941
213-6942

(Presidente) 

(lt Vice-Presidente) 
(Relator-Geral) 

Dr. Luia Vasconcelos (CD) 
213-6682

Or.Joeé Carlos Alvee doe Santos (SF)

3 

TELEFONE 

223-6693

223-5095

226-318-1

223-7395

211-3029/30

211-3221/22

211-3152/53

223-389)

223-3693

211-3055/56

223-2315

226-2937

226-3719

223-5893

211-4229/30

223-3198

223-3545

22-1-2569 

224-9717

• Gabinete localizado no Anexo III 223-3381/211-3318



T8LEX Nf..:. U 24 /8� 

CONSTITUINTE: lNFOk��TlVO INEtiC A�O 11 BiASILIA, 21.03.es 

1. FORHACAO DAS CCOMISSOBS

NR.001 

APOS o PEKICDO DE RECESSO. o cm:Gl\ES so RETOMA SUAS ATIVIDADES.
1• COM A FOKl-lACAO DAS COMISSOES NA CAMARA DOS DEPUTADOS, O INESC RETO

MA A EDICAO DE SEU BOLETH-í, EM CARATER QUINZENAL OU EDICOES EXTRA
ORDINARIAS, COM O OBJETIVO DE TRANSMITIR AAS ENTIDADES OS ACONTECI
MENTOS E DISCUSSOES DE MAIOR RELEVANCIA PAKA O MOVIMENTO POPULAR. 

-

AO TERMINO DA CONSTITUINTE ESPERAVA-SE QUE A FORMACAO DAS 
1 CCMISSOES PERMANENTES RESPEITASSE A SISTEMATICA DO PROCESSO CONS-

'IITUINTE, QUE DEMONSTROU SER ESSENCIALMEI\TE DEMOCRATICO NO SEU 
FUNCIOI;AMENTO. NA CAMARA DOS DEPUTADOS, AO CONTRARIO DO QUE SE ES
PERAVA, O ÇUE SE DEU F'OI UtJ. LOTEAMENTO DE CARGOS, OBEDECENDO A 
INTERESSES DOS PARTIDOS MAJCRITARIOS COM INTUITO DE FAVORECER SUAS 
ALAS CONSERVADORAS. ESSA COMPOSICAO PROVISORIA DAS COMISSOES PRE-
JUDICOU, EM MUITO , OS PEQUENOS PARTIDOS OU GRUPOS PROGRESSISTAS 
MAIS CONSEQUENTES E AFINADOS COM OS INTERESSES POPULARES., ENQUANTO 
ISSO, O SENADO FEDERAL AGUARDA DEFINICAO DO REGIMENTO INTERNC PARA 
A FORMACAO DE SUAS COMISSOES PERMANENTES. 

EH IMPORTANTE DESTACAR O PODER QUE AS COMISSOES PASSAKAO A TER 
l,A NOVA CONJUNTURA POLITICA BRASILEIRA. DE ACOFJ)O CCM A CONSTITUI
CAC, AS CC�ISSCES TERAO A COMPETENCIA DE ''DISCUTIR E APROVAR PRO
JETOS DE LEI QUE DISPENSAR, NA FORMA DO REGIMENTO, A COMPETENCIA DO 
FLENARIC, SALVO SE HOUVER RECURSO DE UM DECIMO tos MEMBROS DA CA
SA'' (ARTIGO 58 FARAGRAFO 2.), OU SEJA, DE ACORDO COM AS NOVAS PRER
ROGATIVAS DO CONGRESSO, UMA COMISSAO COM MAIORIA SIMPLES TEM O PO
DER DE APROVAR CU NAO PROJETOS QUE IRAO DIRETAMENTE PARA SANCAO PREE
SIDENCIAL. POR ESSA RAZAO, A t1.ANOBRA NA COMPOSICAO E FORMAÇAO DAS CO
�ISSOES RESPONDE A DUAS QUESTOES: 1) A FISIOLOGIA NA DISTRIBUICAO DE 

- CARGOS CHAVES E., 2) A QUESTAO POLITICA E IDEOLOGICA, DIFICULTANDO
C TRAMITE DE PROFOSTAS DO MOVIMENTO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO.
OBS.: EH IMPCETAhTE AS El�TIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ESTAREM ATENTAS
AO UNICO RECURSO PAEA MODIFICAR ALGUM PROJETO APROVADO NAS COMISSOES
PERMAtiEllTE QUE SEJA COl�TRARIA AOS II\TERESSES POPULARES. PARA TANTO ,
OS PARTIDOS PROGRESSISTAS TERAO QUE CONTAR COM ?G ASSI�ATURAS DE
PAiLAMENTARES PARA QUE O PROJETO APROVADO SEJA RE�ETIDO AO PLENARIC,
OU SEJA, ''UM DECIMO DOS MEMBROS DA CASA''•

POR isso, TODAS AS ATENCOES NO cct.c1.s�sc ,:.-'.C1,.:1..\L -�" ·. V: e ... , :- .. -
�A A DISCUSSAO E APROVAÇAO DO REGIMENTO INTERNO, POIS, EH KESTE QUE
ESTARAO DEFINIDAS AS REGRAS DO JOGO DO PkOCESSO LEGISLATIVO E FORMA
CAO DAS CCHISSOES PERNAHEN'I'ES DAS DUAS CASAS. ESTAll PREVISTO A APRC
VACAO CO R.I. ATEH O DIA 17 DE ABRIL. ATEH LAH, AS COMISSOES DA CA
l-'.ARA DOS DEPUTADOS ESTARAO FUNCIONANDO EM CARATER PROVISORIO, DE
ACORDO CCM CS SEGUINTES TE��S:
U 1. AGIUCUL'IURA E POLITICA RU�AL. , O 2. CIBNCIA, TECNOLOGIA, COMUN I
CAÇAO E INFCRMATICA., 03. CONSTI'IUICAO, JUSTIÇA E REDACAO., u4. DEF'E
SA DO CCNSUMIDOR E MEIO AMBIENTE., 05. DEFESA NACIONAL., 06. DESEN
VGLVIKENTO URBANC , INTERIOR E INDIO., 07. ECONOMIA, INDUST�IA E



COMt:;[,:CJO., �e. C:1.JUCACAO, CUL'l'Uf\A, 1::SPOh't'c: 1:.: ·ru1HSMO., LI�. FHIAN(.;AS., /;)
1Ll. FISCALJZACAO E CONTROLE., 11. MIN.AS E ENERGIA., 12. 1'.t::LAÇOJ:;S t9 
EXTERI01ES., 13. SAUDE/PREVID8NC1A E ASSIST8NCIA SOCIAL., 14. SER- I 

VIÇOS PUBLICOS., 15. TRABALHC., 16. TRANSPORTES. 

DE ACORDO CCM O PROJETO DE RESOLUCAO QUE DISPOE SOBKE C R.I.DA 

CAMARA DCS DEPUTADOS, SERAO AS SEGUIN'T8S AS PROVAVEIS COMISSOES PER

HANEKTES; 

01. ADMINISTRA(.;AO E SE!x.VICO PUBLICO CIVIL

02. ASSUNTOS URBANOS, REGIONAIS E DO MEIO AMBIENTE., U3. COMUNICACAO

E INFORMATICA., 04. CONSTITUICAC E JUSTIÇA., 05. ÓEFESA NACIONAL.,

06. ECONOMIA., ú7. EDUCACA.O, CIENCIA \E CULTURA., 08. FAl•:ILIA,

MULHER E MINO�IAS., 09. FINAKCAS PUBLICAS E TRIBUTACAO., 10. MINAS

E ENERGIA., 11. POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA., 12. RELACOES EXTE

RIORES. , 13. RELACOES DO TRABALHO. , 1 ,q. SEGURIDADE SOCIAL. ,

15.VIACAO E TRANSPORTE., 16. REDAÇAO.

O QUE PODEMOS OBSERVAR NESSE PROCESSO DE FORMAÇAO DAS COMlSSOES 

EH UM APARENTE TUMULTO DE CARTAS MARCADAS COM O PROPOSITO DE ATENDER 

OS INTERESSES CONSERVADORES. EH IMPORTANTE NOTAR QUE ESTAMOS A UM 

ANO DE ELEICAO PRESIDENCIAL, FATO EM SI QUE PREJUDICARAH OS ENCAMI

�HAMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO, OU SEJA, COM A FORMACAO DAS CO

MISSOES FEKMANENTES APENAS NO FINAL Dg ABRIL, O SEU FUNCIOl\AMENTO 

EFE'IIVO SER.AH DE 2 1".ESES, POIS El� JULHO HAVERAH O RECESSO PARLAflEN

TAR E E}l AGOSTO ESTARAH DEFLAGRADO O J?ROCESSO ELEITORAL • 

.. SEGUE POR CCRKEIO A RELACAO DOS MEt-ll3ROS DAS COMISSOES PCRMANENTES , 

VALIDA ATEH DIA 17.04.89. 

-

2. QUESTAO INDIGENA

CCM A A OPCAO DE FORMAR PROVISOJRIAMENTE AS 

CCMISSOES TECNICAS NA CAf1.ARA, OS INDIOS FORAM INCORPORADOS AA COMIS

SAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I�TERIOR. A COMPOSICAO DESTA ''CONIS

SAO PROVISORIA'' EH EXTREMAMENTE NOCIVA, POR TER UM GRUPO PARLAMENT.,;1'. 

MAJCRITARIO COl,TltARIO AOS n;TERES SES lNDIGENAS. 

NA NOVA PkOPOSTA DA MESA, A COHISSAO PERMANENTE SERAH A DA ''FA

MILIA, MULHER E MINCRIAS'', QUE PROVOCAli:AH UMA MUDANÇA NA SUA COMPO

SICAO E, POR ISSO, PODERAH MELHORAR O DESEMPENHO DAS LUTAS INDIGE

NAS NA GAMARA. CS ':'EMAS QUE SERAO TRA'.rADOS NESTA COMISSAO SAO: 

A) MATEl\lAS RELATIVAS AA FAMILIA, AA MULHER, AA CRIANCA, AO ADOLESCEtr

"TE, AO IDOSO E AO EXCEPCIONAL OU DEFICIENTE FISICO., 

B) DIREITO DA FAMILIA E DO MENOR.,

C) ASSUNTOS REFERENTES AAS MINORIAS E'.rNICAS E SOCIAIS, ESPECIALMENTE

OS SILVICCLAS, AS COMUNIDADES INDIGENAS E REGIME DE TERMS Tr<.ADICIO

tlALMENTE OCUPADAS PELOS INDIOS. , 

D) PRESERVACAO E PROTEÇAO DAS CULTURAS POPULARES E ETNICAS DO PAIS.

3. DIREITOS HUMANCS

COM RELACAO AO TEMA DOS DIREITOS HUMAHOS, TAO PROPALADO DURANTE O 

C PRCCESSO CONSTITUINTE, O QUE OBSERVAMOS AGOkA EH UM TOTAL DESCASO 

-



' 

-

POR PARTE DOS PAR'l' IüOS HAJ OI, l'J AldOS • COMO O PMDU 8 PF'L, l ES'rA SEGUN- {.s) 
DA ETAPA DE ELAUCRACAO DAS L8 IS COMPLEME:ITARGG C Ol· f) n:.A I l/\:=l. 

,-1.c 1)U!' C-!•:1:-:!,.�r i) e:· �--·:1•11It.,1.c c·:ir,,1111p. �1:·,c �cu·t:r: 1r r11.-

!·���ACAO DA NOVA CARTA, EN OUTUDRO PASSADO, HOJE FORAH REJEITADAS

QUAISQUER PROPOSTAS DE fOR��ÇAO DE UMA COMISSAO üA CIDADANIA. APESAt 

DOS ESFOtCOS FEITOS PELCS PARTIDOS �AIS CONSEQUENTES, COMO O PT,PDT, 

PSB E OS PC'S, PFWPCNDO A FORMACAO DE UMA COMISSAO PARA DETALHAR DE 

MANEIRA PIUORITARIA AS CONQUISTAS NO CAMPO DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS, TANTO AS ATUAIS COMISSOES PROVISORIAS DA CAt-'.ARA QUANTO 

A PROPOSTA APRESEN'I'ADA PELA MESA HAO CONTEMPLAM, DE MODO SATISFATO

RIO, OS INTERESSES DO CIDADAO. 

A CONSEQUENCIA PRATICA EH QUE OS TEMAS AFETOS AOS DI�EITCS 

HUl"J,.HOS SERAO DISCUTIDOS DE FORt.J.A DILUIDA NAS DIVERSAS COMISSOES QUE 

NAO TEM COMO TEMA FUNDAMENTAL A DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUV.ANOS. EXE�tPLO DISSO EH A DISCUSSAO E APROVACAO DA QUESTAO DA PRES

TACAO DE SEKVICO ALTERNATIVO AAS FORCAS AKMADAS QUE SER.AH OBJETO DE 

ANALISE DA CCMISSAO DA DEFESA NACIONAL, ONDE O PESO DOS MILITARES EH 

OBVIAMEUTE MAIOR E CNDE AS OPOSICOES CONTAM APENAS COI-'. G PARLA�EN

TARES SEM A PARTICIPACAO DOS PC'S. 

OU'TR.A CC�ISSAO DE MAXIM.A IMPCRTANCIA PARA O ENCAEINHAMENTO DE 

QUESTOES RELATIVAS AA SOLIDARIEDADE INTERNACICl:AL COM on POVOS IRMAOS 

Eli A DA KELACOES EXTEI�IORES QUE, POR MANOBRA DO LlDER DO PMDB NA CA

t.-:At.A, DEPUTADO IBSEN PINHEIRO, EXCLUIU DA VICE-PRESIDENCIA O DEPU

TADO DOMII\GOS LEONELLI, NUHA ATITUDE EXPLICITA DE ALIJAR DA REFERIDA 

COMISSAO PARLANENTARES COMFKOMETIDOS COM OS INTERESSES DO MOVIl-:ENTO 

POPULAR. 

OBS.: SERAH REALIZADO NA CANAR.A r;os DEPUTADOS, DE 07 A Li9 DE ABRIL 

DO CORRENTE, O SEMINARIO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS NA AMEIHCA 

LATINA - PAPEL E ATUACAO, PROMOVIDO PELO MNDDH E CUT, COM 

APOIO DC INESC, ENTRE OUTRAS EtJTIDADES. 

4. f<EFO:&HA AGKARIA

A COMISS.AO PERMANEl'TE l.:,A CAHARA DOS DEPUTADOS A QUCM CCt-iPETE 

A QUESTAO DA REFORMA AGRARIA, HOJE DENOMINADA ''COMISSAO DA AGRICUL-

TUftA E POLITICA RURAL' ', DEVEKAH t-'.UDAR DE NOME AO SER APROVADO O 

REGIMENTO INTERNO PARA ' 1 COMISSAO DE POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA' \ 

ESSA �UDÍ\HCA DEVE-SE A ANTECIPACAO (ATO CA HESA NR. 113/85) NA INS-

TALACAO DAS COMISSOES ANTES DA APROVAÇAO DO REGIMENTO INTERNO, QUE 

TRAZ EMBUTIDO UMA SERlE DE MODIFICACOES TANTO NA DENOHINACAO QUANTO 

NA COMPOSICAO, O QUE DEVERAH ATRASAR O SEU FUNCICNAMENTC EFETIVC. 

A ATUAL COMISSAO DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL EH COMPOSTA DE 

51 MEMBRCS(21 PHCB., 11 PFL., 04 PSDB., 03 FDS., 03 PDT., 03 PTB., 

02 PT E ü1 PDC, PL, PC DO D E PSB), SElDO ��JORITARIAMENTE CONSERVA

DOF..A. 

O SEU PRESIDENTE, DEPUTADO JOSEH EGREJA(PTB/SP), E SEUS DOIS VI

CES, DEPUTADCS RODRIGUES PALMA (PTB/MT) E JONAS PINHEIRC(PFL/MT),VC

TA&.J,,M A FAVOR DA PKOPOSTA DA UDR NA COl\STITUINTE, ENQUAl�TO O SEU 3. 

VICE, DEPUTADO NESTOR DUARTE (Pl":DB/BA), ESTAVA AUSE?\TE NO DIA DA 

VCTACAC. 

DOS 21 HEMBKCS TITULAtES DO PMDB, 11 VOTAtAI·! co� Ti<A A. PROPOSTA 



LE DE5APRCF1'IA..;Ao DA Pf\.Ol"Idl:..l)Al.lt:: Pls:OL,U'l'JVA., 1Ll CON'l'l\A A LllH'Li.-..;�c 

• ;_ l 1 :..:.!.J_._._; ,'L, jll"'\RES DO PFL, 8 VO'fARAM CONTKA A D6SAPR.C

FR1A�AO DA PRCPRIEDAD8 PROCUTIVA, 7 CONTiA A LIMITACAO DA PROPRIE

DAüE PRIVADA E CONTRA A CRIACAO DE UM FUNDO DE APOIO AA REFCRMA 

AGRARIA. 

A iJAI·;CADA 'I ITULAR DO PTB, PDS E PL VOTCU FECHADA COM A UDR, 

ENQUAlTO C FDC AUS8NTOU-SE. 

GS DEMAIS PARTIDOS(PSDB, PSB,PT, PDT E PC DO B) VOTARAM CE 

ACCRDO CCM 0$ INTERESSES DOS TRABALHADORES RURAIS. 

DOS �1 MEMBROS DA COMISSAO, 18 TITULARES SAO AGROFECUARISTAS. 

üESS8S, 8 SAO DO PMDB, 5 DC PFL, 2 DO PTD E 1 DO PDS, PL E PSDB. 

CCNFCRME C LIVRO ''A NOVA CONSTITUICAO - AVALIACAO 

üO TEXTO E PERFIL DOS CONSTITUINTES''• EDITORA REVAN, COORDENADC 

PELO INESC, 7 MEMBROS TITULARES TEM VINCULO$ ORGANICOS COM A UDR. 

UMA VEZ QUE O PMDB E O PFL, JUNTOS, REPRESENTAM A �AIORIA 

ABSCLUTA(32 MEMBROS) DA COMISSAC DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL, 

ALEF.TAt-:os AS ENTIDADES PAIZA O RI sco DA L8GISLAÇAO COMPLEMENTAR E 

ORDil\ARIA, REFERENTE AA REFORMA AGRARIA, SER CONSTANTEMENTE A:KQUIVADA 

CU REF-UTADA t:A SUA INSTANCIA INSTITUCIONAL E LEGAL. 

nmsc 

-
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� O ex-minbtro do Planejameoto. Joao 
'Paulo dos Reis Vdlo!>O, e o senador Ferpan
do Henrique Cardoso f Ileram análise prcer 
cupante do momento nacional. durante o 
programa Telemanha. <fe ontem. da .. 'l'V-

�rasilla". Ambos con.stataram a lnexl!:itên
��a de uma orlent..ic.;ao em matéria de políti

ca e-conómlco-f lnancelra e uma desorienta
_ção geral no mundo da ellle em relaçAo aos 
f ilmlntws que o Pai.s trilhará. no futuro. 

Sociólogo e tucano. Cardoso pós o <ledo na 
f erlda wclal. lembrando que o Bra::ill gasta 
:SR por cento de seu Produto Nacional Drulo 
·com $.âlárlos. verl!lcando-se alarmantes
·oi veis dlferenclals entre o mínimo e o mal!i
.-alto·que ultrapassürn a 100 vezes. Enquanto
Isso. na Inglaterra. o Produto Nacional

. Bruto reserva 70 por cento para a massa
salarial, verificando-se dlferenclul de. no
-máximo. dez vezes entre o mínimo e o mais
�lto salârio pago dentro da sociedade.
� Ambos reconhecem que o principal res
rponsa vtl pela lnquietaç�o social que che
'gou receutemente ao $CU auge e a óbvla lne-

4lft::-;têncla de uma pol1llca s,darial razoavel
pu:nle Justa. de forma "' compensar a::; 
grandes perdas que e::;táo sofrendo os tra
jrnlhadores . .Velloso anoli.i outros compo
·ne:-:tE:.$, como o alto grau de lndlvld�!llsmo
oa soc1eaaae. àe re.sto cumpüLÍ vt::i l:um a 
possa tradição de povo latino. 
" Mas logo lembra-se do exemplo de pais 
'.de cultura semelhante ti nossa. como a llà
lJa. que nestt:s ·H anos de pós-Guerra. sem 
perder o caráter anarqulco de c1pica sode
oade lllllna. soubt! dose.ir seus fatores po.slll· 

' vos e ellmlru.1r os rwg...itlvos. corno o alto in· 
divlduallsmo. para exibir atualmente a fa
ce de uma das mais sólidas economias do 

· rnuncto capitalista.
Tanto o ex-mlnlstro cto governo Geisel 

Q�anto o r)'lt�to de politko e acadêmico con
cordam quanto à existência de caldo de cul
tura wb a superf1cle da crise capaz de delo
nar verdadeira bomba sobre o fràgll e tor
tuo.so processo de democra lização que ini
ciamos nos Idos de 1974. ainda em plena vi
gência do regime ditatorial. Exi::ite uma 
�rlse financeira Que resiste aos ti mi dos re
médios í.ilé aqui empregados e há toda uma 
gama de problemas sintetizados. principal
mente. no gJganllsmo da máquina do Esta
do e na impossibilidade de seguir manten
do seus alto.s custos . 

O pior, na avaliação que fazem os dob ho
mens publicas. é a lmprevislblllctade da 
r'eruia crise brasileira. E Isso ao lado de !ra
gU quadro politlco-lnst ltucional de governo 
e parlldos extremamente fracos. Ambos 
torcem naturalmente para que cheguemos 
à eleiçJo presidencial de 15 de novembro 
Incólume::;. mas sem deixar de constatar 
um risco potencial de abalos ne�sa tortuosa 
caminhada. '-
, As vtsóes preocupante::; que têm o ex-
..,. ... •-•···--- A" t:)t.-.�.,t""""'L'\ntr. o. /"\  lirl...i,. rt,""' 
,,.,,,,aw,a.v uv Á at.4a&-...._, ....... "'.'"- - - · ·--· --

PSDB no Senado em nada diferem da avçt
llaçAo por parte do cidadt10 comum. mes
mo sem pus�Uli' os iüstrurncntos de anà115€ 
do economista e do �ióiogo. Ha gasollna 
de sobra no t�nqut p�:-ü �uc ::;� act:1ca (6!:.· 
foro 1rre�ponsa velmt!nle. 
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RELllÇÃO DOS �".lr'IGOS COll'-ll"Jl"UJOS �O OOSSIÊ 

1. Para pensar enquanto� tempo, de Herbert de Souza, Jornal do
Brasil, 07/05/8�, p.39.

2. Alerta de Betinho ecoa entre os sindicalistas, Jornal do Brasil,
09/05/89, p.13.

3. O banqueiro e o irrnio do Henfil, de Ney Lima Figueiredo, Jornal
do Brasil, 11/05/89, p.11.

4 .. A s1ndrome de Bebel, de Moacir Werneck de Castro, 
Brasil, 11/05/89, p.11. 

Jornal do 

5. O pessimismo da maioria, de Tarc1sio Holanda,
10/05/89.

Correio Braziliense, 

6. Leónidas culpa radicais de direita por atentado a bomba, Jornal
O Globo, 03/05/89 (12 página).

7. Leónidas responsabiliza direita radical,
03/05/89, p.9.

Jornal o Globo,

8. Desconhecido assume atentado e diz que é da "Falange PatriÓLica",
Jornal O GLOBO, 03/05/89.

9. Oscar Corrêa suspeita de presidenciávej s, Jornal O Globo , 03/05/89.

10. Ex�rcito investiga atentado e detecta intençio de repeti-lo,
ReJatÓrio Reservado, n2 1162, 08 a 14/05/89(12 página).
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11. Dizer basta as provocaçoes , Jornal O Estado de são Paulo, 09/03/89. 

12. Ordem do dia repudia onda de greves , Jornal do Brasil, 09/05/89, p.3

13. Militares condenam "grevismo violento", Jornal O Estado de são Paulo,
09/05/89, p .6.

14. Sarney admite "ranço" em medidas provisórias , Jornal O Estado
de são Paulo, 09/05 /89.

15. Tese selvagem - LeÔnidas ataca a tribo no Dia do Índio , Revi..s9
Veja , 26/04/89.

16. Os lndios e o general. Boletim Aconteceu, do CEDI, n2 496, 24 a
30/05/89.

17. Congresso elogia lndio e LeÔQidas agride. Boletim Aconteceu, do
CEDI, n 2 496, 24 a 30/05/89.

-
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EI.RIÇÕHS IW!mHCIPAJf S !Thll! 1988 j! SUA lllEPRncussÃO 1Y10 QXl]lJU)RO 

PAJR'l'ID.Ál!UO li:!: llfil\ JR/.E([))lf!'.tP!iOCR�".ll."I�ÇÃO lllllU\SILHIM 

1. ADVEH'l'ÊNClA lNICI.AL

O presente texto foi esc r :i to r1c.1 pr i111e ira quinzena de f � 

vcrt::iro de 198'::I. Ainda não são disponíveis, 11este 111omenLo, os dados of.i 

ciais, totalizados, do pleito tnunicipal no Brasil, através do ·rribunal 

Superior Eleitoral. 

Prefeitos e Vereadores foram eleitos e empossados, recu.r. 

sos julgados, eleições suplementares realizadas em alguns casos. Porém, 

os juízos locais e os Tribunais Regionais ainda não concluíram a· aprg 

sentação dos resultados ao TSE para que seja feita a computação 

nal. 
naciQ 

É impossível, pois, ter-se informações definitivas que 

permitam saber quantos votos e quantos eleitos de cada agremiação parti 

dária nos 4.300 municípios. 

Os exercícios sao feitos sobre dados regionalmente divul 

gados, material de imprensa e ouLros referentes, em especial, a capi

tais e grandes municípios. Informações de alguns partidos e as do Bolg 

tim n� 42 "Políticas Governamentais", do !BASE, foram consideradas. 

Por outro lado, o grande nJrnero de coligações, diferen

- tes em cada município, dificultará a avaliação do desempenho individual 

dos partidos. Em geral concorreram agrupados em alianças e somente 

possível verificar votos daquele que forneceu o candidato majoritário 

ou daqueles que tiveram candidatos eleitos em chapas proporcionais � 

vereança. Qualquer avaliação atual ou posterior ressentir-se-á desta li 

mi tação. 

2. ELEIÇÕES DE 1988

O pleito municipal de 1988 teve uma dimensão maior do 

que todos os a n ter iore s. Pela pr i111e ira vez na 11 is tór ia do Pa Ís, no mes

mo dia, todos os municípios existentes elegeram prefeitos e vereadores. 

Capitais de Estados, áreas consideradas do interesse da 

segurança nacional e estâncias hidrominerais, tiveram sua autonomia re� 

tabelecida em 1985 e nesse ano ocorreu a eleição municipal para um man

dato especial. No n1esmo ano aconteceu a primeira eleição em municípios 
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dos Territ6rios Feder&is. 

�m 1988 o pleito al>ra11�eu d totctl idade dos Municípios. 

Tanto aqueles que normal111ente elegiam prefeitos e vereadores e haviam 

realizado 1eleições em 1982, como os anteriormente citados que vo�aram 

em 1985, pela primeira vez, apos a recuperação da autonomia municipal . 

Apenas novos municípios, não criados a tempo da eleição 

de 15 de nove111bro, terão um pleito espec ia 1 em 16 de abril de 1989. são 

45 comunidades, assim distribuídas: Goiás - 17; Santa Catarina - 7; Rio 

Grande do Norte - l; Rio de Janeiro - l; Mato Grosso - l; e Rio Gran 

de do Sul - 1. 

Por outro lado, o fato do pleito ter se realizado logo 2 

pós a promulgação da nova Constituição e um ano antes de uma eleição 

presidencial (a primeira pelo voto direto desde a eleição de Jânio Qu2 

dros e João Goulart no início da década de 60), aumenta em muito a 

portância do fato político-eleitoral. -
As eleições de 15 de novembro de 1988 realizaram-se ain

da com um emaranhado de regras eleitorais antigas e novas leis feitas 

especialmente para este pleito, numa fase de instabilidade institucio

nal pela elaboração da nova Constituição em cujas disposições transitó

rias ainda foram incluídas regras específicas sobre o pleito. 

As regras básicas da eleição seguiram a legislação elei

toral anterior . Disposições especiais foram feitas sobre a propaganda � 

leitoral, filiação partidária, domicílio eleitoral e inelegibilidades . 

Uma decisão judicial permitiu a divulgação de pesquisas de opinião até 

o pleito·.

3. O ELEITORADO

o Brasil vem apresentando um positivo crescimento do uni

verso de seus eleitores. Enquanto na década de 1920 a 1930 o eleitorado 

se situava nos 10% da população, hoje já representa mais de 50%. A r� 

dução da idade mínima para votar, o direito de voto às mulheres em 

1932) e aos analfabetos (em 1985) e uma maior politização e interesse 

da população, contribuíram para este crescimento. 

Para o pleito municipal ainda não foram eleitores os 

jovens entre 16 a 18 anos e os cabos e soldados das Forças Armadas, PQ 

lÍcias Militares e Corpos de Bombeiros que tiveram o direito de votar 

garantido pela nova Constituição promulgada já quando o alistamento e� 

tava encerrado. Os jovens entre 16 e 18 anos sornam mais de cinco mi 

lhÕes, serao eleitores facultativos e poderão ter influência nos próxi-

mos pleitos, inclusive o presidencial. Ficam excluídos do direito de 

votar, ainda, os estrangeiros residentes no Brasil e os soldados que 

estejam no período de serviço militar obrigatório, os conscritos. 

o País realizou em 1986 um recadastramento geral do � 

leitorado, para o pleito constituinte daquele ano. Foram empregados r� 

cursos de informatização que permitem reduzir as fraudes de duplo título 
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e out.ras, r�suJL011do 110 t.:J11ceJt1111t.;11Lo clu 111d.l:J c.Je YUU 111il i11tH . .:ri.c;0us 1.f. 

regulares ou duplicadas de eleitores. 
,. . . E mui.to Jnteressante notar q11e com este saneamento, o 

eleitorado nao tem se reduzido. Pelo cont.cário, cresceu ern 7,6!1. de 1986 

para 1988. 

8 possível que neste crescimento tenha influído uma ma1.or 

presença dos analfabetos que receberam o direito de voto em 1985, mas , 

sem a obrigatoriedade e cujo alistamento está sendo feito de forma prQ 

gressiva. 

Jt própria redemocratização política deve ter despertado 

um maior sentin1ento de participação eleitoral. E ainda a modernização 

da justiça eleitoral e sua parcial informatização tem contribuído para 

facilitar a inscrição eleitoral e estimulá-la . 

Para as eleições de 1988 estavam inscritos 75.822.738 g 

leitores. Por Unidade da Federação, o maior colégio eleitoral é o Esta

do de são Paulo (16.890.817), seguido de Minas Gerais (8.651.293) e 

Rio de Janeiro (7.512.825). o menor colégio eleitoral por Unidade da F.§. 

deração é o do 1erritório de Roraima, a ser transformado em Estado em 

1990, com apenas 60.760 eleitores . 

Por Região, a maior concentração eleitoral é no SUDESTE 

(São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) que possui 

45% do tota] do eJeitorado do País. O Norte possuj o menor colégio elei 

toral regional. 

A urbanização crescente no País levou a concentrar nos 

cem maiores municípios mais de trinta por cento da população brasileira. 

Por outro lado, quarenta niunicípios possuem eleitorado superior a duzen 

tos mil e lei tores em cada u111 deles. 

-l. P"J!tWI'IDOS POLÍTICOS

E:111 geral, os autores apresentam a década de 1830/18-10 

com as regincias que intermediara1n os dois reinados do Império Brasilei 

ro, corno a fase de surgj111ento dos partidos políticos no País. 

Durante o segundo reinado houve uma certa estabilidade 

com os partidos Conservador e Liberal bastante atuantes e, já no seu 

final, o surgimento do Republicano .. 

A proclamação da Rep�blica e o forte sentimento federa-

lista sepullaram tais agremiações nacionais e durante um largo período 

houve .·, partidos mais regionalizados, além de algumas tentativas ideo

lógicas (socialistas, comunistas, anarquistas e facistas)_ Somente ap6s 

o fim do Estado Novo, em 1945, tornaram a surgir partidos de âmbito n-ª

cional, dissolvidos em 1965 por força de um ato autoritário do regime 

militar 

o bipartidarismo foi imposto pelas duras regras para 

criação e funcionamento dos partidos, existindo até 1979 apenas ARENA e 

MDB 1egalizados. Nesse ano aconteceu uma pri111eira reforma partidária, -ª-
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brandando algu111as exjgê11cids e po::;sibiJitando a criaçao de novos parti 

dos, além de - mais uma vez - extinguir os anteriores. São dessa fase 

PMDB, PDS, PP (i11corporou-tie ,10 l'Mllll c111 ICJ/12), P'l'II, l'IJ'J' e !•'I'. t-:111 l'Jfl'1 

surgiu o Partido da Frente Liberal. Em 1985 a nova reforma partidária 

estabeleceu ampla liberdade de criação de partidos e a supressão de tQ 

das as restrições que havia111 tornado agre111iações ilegais ou dissolvidas 

anteriormente. 

A partir de então, as regras nao tem sido consolidadas , 

no plano legal, e multiplicam-se os partidos. 

Para as eleições de 1988 puderam apresentar candidatos 

os seguintes partidos políticos: 

a) Com registro definitivo - Partido Democrático Social

(PDS), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Trª 

balhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Parti 

do dos Trabalhadores (PT), Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Li-


beral (PL), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) e Partido Democrata Cristão (PDC). 

b) Com registro provisório - Partido Municipalista Brasi

leira (PMB), Partido Social Demorata (PSD), Partido Social Progressista 

(PSP), Partido Social Cristão (PSC), Partido Trabalhista Renovador (PTR), 

Partido do Povo Brasileiro (PPB), Partido da Juventude (PJ), Partido VeL 

de (PV), Partido Humanista (PH), Partido Socialista Agrário e Renovador 

Trabalhista (PASART), Partido Comunitário Nacional (PCN), Partido Muni 

cipalista Comunitário (PMC), Partido Republicano Progressista (PRP) 

Partido Trabalhista Nacional dos Aposentados do Brasil (PNAB), Partido 

Humanista Nacional (PHN), Partido Nacional dos Aposentados (PNA), Parti 

do Socialista (PS) e Partido Nacionalista Democrático (PND). 

Observe-se que o Último citado - o PND - conseguiu seu e 
registro provisório após a data final para inscrição de candidatos as 

eleições de 15 de novembro e, portanto, na prática, não pôde inscrevê

los. 

Ao todo, 31 partidos políticos tiveram condiç6es de apr� 

sentar candidatos às eleições municipais. 

Alguns deles não terão eleito sequer um vereador em qual 

quer município. Outros, apresentam desempenho apenas ein lugares onde 

serviram de abrigo a fortes lideranças pessoais que nao conseguiram can 

didatar-se pelos seus partidos de origem. 

Entretanto, uma observação ainda incompleta dos resulta

dos demonstra um quadro bastante plural e multi-polarizado do eleitora

do neste pleito . 

5. O DESEMPENHO ELEITORAL DOS PARTIDOS

A eleição de 15 de novembro apresenta um crescimento da 



.os. 

esquerda, espec ia l111en te do Pa e-tido dos Trabalhadores; o ressurgimento 

da direita em siglas pr6prias; e a superação da hegemonia do PMDB, ao 

lndo de u111LI Ct!t"to cle1·roc11d .. 1 do cl1ü111iJ<.lo ce11t:c-o t1.-i.1cJiclo11.:.il t.lu políticõ 

brasileira. 

O crescimento da esquerda vinha sendo observado e anali

zado na experiência democrática de 1946. Foi retomado a partir de 1974, 

ainda que sob o bipartidarismo, motivando o regime militar a fazer a 

primeira reforma partidária e tentar dividir a oposição. 

As eleições de 1986 (governadores, senadores, deputados 

federais e deputados estaduais) são um fato isolado. Acontecidas sob o 

impacto do Plano Cruzado - plano de estabilização econômica - deram ao 

PMDB uma hegemonia cabal: todos os governadores de Estado, � exceçao 

de um; e maioria absoluta na Assembléia Nacional Constituinte. Elas in

vertiam a tendência plurali�ta da eleição parcial para capitais e al-

-
guns outros municípios no ano anterior, 1985, nas quais o PMDB teve bom 

desempenho, mas também elegeram prefeitos PFL, PDS, PTB, POT e PT. 

-

No pleito municipal geral de 1988, 15 partidos políticos 

conseguiram eleger prefeitos, mesmo que alguns em número muito pequeno. 
Não é possível ainda avaliar quantos partidos elegeram pelo menos ai 

guns vereadores no País, mas, seu número deve chegar a vinte . 

Por outro lado, a força dos partidos varia, dependendo 

se sao computados apenas os municípios capitais de Estados, os cem mai2 

res do País ou a totalidade deles. 

Computadas apenas as capitais, por exemplo, o PT emerge 

com o maior n�mero de votos, não so,nente tendo elegido três prefeitos 

(São Paulo, Porto Alegre e Vit6ria), corno tendo excelente desempenho em 

outras capitais (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia etc). 

Sua presença diminui de grandeza no conjunto dos cem mai 

ores municípios e cai bem mais na computação geral do País, ainda nao 

concluída. 

Não tem sido bem avaliado, em geral, o desempenho das 

forças de direita neste pleito. Nas eleições constituintes, a direita , 

vendo suas siglas tradicionais fortemente fustigadas, preferiu eleger � 

través dos partidos que formavam a Aliança Democrática do governo fede

ral muito fortalecido naquele momento pelo passageiro sucesso de um pl� 

no econômico. Assim é que o PMDB foi ocupado e desviado à direita. E o 

seu parceiro, o PFL, tornou-se a sigla mais direitista nas votações da 

Constituinte. 

No pleito de 1988 a direita retorna ac seu leito próprio, 

com o ressurgimento forte do PDS - partido herdeiro do regime militar. , 

e de novas siglas como o 1noderno PL e o conservador PDC, além do PFL e 

de parte do PMDB. 

A barulhenta e poderosa União Democrática Ruralista -UDR

cr ia da para co111ba ter:- programas de reforma agrária, a 1 ega ter elegido 

mais de mil prefeitos que contaram com seu apoio•. A informação, impossí-
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vel de ser confirmada por unia inve::;Ligação mais segura, pode estar mui. 

to próxima da realidade, mesmo que a entidade algumas vezes tenha apoi-ª. 

da mais de um candidato num mesmo n1unicípio. A grande mudança do interi 

or, que parecia estar chegando nos Últimos anos e durante a campanha e

leitoral, nao aconteceu; a regra geral - sem prejuízo de exceções signi 

ficativas - é de que o interior e o Brasil rural permanecem controlados 

por forças conservadoras. 

A esquerda cresceu e surpreendeu. A direita restaurou-se 

com cara própria e força. Isto é, o pleito demonstra uma polarização 

forte da sociedade brasileira e o fracasso das soluções centristas'. 

Em boa p:lrte, o voto de protesto contra governos federal 

ou estaduais pode ter sido carreado à esquerda (especialmente para o 

PT) e à direita (para os partidos que estão fora do governo, como o 

PDS, PDC, PL • .• ).

A seguir algumas observações sobre partidos mais signifi 

cativos no atual quadro partidário brasileiro. -

5. 1 O PT

O Partido dos Trabalhadores foi a grande estrela da elei 

çao n1unicipal, tendo seu crescimento valorizado pela imprensa, por for

ças conservadoras - que buscam pressionar o centro na direção de colig-ª. 

çoes presidenciais ou até preconizar golpes, e pela esquerda. 

Sua soma de votos o transforma num dos maiores partidos 

do País. O número de prefeitos eleitos é muito pequeno: 36 em 4.300 mu

nicípios! A presença foi mais marcante nos grandes centros . Os votos og 

tidos em são Paulo, Hio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e og 

tras cidades populosas formam o grande peso de seu desempenho'. 

No Estado de São Paulo, além de conquistar a capital, 

PT elegeu os prefeitos de Santos, Santo André, Diadema, são Bernardo do 

Campo, Campinas, Piracicaba e outras cidades menores. No Rio Grande do 

Sul, elegeu o prefeito de Porto Alegre e da importante cidade p:,rtuária 

de Rio Grande, além de dois municípios da área minifundiária. Em Minas 

Gerais teve excelente desempenho no Vale do Aço, elegeu sete prefeitos 

e chegou em segundo lugar na capital Belo Horizonte. No Espírito Santo 

elegeu o prefeito da capital, Vitória, e de mais um município. No Rio 

de Janeiro, chegou em segundo na capital com votação expressiva e ele

geu o prefeito de Angra dos Reis. Nos demais Estados, os prefeitos 

eleitos foram de áreas rurais: Santa Catarina (1), Paraná (2), Mato Grosso do Sul (1),

Goiás (1), Bahia (2),  Ceará (1) e Rio Grande do Norte (1).

Sem d�vidas, o Partido dos Trabalhadores conseguiu bases 

em todo o País, elegeu um bom número de vereadores, mostrou pujança em 

áreas densamente povoadas e qualificou-se corno uma das grandes forças 

políticas do Brasil. 
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5. 2 - O l'D'J'

O Partido Dt:::mocrático 'l'r<.1l)alt1ista :iá teve anteriormente 

dlguns sucesso� eleitorais - a eleição do governador do Rio de Janeiro 

em 1982 e a dos prefeitos do Rio e de Porto Alegre em 1985, por exemplo. 

Sua expressão eleitoral tem sido, porém, 01enor do que a liderança indi

vidual de seu potencial candidato à Presidência, Leonel Brisola. 

Do pleito Municipal de 1988 o PDT pode recolher alguns 

grandes sucessos: a demonstração da força no Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e Paraná, proveitosas alianças no Nordeste e uma certa presença 

em são Paulo, estado problema para o Partido . 

Elegeu 59 prefeitos no Rio Grande do Sul, incluindo cidª 

des importantes como Canoas, são Leopodo, Passo Fundo, Gravataí, Esteio, 

Bento Gonçalves, Carazinho. 

4t populosos,

çalo. 

No Rio de Janeiro, venceu na capita) e alguns municípios 

como Niterói, Volta Redonda, Campos, Nova Iguaçu e são Gon 

-

No Paraná venceu em Curitiba, com a força pessoal de seu 

candidato, mas, também na importante Londrina e em mais de vinte outros 

municípios 

Em são Paulo conquistou algumas ciqades médias (America

nas, Araçatuba, Jacareí, Mogi das Cruzes ... ) entre os 29 prefeitos que 

elegeu no Estado. 

No Nordeste cresceu o PDT. Ganhou em são Luiz e em Natal, 

nesta capital aliado à poderosa família Maia. Fez vários prefeitos em 

Pernambuco e Maranhão. Alguns na Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pi 

auí e Alagoas. 

Na região Norte sua presença foi maior na área problema 

do sul do Pará, onde elegeu os prefeitos de Conceição do Araguaia, Xin 

guara e são Geraldo. 

Elegeu prefeitos ainda em Santa Catarina, Minas Gerais 

Goi�s, Mato Grosso do Sul, Tocantins, �spÍrito Santo e Mato Grosso. 

5.3 O PSB 

O Partido Socialista Brasileiro também se consolidou no 

País, apesar de ter uma expressão eleitoral ainda limitada e bem distan 

te do� partidos anteriormente citados'. 

A expressiva vitória em Manaus e a eleição do prefeito 

de Macapá fazem uma boa presença do PSB na região amazônica onde as d� 

mais forças de esquerda apresentam problemas. Elegeu ainda o prefeito 

de Aracaju, a capital de Sergipe. 

o PSB elegeu 36 prefeitos distribuídos nas Unidades da 

Federação: Minas Gerais (3), Par� (3), Paraíba (2), Ceará (2), Rio de 

Janeiro (3), Amazonas (1), Amapá (1), São Paulo (4), Sergipe (4), Ba

hia (4), Piauí (2), Pernambuco (.i), Goiás (1 ), Alagoas (2).
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5. 4 OS PAH'l'IOOS COMUNIS'rAS

O PCB e o PC do 8 apresenta111 11111a hcrÓjca hjstória de 
clandestinidade, mesmo em períodos de aparente vida democrática no País. 

Em 1985 puderam se reorganizar legalmente. Nas eleições realizadas des

de então tem apresentado dificuldades eleitorais grandes' . Em gera 1, con 

seguiram eleger deputados em alguns casos de coligações, isto é, apro

veitando também a legenda de outros partidos. Há casos (um deputado f� 

deral em São Paulo e uma vereadora em Porto Alegre) em que candidatos 

de expressiva votação pessoal por uma dessas legendas não conseguiram 

se eleger por causa da pequena votação do partido para conquistar cadei 

ras. 

No pleito municipal de 1988, PCB e PC do 8 eiegeram ai 

guns vereadores e raros vice-prefeitos, com o uso do instituto da coli

gaçao com outras agremiações. Ambos os partidos realizaram uma ampla pQ 

lítica de alianças nesta eleição. -

5.5 O PMOB 

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro por um lª 

do sai do pleito municipal de 1988 como o partido que elegeu maior núm� 

ro de prefeitos e vereadores em todo o País; de outro, como o grande 

derrotado, por ter perdido posições e a hegemonia que apresentara em 

1986. 

Nos cem maiores municípios brasileiros o PMDB detinha 77 

prefeituras e apenas elegeu 21 neste pleito. Ganhou em Salvador, Teresi 

na, Fortaleza e Goiania, entre as capitais. 

São os pequenos municípios, a política das máquinas go

vernamentais e sua estrutura nacional, que lhe asseguram ainda a primei 

ra posição no ranking das prefeituras. 

A inexistência dos dados completos oficiais da eleição 

nao permite verificar a soma de votos do PMDB em todo o País, mas, prQ 

vavelmente ele ocupe o primeiro lugar'. 

Seu desempenho eleitoral deixou muito a desejar perto do 

quadro anterior, nao só de prefeituras, mas, pelo fato de deter �s go

vernos estaduais e a maior bancada no Congresso. 

5.6 O Pl:'L 

O Partido da Frente Liberal detem a segunda maior banca-

da no Congresso Nacional e um governo de Estado (Sergipe). Conquistou 

11 prefeituras entre os cem maiores municípios e as capitais Recife 

Maceió, João Pessoa, Cu1.ibá, Porto Velho e Boa Vista. A vitória na capi

tal pernambucana foi significativa. 

-
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Tem um grande número de prefeituras no interior. Por g 
xemplo: o partido elegeu mais de cem prefeitos no Estado de são Paulo. 

Interessante que o voto de protesto da população contra 

o governo federal afetou mais o PMDB do que o PFL. No caso de Recife

por exemplo, o candidato pefelista, um ex-ministro, até capitalizou e2
te tipo de voto.

5.7 O PDS 

O Partido Democrático Social foi criado para sustentar o 

regime militar na sua fase final e hoje busca uma nova identidade dg 

pois dos tropeços do governo de transição. Sua atuação na Constituinte 

foi pela direita, mas, muitas vezes o PFL e partidos menores radicalizª 

ram mais do que ele. 

� . .  autoritarismo,

Detentor de poderosa máquina e hegemonia nos tempos do 

o PDS aprofundou-se num fragoroso fracasso eleitoral em

1985/1986. 

No pleito municipal de 1988 recuperou-se um pouco. Teve 

desempenho fraco nas capitais - elegeu os prefeitos de Florianópolis e 

Rio Branco - e nos cem maiores municípios (6 prefeituras). Todaviá, de

monstrou força em determinadas regiões e no interior. 

Não é de esquecer que em São Paulo, o mais populoso muni 

cípio do País, o PDS ficou em segundo lugar com expressiva votação .. 

5.8 O P'l'B 

O Purtido Trabalhista Brasileiro ressurgiu em 1979/80 ª 

- través da disputa da sigla por dois grupos - o de Ivete Vargas e o de

Leonel Orisola. A vitória do L·timeiro na Justiça fez com que os brisQ

listas fundassem o PDT.

O PTB atual segue a tradição do PTB paulista de antes

de 196-1, mesclando fisiologismo com bandeiras populares . A eleição muni

cipal demonstra a força deste tipo de posicionamento no País. O PTB ga

nhou duas capitais com votação expressiva: Bel�m e Campo Grande. Mani

festou pujança em são Paulo onde conquistou prefeituras importantes CQ 

mo são José dos Campos, Osasco, são Caetano, Jundiaí, entre os quase oi

tenta municípios onde venceu na que 1 e Esta do . Serviu de legenda a 1 terna

tiva em outros pontos do País.

Para os que esperavam que a nova fase do PTB seria fri

gil, após a demanda em torno da legenda, esta eleição demonstrou que o

Partido Neio para ter presença forte, já está entre as grandes agremia

ções e recebe importantes adesaes em algumas regi6es após o pleito.
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�. 9 ü l1LH..'

O Puctido lh.:111ocrutc.1 Ctitil�u e outréJ ::;Í. <Jli:l reor9anizada-ª 

püti d liberaJi�ação, sem córresponder ao conteúdo da antiga agremiação 

com esse norne. O PDC acentuadamente tem se inclir1ado para a direita 

sendo a sigla preferida por setores importantes da UDR. Seu voto na 

Constituinte foi sempre conservador. 

O PDC mostrou sua força no novo Estado de Tocantins, on

de elegeu o governador, prefeitos e uma significativa bancada. Demons

trou presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, além de suaª 

centuada ação em Goiás. 

5.10 O PL 

O Par t ido Libera 1 é uma tenta t i v a d e ••nova direita " no 

Brasil, liderado por setores urbanos e modernos do pensamento liberal. 

E111bora tenha elegido apenas dois prefeitos nos cem maio

res municípios, construiu bases em vários Estados. 

5.11 O PSDl3 

O Partido da Social Democracia 13rasileira surgiu princi

palmente de urna dissidência do PMD13, em junho de 1988. Teve poucos dias 

para apresentar candidatos� pa�ticipou da eleição num número reduzido 

de municípios. t::legeu menos de vinte prefeitos, sendo seis em municípi

os incluídos no rol dos cem mais populosos do País. 

Sua principal vitória foi e111 Belo llor-izonte. 

-

O desen,penlio eleitoral esteve aquéín da expressão de sua 

bancada no Congresso -a terceira - todavia, o curto espaço que teve - ª 
-

penas alguns dias� entre a fundação e o prazo final de filiação parti

dária, impede de fazer do resultado um dado significativo para discutir 

o futuro do partido .

6. OBSEHV�ÇÕES FINAIS

O pleito municipal de 1988 representou a maior mobiliza

çao eleitoral no Brasil, pelo número de votantes, candidatos e partidos 

habilitados 

Ao longo da campanl1a, as pesquisas demonstraram mudanças 

consideráveis no comporLamento dos eleitores e nas preferências, reafi.r. 

mando a dificuldade de fazer previsões com antecedência no País a re.§. 

peito de desempenho eleitoral. 

Os resultados demonstram urn acentuado crescimento da es

querda, especialmente do Partido dos Trabalhadores, o ressurgimento de 

siglas próprias da direita com bastante força, uma quebra na hegemonia 



• 
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do PMDB e aba]o no centro tradic: io11al da rol Ítica bn'lsi le.irn. o povo 

brasileiro estava, no mo111cnto da eleição, a1 ta111e11tc polarizado à direi

ta e� esquerda, em diferentes núcleos. O protesto e o descontentamento 

reforçaram esta polarização. 

O quadro partidário brasileiro, instável e tantas vezes 

violentado institucionalmente, demonstra tendência bem plural. Vários 

partidos saem do pleito com bases nacionais e possibilidades de influên 

eia nas próximas etapas. 

Querer fazer o resultado das eleições municipais um indi 

cador seguro sobre o pleito presidencial, ainda é muito prematuro e pe

rigoso. A flutuação da opinião pública ficou demonstrada na evolução das 

candidaturas em 1988. Mas, é possível prever um grande duelo entre di-

reita e esquerda, se a tendência polarizadora permanecer. Por enquanto, 
-. 

é ingênuo esperar um segundo turno com a disputa entre dois candidatos 

de esquerda 1
• •  

A eleição presidencial tem algumas características impoI 

tantes e inovadoras: 

- Será uma eleição solteira; o eleitor votará apenas pa

ra Presidente e isto simplifica a cédula para um eleitorado de baixo ni 

vel de escolarização, mas, também coloca a força pessoal dos candidatos 

ainda mais acima da dos partidos. 

- Será a primeira eleição presidencial pelo sistema de 

maioria absoluta ou dois turnos . De um lado, isto estimula a apresenta

ção de candidatos na primeira rodada, mas é senpre bom ter presente . que 

esta pulverização pode influir pesadamente na seleção de quem vai para 

o segundo turno. Se um setor ideológico tem vários candidatos e o outro

tf apresenta-se mais homogêneo, este Último garante sua vaga no segundo

turno. 

- A legislação para o pleito ainda está por ser elabora

da, inclusive sobre como será a propaganda pelo rádio e televisão, peça 

muito importante neste tipo de eleição. 
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C. N2 080/89

Brasília, 01 de março de 1989 

caros Amigos: 

O Governo venezuelano realiza verdadeiro massacre para im 

par medidas econamicas receitadas pelo FMI, que se resumem em �rro 

cho e recessão. Segundo a imprensa, mais de 100 pessoas foram nnrc.as 

-
pelas forças policiais.

Nós, brasileiros, que vivemos as mesmas conseguencias do 

endividamento ex terno e das exigências dos bancos credores, devemos 

-

manifestar firme solidariedade ao povo venezuelano e proc.esc.ar 

contra a violenta repressão desatada nos Últimos dias. 

A suspensão das garantias civis e a decretação �o togue 

de recolher deixam clara a opção do governo de Carlos Andrés Perez 

por medidas não democráticas. 

Sugerimos o envio de cartas e telegramas de protesto con 

tra esses fatos, dirigidos à .Errbaixada da Venezuela em Brasilia, ou 

diretamente ao Governo venezuelano. 

Anexamos o telex enviado a Embaixada da Venezuela. 

Endereç� da Ecbaixada da Venezuela: 

SES AV.OAS NAÇÕES, QUADRA 803 LOTE 13 

70.��J - BRASÍLIA - Of

Têl�ionê: (Oõ!) 223.9325 

Telex: (61) 1325 

L,. __ �,2� 
�nelon P.Barbosa 

Assessoria da Dívida Externa 

P/S: solicitamos ampla divulgação desta carta 

LF/hbs 

INESC Instituto de Estudos sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001·22 • ses, a. a, BI. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE • BR - CEP 70.333- Brasília· DF - Tel.: 226-8093 
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l �-E: INSTl'ICTC DE ES'IUD0�3 SCCIO-ECONOMICCiS

; /,r BRASILlA-DF
} -

� PA:-..A; E?-!BAIXADA VE!\EZUELA 
,:J� DiASILIA-DF 

- IN8SC

FREJ·;TE AA VIOLE:NTA r�J:::FRESSAO DES8i:!CADEAvA PELAS FOI'-ÇAS MILI'I.ARífil 
'.�1 VE�:EZUELANAS CCNTKA MAl�IFESTAÇAO POPULAK, O n:STITUTO DE ESTUDOS 
-"-'<w . 

:� SCCIO-ECCNOMICOS -Il,ESC tv.At-:IFESTA SUA INDIGl\A(,.:;o E PROTESTA COt-;TRA 
O DESRESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS FERPE:TUADO ATRAVES DO ASSASSINATO 

.1 ij 1) DE CIVIS E !\A SUSfENSAO DE �ARA�TIAS INDIVIDUAIS.

.l J TE1·�CS cmffIAl·:ÇA QUE A OPINIAO PU.DL,ICA t·'.UNDIAL REPUDIAtAH VEEMEN-
·j J TE�E�TE ESSA ATITUDE DO SEU GOVERNO.

j � ESPERAMOS A PUNI�AO DOS RCSPONSAVEIS E QUE A VENEZUELA VIVA

(�w?·�A VERDADE IRA DEEOCRACIA.

i'� 
yij·:1 ATsr-:c1csAJ-1E1;rs. 
,�] 

� 
� 

MARI/\ JOSEH JAIME 
CCO�DE�ACOtA-GERAL 

... �n 

,. 
) 
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Brasília, 14 de março de 1988. 

Caros Amigos, 

Estamos encaminhando a essa e ntidade a denúncia de despe jo 

de 130 família�_de trabalhadores rurais da Fazenda Capão �rande, loc� � 

lizada no Município de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, forrou 

lada por várias entidades, conforme cópia da nota a impre nsa anexa. 

Esperando que essa entidade, se manifeste sobre o assunto, 

subscre vemo-nos. 

At
â

p
��

os
t
a nte 

,11" /jv 
José d s1Yva Moura Filho 

Vice- oordenador-Geral 

JMF/jjc 

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econõmícos • CGC 00580159/0001·22 - ses, a. 8, 81. 8, n2 ,SOi,- 49 and., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE • 8R - CEP 70.333- 8ras0la • OF - Tel.: 226-8093 
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NOTA A IMPRENSA 
:::: ==== e z:::.a::: e:= e:::: 

NOS DIRIGF.NTES SINDICAIS ,MOVTMF.NTO S POPULARES, E ENTTDADES DE AP 
OIO,REUNIDAS EM CHAPECOH SC,SOLIDARIOS AOS TRABALHADORF.S RURAIS SEM T 
ERRA DA FAZP.NDA CAPAO GRANDE/ ABF.LARDO LUZ / SC,VIF,MOS ATRAVES DEST 
A NOTA NOS SOLIDARIZAR COM OS TRABALHADORES RURAIS SEM TF;RRA. :,

RP.PUDIAMOS QUALOtJF.R ATITUDE EM QUE SE REFIRA AO DP.SPF.JO DOS TRABALHAD 
'ORES. 
OUERF.MOS LBMBRAR QUE A AREA EH SUPP.RIOR A 4.000 HA F. APRNAS 1.285 HA 

FORAM DESAPROPRIADOS E 130 FAMILIAS.APROXIMADAMF.NTF. 700 PESSOAS ESTA 
O NA AREA. FAZF.R JUSTICA MANTF:R AS 700 PP.SSOAS NA·TF.RRA QUF. HISTORICA

MENTE NADA. PRODUZIU ATF:H HOJE. 
FAZER JUSTIÇA EH DAR AOS AGRICULTORP.S O DIREITO DE COLHBR �5 MIL 

SACOS DE MMILHO OU 2.100 TONELADAS PRESTF.S PARA SEREM COLHIDAS,ALF.M 
DO GADO,SUINOS E AVES. 

ATRH AGORA NEM O GOVERNO,NEM O MIRAD SE COMPROMETERAM COM AS 700 P 
ESSOAS E TAMPOUCO COM A PRODUÇAO QUE SF.RAH DESPF.RDICADA,ACONTECENDO O

DESPEJO. 
QUEREMOS LEMBRAR TAMBEM QUE EM 1985 NA FAZF.NDA ANONI / RS,ENQUANTO 

NAO FORAM RETIRADO AS 600 CABEÇAS DE GADA DA FAZENDA,O JUIZ NAO CONC 
EDEU A EMISSAO DE POSSE DA AREA. 
E PERGUNTAMOS AFINAL - EH MAIS IMPORR'rANTE O SER HUMANO OU AS CABEÇAS 

DE GADO OU TERRAS? 
QUEREMOS LEMBRAR AS AUTORIDADES QUJ8 SEGUNDO AS INFORMACOES OS TRAB 

ALHADORES VAO RESISTIR CONTRA ESTA INJUSTIÇA. POR ISSO RESPONSABILIZA 
MOS O GOVERNO E O MAD PF:LAS SUA OMISSAO POR QUALQUER VIOLENCIA QUE AC 
ONTF.CA COM AS PARTF.S ENVOLVIDAS. 

F.N'T'RNDEMOS QUF. EHH LP.GITIMO A LUTA DOS TRABALHADORF.S RURAIS POIS O 
ACF.SSO A TRRRA F.STA GARANTIDO NA CONSTT'l'UTCAO F: O DTRF!ITO A VIDA EH

ACIMA D8 TODAS AS LF.JS. 
LRMBRAMOS TAMBRM AOS JUTZF!S F: A POl,TCIA,AUTORTDADES ENVOLVIDAS NO 

CASO OllF. ns TRABALHADO'RF:S NUNC;A A(;TRJ\M COM VTOT,Tõ:Nr.TA R OTIR SF! TSTO AC 
ON'T'RCP.R SF.RAH DF. RF.SPnNSABTT,TDJ\DF. DAS AU'l'()THT)ADF.S COMPR'l'li:N'T'RS. 

ASSSTNAM A NOTA: 
_CU'T' RURAL, 

C:OMT S SAO PA STO'RA l. nA 'T'RRRA DE SAN1'A CA1't', RTNA 
-STNDTCATO·DOS BANCARTOS / C;HAPF.COH / se
SINDTC;ATO DOS COMERCTARIOS CHAPRCOH /SC
STNDTCATO DOS TRABALHADORF.S RURATS / CORONRL FRF:TTAS / se

SISTRMA DR AP<nn F. TNFORMACAn / r.HAPR(:(')JI /SC
PASTORAL DA SAUDP. / se

BTSPn DIOCF.SANn D' JOSRH GOMES.
CIMT // se

OBS: PP.DlMOS OIIF. DIVULGl!F!M O MAXTMO 1;:S:TA NOTA ••••• Tílf>A POPULACAO TF.M
DIREITO DE AAUFlR o QUF. SE PASSA NI\ VIDA DOS SF.M 'T'P.RRA F. Dr. -rnnos os

'I'RAD/\LllADOf�Nêl 1 
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ARTIGO 1 9 - A Asaoeiação de moradores do Bairro Jardi� Dimas r11no e
Adjacências, fundada em 01 de novembro de 1981, com tern
P� indeterminado tem sua S�de provisiria_� Rua morais de
Castro n 1 19, Jardim Oimas r11ho, Belford-R o xo, 49 Ois -
trito de Nbva Iguaçu e roro nest�·cidade.

ARTIGO Z'. - São finalidade s  ·da Assoc·iação: 
a) Lutar por l'llelhorea condiç6e�, de vida par� o bairro,

trazendo seus mo·radores a esse partieipação, incer,ti•
vando e criando esp!rito comunitário.

b )' Prol'llover junto às auto·ridades, a reaJ. i zac;ão de todos 
os melhor:e·mentoa assegurad-os et!JI liti nos aspectos 10,
ciais, econômico e recreativo. 

e)} Servir aos interesses da col1ttividade · sem ,-,uaisouar 
fins l ucrativos, buscando· al)anes o necessário a suá 
s.ubsiatê.ncia.

.,, 
' 

ARTIGO. 3Q - A As�ciação de moradores do Bairro Jardim Dimas filho �'\�.
Adjacência�, não tem oualouer vinculo político partidário 
mas proclama, e prestigia o regime Democrático e pre.-st·i • 
gia,1 os poderes pÚbl icos legalmente, coristi t·uidos. 

ARTIGO 41 - A Ase-ociação de Moradores do Bairro Jardim Oimas filho e 
P.djacêne�as, será represe:nted-s, ativa e pas$.i vamenta, _em 
Ju! zo ou fora dela pelo seu prs.sidente r.,ue, pessoalmente, 
responder� pela omissão e neglig;ncia na defesa dos int� 
ress-e da Associação. Para esse efeito, MU8lMuer 
membro da Diretoria, ou 2/3 dos Associados terá

dada para adotar as medidas-_lega:is compatíveis. 

outro 
legitim! 

ARTIGO 511 - A A 9 .sociar;ão é constituída dos seguintes Órgãos ·de admi
nistração: 
a) A9nmbléia· Ge.ral
b.) Diretoria.
e) Conselho riscal

ARTIGCL 6 a - o·a Asa-ociados não respondem, ainda 0u1t subsidiarianu,nte • 
pelas obrigações· sociais contraídas·. 
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ART'IGO- 7 9 - A Asee1nblé·ia=: Geral � o Órgão máximo da Asaoci'ação de
l'.'8do.rea ·do Bairro J_"·rdim Dimas· f'ilho e Alljacâncias, sen
do consti tu!da�: por todos os sÓeios· edmi tidos e legaimeIJ.
ta Ng-iatradt> na Aasciação.

§1° - A As�embléia Geral poderá ser convocacta em caráter ordi•
ná·rio e a,xtraordinário por publicação p-ela imprens-a,-, e 
dema4a meios de �ivulgação disponíveis, s�mpre com ante
ceaê-r,cia·· mínima de 8 d -ia�. E:m primeira convocação a Aa -
a·embléia- Ger.el lleliberará com a presen.ça mínima de 2/3 
da seus,; asaociae-os a, com r,ua-:1.nuer número em segunda co.o, 
voc-aça.o. 

§ 2 9 - tompets· ·a Assembléia: Geral Ordinária;

a) Bienalmente, no primeiro domingo ao mâs de março ele
ger a Oi-reto-ria·, e Cõnsel ho riscai.

b) Conhecer, di-scut·ir e julgar relatórios da Direto-ria:,
sobre;- a• ativillade� da A 8s:ociaçio de ffloradoree do Be!t
i:_o Jardim Dintas, íilho e Adjacências, bem como j_ulgar •

a•· auaa; contas. ,.··· l 

e)': Traça-r planos· comuns de a,ção objetivanao· a melhoria _;,, 1 

do· bà±�ro �bem como levantamento da revin,Hcaçõ·es-· a S!, 

..,� 

rent encaminhadas, às- autoridacles pÚbliea�. 
•) Decidir sobre os casos· omissos destes estatuto. 

§ 3D - A Assembléia Geral Ordinária· será convocadà de 3 em 3 
mea�s-para, conhecimento, discussio e deliberaçio de relA 
tÓrioa ·da Diretoria e pres.ta�ã:o de contas-.: ·(estas: an-ual • 
mante-}, co.nv.ocação esta de iniciativa· da Diretoria. Aos 
aa�·ciado11, ent percentual de um terço, competir&, ta1111 -
bém, a compe·t·ência de promover a convocação ·da Assembléia 
Geral Ordinária:.• 

§ 41 - A A8semb·iéia Ga�l Extraord-inár:-i� será eonvo·cad_a para 
atendi·mento de situação de urg;ncia competindo tai conv.9. 
cação à D_iretoria., ou 2/3 dos Associados. 

§ SD - rodo, morador · do ·bai·rto e adjacência poderá. part
.
icipar 

das-· Ass.embléias, não necess:i tando pare·· tal ser ass-oc·iado. 

T·erá o direito de aar opiniões, porém não terá direito a 
voto. 

...... 
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§ 6 11 t: vetado· o voto por procura;ão. 

ÚNICO Nenhum· dos· cargos· nue compõe os Órgãos da Aasoc'ia·ção 
ffloradore�·do· Bàirro J8 rdim Oimas F'ilho e Adjac;ncias 
ra remunerado, nuer se jam os previstos· neste! estatuto 
,.,uar seja11t os r,,ue futuramente possam ser criados. ·

se 

ARTIGO· 8 11 - A Diretoria, com mandato de dois anos é composta, dez P.rs. 
si.dente, V.ice-P:res.-içf ente, 1 11 Secretário, 2:0 S�cretária:, 
1 11 Tesoureiro, 2 1 Tesoureiro e Diretor Social, tendo um 
suplente para• cada Diretor. As· delibera�Se� s�rão toma -
da� em comum, exigindo-se para isso �uorum mí nimo de cin 
eo· Diretores. 

-

§ 1 a - 'lua.lnuer US;Oeiade oue more no ba,irro e adjacência, por
período, comprovadamente de l ano, poderá Nr eleito pa
ra· a,, Diretori·a,, vetada a: utlli zação do ca-rgO:! p·ara poli t,! 
ca e lei tor-a-l sob pena de destituição, ·promovida pela pri 
pria Oiretoria.· ou Assembléia G eral, a ta��� de iniciati� 
va da."uela-.. A candida tura1 a cargo poli tico-, ou o sew \-\
exercício, importari no afastamento automitico db asso 
ciado- do cargo "ºe exerce n� Diretoria. 

•. 

. ,,, 
-

... 

§ 2 t. - Compete ai Oi reto ria z

�) Procurar resolver por todos o�·me ios lega.ia ao seu al

cance 0:a- probl emas de interesse dos a:ss,c,ciados e da . 
. local ida_@. 

b) Convocar as- Assembléias Gera,ia- Ordinárias. e· E'..xtraord,1
nária:e.

e)··- Cumprlr e fazer cumprir os· Estatutos· e as·-- decisões. da.a
Aenfflbléiaa.

d 1) Pro-vldenciar para r.,ue a Tesouraria, prepare· os· b·alanc.9. 
tes mensa,ia e anua-is· para prestação de conta-a: à Oire• 
tori&, ao·Conselh�. íi�cal e à$. Asse mbléias Gerais, a-

' 

presentando os comprovantes de despesas reiativaa as 
contas·. 

e) Pr!!para-r o re-latório anual sobre as- a.ti vidade s d� As•
aocia·ção.

f) Autorizar·deapesa� dentro daa- normas- legais· d� presea
te Estatuto.

.:, 

a:==="'======""""=====================���!!:!!!"!!���
L.
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g}'· Reunlr-ee mer.taalmente para res-olver as .. 
lhe c0111pete. 

h) Convocar a Assembléia Geral em um dos Últimos meses
do ano com data · a ser fixada pela Oireto�ia.

ARTIGO 9� - Sio a�aeguintes atribuiç5es dos �embros da Diretoria da 
Aaa-ociaçio: 

I - comPe:n:. AO PRESIDENTE:·: 

a) Presidir e coordenar as r,uniões de Diretoria e
da• As-eemblé-ias Geràis e delegar pode·rea a- outro
membro da· Diret-oria para· essa finai i�de .. "uand0:-
da, ausênc·ia- do Vice-Presidente.

bJ Aaa:i·nar jun·tnente coat o Secretário os livros da 
secretaria e juntamente com o l • Ti9'9-oureiro-· oa 11 ···1-�

Vros· da tesourttia-·, bem COIDO Cher,ues· bancários• 
e):, Su1+9rintander em caráter gera·l todas; as·, ativida, • ,. 

dea- da· Diretoria e de seu� membros, respeitando 
ae-mpre-.l a•: funções .. de cad:a um. 

II • CantPETE AO' IJICE-P.·RESIOENTE.: 

a) Substituir o Preeid�nte em todos os seus impedi•
mantos.

b)� Cooperar com o Presidente em todae as-·: 8.\lae· atri -
buiçõea,. 

III • CO.fflPtTE AO. 11 SECRETARIO,. 
; 

a), Redigir as �ta� da Assembleia Geral e dáa reuni• 
õ,a da Diretoria as�inando-n juntamente com 01 
Pr�sidant� e demais ntambros presentes • 

b)°" Diri·gir os trabalhos da S.ecret·aria·, e· reçtigir · toda 
a correspondência· dà'. Associação, as·s·inando-a, jun,
tamente, com o, Presidente. 

e-) ror-necer ao Pras·idente, os dados necessário·s 
fecção dl!t ra:latÓrios da, A9 a:ociaçã.o •. 

IV .. com�E:TE: AO 2-9 SE:CRE.TAfqq: 

a co.n 

a) Sub�tituir o 11 Sectet,rio em todos.os s,ua i�pe�
. .  dimantos.

b) C:>operar com o l I S9cretário, em todas a·s·· suaa a-·

' 

.,,,. __ _ 
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tribuições. 

V • COMPETE: AO· 1 R TESOURE Ifi'0:

a) Promover. arrecadação da receita, fazendo-a depositar em instituição bancária, a escolha- da Associação, em contas corrente, conjunta, em nome daA�cia:Ção de moradores do Ba;irro Jardim Oima� f"ilho e Ad·jacê,ieia, aes.inando-a junta-mente com oP:ree.i_dente,. chenues sobre · essa c.onta.
b); E:fe.tuar os pagamentos de todas- as· ·d�utpesas. devi•d-'amente · a-utori zada e organizar o balanço.· geraldas atividades da· lre.sour-aria.
e)' Ap�entar men·sa-lmente, à 0iret()�ia1 e �o- C.Onaelhof"isce.l da- Asa:ociação de moradores: do B'air:ro Jari-dim Dimas- Filh1:> e Adjacência· o balancete do movi

- ...• mento· financei?'o. 
, .. 
, . d)' p·reparar o balanço anual das· atividades finance,! i'·'ras. a fim de ser apresentado ao Conselho fie�ale a,: A9sembléia Geral.

•I Dirigir todo o serviço de escrita da Tesoura�ie.
f) (scriturar em livros apropriados o mcvim&ntc fi•

nanceiro da· Aaaociação de ffloradores,-. do Bairro �
dim Dimas· rilho e Adjacências.

V.•I • COMP�TE Aa· 2" TES0URElR0.:

a) St.Jbati t-uir o 1-1 Tesoureiro em todos os seus imp.1,
pimentos.

b) Coeperer com· o 111 Tesoureiro em suas-: atrib1,1iç0es
e) Prestar co.ntas: das mensalidades doe assoeiad-oa e

todo o traba·lho nue se fizer necessário t em ca: -
mum: acordo· com o 10 Teaoureito.

VII. - COfflPE:TE AO- DIRETOR SOCIAL

a) Dirigir e prc�over todae ae festividades e ativ!
dades sociais da Associação de moradores do Bai_t:,

.. -·---�---.. -..._ ... 
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b) Organizar comissões entre 8·$SOCiadoe a1:>b sua 
reapontt-abil id·ãde desenvolver o pr0gra11a social. 

e) Prestar contas, das- atividades do Departamento So- ·
eial · aos Órgãos de Adminis tra.ção de Associação•.ª.!
adm como submeter a apreciação e discu&sic da Di
retoria aeue planos e programas e atividades.

ARTIGO 10·• - O Conselho riscel será formado de três as�ciados· devi
damente registrado na Associação, com trêa suplentes,d!,

vendo ter um Preside�te e um Secretário, escolhido na 
primeire reunião após a sua posse. 

a) a Cona•lho Fiscal terá mandato igual e Diretoria.

b) tm caso de três faltas seguidas, de, um meattto membro.
sem comunicado antecedente e motivo justo, será auts,
maticamente desligado do seu cargo, passando· ao pu •
plante, assim seri para toda a Oiretorii.

/·1 • COfflPETE AO CONSELHO f ISCAL:
,�. -�\ 

a) �8tudàr e emitir parecer eobre a escrituração, oa bs
lancetes mensais e anuais rue o Presidente submeterá

à apreciação da Assembléia Geral.

; ' 
:.''\: .... 

b) Dar parecer sobre orçameo·to.s. ,:.deep.esas da
ção.

f. 

e)' Reunir-se co·m· a totali-da'de de se�a -membros ordinariJ ...
mente· todos os meses e extraordinariamente sempre 
nu• for necessário. 

d) Tomar· partà· naa reuniões, da Diretoria. através ·
um repr�sentante.

a) fflan-ter um livro de atas prÓp·rio pelo· Secretár'io do
mesmo, onde serão registra�os todas as reuniões do
Conselho riscal.

ARTIGO 11• - A Aaaoeiação poderá fundar os Departamentos abaixo: 
# 

a) Departamento Social e Educacional, �ue tera por· obJS
tive organizar cureos, alfabetização de adultos, pe
lest�as, filmes e outras atividades.sociais.

----�-- ·-·· ___ ...,_ _____ �- e...· ======- ===���!!:.-
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b) Departamento de Saúde,
le�tras sobre �a�de, atendimento
outros serviços dessa área, para a
ro.

e) A Associação de moradores do Bairro Jardim Dimas ri•
lho a Adjacências poderá criar, �ual�uar departamen
to r.,ue julgue necessário ao se.u desenvolvimento e fi
nalidade, contando �ua �steja de acordo com os prin
cípios do presente �statuto.

ARTIGO 12G • Serão considerados sócios todos aouales maiores de 18 
anos "ua estejam de acordo com o_presanta �statuto •. 
A Associação de moradoras do Bairro Jard:im Oimas rilho 
e Adjacência� se compõe das seguintes categorias de as
sociados: 

a) rundadore s_;

b) Contribuintes; e

e) Não Contribuintes.

a) FUNDADORES:

São as pess-oas �ua participam da fundação da Assa
ciação de ffloradores do Bairro Jardim Dimas íilho
e Adjac;ncias a aa nua se inscrev�rem como s6ci�
at� 30 dias ap6s a constituiçio da Asaociaçio.

b) CONTR�BUlNTt.Si

Serão sócios contribuintes todos a�usles "ue con
tribuira� �ensalmente c�m a importância estipula•
da pela Assembléia Geral. Essa importância não p�
dará exceder a 1% do &alário mlni•o regional vi
gando. Os filhos menoraa a esposas dessa catego
ria de sócios, serão considerados dependentes, Câ
bando, porém, a espos:a obrigatoriamente a partic!
peção das Assembléias a obrigatoriamente e voto
nas 11esmas.
Depois de três meses de atraso das mensalidadas,
as� justificativa, a Diretoria deverá encaminhar
uma solução para o problema.

.,,. 
, 

.? • 

.. )\ 
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el 
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Depois ·de três meses de 
sem justificativa, a Diretoria ·d�verá 
uma solução para o problema. 

e) NÃO CONTRIB�INTES:

Sio aoueles· nue nio contribuem mensalmente ·cem a
Aasoeiaçio, d�vendo, por,m, contribuir na�·deape
s-aa de seu registro. Nas·· prograrnaçÕe• · da So-eiada
de esta categoria de sócio não terá direito a des

. -

contos dados aos S-Ócios contribuintes; tendo ·, P.2
# • # rem, direito de voto na&· Assémbleias Gerais e to

dos os demais direitos, (contribuiçio em tra�alho)

A1HIGO 13° - SÃO OIRE:ITOS DOS A'SSOCIAOOS: 

a) Propor� discutir e votar em Assembliia�-Ge�aia;
b) Votar e ser votado para os cargos existentes com

restrições estabelecidas no presente Estatuto; ; 

, 

as 

e) Defender-se em Assembléie Geral por r.,ual r,uer f:alta·. ·
, ' 

,-,uà l"he seja atr-ibuida. ; 
'

1
'·' 

' 1 

d) franuent·ar a séde soc·ial, gozando dos 'serviços ·presti-.�-
dos pela Ass.oc·iação.

ARTIGO l4Q - S�Q OCVERtS aos �SSOCIADOS: 

a): Reepei tar e fazer respei t-ar o presente t'atatuto; ,) 
b) Pr.opagar entre seus vizinhoa·,�·�s vantagen-s decor-ren -

1�ee da uniio, por�ue s6 desta forma con"uistaremoa
nossos direitos.

e) �remover por todos os meios e seu alcance o progres
so da A·asociação.

ARTIGO isa - O Fundo social da A·sa:ociação de mora-dores-· a.erá conati • 
tu!do de: 

a) mensalidades;
b) Oon·a-t·i"vos;
e) Ràtaios; e
d) Outras rendas- ocasionais nua venham ·se obter, obede

cendo sempre aos princípios do Estatuto.



ARTIG0117R - A reforaa estatutária dependerá da Assembléia Geraltraordinária, convocada pare asse fim específico, exi gindo-se "uoru� especial de dois terços, para deliberar,discutir e votar. 
, ARTIGO 18•. - tm caso de dissolução da Sociedada, os seus bens �Óveieserão doados a outra Associação da Moradores maia prÓx!ma da localidade e os imóveis serão integrados à colet!vidade sob custódia dos poderes pÚblicos e à-fiscalização da população do bairro depois de um período de 05anos. 
ARTIGO: 19a - O, preser.tta Estatuto entrará em vigor logo ·após a -..ua aprovação só poderá ser al terad:o pela Assembléia· Geral.

•• 

,, 

Nova Iguaçu, RJ, em 02 de novembro de 1981 •
(a) Presidenta:

( a) Seeretár io:

(a) Tesoureiro, O$ LlBLD o Ce'0LDç&{af;? 2€ 0Guí9B..Gswaldo Cealdonor de Aguiar
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... FÓRUM PELA.LlBEIIDADE D0 US@. 
DQiCONHECl'.ME.NTO E A PR{)PRIEDADE INDUSTRIAL:: 
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CARTA AO PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 

O FÓRUM PELA LIBERDADE DO USO DO CONHECIMENTO, criado em 17 de fevereiro de 1992, reúne 
boje 120 entidades da sociedade civil de todo o território nacional. 

A criação do FÓRUM deveu-se a apresentação ao Congresso Nacional, pelo Governo Collor, de um projeto de 
lei sobre propriedade industrial. Na ocasião, o FÓRUM definiu ,�mo princípio primordial de luta o reconhecimento do 
direito de aprender - direito este ainda não reconhecido explicitamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Desde então, o FÓRUM tem discutido exaustivamente as várias facetas da questão da propriedade industrial, 
reafirmando sempre que qualquer legislação a ser definida no país deva ser fruto dos anseios da sociedade brasileira e 
não imposta por pressões comerciais internacionais expúrias. 

Neste sentido, entendemos que qualquer proposta de projeto sobre o tema deva ser submetido a ampla discussão 
entre a sociedade e seus representantes, sejam do Poder Executivo ou Legislativo. 

O presente documento objetiva denunciar e justifica:r os pontos que consideramos lesivos aos interesses 
nacionais, da forma como estão hoje abordados nas propostas d e projeto de lei, oriundos quer do Legislativo, quer do 
Executivo. 

1. SERES VIVOS
É imprescindível a não inclusão de seres vivos, material e processos biológicos e processos de manipulação de 

material biológico, sob qualquer alegação, como objetivo de patc:nteamento. 

2. FÁRMACOS - MEDICAMENTOS-ALIMENTOS
O FÓRUM entende que, embora o reconhecimento de patentes de fármacos sejam uma das questões centrais 

que motiva as pressões internacionais pela aprovação rápida de uma nova lei, o reconhecimento de patentes nesta área 
inviabilizará o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, ,concedendo o monopólio absoluto do mercado para os 
ca:rtéis internacionais. As indústrias nacionais estatais e privadas o ão poderão produzir fármacos nem medicamentos para 
os programas de saúde deixando assim de atender adequadame1ote a população. Somente fabrica:rão aqueles produtos 
cuja patente estiver caduca nos países desenvolvidos. Os programas governamentais de saúde e alimentação estarão, 
portanto, irremediavelmente comprometidos. 

Consideramos, portanto, que a discussão sobre patentes. neste setor deve estar subordinado ao prévio envio ao 
Congresso Nacional de uma proposta de lei de genéricos que pc,ssa garantir a produção de medicamentos essenciais à 
população a preços acessíveis e fora das condições de monopólio, propiciada pelo reconhecimento de patentes no setor. 

3.PIPELINE
O dispositivo de pipeline é um dos aspectos da lei mais nocivos aos interesses nacionais. Este dispositivo permite 

não só a aceitação de novos pedidos de patentes como também, que produtos hoje beneficiados pelo código atual e 
fabricados livremente, passem a ser patenteados. 

Estabelece-se assim, uma espécie de patente retroativa, que além de acarretar enormes prejuízos aos fabricantes 
nacionais, contraria as tendências internacionais nessa questão. 

Todos os países que recentemente reconheceram patentes nas áreas em questão estabeleceram um prazo mínimo 
de ca:rência, em média de 10 anos, visando adequar e dar condiç:ões aos fabricantes locais de enfrentar a concorrência 
dos grandes monopólios. 

Consideramos altamente positiva a sua supressão da vernão ora em discussão no Executivo Federal. 

4. SEGREDO DE NEGÓCIO
É o mais perverso mecanismo de propriedade intelectual sendo a antítese do próprio sistema patentário. �le 

inibe, externamente, o livre uso do conhecimento em troca de nada .. Se existisse, inúmeras empresas jamais teriam iniciado 
suas atividades no Brasil. Muitos empresários brasileiros abriram suas empresas baseados em conhecimentos que 
adquiriram trabalhando em outras empresas. Este último um mecanismo justo de aprendizado e expansão do setor 
produtivo, estaria imõido com o segredo de negócio, que persiste no novo projeto do Executivo (ArL 204, XI e XII) 
devendo ser totalmente eliminado. 



Pesa ainda contra o segredo de negócio ser inconstituciomal, pois a manifestação intelectual é livre e independente 
de censura (Art.5, IX da Constituição Federal). 

5. IMPORTAÇÃO 
Há uma clara estratégia dos países produtores de tecnologia em retirar indústria de tecnologia avançada do 

Brasil e exigir a reserva do nosso mercado para produtos fabricados no exterior. O argumento usado é a não economici
dade da produção local. Acima das vantagens econômicas estão o interesse e a segurança nacionais. 

Alternativamente a esta proposta, deve ser criado um dispositivo que faça caducar a patente quando a sua 
produção for paralisada por período igual ou superior a 3 anos. 

A fabricação no Brasil permite fiscalizar preços, cria empregos, possibilita aprendizado e transferência de 
tecnologia. 

Cumpre regulamentar em lei federal a defesa do mercado interno como disposto na Constituição Federal (Art. 
219). O mercado interno, como parte integrante do patrimônio 111acionaJ, não pode ser dilapidado. 

6. TRANSFERÊ,NCIA DE TECNOLOGIA 

. . ... 

A lei de patentes é um contrato entre o inventor e a sociedade. O inventor oferece o conhecimento à sociedade 
em troca de l1n: privilégio. Ocorre todavia, que a sociedade tem oferecido o privilégio monopolístico do mercado ee 
troca de nada. E preciso introduzir na lei mecanismos que assegurem a transferência de conhecimento em troca deste 
privilégio. 

É fundamental o INPI como órgão responsável do Governo Federal manter poderes para averbar e não 
simplesmente registrar os contratos de transferência de tecnoloi�a a fim de coibir abusos danosos ao interesse nacional. 

7.PRAZOS 
Os prazos das patentes não devem ser ampliados permanecendo os atuais 15 (quinze) anos para patente de 

invenção e 10 ( dez) anos para a de desenho industrial, a partir da data do depósito, quando começa a ser gozado o 
privilégio. 

, 8. CADUCIDADE 
E importante manter a caducidade corno mecanismo independente da licença compulsória. Não podemos aceitar 

o decreto 635 de 21/08/92 do ex-presidente Collor, que deu adesfo integral à revisão de Estocolmo e solicitamos a retirada
desta adesão.

9. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PATENTÁRIO 
O FÓRUM considera essencial a modernização do sistema patentário mundial. O monopólio de mercado é um 

resquício medieval, sendo a antítese da livre concorrência, prevista no art. 170 (Constituição Federal), inibindo a livre 
iniciativa, o aprendizado, o desenvolvimento dos povos, elevandio os preços e penalizando os consumidores. 

Consideramos o royalty, ao invés do monopólio, o mecanismo mais adequado para estimular o desenvolvimen
científico e tecnológico e ressarcir investimentos feitos cm pesquisa. 

Uma reformulação do sistema patentário internacional é essencial para viabilizar o desenvolvimento do Terceiro 
Mundo, através da eliminação do monopólio substituindo-o pelo royalty permitindo assim, o reconhecimento do direito 
humano essencial e fundamental de aprender. 

10. POLÍTICA DE CIÊNClA E TECNOLOGIA 
Por último, tratando-se de uma questão onde primam os interesr,es comerciais, faz-se necessária uma cuidadosa 

análise da situação de pesquisa científica e tecnológica do país, visando a formulação de uma ampla política de ciência e 
tecnologia de abrangência nacional, cujo teor preserve e amplie a capacidade de pesquisa brasileira - garantindo inclusive 
o repasse dos recursos necessários - visando a independêndia tecnológica, indispensável para o desenvolvimento
econômico. 

Em síntese, é necessário que das discussões sobre a lei de patentes surja um real esforço para o desenvolvimento 
científico no Brasil, que permita a diminuição do abismo que nos separa dos países desenvolvidos. No entanto, é evidente, 
isto tornar-se-á efetivo apenas se devidamente acompanhado ,de um programa governamental, que implique em in
vestimento financeiro real no desenvolvimento científico e tecnológico dos centros de pesquisas do país, antecedido de 
uma definição da política de Ciência & Tecnologia para médio e longo prazo. 

MARÇO/93 
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EN1,IDADES P Al�1,ICII) AN1,ES DO FOR UM PELA 

LIBERDADE DO USO D(J CONHECIMENTO 

Amigos da Terra - ADFG (POA - RS) 
Ação Católica Operária 
Assoe. Arte - Educadores do Río de Janeiro - AERJ 
ASSoc. Brasileira Reforma Agrária 
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais - ALANAC 
Assoe. Bras. das Indústrias de Fundição - ABIFA 
Assoe. Bras. de Comunidades Alternativas 
/\$soe. Bras. dos Prod. de Laboratório - ASSIBRAL 
Assoe. Bres. das Indústrias de Química Fina - ABIFINA · 
Assoe. dos Professores da PUC - SP 
A:e. dos Professores da PUC- Campinas 
As30C. dos Docentes da Unesp - ADUNESP 
Assoe. dos Docentes da Unicamp - ADUNICAMP 
Assoe. dos Funcionários do CPqD Telebrós 
Assoe. dos Docentes da USP - ADUSP 
Assoe. dos Pós-graduandos da EPM 
Assoe. dos farmacêuticos de Piracicaba 
Assoe. dos farmacêuticos de Ribeirão Preto 
Assoe. dos farmacêuticos de Sorocaba e Região 
Assoe. dos farmacêuticos de Campinas 
ÃSsoc. dos farmacêuhcos de Morília 
Assoe. dos farmacêuticos de Presidente Prudente 
Assoe. dos farmacêuticos de São José dos Campos 
A� dos Farmacêuticos da B�ixoda Sentista 
Assoe. Paranaense dos Farmacêuticos 
Assoe. da Agricultura Orgânica 
Assoe. dos Docentes da UnB - ADUnB 
Assoe. dos f armacêuhcos Homeopatas de São Paulo 
Assoe. Nacional de Engenharia de Segurança no Trabalho 
Assoe. Nacional dos Pós-graduandos 
Assoe. Paulista de Engenheiros de Segurança noTrabalho 

Assoe. dos Pós-graduandos da Univ. Fed. RGS 
Assoe. de Pós-graduandos da UNICAMP 
Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambient€ 
Assessoria e Serv. a Projetos em Agricultura Alternati'va 
Central Unica dos Trabalhadores - Regional SP 
Centro de Educação e Cultura de Trab. Rural (Subsede - PE) 
Central Industrial de Labor. farrn. Argentinos - CILFA (lnd. 
Naci1onal) 
Central Ecumênica de Documentaç;;'o e lnformaç8o - CEDI 
Comfasão de Defe3a e Pre3ervação da [3pécie e do Meio Ambiente 
CDPlfMA 
Conselho Regional de Biologia - lg Região (SP-MT-MS) 
Conselho Federal de farmácia - CFF 
Coordenação Nacional de Estudantes de Biologia 
Con�ederação !�acional das Assoe. de 1'1oradores 
Confiederação das Mulheres do Brasil 
Confiederação Nacional dos Profissionais Liberais 
CUT Regional - Interior 1 
Centro de Estudos e Pesquisas Socia::i 
Conselho Regional de Farmácia - SP 
Conselho Regionol de farmácia - SC 
Conselho Regional de farmácia - PR 
Conselho Regional de farmácia - RN 
Conselho Regional de farmóc:ia - BA 
Conselho Regional de Farmácia - CE 
Conselho Regional de farmácia - PE 
Consel t,o Re9ional de farmácia - RJ 
Conselho Regiorial de f arrnácia - MG 
Com1issão Si nd. do Hosp. do Servidor Púb. Munici pai - Verguei ro 
Diretório Acadêmico de Biologia - UFMG 
Assoe. Profissional de Apoio ao Movimento Popular 

Assoe. dos Funcionários do Instituto Nac. de Propriedade Industrial DCE'- Unicamp 
DCE - PUCCAMP 
Estudos do Ambiente - ECO 

Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia 
fundlação Univer:3idade Estadmil de Marin9á - PR 



fundação para o Remédio Popular 
federação Nticional dos f armaçêuticos 
federação Nacional dos Engenheiros 
federação Nacional dos Contabilistas 
f edersç.ão Nacional dos Médicos 
fed. das Assoe. Comunitárias do Estado de São Paulo 
federação Paulista de Assoe. de Moradores 
federação das Mulheres Pauli3tas 
Forum Mineiro das ONGs 
GAMBA - Grupo Ambientalista da Bahia 
IBASE - lnst. Bras. Análises Sociais e Econômicas 
1 nst1tuto de Estudos Socío-Econômicos - Df 
IMhtuto de Desenvolvimento e Ação Comunitária 
Instituto de Ecologia e Desenvolvimento - IED 
Instituto de Estudos da Religitfo - ISER 
Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - PACS 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEPE 
lnstitute Naturae Yox 
Linha de Ação Ecológica - BH- MG 
Movimento de Moradia da Zona Leste - SP 
Movi menlo em Defesa da Economia Nacional - MODECON 
Núcleo de Comunicação Ambiental - BH 
Ordem dos Advogados do Brasil - SMA/SP 
Pastoral Universitária 
Pró-Central de Movimentos Populares 
Pró-Terra -CECNA- Centro de Estudos e Conservação da Natureza 
Programa de Educação Popular Ambiental 
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas 
SEAN - Amigos da Natureza 
Seção Sindical dos Docentes da Univ. fed. de Viçosa - ASPUV-SS 
Sindicato dos Aeroviários no Estado de Sâ'o Paulo 
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo 
Sindicato dos farmacêuticos do Estado de São Paulo 
Sindicato dos farmacêuticos do Rio Grande do Sul 
Sindicato dos F armscêuticos da Bahia 
Sindicato dos Farmacêuticos do Ceará 
Sindicato dos farmacêuticos de Santa Cata ri na 
Si ndicsto dos f srmscêuticos de Pernambuco 
Siodi�to oos farmacêuticos de Brasília 

Sindicato dos Gi:!Ólogos - MG 

Sindicato dos Farmacêutico!; do Paraná 
Sindicato dos Médico:i - SP 
Sindicato dos 11etalúrgicos - SP 
Sindicato dos Metroviários - SP 
Sindicato dos 11etal úrgicos de Amparo 
Sindicato dos Químicos - SP 
SI ndicsto dos Químicos - RJ 
Sindicato dos Profissionais em Educação no En�;ino 11unic. - SP 
Sindicato dos Professores de Campinas 
Sindicato dos Químicos de Americana - SP 
SI nd. <los Trabalhadores nas I nd. Químicas e farmacêuticas - SP 
Sind. dos Trabalh-,don:s em Serviço Público Federal - RJ 
Sind. dos Trab. da lnd. de Papel e Papelão - Mogi das Cruzes 
Si nd. dos T ra ba I hado res em Processamento de Dados - S P 
Sind. dos Trabalhadores da USP e 
Si nd. dos T ratial ttadores da UNICAl1P 
Sind. dos Trabalhadores da UNESP 
Sind. dos Trab. em Água, bgoto e Meio Ambiente - SP 
Sind. dos Trab. nas lnd. farmacêutica$ de Campinas 
Sind. Nacional dos Pesquisadores da Área Agropecuiiria e floresta 
Sind. Nac. dos Trab. em lnst. Pesquisa Agropecuária e flore.<Jtal 
Sind. dos Trab. em Atividades de Pesq. e Desenvolvimento em 
Ciência e Tecnologia de Campinas 
Sind. dos Serv. da Agricultura e Meio Ambiente - SP 
Srnd. Profissionais do Emri no Munici pai Largo do Paissandú 
SOBRAVll1E - Soe. Bras. de �·igilância de Medicamentos 
Sociedade Bras. de farmacologia e Terapêutica Experi ment� 
Sociedade Amigos de Bairro da Vila Zat - SP W

Sociedade Amigos de Bairro da Vila Reyino - SP 
Sociedade Amigo:i de Bairro da Ponte Rasa - SP 
Soc1ed&de Amigos de Bairro do Piirque I Dê - SP 
Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Nova Teresa - SP 
União Brasileira de Mulheres 
Untâo Popular de Mulheres do Estatlo de São Paulo 
Uíiljo dr., Juventude 5ociali3ta 
Unioo Nacional dos Estudantes - Ul�E 
Uniã'o Bras. dos Estudantes Secundaristas - UBES 

Central Gerol dos Trobolhodores - CGT 
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"Entenderr:os q-..1e a paz fX)r si só não 
pocle 1.,:011�1.l:iai, u�u �e: Cltu.a.L, seü, que 
lhe acompanhe a justiça. A justiça vai 
adi.ante abrindo caminho para a paz". 

Carta de Refugiados Guatemaltecos no 
Mé½ico ao Presidente Vinicio Cerezo,1987 

No Último dia 9 do presente mês de maio, os principais 

meios de comunicação do Brasil informaram sobre uma nova tentativa 

de golpe de estado frustrado na Guatemala. Acostumados com noticias 

"atomizadas" e espor;dicas sobre pafses que, corno os centro-america 

nos, têm pouco peso nas grandes decisões do complexo cenário inter 

nacional,e ag.qniados com incomensuráveis problemas internos num ano 

de sucessão presidencial, o leitor brasileiro prestou pouca atençao 

a esta noticia e tomou-a apenas como um dado a mais da sempre co� 

vulsiva história das "repúblicas de bananas" da região. Alg uns 

outros interpretaram tal tentativa de golpe como um novo atentado 

contra um suposto projeto democratizador em curso, que· o 

atual, dirigido pelo Partido da Democracia Cristã 

(PDCG), estaria impulsionando� 

da 

governo 

Guatemala 

Outros, uns poucos apenas, entenderam o "levantamento" do 

setor ultra-direitista do exército(autodenominado "oficiais da mon 

tanha", por representar oficiais de comando �e tropas em operaçoes 

antiguerrilha), como uma manifestação a mais dos limites e contradi 

çÕes do projeto contra-insurgente, tal qual foi formulado pelos altos 

comandos militares em 1982, durante o regime do General Efrain Rios 

Montt(l). 



Com efeito, esta tentativa, corno as ocorridas em 

principalmente a que se deu quase um ano antes, em 11 de maio, 

tra o esgotamento e iminente fracasso(por mais vida artificial 

.02. 

1988, 

mos 

que 

receba) de um projeto que pretende barrar as diferentes demandas e

modalidades de protestos do povo guatemalteco por direitos univer 
, ' � _., 1 

' 
,:) . . .. �d.LH\e11LE:: p.i:0c.1.amõ.u0s .::om-:) c�c:ne::tares: o a.1.reito a vi <'l-"l: à segur;mça

pcssn?.1 � familiar ! ao trabalho, à justiça ..• Assim, o que diferencia 

os militares golpistas do setor militar que hegemoniza o atual blcx::o 

de ;:,oder (exército-setor empresar ia.1-âemocracia (.;J: .i.� i..;; 1 , ua.v ..:..0.-i:;.:;,.,:;i...ê

em que estes são propugnantes da democratiza.ção do pais e aqueles 

se opõem, corno alguns pretendem fazer crer, precisamente para fort� 

lecer o governo. Não. Ambos compartem do mesmo projeto antidemocrá 

tico, que leva o nome de "Plano Nacional de Segurança e Desenvolvi 

mento"(PNSD) elaborado em 1982, ·o qual te� um caráter eminentemente 

político-militar. O que os diferencia, e em conjunturas determinadas 

coloca os dois setores em oposição, é a distinta ênfase que cada um 

dá aos fatores constitutivos de sua estratégia contra-insurgente:os 

golpistas previlegiam o aspecto militar pr�priamente dito, enquanto 

os que se auto-proclamam "constitucionalistas" destacam a necessaria 

manutenção, junto com as ações armadas, de uma aparê·1cia de democra 

9 eia, o que supõe consolidar a fachada civilista que de bom grado' 

proporciona o partido de Vinicio Cerezo. Segundo estes Últimos, a 

guerra que travam contra o povo guatemalteco não poderi ser ganha 

se não manter com vida a ilusão de uma transição� democracia e se 

não se cooptar, pelo menos, parte do movimento popular organizado.É, 

pois, uma diferença de forma, e não de conteúdo, a que se 

ambos os setores. Contudo, nem por isto essas contradições 

reais, e por isso acabam produzindo tensões e conflitos. 

dá en_tre 

sao rrer:os 

Então, v�le a pena se perguntar: qual são os fatores que 

canalizam essas contradições ao interior do bloco dominante ? são

essencialm�nte dois, por cima da multiplicidade de determinações g.c 

concorrem em cada situação concreta: um dos fatores tem a ver com a 
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incapacidade do regime para impulsionar as reformas estruturais bá 

sicas das quais o pais necessita, tal como as reformas agrária e ur 

bana, pois isto iria de encontro às frações burguesas e agro-expo� 

tadoras cujos interesses esse mesmo governo representa. O outro, e

produto da luta popular e revolucionária que, não obstante as suces 

sivas ondas repressivas que o Estado guatemalteco tem lançado nos 

Últimos 35 anos(2), se mantém vigente como um dado definitório do 
; 

conjunto da vida do pais, representando a unica vertente capaz de 

construir a democracia no pais. 

·Não é nenhuma casualidade, então, que a tentativa de gol

pe de maio do ano passado tenha se produzido apenas dois rreses depois 

da fracassada ofensiva "Fim de Ano" que o exército lançou contra as 

forças da U�idade Revolucionária Nacional Guatemalteca(URNG), no 

norte, noroeste e sudeste do pais. Nessa ofensiva, a maior organizada 

em 28 anos de luta antiguerrilha, segundo fontes oficiais, o exérci 

to comprometeu mais de 13 mil efetivos e concentrou a maior parte 

de seus recursos materiais de terra e ar. Mas, fracassou, sofrendo 

mais de mil baixas comprovadas e a perda de numeroso equipamento mi 

litar. 

Por outro lado, as organizações sindicais e populares 

mantiveram, no campo e nas cidades, intensas mobilizações em favor 

de suas reivindicações econômicas e sociais e na defesa dos direitos 

humanos, evidenciando a politica antipopular do governo democrata

cristão. 

Uma situação similar se apresentou no inicio deste ano, 

com o fracasso de uma nova ofensiva militar, àenornina<la "Fortctle:t;ct ôô", 

os 

acordos estipulados no Plano de Paz para a América Central(3). Por 

isso, não é de estranhar que um dos primeiros resultados das novas 

conceções feitas pelo regime democrata-cristão aos militares de 

ultra-direita sejam as ameaças de morte a alguns dos principais re 

presentantes das organizações populares e revolucionárias neste dito 
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diálogo(4). De igual maneira, o exercito prepara novas ófensivas 

contra as forças guerrilheiras, solidamente implantadas 

menos metade do território nacional. 

UM DOCUMENTO ESCLARtCEDOR 

em pelo 

Interessado em dar conhecimento da situação da Guatemala, 

assim como de outros paises da área, o INESC decidiu reproduzir al 

guns materiais que mostram a história recente da Guatemala, as poli 

ticas governamentais, as forças politicas presentes, os fatores 

externos, etc, que têm causado nos Últimos 35 anos mais de 100 mil 

assassinatos politicos, num pais que não passa de 8 milhões de habi 

tantes(o quP. equivaleria a mais de 1 milhão e meio de assassinatos 

em um país como o Brasil). 

Iniciamos esta atividade com a distribuição do documento 

"Guatemala: seguridad, desarrollo y democracia" (reprodução parcial 

e autorizada), editada pela Igreja Guatemalteca no Exilio-IGE, em 
� 

1988. Consideramos que este e um material muito completo, que combi 

na a análise histórica, com a da situação atual, os dados oficiais 

com as fontes populares, a estatística e o testemunho, a denúncia 

e a esperança. 

Brevemente, chamaremos atenção sobre alguns dos principais 

temas abordados neste documento: 

1) Na Guatemala o aparelho estatal tem suplantado a sacie

dade civil, e as forças armadas têm-se auto-instituido em represen 

" ... conquistar o fim supremo da Nação e o bem comum". 

este processo de redução da Nação ao Estado e deste ao 

como a de 

Assim, por 

exército, 

este Último se nomeia a representação plena e superior dos interesses 

nacionais. É, pois, uma concepção totalitária, em que o bem-estar, 

a justiça, o desenvolvimento, etc., são definidos pelos Altos Coman 

dos militares. Isto implica, ademais, o controle global da sociedade· 

guatemalteca. 
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2) Como mostra em detalhe o documento, esta estratégia se

resume, a partir de 1982, no chamado "Plano Nacional de Segurança 

e Desenvolvimento", que tem impulsionado, principalmente, as segui� 

tes ações: 

2.1. - As ofensivas militares� parte fundamental das 

quais se constituem, até hoje, as táticas de ''terra arrasada", as 

execuções extra-judiciais e os desaparecimentos forçados de pessoas. 

Desde a formulação do PNSD, as sucessivas campanhas militares têm-se 

denominado assim: "Vitória 82", "Firmeza 83", "Reencontro Institu 

cional 84", "Estabilidade Nacional 85", "Consolidação Nacional 86 11, 

"Fim de Ano 87" e "Fortaleza 88 11

• 

2.2. - Os chamados programas de Assuntos Civis, que 

são apenas uma versão remoçada da Ação civica contra-insurgente inu 

tilmente ensaiada pelas tropas norte-americanas no Vietnã. Nestes 

programas se evidencia a subordinação absoluta do desenvolvimento 

da nação e do bem-estar de sua população à segurança militar. Estes 

pro�ramas incluem também as operações psicológicas, que buscam ate� 

rorizar os setores populares e desinformar o resto da população do 

pais ·e a opinião pública internacional. 

2.3. - A reorganização institucional e da vida politica 

do ·pais em função da ação militar: criação, nas zonas de maior pr� 

sença i nsurgente, dos chamados "PÓlos de Desenvolvimento", as ''Aldeias 

Modelo", as "Coordenadorias Interinstitucionais" e as "Patrulhas de 

Auto-ueresa c1v1i··, toaas eias sob a hegemonia m1L1tar. Tambem, 

come parte do PNSD, foi elaborada uma nova Constituição e realizadas 

o 

regime militar e repressivo de uma fachada civil e democrática, por 

um hábil recurso de prestidigitação politica, onde a democracia fica 

reduzida ao sufrágio eleitoral periódico e controlado. 

O sentido geral da manobra poli tica que dá sentido ao atual 

governo guatemalteco fica revelado nas declarações públicas dadas 

por seu Ministro da Defesa, o General H.Gramajo, quem, parodiando 
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Claudewitz, disse que " .•. na Guatemala a politica deve 

continuação da guerra" (agosto de 1987). 

ser 
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3) O documento da IGE faz uma minuciosa análise dos ante

cedentes e das bases ideológicas do atual partido no governo, mos 

trando que �esde os anos 70 a democracia-cristã guatemalteca prop�s 

publicamente sua sist-P.ma 

democrRtico n�presentativo no pais. Assim, o "triunfo" de V inicio 

Cerezo, nas eleições de 1"985, é mais um resultado de sua cumplicid� 

de com a estrategia militar quP. da vontaâe popular. Ele t:?xJJlica 0 

descaramento do Ministro da Defesa em reconhecer publicamente que 

11 • • • as mais longas e intensas ope_raçÕes (militares) nos 2 8 anos, as

temos realizado durante este regime democrático"(setembro de 1988). 

4) Até 1988, continua explicando este documento, esta es

tratégia imposta pelo exército guatemalteco, em conivências com as 

classes, partidos e demais grupos dominantes, havia acarretado ao 
� pais danos tais como: 

4 .1. - Entre 50 e 70 mil pessoas· assassinadas ou desa 

parecidas. 

4. 2. - · Segundo reconhece o próprio governo, 4 4 O aldeias 

foram destruidas. 

4.3. - Mais de 100 mil refugiados, 

México, Estados Unidos, Costa Rica e Nicarágua. 

notadamente no 

4.4. - Muitos milhares de pessoas migradas forçadamente 

para o interior do pais. 

4.5. - Umas 60 mil pessoas obrigadas a viver nas chama 
. ' 
.. 

d ·is "Aldeias Modelo ", internacionalmente denunciadas como verdadei 

ros campos de concentração. 

5) Como afirma o documento " os espaços poli.tices e 

sociais existentes hoje em dia na Guatemala não se devem a conceções 

democráticas do atual governo, tal corno o interpretam alguns anali� 

tas internacionais ... ", mas sim são espaços conquistados pelas lutas 
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reivindicatórias econômicas, sociais e políticas do movimento pop� 

lar e pela luta que a URNG impulsiona, esta, por sinal, li vem 

emergindo corno urna força político-militar representativa, capaz de 

pa�ticipar das decisões políticas da nação"(cf.p.129). 

6) Por final, queremos chamar a atenção sobre o fato de

que o documento da IGE mostra a crescente ajuda militar do gover

uu 11uLte-ctmer.i.cctnu ao regi.me "civil" àemocrata-cristão. Por exemplo, 

a ajuda bilateral, que foi de US$ 13 milhões em 1985, 

HO?OC,\ 
• ----

I 

cresceu a 

assumiu a Presidência. Além disso, helicópteros e pessoal militar 

norte-americano participam, desde 1988, no transporte de tropas a 

zona de combate. Outro exemplo impactante desta ingerência pode ser 

visto através da detida e minuciosa análise que o documento apresenta 

sobre a penetração dos EUA no país, através de ONGs, igrejas e sei 

tas das mais variadas denominações. 

Esperamos que a leitura deste documento contribua para dar 

uma visão mais completa sobre a Guatemala e seu povo, e que, na 

medida do possível, isto se traduza em ações que propiciem a paz, 

a democracia e a justiça social, bases essenciais do desenvolvimento, 

como o pedem os refugiados guatemaltecos na carta que encabeça esta 

apresentaçao. 



(1) Rios Montt deu um golpe de estado em março de 1982 e,
vez, foi derrubado por um novo golpe no ano seguinte, 
atitudes messiinicas e caudilhescas. Contudo, manteve-se a poli 
tica de "terra arrasada" em extensas zonas camponesas, princ,;b_ 
palmente nos altiplanos indigenas. 

por sua 
por suas 

( 2) Podemos dizer que a etapa contemporânea da repressão na Guatemala
iniciou-se em 1954, quando civis e militares guatemaltecos finan_
ciados e dirigidos pela CIA(Ag;ncia Central de Intelig;ncia,no�
te-americana) derrubaram, por um movimento armado, o governo
progressista de Jacobo Arbenz, instaurando o terror como polit,;b_
ca de governo.

(3) Referimo-nos ao "Procedimento para estabelecer a Paz firme e
duradoura na América Central", conhecido como "Esquipulas II" ,
firmado pelos presidentes da Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicarágua e Costa Rica no dia 07 de agosto de 1987.

(4) Convocado pela Comissão Nacional de Reconciliação, o diálogo
foi iniciado no Último dia 12 de março, na Cidade da Guatemala.
O exéréito, as câmaras empresariais e os partidos politicos de
ultra-direita se negaram a participar. O governo impediu a pa�
ticipação de delegados da URNG. Participaram mais de 25 organ,;b_
zações populares.

-l , 



A T E N Ç Ã O

O TEXTO INTEGRAL DO DOCUMENTO ªGUATEMALA: SEGURIDAD, 

DESARROLLO Y DEMOCRACIAª ESTÃ A SUA DISPOSIÇÃO NO INESC_ CASO 

NECESSITE DE UMA CÓPIA OU DE MAIORES E DETALHADAS INFORMAÇÕES, 

NÃO OBSTANTE ISSO,APRESENTAMOS, A SEGUIR, ALGUNS QUAD�OS DEMONSTRATIVOS 

DA s I TUAÇÃO' Q�E PODERÃO AJUDAR EM MUI TO no ENTENDIMENTO DO TEXTO 

DE APRESENTAÇÃO, 
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Esias medidas busc:aban.ç,Emerar-la confaanza necesarie para Q:.ie 
el nuevo Gob1erno lograra una concertación & cono plazo con sec
tores ele poder v sectores medias. Se esperaba también que la 

· reactivación ecor.óm1ca y las promesas dei nuevo Gobiemo pa
laara11 el oescomento existente. reou1eran las comrad1cciones y 

. f. gene ·aran un clima de estabilidad que respondiera a las necesi
daoe; estratégicas dei Plan de Campana ·"Consoliciación Nacio· 
nal rn··.

Co 1 el PRES se pe:-seguía. entonces, lograr un espacio político 
.. interno y �xterno que permitiera la readecuación de los instrü

men :os comra,nsurgentes, dándoles una legitimación democrá
tica I captando fL'emes de financiamiento para e!lo. 

Es así que, bajo el impulso Que se le da ai PRES. LOS POLOS 
DE DESARROLLO se conviertan en CENTROS DE DESARRO. 
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·- :AUTODEFENSA · CIVIL -en COMITES VOLUNT ARIOS OE
. AUTODEFENSA CIVIL.

Dentro de esta dinâmica. el PRES. en vez de emprender um. 
· reorganización económica Que solvent.ara la crss1s por la oue 
:.atravesaba el pa1·s. devino, más b1en. en un programa de ideolo

. gización de la población. por rned10 dei cual se pretendi'a oue 
, ésta aceptara el nuevo esquema politico, la ausenc1a oe re!ormas 

estructurales. y · la priorización oe la reacuvación econ6m1c.: 
sobre el oesarrollo social. 

- PROGRAMA DE REORGANIZACION NACIONAL (PHNI
1987. 

En general, el oojetivo oficial de este programa era imP1.1lsar 
un p�ovecto de cescentralazación. reg1onal1zación v reoroani-

• zación de la administración pública, Que permn,era ge�era·
· la estebilidao necesaria para alcanzar el brenestar de la poolaciôn
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.:CONC.t:USIONES tGENERAl:ES 

- _Dado lo «xtenso de este informe y la complejidad'de la realidadº"""GUatemalteca,coruideramoa que •eria de"\ltilidad tnrminarlo con-= este.-parudo en •i que -dmac:amos 101 pumos máa Monciales deimismo. 

1.• A lo Jargo .:.e un proceso :histórico que parte de la int'erven-• ción norteemericana en -Guetemela, en 1954, hnna el dia de hoy,la nación ha sido usurpada por el Enado y el Enado por el Ejér·�� 

2.· Oe este modo el Ejercito se he constituído e n  guardiái · deialma nacional,-imponiéndole ai pueblo, por la fuerza óe las ar·.:-mas, un destino nacional corrtrario a sus intereses.

3.· Liu Fuerzas Arm&das llegaron a constituir en Gul!temala un
. régimen de Seguridad Nl!Cional, que ae wnema en la trilogia De

sarrolla,, Seguridad y Defensa Necional. 

EI Pl11n Nacional de Seguridad y Oeurrollo eprobado por el ge
neral Rios Montt en 1982. com,ene una wi1ión de largo plazo, cu
yo eie centrfll es la pi:rt1cipecion de todo, los sectores y recuraos 
d& le aocieded en lat Yr.t1ent� de la Segurid11d y e! De,errollo. 

-- 4.·.-Ene proy�o contrainsurgante tiene como objetivo,, n1:> aôlo-,.-la n&utraliuición de ta insurgencia, Gino el reorde-iamiento du toda.-ú:'IOCiedad en tunción de los intereses de un .bt.ido.totelnorio.

5.· EI proyecto se ha ido -articulando, a partir de ,1982, pc,r me,
,_ (ijo de campsnas ap(icildas cn los planos político, económic:o, 1;0-

cial y militar. 

6.· La nooinidad de ampliar sus espi,cioa de aeción, pc,r el d1!S·
.: 911ne interno y externo que las dos primeras cur,pafias wpuuier,on 

para el Ejército, llevaron II éne a buscar el retorno a Ja ,::onnrtu
cionalidad mediante otrm campana, que, en el ,�ano político, in

. cluyeron la elección de una �c.amblea c:onstrturente, la elabo1a
ción de .una nueva constitución y 111 elección de un Ciobierno 
civil. 

7.· Ourente el plan de campana "Consolid&eicm Nacional 86",
Guatemala volvió a un estado de derocho. EI 1 �obiernc, civil le 
dio oi Provecto Contrainsurgente dei Ejércrto una le9i1.imación 
democrátic..,_ 

E.n el Ct'tso de GuBtemola, Cllftamas, puei, :arte un Gobierr.o 

. 149 A 



150 

civil que se sustenta en un tipimen de Scguridr.id Nacional, y, 11 
través dei cual, las fueru, Armndm continúan ojerciando el 
poder. 

8.• Con el dirtenciomiento de su proyecto político original y 
· su -.cercamiemo progrmivo cl Ejército como única via de e::ceso el 

poder, el Putido DemocnciaCrininna lle?a a las elecciones prepa· 
-· nido para asumir au pspel como :iliado estratégico dei Ejército. 

9.· La ali11nui Oemocrzcís Cristian.zt- Ejército le permite ai Ejér· 
tito un m11rco connitucional Que amplia su upacio tie accion; y, 
te otrece el partido el apoyo. y los mecanismos pata perpetunrse 

·- en el gobierno.

10.· Vinicio Cere.zo define su 9es1ibn como de "tnmsición" a
la democracia: el paso de um IK>ciedod imograda, el pnso a la uni· 

·«dnd mcional. EI psso e ln democracia na seria el rosulUldo de so· 
-- klciones de fondo e los problema: nbCionales, isino de una "'Reor-
---"{lllniz.oción Necionsl".: btn consi"o en concertar con 101 distin-

·«tos e.octxm,s Ó9 lo oo-c:ied!!d, • .:,gr11ndo lo unid&d nacional m0dian
,. t.e oi olvido dei par.ado. 

. De ahí oue Vínicio Cerezo :iambilin defin2 su Gobioroo como 
-''de concert�ión". 

11.· Lo• -dos anos y -medi o de Gobi11rno ciYII han di!tmonrodo 
-quo la ,coocsrux:ión wa ·dirigida principr.ilmtt1te a las ãlites de 
·-· poder. 

12.· Ln única i:onet1rt.acibn -potlble eon tas mayorias, en el m11r·
. - co de un regímen de Ssiguridad NDCiol'll.11, � quo órtt:i:S c,copton· 
-.-. como su denino T'.acioml, ln represion, la cxplottieión y la mise· 

ria. LI! oo oceptcción de este destino las conviene en oi oponente 
_,._d, ki democrocia. 

EI oponente para oi Etéi.:ito gugtemaltç:;o es toda penona u 
-orpaniución que oo :)COpte o t.i amolde 111 osquoma totalitzrio
=QUe '1t11 trat11 de imponer. 

13.· La c:onceneción u eocaminada a lograr lo que lei milltnre:s
·-1l,m1>n "unif�i6n de criterios" a!rededor ele! "grsn concepto de

11 ertratepia nacioMI", cs decir II ac::eptor ,in cuestionsmientoa &U
�qu0m11 de Seguridad, o�urrollo y Democ;.acia. 

14.· A dos af'ios y medio de Gobíerno civil, lss enructUrss de
control astllblccid� por el Ejército durante sus cucesivos plones · 
de c.amp:,i\s, como lo r,on lo; poloi de dc:iserrollo, lm clrleas 

- mo�alo, hu p;nrullra ci11i11:tt y �s eoordi�dor�s interln:tin.iciorw·

le:i, no wlo permonecen lntsct i.s, sino que se han readecuedo y 
protundiz.ado. Su readocunción le ha permitido ai Ejército "nue· 
vnc tócti�, incretblemente flexibles". Por tamo, enoa elementos 
de w platatorm.11!omrain.1ur,gente no aon negocinbles. 

15. EI Gobiern, domocratocristiano he potenciedo eue reade·
cuoción imprimijndoles u,, nuovo carácter a las petrullm civile1; 
pre.anuindo como proy&1:to de desarrollo, a los polos do desarro
llo y a las eldeim modelo; ,,na.1briendo 111 naturalsza y carácter 
corrtrainsur!J'llme de liu Coordin"dorm lnterinnrtucionales con lo, 
Consejos de Deu rrollo, si errnitiendo e trevas de ástoi la centrsli· 

- zación de recumo s paro el proyecto contreinsurgentc:.

16.· EI partido de Gob1emo onrioue<::e el innrumento contrain
aurÇ>Onte dei Ej11tctto y t11mbién MI sirva de este como phnatorma 

·-pnra aimplior au bue social pa�idaria. 

17.· 1 a te�is dil Ejórci10 oobre el d0$errollo como condición y
-:..complt,mento de Is S�uridnd J'lll!Clonal convi11n11 el doserrollo en 
-� un ponulado e.nrr..ápico militar y lo impulsa como elemento tun-
'7'dsm11ntol de la_lucht com:rnerrnint. 

18.· Ea an em forma c:orno fl Ejército llegJi a la formul1ción de
. un ·d=rrollo ci:ntrai�urpenta. O�de ute momento, oi d11111r,-o
� llo -eleja de ·un,,r ,como objetivo la aolución de los problemas 
... ocor.ómicos y �cÍ.llles du la Na�ion, para convertine en un inrtl'\I· 

.�mento óe ,ervici > e! Ejêrcitc1 on su iucha contra la guerrilla. 

19.- EI Gobierno ·demóc111tiscristiano he disenado sus polític.n 
de desarrollo p1 ra QUe -responaen economicamente a los planes 
de c;ampaiia que el Ejército BJllUJta • 

20.• Ln otnpa isctual dei deu1rrollo es de-tinida por el Ejército 
·- como una f,:,e de -estab iliclad y .bienenar. Solamente la derrota
_ dei oponente p Jode !levar nl ,,aí, a un stepa superior de Seguri·
- dad y Ocs:mollt.

·21 .• EI fracas, de la derroo enrstépica dei oponeme durante
los ano, 1987 ', 1988 h11 crea io serias comradícciones ai interior 

-dai 1inom1 y han duert11bifüa1lo ai Gobierno y ai propio régimen. 

22.·. Los provectof. de clasz rrollo y paz pare el troe ixil y el
lwn (1B88·1939), pro:,,.rnno, por oi pr�idente como proyectoi 
modelo para G11au,m11la, ,on, en realidad, un proyecto militar ót 
rocuperación do territorio y 1:omstimiento de h, población cam
pesina. 

2l.• � çi�yecto militar p11rti6 de te premiia de que el opo-



... nente seria dertot.«io enurtêgic.amente por medio de la ofensiva 
·'Fin de Aõo". 

2'1.· Est11 ofensiva es coniiderada por el Ejórcito como el opera· 
- tivo contramsurgonte miis grallde que esta hay:: lanzodo en 2ô

-anos de lucha corrtra la guerrilla.

25.· Ante su fraca:o. debido a la acciôn de URNG y II la teiis·
. tancia dei pueblo, las 1ipuieme1 toses dei proyecto de óes.orrollo 
• para asas ârees �n de'term1nad11s por las neces.idades dei Ejérci·

to, a tin de multiplicar ,u cap.acidad ofensiva.

_ 26.· EI Ejõrcito de Guatemala ha tranado de oniquilar, durante 
·-esta ofensiva, .las áreu de retugi o de población civil dei área ixil 

y do! lxciin. E"n 'a ectual1d11d, prepara condiciones para nlcanU!r 
-ene obJl!tlYO. Los 1t11ques mii:tares contra enai área: de refugio 

.-.c:onnnuyen crimenei de lesa humanidad.

. 27.· Los prognunas de roubie11ción de población anel área ixil y 
· -..-en el .&xciin .:nactivan el conflatto de la tierra, latente durante 111 
·-etapa militar de paciftcllción.

-28.·�e puede prever, por tamo,-que este proyecto militar pro
•..-.ocari un nu!'Wo período de luchu soc:iales y poiiticas. 

-29.·•No vtueron Jos :$&Ctores :populares.•democ:ráticos, �-rewolu·
-.,.gonarioi,-..patrióticos y:-progre:ínas los ·que âmpid1eron que el 
-�b1erno ,demôcratacrisüano diera inicio a un ,nuevo proyecto

. -nacional,-..sino Joa grupos de poder ..conómico, el Ejért:íto, V sus
. __;.;_prop,oa 1mer111e, de partido y de clase.

_30.· En ilna 1oOCí&ded como la gustemaltttce. en donde oi modelo 
-económico desca� en la zobreexploUJcion de las m11yorías, la 
-'-Óeeisión dei Gobiuno de S1Jbrtrtuír la reformas nec,sariaa para
�solucionar los problemas nacion.aies .por una politic:a de concer
• ..tzicion,�aba destinad11 ai fret:.!lso.

31.· EI esfuerzo principal dei Gobierno no ha sido invertido en
.. �bacar aolucion e los problemas nacionalet, sino en .ocult.arlos y 
-:Cfear falns expectativas p11rn mediatizar la organización V la 
--axión popuiarc. 

32.· La lucha dei puel.>lo por dar solución a los problemas r.acio
-Nles, he fortalecido el movimiemo populor y he abieno cspocios 

a la lucha democ:rítica, patriótica y revolucionaria. En Guatemala 
. no uisten, pues, eipecioa democ:raucos, sino espa.:ios politieoi ai· 
-c:an.utio, como un logro ele his m11yoríai. 

33.· 1.Ju C-!IUUI dei confiic:to armado en Gua1emala ;on internas 
y ticnsn su orioim cn la 11tUl)c,on de Ópttnión económica, social Y 

. poliuca cn quo vive cl pch. 

34.· Oebido a lo nisturcleu dei régímcn de s,o,uridod Nactona!, 
la conc:eruición dei Gobierno c:on los grupos do poder cconc mico 
y con lo: sectores poliucos. no ha dado los truiol desando, p.:>r 
Gobíerno y Ejerctto. 

35.· En nin,gun momento 111 Gobiemo demóc:rstacrinier:o inten·
tó ,erinmema concennr con 101 sectore:s popul111 Cl. Como dice el 
E,êrc1to, con el oponente no se conc:1eru. se le reduce, 11e le do
mina y se le aac.an concesione� . 

36.· Lai comrediccíón ,interna de un régimun de Sepurid,Jd
. Nocional se mide por hi nec<nid&d que é:ne tiene de conctirtar y, 11 

ln Yez, 1u imposibilid::d de concierto. 

37.· La política externa de neutralided llCti ,a do! Gobíerno 
-demóc•aacnn1eno J.e ha convertioo en un reohn�miento pro91 t· 
• aivo a 111 politica noneam11rict1na . 

__ .38.·. Le .orticuiación do un .nuovo provecto nzcional que ent:11·
.. »mine 111 0atrÍJI hac111 un nuevo donino roprw;onta, hoy éía, la m

--piraciôn-màs ,urpeme Y•{IOnUi03 de millooes d, 9unt0maltecos.

•. 39.· EI nuevo dostino oociolllll 111.fundamonta en 111 ju1.tici11 10· 
-cinl, en la paz, en oi c:umplimiento de. htJ -.,:ipiraciones de los
�p,JLililoi indÍl]lll'llll;-u1miimo, on el -<ior.-icho y ·te:speto II te vioa,

o IPJ inteçriéod, a 111 .d,gnid:id hum11!'\ll v-en los derochc-s r urra· 
--� nos; 'ln çl doro:ho el trabeJO, o la tierra y a 111 lí )re or9aniz11ciôn; 

y, ·por ·último,· 0n .las ·ratormu .pot"ücas y. ao;ialei necetarir s . 

- 40.· La re:iliz:ición de un nuevo provecto n11cional pa1:a por la
tormulec:ion de un noevo proyecto de desurnllo, dirigido D rni·

- pondor a la nec�id11des de las m:iyoria, dei p.iii.

'11.· EI modelo de écJ.arrollo inherente el rê�irien de S,guridlÓ 
- Necional es un bctor-determinante dei 1ubde1errollo en GL·.i,

iemala. 

�2.· La concretiz:.ecíôn do un nuevo proyecto "13Cion.al requiere 
de ln aliam::.a de todas las fuorzas alternotiv1u del pai�. 

43.· Es impos:ible hoy dia, en Guatemala. irn )lemetar un pro· 
yecto de deuirrollo tavotable el puoblo sin la PI rt.::ipr.ción en el 
mi,mo de todos los sector� populares, democni· 1cos, pll1rióticm, 
progresina1 y rovolucionario1. 

44.· Es unic.smente en la construcción de une e-stino a11téntic a·
m:inte nacioMI en donde podr.in reuliur1e hu lt,le,ias, lcs crista· 
nos y le iolidari:iad rntern!lcional. 
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t. t/ú 0l J 19c
Bn-\sÍll.�\, í�B de abn.1 de t992. 

Pre2ado(n) Am19o(a) 

A Comiss5o Mista de Orçamento do Conaresso Nacional estari 
apreciando nos prox1mos meses o OrçRíl1ento Geral da Un15o rara 1993, 
sem ter fiscalizada a a�1icaç5o do orçamento de 1992. A populaçJo 
brasileira pouco snbe da importãncia dEsta d1scussão rara sua vida. ü 
�stado nlo rnde 1nterv1r (::Ili n 1::�n h uma �rea da pclit1ca r�b11ca sem 
,:uitf.:5 occrI·Er u1n 1·er.,l.stro p1·évJ.o no Dr,;,:1.mento da Uni�.(o. 

A d E ·fl . n 1 d.í o d o m· e: a m 1::� n t a n �\ ai p o d e e s t ,'ff a Ci"ff ÇJ o s o in f: n t e cj o 
Ccnaresso Nacional, sem a rartic1paç5o efetiva d� soc1cdade civil. i

com f:str-:: objetivo que o INESC l:e111 cc>111c1 uni .. , dE: suas pr1.01·1c.l,,\de5, est1:: 

•
ano, o acompc1nhamento da 
Com1ss�o vcnh� çumrr1r o 

definidío de orçamente rara 1993. 
seu reaulamento NP.StE 

,�� 9l.l(:: <.-\

scn t :Lda 
estamos enviando a esta entidade a relaçio da Comiss�n Mista de 
OrcRmento bem como parte do reaulamento 1nten10 dE:sta. Ch .. 1111<"ll11C)S ;:\ 

que deve ser exercida. l.(':: mtl ,-ame:> s 
Comtss�o só existe no período de dtscussUo e votaç�o de �111endas no 
orçamento, n5c ex�rcendo seu pap�l de fiscalizadora. 

No nosso entender oarantir que a Com1ss�o cumpra estes 
artigos � etapa fundümcntal no processo dE aarantia da transparência 

da aplicação do orçamento para n próximo ano. Neste sentido achamos 
necessirJo que esta entidade solicite aos membros da Com1ss�c o 
cumrr1rnento Ma regtrnento. 

Agradec�mns R nas colocamos 
esclarFc1mEnto sobre a referi�a quest�o. Oportunamente enviaremos 

•�:=.ub�iÍCl10!'; que- posf:",ibi.litE:m a r-,:sta E:nt1.dadE: 111,·.\u:>rGf:i 1·c:,:-f1C::n<Í:Íes.

(.�t �:nc iosamen t.:::, 

Assessoria Ticnica 

P.S: n9radcce�os desde Ja o retorno da prov1dênc1a to1ada.

Cl•iAT.OOC/Do\CARTAi/AT/JJC 

INESC lnstitulo de Estudos S6cio-Econõmlcos - CGC 00580159/0001-22 - ses, a. 8, BL B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 

SupercenterVenãnclo 2000-TELEX: 614837 IESE- BR- CEP 70,333 ,. Brasnla • OF • Tel,: 226·8093 • Fax: (061) 226•8042 
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C. N! 107/02
Brasilia, 01 de junho de 1992 . 

Estamos enviando, em anexo, texto referente ao PPA

e a LDO. Este material e parte do trabalho gue o INESC vem

desenvolvendo no sentido de tornar a discussão sobre o 

orçamento mais transparente, possibilitando, assim, a real 

intervenção da sociedade civil no gue se refere a esta 

questâo. 

Atenciosamente, 

Assessoria Têcnica 

0l07Af,DOO/D1\0ADfA/fV/�JO 

INESC Instituto de Estudos S6cio-Econõmicos • CGC 00580159/0001·22 • ses, a. 8, BI. B, n9 5Q, 42 and., Salas 435/7/9/41 

SupercenterVenânclo 2000. TELEX: 614837IESE • BR • CEP 70.333 • BrasRla • DF • TeL: 226�8093 • Fax: {061) 226-8042 
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C. N':, 033/93

B4a-0!L.la, 09 de ma4ço de 1993. 

Vd4.la.-0 en.t.ldade-0 da. -0oc.leda.de c.lv.lL vêm 
a.compa.nha.ndo a. .tna.m.l.tação do p4oje.to que .tna..ta da.

. P4opn.leda.de indu-0.tn.laL. Ne-0.te momen.to ex.l-0.te gna.nde a.9.l.ta.ção
den.tno do Congne-0-00 NacÃ.ona.L e na. -0oc.leda.de cÃ.v.lL, ponque
oconne uma. a.n.t.lcuLa.�ão pana. vo.ta.n o ne�enÃ.do p4oje.to. 

A -0oc,ledade cÃ.v.lL, a.ten.ta., .tem pnocuna.do
demon-0.tna.n 0-0 pon.to-0 que con-0Ã.dena. Le-0Ã.va-0 a.0-0 Ã.n.tene-0-0e-0
na.c.lona.Ã.-0. En.tendemo-0 que qua.Lquen pnopa-0.ta de pnoje.ta -0obne
o .tema. deve -0e4 -0ubme.tLda. a. a.mpLa. dL-0cu-0-0ãa en.t4e a
-0ocÃ.eda.de e -0eu-0

q
nepne-0en.ta.n.te-0, -0eja.m do Pode4 Execu.tLvo ou

Le9L6La..t.lvo. 

Ne-0.te -0en.t.ldo, e-0.ta.mo-0 env.la.ndo a. ca.n.ta. a.o 
pne-0Lden.te I.taman F4anco e o Jonna.L -0obne Pa.Len.te-0, pa.4a. que 
.tomem conhecÃ.men.to daqu.lLo que p4ec.l-0a. -0en mod.l�.lcado-0 no 
pnoje.to e a.-0 con-0equênc.la.-0 de -0ua. a.p4ova.ção. 

Sem ma..l-0 pana o momen.to, 

A.tenc.lo-0a.men.te,

t:..,·.L� J'o�� 
/ot;Ja.n La.c{fda. Cunha. 

A-0-0e-0-0on Tecn.lco 

C03lU, OOC/C: \CUU IH/ IU 

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001·22 - ses, a. 8, BL B, ntt 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000 • TELEX: 614837 IESE • BR - CEP 70.333 •Brasília· DF • Tel.: 226-8093 - Fax: (061) 226-8042 



C. NQ 090/89

Brasília, 09 de março de 1989. 

Caros Amigos: 

Em razão do massacre ocorrido na Venezuela como parte da 

repressão aos protes tos contra o "Choque Econômico" exigido pelo Fl'1I, 

a Assessoria da Dívida Externa do INESC elaborou a análise anexa. 

Esperamos que ela contribua ao firme posicionamento contra 

as consequências da dívida externa no Brasil e na América Latina. 

LF/jjc 

Atenciosamente, 

/4 <--J ;--� /! ��
Luiz Fenelon P. Barbosa 

Assessoria da Dívida Externa 

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - ses, O. 8, 81. 8, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE - 8A - CEP 70.333- 8rasma • DF - Tel,: 226•8093 



C.N2 576/89

Brasília, 27 de novembro de 1989 

Prezados amigos: 

Estamos remetendo-lhes o texto "O Processo Legislativo Br� 

sileiro após a Constituinte: Reformulações Regimentais", elaborado 

pelo Consultor do INESC Professor João Gilberto Lucas Coelho. Cremos 

que tal estudo e muito importante para a compreensão dos novos Reg� 

mentes Internos da câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ele 

possibilitará às entidades um conhecimento maior de como tramitam as 

matérias de seu interesse no Parlamento. 

MJJ/hbs 

À oportunidade, apresentamos-lhes nossas cordiais saudações. 

�\\ ,e--� (-C-� < �e ' �-------� ----e:. 
. U'. r 

Maria Jose Jaime 
Coordenadora-Geral 

JNES<- Jnsmuto de Estudos Sóclo-Eoonômicos • CGC 00580159/0001·22 • ses, O. 8, BI. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 

Supercenter Venâncio 2000-TELEX: 614837 IESE - BR - CEP 70.333-Brasma • DF-Tel.: 226·8093 



C.N2 573/89

Brasilia, 24 de novembro de 1989 

Prezados amigos: 

' 
Dando prosseguimento as nossas atividades de solidariedade 

ao povo salvadorenho, fomos solicitados, mais uma vez, pelo Instituto 

Cultural de Amizade e Solidariedade entre os Povos e CEBES(Comunidades 

Eclesiais de Base de El Salvador), u repassar os informes que seguem 

em anexo. 

Contamos com o apoio desta entidade. 

Cordialmente, 

" t 

��- r-_ "-<��- �·e....-� 

1.a Jáim.E 
irei Humanos 

MLJ/hbs 
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Caicanliar-de-aqmies � 
U 

m dia depois da libertação de E�o � lY-1. N1J há portanto memória. O próprio diretor
gênio e José Zeno, as quadrilhas seqüestra- do Desipe já informou que n

�
�o tem como fazer 

ram mais um empresário. aumentando de novo levantamento dos presos seqües dores. Cada um 
para cinco os seqüestros em curso. O crime organi- dos 9 mil presidiários do Desipe ossui uma ficha 
1.ado não descansa. Aproveitando que a Divisão que fica na unidade onde está deti

�
segundo ele, 

Anti-Seqüestro é atualmente o calcanhar-de-aqui- e "é inviável ir a cada presídio e f; r o levanta-
les da policia, meliantes reforçam o desafio à mcnto". No folclore do sistema pe enciário re-
autoridade e tentam estabelecer em definitivo o gistra-se a façanha do seqüestrador ·nique, em 

1 império da bagunça. meados deste ano, deixou o irmão em se\1 lugar em 
Como disse recentemente um advo�o crimi- Bangu II - presídio de segurança mã�ima - e 

nalista especializado na questão. o rasil �m a saiu assobiando pela porta da frente ... 
mania de achar que seus problemas são resoMvei Como é possível. com esta retaguarda inefi-
por decreto e por isto pensa que algumas leis ciente e risivel, combater a epidemia de seqüestros? 
poderiam constranger os SJ:qüestrador , obrigan- Numa relação de causa e efeito, dir-se-ia até mes-
do-os, por tabela, a com1>9rtar-� Cita-se o exem- mo que os seqüestros se avolumam por causa da 
pio da Itáli�. onde uma bateria leis, entre elas a ineficiência do setor anti-seqüestro. Os marginais 
indisponibilidade dos béns do seqüestrado, garan- sabem onde agir com mais facilidade. A cada troca 
tiram a eficiência do combatei anonima sequestri de comando, as providências são adiadas ad ca/c11-
- inclústria rendosa, mas só até o momento em das graecas, como se fosse possível à sÕcie<hlde 
que foi derrubada. O que resolveu o problema na esperar quepoliciais e seqüestradores chegassem a 
Itália foi a ação eficaz da polícia. Ação eficaz da um acordo amigavelmente. 
policia no Rio é outra história. A epidemia de seqüestros põe em evidência a 

A DAS ainda não mostrou a que ve10. O último fraqueza da polícia. A recuperação policial poderia 
de seus 'airetores mumiu há menos de um mês. começar por aí, mas sem dilações a "médio prazo" 
Troca-troca eini,olicia, a todo momento, nunca foi ou a "longo prazo", como se diz. Isolada do 
benéfico. Perde-se a memória, apagam-se pistas. ja- contexto, a DAS é mais leve do que a corporação 
mais se estabelece rotina benéfica de investigações. O inteira, na 4.11?1, segund� avaliação da P-róp�
atual chefe de policia, Hélio Luz, ele próprio com cúpula, apenas 20% dos policiais são confiáveis. O 
passagem meteórica pela DAS (ocasião em que pro- �fo- ê susperto.> Seqüestros, tráfico, grupos de
nunciou a frase do ano: "A partir deste momento, a 

\ 
extermínio - nada se parece tanto com Medellín

lDivisão Anti-Seqüestro não seqüestra mais"), decla- nos bons tempos do cartel das drogas do que o Rio 
rou que o que havia na DAS era um grande circo: "O da atualidade. A epidemia de seqüestros e a ques 
seqüestrado era libertado e parava tudo. A quadrilha \ tão policial são problemas que têm de ser resolvi 
voltava a seqüestrar.'' do� a�. ou nunca.mais-. · --
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"'' A familia de André Lu1� Oliveira Car
, ,·doso, 23 anos - seqüestrado na madru
.. gada de sábado. em Rio Bonito -. já 
-. recebeu pelo me11os um telefonema dos 
.bandidos, mas aiuda não foi feito pedido 
de resgate. No telefonema, os bandidos 

o..ulirmaram que o rapaz está bem e que. 
em breve. farão novo contato. André foi 

•!evadb por bandidos emre Oh e Ih de 
sábado, quando saía sozinho dó' .Bar do 

;Nílton. ponto de encontro dos jovens tla 
cidade. para ir a Rio B0J1ito Atlético 
"clube. onde havia um"ã exibição de ca
poeira. 

Segundo a polícia, o rapaz foi rendido 
":por pelo menos três�10mens. lJUe fugiram 

o Gol cinza KOC Sl 10 de André. O
carro foi encontrado 
nQ donungo em Ma-

::nilha e periciado pe
.. 1a Divisão Anti-Se
,,(.!Üestro (DAS). O 
�eqüestro do jovem é 
o principal assumo
em Rio Bonito. De
zenas de curiosos fi-
·caritm ontem para

� d os em frente das
< casas dos pais de 

André, que são se
. parados. Na entrada 
. uo prédio, na Rua 
· Vital Brazil. onde
André mora com a
mãe, a famHia afi

":imu uma nota na pa
··rede. ao lado do in
·• Lerfone, solicitando
"'preces e lamentando
a impossibilidade de 

- ·------------

JOKNA L DO flR .\SlL 

Ua1 a:_J)� _ _}.� . J .. IJ.5. 
Cadenw ____ Png. __ 
·--·-·-------

atender pessoalmente os visitante:.. 
Só algumas amigas mais íntimas tle 

Messias puderam entrar. O pai, que mora 
na Avenida Sete de Maio, também evitou 
contatos. dizendo que quer a policia e u 
imprensa longe do caso. O único comen
tário feito por parentes é de que "não hô 
notícias". A família não procurou a dele
gacia da cidade, que não tem sequer re
gii,1ro da ocorrência. Policiais da DAS 
acreditam que o seqüestro faz parle de 
mais um dos que acontecem no interior e 
pelos quais são pedidos resgates baixos. 

Porém, há informações de qu� no ra
so de André Luís, a quantia pedida podt:
ria chegar até US$ l milhão. A investiga
ção da DAS também não afasta a hipóte
se do crime ter sido praticado por ex-fun
cionários ou ter ::;ido motivado por 
\'ingança. Filho do proprietário da metu
lurgica lncomatol. que produz equipa
mentos para oficinas, Dedel'u trabalhu 

com o innào Man:do 
na empresa do pai. É 
um rapaz populm- em 
Rio Bonito. Pratican
te de capoeira. ek 
costuma freqüentar 
com sua tunnt1 d�

amigos os barzinhos
da cidade ... É um
bom menino. 4 ueriJo 
por todos". disse uma 
vizinha que preferiu 
não se identíficar. A

Incomatol é uma Ja� 
maiore}, empresas lo
cais, mas nos últimos 
anos vem enfrentan
do dificuldades finan
ceiras. No entanto. 
William Cardoso ain
da mantêm sua cole
ção de carros anti
gos. 

---------------------------�· 
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Suspe,j,!9. 1�r 0

,�estro é morto dentro da DA� • Delegado e detetives �o acusados de • j) \j . A.,;� J '1"1,-,.,._,,_ 
• 

matar preso e enterrá-lo como'indigente �-�---....,==Apontado inicialmente como 
foragido da Justiça, o assaltante e 
.suspeito de envolvimento em se
qüestro Luiz Henrique Fernandes 
dos Santos, 36 anos, o Riquinho,
foi as.5assinado na sede da Divisão 
Anti-Seqüestro (DAS), possivel
mente após ter sofrido uma sessão 
de tortura. O caso foi desvendado 
pelo próprio diretor da Divisão, 
Paulo Roberto Maiato, que apon
tou como diretamente envolvidos 
no episódio o delegado Clay Ca
tào, o detetive Miguel dos Santos 
e o cabo PM Marcos de Carvalho, 
que tomaram o depoimento do 
'preso e teriam sido os responsá
veis ou cúmplices do espancamen
to. Também delegado da DAS, 
Rodolfo Wa!deck teria ocultado o 
cadáver do preso, que foi enterra
do como indigente no Cemitério 
l:le Santa Cruz. 

gem provocou a abenura de sin
dicância na DAS, presidida pelo 
próprio diretor. 

Uma fonte do Instituto Médi
co Legal revelou que Riquinho 

morreu em função da violência 
empregada pelos policiais. Suspei
to de ter informações sobre o l o 
cal do  cativeiro do  empresário Se
bastião Hunguinin Le-al seqües
trado em agosto e libertado há 
um mês, o criminoso teve parada 
cardíaca após ter sido espancado 
e asfixiado com um saco plástico 
amarrado à sua cabeça. 

O interrogatório de Riqui11ho 

foi tomado pelos policiais no dia 
25 de novembro, um dia após o 
criminoso ter sido retirado da car
ceragem da 21ª DP (Bonsucesso) 
para prestar depoimento na DAS. 
No dia 9 de dezembro o JOR· 
NAL DO BRASIL publicou com 
exclusividade o episódio do desa
parecimento do Riquinho após sua 
emoção para a DAS. A reporta-

Na semana passada, foi deter
minada uma busca do corpo na 
Estrada,do Redentor. no Sumaré. 
Ali a polícia localizou várias ossa
das humanas, mas não a de Ri(flli-
11/zo. Dias depois, após um levan
tamento no JML. descobriu-se 
que o criminoso havia sido enter
rado no Cemitério de Santa Cruz 
como indigente, conforme exame 
dactiloscópico do IML. O laudo 
que esclarecerá a causa da morte 
deverá ser divulgado ainda hoje. 

Fuga - Para justificar o de
saparecimento do preso, os poli
ciais da  DAS alegaram inicial
mente que ele havia conseguido 
escapar na mesma noite em que 
saíra da delegacia de Bonsucesso. 
Eles revelaram que quando che
garam à Favela Parque Alegria, 
no Caju, houve um intenso tiro
teio com os traficantes locais, o 
que teria permitido que Riqlji1Jho 

fugisse. Inconformado co�o epi
sódio, Paulo Roberto Maiato de-
tenninou a abertura de sindicân
cia para apurar o cas6. Riquinho 

estava condenado a: 30 a:nos de 
prisão por assaltos e era suspeito 
de envolvimento em seqüestros. 

Os acusados de· envolvimento 
na morte do criminoso prestaram 
depoimento durante a tarde e a 
noite de ontem na Corregedoria· 
Geral de Policia Civil. O chefe de 
Polícia Civil, Hélio Luz, assegu
rou que caso fique comprovJd_o o 
envolvimento dos policiais na tor
tura e mone de Riquinho todos 
terão que responder criminalmen· 
te }):elo episódio. 
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Polícia liberta filho de eIDpresário chinêS 
• Alexandre Tsang, 26 anos, passou 16 Jo�oee, uei,a 

dias numa barraca na Floresta da Tijuca
Depois de permanecer 16 dias 

em poder de seq üestradores, o 
empresário Alexandre Heng Fai 
Tsang, 26 anos, foi libertado on
tem, às 5h, por policiais da Divi
são Anti-Seqüestro (DAS). O ra
paz estava nuroa barraca de lona 
improvisada, na Floresta da Tiju-

. ca., a cerca de 300 metros da Es
trada da Vista Chinesa. Alexan

. dre, que é filho do empresário 
· chinês Tsang Chao Chi, dono da
rede de restaurantes A Grande
Muralha, foi levado pelos bandi
dos na tarde do último dia 21,

'quando estava num dos estabele
cimentos da familia, na Rua São 
Clemente, em Botafogo. 

Com a libertação de Alexandre 
Heng Fai, agora há 10 pessoas em 
cativeiro no Rio. O delegado da 
DAS Cláudio Nascimento, que 
coordenou a operação de resgate, 
explicou que a polícia conseguiu 
chegar ao cativeiro do rapaz após 
a prisão. na tarde de anteontem, 
na Favela da Rocinha. de três dos 
sete integrantes da quadrilha: Fá
tima Rodrigues, 35 anos; Amanda 
Silva Rodrigues, 34; e Luiz Antô
nio Moreira, 32. 

Ainda estão foragidos o líder 
da quadrilha e ex-funcionário do 
restaurante, Carlos Alberto de 
Souza. 0 Carequinha, 35 anos; 
dois homens conhecidos apenas 
como Edivaldo e Zinho: e um 
quarto bandido que ainda não foi 
identificado. Segundo a polícia, a 
quadrilha é a mesma que seqües
trou, no ano passado, os médicos 
fvan Lemgruber, especialista em 
inseminação artificial, e o gineco
logista Reoato Castro Bandeir..as, 
também mantidos em cativeiros 
na Floresta da Tijuca. 
. Barraco - Exultante com a 
libertação do empresári0. o dele
gado Cláudio Nascimento expli
cou que a equipe da DAS - for
mada por 25 policiais - iniciou a 
operação na manhã de anteon
tem. '"Recebemos a informação 
t.le que os bandidos eram da Roei� 
nl1a e prendemos três num barra
co, onde também estava toda a 
documentação do Alexandre. Foi 
quando tivemos certeza de que 
estávamos peno", disse o delega-
do. No barraco, a polícia ainda 

apreendeu R$ 330, dois maços de 
cigarro e o crachá funcional de 
Amanda Silva Rodrigues, empre
gada dos supermercados Sendas. 

Após a prisão, os criminosos 
levaram a equipe da DAS a uma 
casa na Rua 2, onde estavam os 
outros quatro integrantes da qua
drilha. Entretanto, os bandidos 
notaram a chegada da polícia, 
trocaram tiros e conseguiram es
capar pela janela dos fundos. Sem 
conseguir prender toda a -quadri
lha, os policiais seguiram para a 
floresta, levando Fátima Rodri
gues como guia. Ela revelou que 
se juntou aos bandidos há nove 
meses. quando ficou desemprega
da. Disse, ainda, que mora no 
Baixo Gávea e que chegou a cur
sar Arquitetura na Uerj. 

Segundq o delegado Cláudio 
Nascimento, a polícia chegou à 
Floresta da Tij uca às 20h e, como 
estava muito escuro, esperou até 
amanhecer para iniciar as buscas. 
''Fizemos um pente-fino na mata. 
Mas a área é muito grande e de 
difícil acesso. Tivemos sorte de o 
Alexandre estar sozinho e gritar 
por socorro. Assim, o encontra
mos. Mas ainda tivemos que ser

·rar a árvore a qual ele eslava
acorrentado, para libertá-lo'', re
latou o delegado. 

Ameaçavam - Ainda as
sustado e bastante emocionado, 
Alexandre contou que os dias no 
cativeiro foram os piores de sua 
vida. "Eles me ameaçavam cons
tantemente de morte. No último 
dia, eles me deixaram sozinho. Só 
conseguia pensar na minha famí
lia", disse Alexandre mostrando 
as marcas da corrente no tornoze
lo direito. 

Depois de resgatado, o rapaz 
telefonou para a família e falou 
com o pai. ''Precisava aliviá-los". 
Em seguida. o empresário seguiu 
para a sede da DAS, no Leblon, 
onde reencontrou os parentes e 
prestou depoimento por quase 
duas horas. Charles Fayal, amigo 
da família que coordenou as ne
gociações com os seqüestradores. 
explicou que a família chegou a 
pagar o resgate, na madrugada do 
último sábado - o valor não foi 
revelado. 

AcoITentado por 16 dias na mata 
Visivelmente abatido e traumati

zado, com o casaco e calça de moJe
ton já surrados pela sujeira acumu
lada em 16 dias na mata acorrenta
do a uma árvore, o empresário Ale
xandre Heng Fai Tsang era a 
própria imagem do alivio após ser 
libertado do cativeiro pelos poli
cíais da DAS. "Nunca tinha senti
do \lma emoção dessas. Foi mara
vílhoso ver a polícía chegando para 
me libertar", resumiu Alexandre, 
que disse ter sentido uma "explosão 
de felicidade". ''Foram os piores 
dias da minha vida. Sabia que pre
cisava de forças para agüentar e só 
pensava na 1ninha familia", lem
brou. 

Alexandre coutou que o cativei
ro era uma barraca improvisada 
com uma lona azul, onde mal <lava 
para firnr sentado. "Fiqueí acor
rentado a wna árvore o tempo to
do. Não conseguia levantar ou dej
tar direito. Fazia muito frio à noite. 
Tinha mosquitos demais por todo 

lado. A chuva também incomodava 
muito e awnentavà o frio. Foi um

inferno". disse. Entretanto, para 
Alexandre, os piores dias foram os 
quatro primeiros, quando ficou 
sem a co1'rtura da lona. "Dei sorte 
de não ter chovido. Os primeiros 
dias são os piores. Eu estava muito 
asl!ustado. Depois. a gente ac.aba se 
conf onnando e só pensa em sair 
vivo deste pesadt:lo". 

Durante os dias no cativeiro, 
Alexandre foi vigiado de perto por 
dois seqiestradores encapuzados, 
que só o alimentç1.vam a cada dois 
dias e o ameaçavam de morte cons
tantemeiie.. "Só c-0mia biscoitos e 
água. Ert horrivel. Não cheguei a 
ser cortull.ldo. m�s eles diziam que. 
se minha família não colaborasse, 
iriam me matar. Sentia muito me
do. No wtimo dia.1iquei sozinho e 
quando ouvi passos na mata gritei 
por socorro. Graças a Deus era a 
polícia". disse Alexandre, que roan-

dou dois bilhetes para a família 
como prova de vida. 

No primeiro. Alexandre escre
veu: "Lembrem-se sempre que pa
pai, mamãe e Mene (a irmã) são as 
coisas mais importantes da minha 
vida ... Mais do que nunca preciso 
da ajuda de vocês". Já no segundo, 
deixou claro seu desespero: ''Hoje é 
o 15° dia aqui. Confesso que che
guei ao limite da resistência huma
na. Meu corpo está cansado e sem 
forças. Nenhum ser humano conse
gue resistir a isso ... Por favor, se. 
apressem porque estou morrendo, 
de dor". 

Mesmo traumatizado cem o se
qüestro. o empresário não pensa 
em sair do Rio e também descarta a 
contratação de seguranças particu
lares. "A única coisa certa é que 
mudei minha opinião sobre a polí
cia. Pude ver que o trabalho deles é
sério e eficiente. Mesmo com equi
pamentos tão antiquados eles con
seguem esses resultados". 

-

Mesma táticª 
• • 

e cativeir� 
A quadrilbà que seqüestrou o 

empresário Alexandre Heng Faí 
Tsang já é conhecida da Divisão 
Anti-Seqüestro (DAS). No 31J.O 
passado, utilizando a mesmá es
tratégia e o loca] do cativeiro, os 
bandidos seqüestraram os médi
cos Ivan Lemgruber e Renato 
Castro Bandeiras. Com a opera
ção de ontem, três integrantes fo. 
ram presos: Luiz Antônio Morei
ra; Amanda Silva Rodrigues, de 
34 anosi e Fátima Rodrigues, 35 
anos. Ainda foragidos estão: ó lí
der Carlos Alberto de Souza, o 
Carequinha, 35; Edivaldo; Zinho
ou Pará; e um outro não idéirrifi
cado. Segundo a polícia, além.dos 
seqi.iestros, a quadrilha tari\9.Çm 
era especializada em roucos a 
bancos. 

'" 

No dia 25 de janeiro dq . �o 
passado, os bandidos se vesúram 
de médicos e invadiram a clínica
de Ivan Lemgruber, em Botafogo. 
Armados de revólveres e metfa
lbadoras, renderam os funcioná
rios e obrigaram o médico -a- en
trar em seu próprio carro, 11m 
Buick. A ação durou cerca de dez 
minutos. Nove dias depois, Lem
gruber foi libertado pela DAS. O 
cativeiro utilizado pelos bandidos 
foi o mesmo de Alexandre: uma
barraca na Floresta do Horte, a 
300 metros da Estrada da Vista 
Chinesa, um local conhecicfu 2o
mo Curva da Cota. Como A l e 
xandre, o médico tambem ficou 
todo o tempo acorrentado a unia 
árvore e sendo ameaçado de mor 
te. 

O seqüestro do ginecologista 
Renato Bandeiras foi muito ieine
lhante ao de Lemgruber. No día 
22 de agosto do ano passado, dois 
homens invadiram a clínica 'são
Marcelo, no Leblon e levaràm 
Renato Bandeiras. Nove diâs,âe
pois, Bandeiras foi libertadQ .por 
policiais da DAS na Floresta. do 
Horto, a 600 metros da Es'trada 
da Vista Chinesa. Ele também fi
cou em wna barraca improviS!!f:ia, 
acorrentado pelo tornozelo a uma 
�rvore. 

Outro menino é baleado em tiroteio em favel : 
Mais um menino foi baleado 

no final da tarde de ontem numa 
favela do Rio. Os moradores acu
sam soldados da Polícia Militar, 
que teriam chegado ao local sem 
farda em dois Opalas brancos e 
um Escort vennelho, dando tiros 
a esmo. Luciano Silva de Jesus, de 
2 anos. que passeava no colo_ de 
sua mãe, Rosilene Silva de Jesus, 
25 anos, pela Rua do E11canamen
to, na Favela do Muquiço, levou 
um tiro na cabeça. O menino foi 
levado para o Hospital Carlos 
Chagas, em Marechal Hermes, e 
mais tarde transferido para o 
Hospital Getúlio Vargas. na Pe
nha, onde foi operado e ficou in
ternado em estado grave no Cen
tro de Tratamento Intensivo 
(CTI). 

Revoltados com o incidente, os 
moradores da favela fecharam 
com pedaços de madeira e pneus 
velhos as quatro pistas da Aveni
da Brasil, em Guadalupe, e atea
ram fogo aos entulhos, bloquean
do o trânsito por cerca de uma 
hora. Policiais militares do 9° 

BPM e da 8° CIPM (Vila Ke
nedy ), chamados para desblo
quear a avenida, fizeram vários 
disparos de fuzis e pistolas para o 
alto, a fim de intimidar os mani
festantes. O trânsito ficou engar
rafado por cerca de cinco quilô
metros. Até a ambulância que 
transportava Luciano do Hospital 
Carlos Chagas para o HGB tam
bém ficou presa no bloqueio. Ela 
só foi liberada graças à interven
ção da mãe do menino que estava 
no veículo. 

Segundo os moradores da fa
vela, policiais do Serviço Reserva
do (P2) do 9° BPM faziam uma 
operação no local a procura de 
traficantes , quando começou o 
tiroteio. O caso foi registrado co
mo bala perdida. Segundo a polí
cia. moradores infonnaram que a 
mãe de Luciano se dirigia ao 
açougue quando percebeu a pas
sagem de vários homens de ber 
muda e armados de fuzis, No 
mesmo momento, um Esco1t ver
melho e dois Opalas brancos se 
aproximou do grupo, começando 
um tiroteio. 

Caso Maicon não anda 
A investigação da morte do 

menino Maicon de Souza, de 2
anos. atingido por uma bala na 
cabeça no último dia 15 de abril, 
durante uma operação da Policia 
Militar. no Conjunto Amareli
nho. em Acari (Zona Suburbana), 
continua praticamente na estaca 
zero. A exatamente uma semana 
para tenninar o prazo de um mês 
que a polícia civil tem para apre
sentar o resultado das investiga
ções ao Ministério Público. ne
nhuma diligência deu resultado e 
a principal prova para esclarecer 
o crime foi parar em uma delega
cia a 30 quilômetros de onde o
caso está sendo investigado.

Uma das balas disparadas na 
bora em que o menino foi mono 

ficou alojada na boca do menino 
Renato da Silva Paixão, 6, que 
brincava com Maicon em uma 
das ruelas do Amareliaho. A bala 
foi expelida pelo organismo do 
menino nó último sábado e levada 
pôr sua mãe, Iolanda Fernandes 
da Silva. para o Hospital Souza 
Aguiar, ao Centro. 

A diretora do hospital, Maria 
Emilia Amaral encaminhou on
tem o projétfl ã. 4ª DP (Praça da 
República) . procedimento adota
do pela direção do hospital em 
todos os casos deste tipo. O dele
gado Cidade de Oliveira soube 
ontem pelo JORNAL DO BRA
SIL que a bala estava na delega
cia da Praça da República. ··vou 
mandar uma equipe até a delega
cia para ver ·sso'', disse. 

Fogo destrói 200 barracos 
sob viaduto em Benfica 

Um incêndio destruiu, ontem à 
noite, cerca de 200 barracos sob o 
Viaduto Ana Néri, em Benfica, na 
Zona Norte, e deixou 500 pessoas 
desabrigadas. A causa ainda é des
conhecida, mas moradores suspei
tam que um vizinho alcoólalra te
nha provocado o incêndio. Bom
beiros de quatro quartéis levaram 
quase uma bora no combate ao
fogo - as  chamas chegaram a 30
metros de altura. Técnicos da Defe
sa Civil interditaram o viadt1to -
uma d,}s opções de Lráf ego para 

quem segue do Subúrbio da Central 
em direção ao Centro - porque 
suas estruturas foram abaladas. 

Cícera Joana Dantas, que há
cinco anos morava no local, tam
bém conhecido como Favela Costa 
Lobo, contou que antes do incên
dio ouviu uma forte explosão. ··De
ve Ler sido um botijão de gás". 
disse. Lmediàtamente, o fogo se es
palhou. "Só tive tempo de socorrer 
os meninos". afirmou Cícera, mãe 
de dnco crianças. "1sso deve ser 
coi. do Cearà, um morador daqui 

que uma vez dormiu com um cigar
ro aceso e quase provocou uma 
tragédia como esta''. opinou o ca
tador de papel Paulo Moacir da 
Silva. 

A Policia Militar interditou to
dos os acessos ao viatudo e cerca de 
30 bombeiros dos quartéis do Gra
jaú, Vila Isabel. Benfica e Caju fo.

ram para o local. As 19h20, a água 
dos carros-pipa acabou. O fogo só
foi controlado com a chegada de 
duas bombas d'água da Cedae. 

Juiz fará 
e _, rll 

mspeçao no .. 
Ponto Zero:.·. 

-

O juiz da V ara de Execúções 
Penais (VEP), Antônio Carlos 
Arrábida, informou ontem que 
será feita uma inspeção no Presí
dio Ponto Zero, em Benfica. oüçle 
está preso o bicheiro Castor de 
Andrade. A decisão foi tomada 
após o juiz saber, através:-cto 
JORNAL DO BRASIL, que o 
contraventor goza de regalias na 
prisão, tais como o uso penna
nente de telefone celular e a ê6n
tratação de quatro empregados, 
que ficam a sua disposição na.:car
ceragem. Castor foi condenado a 
oito anos de prjsão por formãª10 
de quadrilha annada pela juíza 
Denise Frossard. ..,. 

"Existem regulamentos prisio
nais que não podem ser desrespei
tados. O diretor do presídio deve 
ficar atento para que não nája 
excessos nas prisões especiais", 
disse Antônio Carlos Arrábida, 
explicando que qualquer exacer
bação do direito do preso pode 
ser vista como um desrespeito à0 
Código Penal. 

O corregedor-geral de Policia 
Civil, Manuel Vidal, se diz im�o
tente para reprimir os privilégios 
de Castor de Andrade no Ponto 
Zero por falta de amparo legal: 
"A lei é omissa no que diz respei
to ao uso do telefone celular na 
prisão. Quando as nonnas foram 
regulamentadas não havia aiAda 
este aparelho no mercado". �obre 
a presença de empregados de Cas
tor no Ponto Zero, Vidal disse 
que isso acontece porque os pre
sos com direito a prisão especial 
podem receber visjtas diariamente 
e por tempo indeterminado. 
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Polícia civil e PF apreendem 
mais de 120 quilos de 

, 

cocama 

O agente penitenciário Mauro Fer
nandes Martins, 32 anos, foi preso na 
noite de terça-feira, quando recebia 4, 7 5 
quilos de cocaína. do assaltante de car
ros José Carlos de Carvalho. o Car/i
n/10s Gordo, O agente do Desipe estava 
acompanhado do presidiário Joacy José 
Gomes de Santana. 33. conhecido como 
Jojô Smith, chefe de uma quadrilha que 
distribui a droga em vários presídios e 
envolve mais de 10 agentes penitenciá
rios. A droga também seria distribuída 
nas favelas da Mangueira, Vidigal, Mi
neira. Andaraí e Rocinha, no Rio, e 
Menino de Deus e Galo Branco, em.São 
Gonçalo. Neste município, . a Polícia 
Federal apreendeu 117 quilos da mesma 
droga numa favela. 

A prisão - realizada por µma equi
pe da Divisão de PrOleçào à Criança e 
ao Adolescente (DPC ). que investiga
va a quadrilha há um mês - aconteceu 
na Rua General Góes Monteiro. «n 

Botafogo . Joacy foi o único preso a ser 
transferido para a Divisão Anti-Seqües
tro, porque existe a suspeita de seu en
volvimento no seqüestro de Manoel 
Teixeira Fortes, sócio do supermercado 
Três Poderes, em cativeiro há um mês. 

O preso, que cumpre pena de 18 anos 
de condenação em regime semi-aberto 
no Presídio Eêiga d Costa, deveria ter 
voltado à instituição em Niterói, às 20h, 
mas foi preso à� 23h35, em Botafogo. 
Mauro Fernandes Martins também de
veria estar de serviço no presídio Pláci
do de Sá Carvalho, em Bangu. Joacy 
pertencia à quadrilha de Alberto Salus
tiano Borges, o Chocolate, que enf or
cou-Se na cela do presídio de Bangu 1, 
depois de 'Confirmada sua participação 
no seqitestro de Roberto Medina, em 
julho oe J 990. 

Em São Gonçalo, agentes da Polícia 
Federal apreenderam, ontem de madru
gada, 117 quilos de cocaína..pura numa 

casa na Rua Diolinda Batista de Paula, 
lote 10, sem número, no bairro Boaçú . 
Além da droga, avaliada em cerca de 
R$ 2 milhões, também foram apreendi
das uma caminhonete Chevrolet D-20 e 
uma espingarda de caça. No local, os 
agentes prenderam Robson Santos da 
Silva, 28 anos. 

A Polícia Federal teve a informação 
de que a casa funcionava como um 
depósito de drogas de Luís Paulo Jar
dim, o Paulo Madureira, filho de Maria 
Helena Jardim, a Vovó do Pó, uma das 
traficantes mais procuradas do estado. 
Cbef e do tráfico de entorpecentes nas 
favelas Nova Brasília e Buraco do Boi, 
ambas em Niterói, eJa também é res
ponsável pela distribuição de cocaína. 

Em Foz do Iguaçu {PR). a delegacia 
da Receita Federal de apreendeu grande 
quantidade de munição no bagageiro de 
um ônibus da empresa Pluma que fazia 
a linha Foz-Rio de Janeiro. 
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:Batalhas entre 
�drilhas são 
�omuns na Maré
_... A anilharia pes:ida e a r.1.pidez que os 
"iraficantes da Vila do Joio. em Bonsuccs
�- usaram contra os torcciores paulistas 
'que entr:iram por engano na fa\'ela de
,.,monsmm que as q_u�drilha; do Comple.�o 
.da Maré- um ro,ano de ! 7 fa,·das que se 
:estende de Ramos i Penha. :i b.:ira da Baia 
"& Guanabara - estio armadas até os 
"íl"entes. Apontado pela policia como espé
cie de porto para o desembarque de a�as 

'ti-J.Zidas em navios fundeados na Baia. o 
,,Complexo é sacudido por guerras entre 
• bandos rivais desde o inid.:, do ano. para
:terror dos mais de 200 mil moradores da1 Maré. 
"·"' A maior batalha ocorreu (m !3 de mar 
'ço. quando foram fuzilados oito morJdo
:m da Vila do João. ligados. s.:gundo a
'!lülicia. ao trafica me Kiro. O confronto foi

r causado pela temati,·a do 1rafiC;1nte Odir.
,:;d-a Fa,·ela Nova Holanda. de tomar .is
'1Jocas-de-íumo da Vifa do Joio t da vizi
'-'iiha Vila Pinheiro. Odir foi ae,;iiado por

,.kl;:n:ts ,k niminosos anna,fos Jo C,,111-
plexo Jo :\km:io. rn1 Bonsucesso. condu
zidos em ,-:irios euros. A fuzibria durou 
quatro horas e deixou marcas de tiros em 
v;\rias n:sid<'ncias e automóveis de favela
dos, que, .:m pinico, pasraram a noite .:m 
claro. 

Projeto Rio-Antigo aglomerado de 
favelas insalubres :is margens da Baia dt: 
Guanbara. oom milhares de moradores vi
vendo em palafitas. o Complexo da Maré 
começou a ser urbanizado no fim dos anos 
70. no governo do presidente Joào Figuei
redo. O Projeto Rio pretendia melhorar as 
condições de vida dos favelados.substituin 
do as palafitas por casas e prédios de apar
tamentos erguidos sobre um aterro que 
ligaria o conlinente à lllla do Fundão. 

Someme a parte inicial do projeto saiu 
do papel. Em agosto de 8�, Figueiredo 
entregou casas coloridas. na Vib do João. 
a 1.500 familias. Parte do aterro foi exc-cu
tada. Juntando à terra firme a Ilha dos 
Pinheiros. Após a construção de l .380 
apartamentos no Setor Pinheiros - atual Vila Pinheiro - as obras pararam. A má 
qualidade das moradias e os acréscimos 
desordenados feitos pelos moradores logo 
restabeleceram o ambiente de favela. Em 
83, traficantts já brigavam por bocas-de-
fumo nas vilas. ____ _

--------
·--- -·----�,...

h1j HHJ.SIL 
.Jd. JJ,cf

__ Pai. ,;i'j 
---

O A bordo de um hdicóplfro. um policial aponra a arma 
co111ra moradores da Fm�·la Nom Holumkl. em Bonsuc;-sso. 
que Jt' prt"para1·1m1 para b/oquf11r 11 Li11/1a Vfrmelha em 
prote:;to nmlrn ação policial. Além de rrn,mir o pànico·eS(l<I· 
1/wdo 1111 l'ia oprrssa em /9 di• S!"tt'mb,ro. qualldo _(m·elados e 
pl)liciai.1 Jt' ('llf,eurnrom duru.,í)-.1ris horas. o registro da 
_{01ógra}0 do JORNAL DO BRASlb Miclid Filho - �Cl!a
dor do Pr('mio_ Esso dt> Fo1oi"i/la de.11.- mw- sinreti:a 11(!! 

drama carioca. i·frido rodos os dias por mais dt> 
p<!SSOOS qu.- Sf Yalem da Unha para fugir da congesrioll{lda 
Ai-enida BrasildJesde que foi inauguroda. em serembro dt-'94. 
ela 1em sido palco de ussa/tos. desovas. apedrej11mentó r 
seqiiestros.11é ap,dido r,:ceh,:u: transmarginal. referfociJ;ao 
pfrcurso junro ás _{areias da Complexo da Maré. 
por ba11dos de rroflconlfS armados. 
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Grupo tinhJ!,.�íl���eilliciais 
• Torcedores trabalham como representantes de revendedora de material hospitaJar e, po�omia, não pegaram a Ponte AéreaDo grupo de 11 amigos dois não eram torcedores do Santos: 

. . • l&mar logber 1 �-� ,� se_ chocando com a gente, d7po. 1s do mo-
il'** � -:-··;,;_ , ·• . '#_· · . · � te10. quando a osso carro faZJa uma maao- • •- -� •, • · ., ' bra para recuar ... disse Leandro Lopes ", ,RooaJdo Matos Fe r .:ieira - morto com� tiro de AR-15-� vascaíno e Eudes ;;;;;Iosé AJecrim. que levou dois tiros no braço :.isquerdo e um próximo â boc:i. corintiano. � maioria deles trabalhava como represen�ate de vendas da firma Udifar. revende�ora de material hospitalar. locali.zada em i;':Eampo Belo, bairro de classe média alta da�pitaJ paulista. 

fE Se.is deles já foram policiais militares. aonaldo foi cabo e estava na empresa hà ;t"rês meses. Ele morou 17 anos no Rio. ::- onde nasceu. Criado na Ilha do Governa·' dor, mudou-se para São Paulo há sete anos. Era casado, tinha uma filha de cinco F9110S e sua mulher esta grâ\1da. ··Ninguém -t>ebeu nada. Viemos u-aoqúilos. pensando êm todas as providências para a ida e a volta. O que aconteceu foi uma fatalida·,ede ... disse Renato AJves dos Passos. outro
�-PM, para quem "isso não é o Rio de:;;.Janeiro, é o Brasil". Mas fcisou: ··o Rio ii,tâ,mais largado. Não tem iluminação, as i::ftias estão esburacadas e sem sinalização. 

I
do colabora pard o caos ... Traumati1.aos, os sobreviventes voltam a São Paulo m a  imagem do que o Rio de Janeiro tem pi'or. ''Trabalhei oito anos na policia. Já �vi muitos perigos. mas nunca tinha pa s ·�do por situação tão aterrorizante", l a �toeotou Ricardo Raposo. 

i:: Reação -Em São Paulo. na sede da�difar, o clima era de perplexidade. Se

ff!undo Ari Afonso. representante comerp ciaJ da fil'!!)a, Ronaldo só veio ao Rio para 
1 rever a cidade onde nasceu. ·· Ele era muito 1 prestativo e o pessoaJ pediu qu.e fosse junto: para ensinar o caminho do Maracanã". 
1 informou o funcionàrio que passou a tarde 1 ·ã porta da empresa, no bairro do Aeropor-1 LO, para conversar com o grupo que voltoude ônibus á cidade depois de prestar depoi· menta na polícia. Muito nervosos. os cinto rapazes que seencontraram na Udifar. contavam como se perderam no subúrbio quando tentavamencontrar a saida pam .i Via Outra. e lamentavam a [aJta de sórte de Ronaldo,que levou o tiro antes dos moradores dajJa�la identificar seu carro. ··Ronaldo emais quatro colegas que estavam no Vectra. ultrapassaram a linha inimiga e acabaram�:.... --

Garcia. um dos seis ocupant� da �one- . �· . •" ; 1 ·  , te Cherokee. O dono d.o veiculo e Renato : .� . f . · ·'-.. /Pereira Júnior, que estava ao volante. 
·�·· ::J,�.--�� •'';�.f '. Sem barraco - No Vectra, que era •• • · �,jimwdirigido pelo seu dono, José Eudes Ale- • 1 · ,. ' ·,. · ''\i,;1."' crim. encontravam-se, além de Ronaldo, �;� • · '• '';,:os irmãos Ricardo Tadeu Raposo e �___.....,� · · :;,.;Mà.rcio Raposo, e um sobrinho deles. Flâ - · -vio Raposo ... Entramos pelo rumo errado. num lugar que não parecia favela, porque nem era morro nem tinha barraco de madeira··. informou Nelson Gonçalves. quetrabalha no Porto de Santos. 

"A 2ente devia ter ido de avião. como fizemos ao jogo do Santos com o Fluminense. mas o preço aumentou de RS 150para RS 250 e o pessoal achou que ir de carro ficava mais barato", afirmou Eliseu Gomes. acrescentando que "por pouco, não morria todo mundo". Os torcedorespaulistas não sabiam onde se encontravam e entraram em pânico quando começaram a ouvir tiros. "Ao ver que a gente não era da gangue contrária, o pessoal d� favelamandou a gente ficar calmo e ens1anou ocaminho da saída", disse Leandro Garcia. Um primo de Ronaldo. o economista aposentado Evaoiltoo Ferreira Costa, disse que teve uma espécie de pressen rimento de que ia acontecer alguma coisa de ruim."Quando minha mãe telefonou do Riodizendo que o Ronaldo tinha pedido paraminha irmã comprar os ingressos, cu fiquei preocupado. Às 7h de hoje (ontem). elàligou de novo pard avisar que tinham ma·tado o Ronaldo'', contou Evanihon. Elefoi à sede da Udifar. no final da tarde. para saber quando o corpo chegaria a São Pau lo. Protestante - O velório de Ronal·do. protestante e pai de uma menina de cinco. deverá ser num templo da Igreja Presbiteriana do bairro de Vicente de Car valho. em Guarujá, onde mora sua famil ia .  Os funcionários da Udifar cancelaram a festa de Natal que iam fazer amanhã. Alémde Ronaldo, mais cinco torcedores são funcionânos da empresa - José EudesAlecrim. Ricardo AJves Passos, Ricardo Tadeu Raposo, Màrcio Raposo e RenatoPereira Júnior. Os outros cinco são amigosdeles que costumam ir juntos ao estádiopara torcer pelo Santos . 

5r.Blt":I� DIICIIDWJII lt!llfli'iR!l��
Tráfico julga 
e mata quem 
desafia suas leis 

Ao entrarem. por acaso. aa Vila do João. Complexo da Mare. em Boosucesso. os torcedores paulistas atravessaram a fronteira do inferno. A exemplo da maior parte das favelas e morros do Rio domi· nadas pelo tráfico de drogas (o que co r responde a 2.5 % do território da cidade),o Complexo da Maré é área onde os bandidos representam o poder. Eles ju l ·  gam. condenam e executam qualquer um que·desrespeite as leis impostas pelo tráfico .  Nem mesmo representantes do poder público, como governadores e prefeitos, entram no reduto do tráfico sem autorização previa. 
Nas favelas. estranhos são maJ-vindos.A suspeita de que o desconhecido seja um policial disfarçado ou um inimigo fazcom que os bandidos submetam visitan·LCS a humilhações. São miauciosamenterevistados. obrigados a licar sem roupa eagredidos.
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O 
últuno capitulo da novela M1�kson nme 1 e a pobcia, que, segundo �Jtrou tres mergulhou na ambigüidade. Antes de se disso!- vezes para miheirá-lo - isto é. extorquir dinheiro. Para ver a enonne equipe da filmagem no Morro de Dona lavar a honra profissional da instituição, o chefe de Marta, o cineasta Spike Lee, acusado de racismo às policia está no dever de mandar prendê-lo, para começo avessas em seu próprio país, confessou candidamente de conversa. qu� a _Produção pagou ao ''dono do morro" para ter Triste país este. em que a população é chamada de o d1re1to de filmar. otâria e o traficante asswnido reconhece que "a droga O chefe de Policia, Hélio Luz, até então milagrosa- anestesia a revolução social" ... Mas numa q:>isa o coa-mente ausente da _polêmica, chamou-os todos de otários vocador de entrevistas parece ter razão: é quando afir-por pagar aos traficantes. Não é a primeira v� no Brasil ma que ''90% dos policiais são incapacitados para o que uma autoridade chama pagadores (de impostos ou trabalho que fazem" - avaliação que coincide com de direito de a.rena) de otários. Já ocorrera no governo outra. do delegado Hélio Luz, ano passado ... passado, quando o então ministro da Fazenda, Giro Todos aqueles que costumam se envolver em Gomes, qualificou os compradores de carros que paga- _polêmicas bateram ponto no caso do clipe. Era mais vam ágio aos revendedores de otários. uma oportunidade de lançar candidaturas ou tirar Enfim, otários são todos os bra�ileiros que pa- casqumha às custas da fama planetária. mas nem gam impostos - IPTU, ICMS, IPVA, JTR, IR, PIS, sempre positiva, de Michael Jackson, ou da lingua Cofins. ITBI, e tantos outros- sem receber nada em corrosiva de Spike Lee, que visualizou a "república troca dos governos. Apesar de tudo o que é pago. o de bananas•· na tentativa de impedir o clípe. A televi-Brasíl continua sem saúde, educação, segurança, es- são americana NBC comentou que o Brasil "ficou tradas, em última análise, sem imagem. um pouco ridículo com essa polêmica", o que vem a O governador mandou o secretário de Segurança ser uma espécie de tiro pela culatra do que pretendia acabar com o tráfico no Morro de Dona Marta. Não o secre · ·o fluminense de Indústria e Turismo.era sem tempo. Já devia ter chamado para depor Michael Jac soo, espécie e ro compressor dà todos aqueles, da emp.1;esa brasileira Skylight ao ci- música pop, vai virar enredo de escola de samba no neasta Spike Lee. que, em desrespeito à lei, admitiram país dos otários, enquanto a sociedade, espantada ter negociado com traficantes. com o rumo dos acontecimentos, vê alargar-se a O secretário de Sêgurançá foi desáfiado pelo pró- distància entre a ousadia dos traficantes e a timidez prio "dono do Dona Marta", tmficante que se faz das autoridad conhecer pelo nome de Marcinlzo V P, a terçar annas. O m a  volta de Spike Lee aos EUA e a debanda-Brasil é provavelmente o único país do mundo no qual da dos janízaros contratados para a segurança de traficantes, bicheiros e mafiosos notórios, em geral aque- Michael Jackson no morro, esvazia-se a cena do les que se utilizam do carnaval e do futebol como crime. As autoridades prometem providências, como fachada, convocam entrevista coletiva, e são atendidos sempre tarde demais. Transgressores colhem os frutos pela grande irnprerl§a. Pois Marcinho VP, exibicionista da confusão criada artificialmente para promover que reconhece estar com os d.ias contados, falou à pôliticos provincianos e calçar de intenções "politica-

1 imprensa corno se fosse wn estadista, criticando o siste- mente correras" as baboseiras do mascarado que ma ("que escraviza o povo''), os supostos fwldadores do ainda não acertou de todo as contas com a justiça de Comando Vennelho ("criaram o assistencialismo no seu país. O baile de máscaras ainda não acabou. 
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• Continuaçiio da 1" Pí1gim1

• Repressão policial à 1naconha provoca polêmica e recoloca o trecho de praia mais simpático de Ipanema nov.amente na
Priiiiiiiii! "O que a policia está fa.

ündo e um espdaculo. Acha que \a1 
resoher o problema catando 1n.";._; ou qua
tro haganas". apita o deputado verde 
Fernando Gabeirn. 54 anos. dono da 
tanga de croch� que, do Posto 9. �anda
lizou o Brasil há 16 anos, no Vi:r.io da 

n1stia. "Tudo isso é uma pobri:za ...
1ambém estrila o mor Antôruo Pedro, 55 
ano�. "Sou contra a liberação, mas concentrar força ali ê 
�perdioo··. entra na roda o deputado do PPR Francisco 
Domelles. um wn ta, no jargão do 9. mas freqüentador 
bissc:r;to. Na carona da maconha, o velho 9 volta à berlinda i: 
promete esquentar um verão que mal começou. 

Mas, que encantos teria aqude pedaço poluído de 
praia, entre as ruas Vmic1u) de Morais e Joana Angélica. 
para lançar moda e atrair tanta gente dc�colada e até 
rnretas? ··o que me atraiu foi a a freqüência''. dá o seu 
depoimento o deputado estadual Carlos \1inc (PT). 44 
anos. Não ajuda muito. mas papo de praia é isso mesmo 
·Vou ao 9 porque moro em frente'', assume o compositor

Carlos Lira. há 21 anos vizinho do barulho ''Freqücn10
desde que cheguei do exílio'', Mine emenda. "É um ponto
bem agradá\el."

Ha quem discorde. "Moro 3 150 metro� da praia e lá 
não piso .. , ralha o delegado Homero Graça Filho. 56
anos, nascido e criado em Ipanema, titular da 13n DP. que 
cuida da área. "Não ,·ou à praia há 15 anos '' Por causa 
da maconha? "Não'', Homero responde. "Não ,·ou por
que tem cocó na areld, na água, cocú em tudo que e lugar 
Aquela praJa é a alegria do� dermatologistas de Ipanema, 
Não e por causa da maconha. O pessoal <la maconha. nós 
já espantamos. Graças a Deus dcs chegaram para hi. 
sauam da área da l3J,'' 

Iguais - Chegaram. mas não chegaram muito. O
delegado tem razão na escatologia. mas o tal "pessoal da 
maconha" continua lá. firme e forte. A poluição é real
mente brava Com a pala\ ra. um freqüentador especialis
ta. "Há um ano e meio, fizemos uma análise da língua 
negra e descobrimos seis tipos de parasitas", conta Mrnc. 
Petista-verde, Mine já fez no 9 toda sorte de manifestação. 
Na ültima. há duas semanas. com Gabeira. defendeu o 
apito. ··Aquele lugar é. tradicionalmente, de contesta
ção", argumenta Gabe1ra. "O governador quer que lodos 
ali sejam iguais ao Ronaldo Cezar Coelho c ao Márcio 
Fortes. Mas não adianta. Eles não querem ser iguais ao 
Ronaldo ou ao Márcio." 

Direito de resposta de Ronaldo. 49 anos, secretario 
e,tadu.il de Indústria e Comércio: "Não sou garoto de 
lpanema. Vim do Beco da t omc. esLudci 110 �Pedro ll. 
Quem foi do Pedro li não se sente.' deslocado no Posto 9. 
Tenho o maior orgulho do Posto 9. Meu tempo de prata 
foi no Lido. mas pa,,o em frente ao 9 e me s10to muito 
bem··. d�volve Ronaldo. Direito de resposta do deputado 
Mareio Fortes (PSDB-RJ). 51 anos: ''Realmente. sou 
radicalmente contra a. que não se considere criminoso 
quem fuma maconha. E um caminho para o tráfico. Não 
fumei, não fumo e acho deplorável quem fuma. Acho 
triste. No entanto, a polícia enxuga gelo reprimindo e�sa 
garotada. Tem que combater o traficante, não o ambiente 
ju,eníl." 

Como se diz na giria da pram. ai Marcto Fortes fecha 
com a galera do 9. "Esta repressão é idiota", insiste 
Antônio Pedro. "O Posto 9 é um lugar de conf rntemiza
çào. onde nada choca. nem top/eçs e n�m sunga de 
Gabcira." A tal sunga é um marco na hi)tóna do 9. ponto 
de referência daquele Rio despojado. que ninguém sabe 
explicar muito bem como ou quando se consolidou. "Não 
me ocorreu que aquela sunga fosse chocar", Gabeira 
r�orda. "Eu a usava para tomar banho de piscina na 
Grecia. no exibo Eu era duro, trabalhava na Suécia e no 
verão, me mandava para lá. Na praia, tomava banho 
:J>elado. Na piscina, usava a tanga." Gabcira diz que só 
Tesolvcu assumir a tanga como �ça de contestação depois 
ao csc.indalo. "Só ai teorizamos e bancamos como pro-

testo. Mas. a teoria só veio dt:po1s do mergulh . ' 
Gabeira fala de um tempo em qu� lpanem.1 ctimem 

ra\a a ,oha do� exilados do reg1m'e mibtJr. no fim do

anos 70 e ,meio dos !!O. Mas a prar -e prin 1pallI)ente 
Posto 9 -Já era um territóno de vnnguari,i:i c contestação 
desde a época da construção do emissario submanno, na 
década de ;'/0. Naqueles di11 d<: p· r as chamada� D111111� 
tio Barat eram ocupadas por Gal Costa. Jards Macalc.
Gil, Caetano. E só cr,1m dunas graças à obra, que re,olv1a 
areia e formava os montes também apelidado!> de D111111� 
da Gal O ambientC' tra odara. A policia fazia vista gros� 
para a maconha e o Mandrix, barbitúrico que. cm portu
guês de reia. "da,a barato··. "Eu morava em Botafogo e 
não saia e lá", lembra o roteirista de JV e jornalista Luís 
Carlos Maciel. 58 anos "HoJC moro no Lcblon. Deixei de 
ir por preguiça. 

Maciel é ex ão A maior parte da turma daqut'la 

ao 9 até hoje. Muitos tiwram filhos que Já vão 
a hos ··vou dc�de pequena··. diz Rafaela Pena 

14 anos. uma das mm,11s da ala mmm daquele 
treob'ó d1: pnua. 

Vitima - Na verdade, Rafacla foi ao Posto 9 ainda 
na harriga da mãe. Não ê a unica. De sua idade. também 
�tão $...-'TTlpre ali Bianc-.1. Aline, Gabnela e Simone. Na qumra
feua. j<>g.1\arn carta:. n<l Barraca do uniguaío, patnmônio 
cultural da pr.tia. adm1mstrado pelo tupamaro Milton Gon
zales. contemporâneo de ludo que aconteceu no 9 Horas 
depolS na madrugada de sexta-feira. Milton seria ,1tima da 
R»açào oficial ao verão do apito. Uma l'CJUÍpe de fiscais da 
prefeitura retrrou a barrJC-J na marra 

Por falar em prcfoitura, César Maia apóia a repressão. 
·o Posto 9 deve voltar a ser aquilo que o tomou famoso· 
um pomt de ideias novas. de contestação democrática". 
discursa o prefeito. ··Não podemos permitir qm: se tome 

O POSTO 9 ATRAVES DOS TEMPOS 

simbolo de fraqueza. dcpendéncia e marginalidade so
cia1:· César Maia apro'ietta para apitar no ou\'ido da 
1nbo: '"Rapan.1da. pare de rocar o apito e prestl· malS 
atenç.fo nas garotas de Ipanema." 

1\ rapaziada que gosta - Justiça seja feita - pres� 
atenção em louraças como Joana Ne\Cs, pd:rtio que enfc� 
t:na a praia na quinta-feira. A turma do Formiga - nem 
todo mundo no 9 tem nome e sobrenome - esla\.a lã parp
conferir. Não se pode diter o mesmo, é verdade. dª 
rapaziada que não gosta. liderada por cirag queens comb 
Lo/a Batalhão. de 40 anos. Artur Moura. quer dizer, Lota 
Batalhão. é casado com Rogério Araujo. ou melhor:.. 

/\adia Croquete. de 32. Mdia. aliás. v:11 sair na Banda d! 
Ipanema fantasiada de Posto 9. uma roupa esquisiton4 
toda feita de folhas de maconha. "Vai ser um arra.10··. 
Batall,ào elogia o companheiro. com que , ive há 14 ano . 
Coisas do 9. ()1arceu \ ieira) 
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A 
noticia de que a equipe de Michael Jackson / · O caso do Rio é dramático porque quando o
pediu licença aos traficantes para filmar no dinheiro do narcotráfico começou a jorrar já havia, 

Morro de Dona Marta não é o tipo de novidade que como base de operações, infra-estrutura de crime 
ainda cause espanto. Pelo contrário, é a confirmação, organizado estabelecida pelo jogo do bicho desde o 
agora com repercussão internacional, de que o tráfico início dos anos 80. A policia, anestesiada, serviu de 
de drogas se instalou nos morros para ficar. Ali os moldura para o crescimento das sub-estruturas do 
traficantes se aproveitam das dificuldadces geográfi- crime organizado. As quadrilhas se instalaram nos 
cas de repressão para institucionalizar a lei do pó. morros, mas a polícia, paga para garantir a defesa do 

Hoje, as quadrilhas adquiriram consciência de cidadão, não subiu até lá para combatê-las, por 
que são autoridade numa cidade onde o crime, em motivos óbvios. 
sua forma suprema de prepotência. assume rosto de Agora, como disse um delegado, "o monstro cres-
normalidade. Autorizar a filmagem de um,cijpe ou a ceu e fica difícil agir". O poder público continua a se 
construção de um muro nos fundos do Palácio da onútir, fingindo que não tem responsabilidade pelo que 
Cidade não passa de máscara folclórica de um mal acontece. A tendência é a situação se agravar. Como se 
muito mais profundo do que parece â primeira vista. viu no caso do clipe de Michael Jackson, as autoridades 
O tráfico de drogas vai além, e hoje se dá o luxo de estão apenas·interessadas em proibir a filmagem (em 
impor luto em bairros P?J ocasião do enter�o de defesa da imagem do Rio), nunca em enfrentar o 
al�� traficante ou anu�ci�r abertamente, por mter- verdadeiro problema, que é a situação das favelas em si. medío de fpgos de artific10, a chegada de novas Drogas e favelas se confundiram no processo de distor-parttdas e.te arogas. - d l • . d 'dad d A da d a J J d I çao agrava o pe a ausenc1a e auton e, geran o a ven e rogas se erramou pe as ruas e as h milh - d ped' bê - d tr fi t praias, demonstrando que o Brasil se consolida. no u . açao e ir ª nçao os a Ic� es pa� 
quadro internacional, como rico mercado consumi- realizar � ato _que �m q�l�uer outro �s passana
dor. Já se destacara como rota do tráfico internacio- despercebido e nao tena a mmtma repercussao. 
nal e até mesmo, na vastidão de seu território frontei- A ascensão do poder dos traficantes sublinha o 
riço, serve.,de base para laboratórios de refino perto processo de inversão de autoridade na sociedade 
das zonas produtoras de coca, na Bolívia e Peru. carioca. 



Mariana de Morais, atriz - "Tem que 
acabar com essa discriminação, essa coisa 
de prender as pessoas por fumar baseado.
Isso não existe mais em lugar nenhum do 
mundo. Bebida e cigarro fazem muito 
mais mal que maconha." 
Sérgio Iorio Vasconcelos, presidente do 
Condomínio Esporte Clube e fun
cionário da Secretaria de Polícia Civil -
"Fumar maconha é como fumar cigarro ou 
tomar cerveja. A perseguição não tem que 
ser em cima dos consumidores, mas de 
quem trafica. A polícia não deveria ficar na 
praia, debaixo de sol, perturbando quem 
está fumando maconha tranqüilamente." 
Xico Chaves, artista plástico - "Todos 
devem apitar, de preferência ao mesmo 
tempo, usando apitos de sons diferentes. 
Isso resultaria numa sinfonia, traria de 
volta um costume antigo perdido em nossa 
origem, quando todos falavam junto. Não 
havia violência e todos se entendiam, sem 
abrir mão de suas opiniões." 
Antônio Pitanga, ator e vereador - "É 
difícil saber quem deve apitar no Posto 9, 
mas não posso criticar quem está na praia 
fumando maconha. O Bloco do Apito s6 
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QUEME 
QUE 'APITA' 
NO POSTO 9: 
A POLICIA OU 

OS JOVENS? 
está cuidando de sua própria defesa." 
Cláudio Garcia, árbitro de futebol - "A 
idéia do apito nas praias foi genial, já que 
é impossível soltar fogos na praia para 
alertar sobre a polícia. Mas, quem deve 
apitar mesmo são as autoridades. Sou con
tra o fumo na praia, que tem de ser coi
bido. Não tenho nada contra os usuários de 

drogas, desde que fumem sua maconha em 
casa. Em público eles acabam incentivan-
d · 

as a se v· · " 
oão Bosco, ·cantor e composito 

Posto 9 já é consagrado, um espaço con
quistado por quem quer soltar sua fumaça. 
O consumo da maconha deu personalidade 
ao lugar, criou uma tradição. Faz parte do 
verão. Seria chocante se fossem crianças 
fumando, mas são adultos que sabem 
que querem. Para justificar sua presença, 
policia não deveria coibir, mas regulamen
tar o uso da maconha, impedindo que 
menores de 18 anos freqüentassem se 
eus responsáveis.' -....., ___ _ 

João ar os CasteUar, advogado crimi
nal - "O governo está se preocupando 
demais com apitozinhos e cigarrinhos de 
maconha. Quem apita na praia não pode 
ser acusado de formação de quadrilha. Se 
estiver avisando alguém que está come
tendo crime, pode ser acusado, no máxi
mo, de favorecimento. Quanto ao consumo 
na praia, não posso ser a favor de um 
crime, mas os usuários de maconha, uma 
droga leve, não podem ser tratados como 
os de drogas pesadas." 
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O 
grupinho autodefinid�!ú���9-:i12'P,E?�nte o que ela aparenta ser.utilizava de apitos para alertar consumidores A corrupção de alguns policiais é varejo singelo. É a de drogas do Posto 9, em Ipanema, sempre que a fachada de um sistema violento. A policia corrupta,, polícia se aproximava, tentou na realidade, em vão, que permite o tráfico nos morros, é a policia de um criar o embrião de um movimento de inversão dos Estado corrupto e violento a serviço de uma classe valores da sociedade. Seria cômico se não fosse sério. que deseja manter privilégios pela corrupção e violên-Fez muito bem a polícia em enquadrar o médico 

½ residente e a estudante de economia nos artigos 41 e uando o delegado da 13ª DP enquadrou o casal 42 da Lei de Contravenção Penal, para posteriormen- do Posto 9, na verdade rompeu o elo de nova corrup-te processá-los por tráfico de drogas, com pena va- çào antes que ela se formasse. Agiu bem. Também riando de três a 15 anos de prisão. agiu bem o desembargador do Orgão Especial do Esta é a realidade dos fatos. Criava-se já, às Tribunal de Justiça que afirmou que quem for preso custas da autoridade policial, falso folclore, aparente- apitando pode ser enquadrado por� mente inofensivo, que escondia autêntica organização · direito a sursis e fian . A policia é de drogas, com a cumplicidade de banhistas, persua- para garantir a defesa do c1 a ao e tem de ir ao Posto <lidos a apitar (Quem apita amigo é, segundo os 9, antes que se reproduza nas praias a pouca vergo-panfletos distribuídos) à aproximação policial. Pela nha dos morros, onde se permitiu que traficantes se característica sonora, o movimento do méd�o resi- alojassem. Os poderes públicos têm culpa e :;'°"3 dente Wellington Gouvêa lembra os fogos de artificio bilidade po.- tudo o que acontece. Se continuare nos morros para avisar a clientela da chegada de nova omissos, a tendência é a situação se agravar. partida de drogas. ---- con r o engrossana am a · corren e de
r ntre apitos e ogos a sociedade não deve esque- solidariedade que começa nas delegacias de bairro, cer que a luta contra o tráfico pertence a todos, e não atravessa uma corporação de 10 mil homens, penetra apenas à polícia. Em seus nichos preferenciais, nos nas penitenciárias e, por fim, anestesia a cúpula do orros, esta luta s1 o reJu ca a a corr • governo. Marginais em potencial não �abi� apenas � o o · eiro a egiao de consurru;· os morros. Estão também nas praias, como acaba ded� easta 9� em todos os lu� e países @d se constatar. Tudo o que incentiva o tráfico de drogass_fronteiras caíram diante da_expansão dos cartéis. é crime. Cadeia para os criminosos.
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do movunento do apito 
"Falso alarma" e "perturbação do sosse

go ou trabalho alheio, com o uso de instru
mentos sonoros" são as acusações contra o 
casal detido no Posto 9, em Ipanema, distri
buindo apitos e panfletos do movimento 
Quem apita amigo é - que pede aos fre
qüentadores para fazer um apitaço alertan
do sobre a chegada da polícia. O casal, 
detido no sábado, foi indiciado ontem pelo 
delegado Homero Graça Filho, da 13ª Dele
gacia Policial (Ipanema), com base nos arti
gos 41 e 42 da Lei de Contavenção Penal. A 
pena prevista é de 15 dias a três meses de 
prisão ou -pagamento de multa. 

O delegado disse, no entanto, que o médi
co residente Wellington de Paiva Gouvêa, de 
25 anos, e a estudante de Economia Bianca 
de Oliveira Freitas, de 18, ainda poderão ser 
processados por tráfico de drogas, cuja pena 
varia de três anos a 15 anos de prisão. 
''Tudo vai depender do andamento das in
vestigações'', explicou o delegado. 

Protesto - Com o casal, a PM apreen
deu 142 apitos coloridos e 160 panfletos que 
orientavam os banhistas a apitarem quando 
a PM estivesse chegando. A policia já vinha 
investigando a denúncia de que uma tunna 
que fuma maconha na praia costuma apitar 
para alertar os amigos sobre o patrulhamen
to. O casal esteve ontem na delegacia e 
prestou depoimento durante três horas. Eles 
alegaram que a intenção do apitaço era pro
testar contra as arbitrariedades cometidas 
por PMs em Ipanema. O casal disse ao 
delegado que nunca fumou maconha. 

O advogado deles, Bruno Rodrigues, fa-

!ou que Wellington e Bianca fazem parte de
um grupo de anarquistas e que o desenho
que ilustra o panfleto não é o da erva canabis

sativa e sim um dos símbolos do anarquis
mo. Wellington, que mora em Santa Teresa,
e Bianca, moradora do Riachuelo, são na
morados e freqüentadores do Posto 9. Eles
contaram que iniciaram a campanha do api
to em setembro do ano passado. O casal
negou que a. idéia de escrever os panfletos,e
comprar 500 apitos tenha sido de algum
traficante. Porém, admitiram a hipótese de
que os apitos sejam usados por outros gru-
pos com outros fins.

Mina - Além de Wellington e Bianca, 
três jovens identificados como Alexandre, 
Carlos e Rosilene ajudaram a redigir o pan
fleto e serão chamados para depor. Segundo 
banhistas, o grupo de Wellington e Bianca, 
que eles mesmo chamam de "tunninba", 
costuma protestar contra tudo. Quando el�s 
foram presos, uma amiga deles começou a 
reclamar da policia, dizendo que os PMs 
estavam sendo violentos. Por causa do tu
multo, a PM algemou o rapaz e a mocinha 
reclamou: "Ô, aí, algemou o cara e não 
algemou a mina. Isso é discriminação", con
tou um conhecido do casal. 

O desembargador João de Deus Menna 
Barreto, do Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça, afirma que quem for preso apitando 
pode ser enquadrado por formação de qua
drilha, sem direito a sursis e fiança. Segundo 
o desembargador, "eles não estão apenas
apitando, mas produzindo um fato que in-
centiva o tráfico de drogas", disse. •
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Droga con4�1!!!� � por dia
• Trinta por cento dos punidos no Rio por uso de entorpecentes acabam na cadeia, onde dividem celas com criminosos perigosos

A Justiça criminal do Rio con
qena, em média, um usuário de 
drogas por dia, de acordo com 
dados da Vara de Execuções Pe
nais (VEP). Trinta por cento dos 
condenados vão parar na cadeia, 
divi<lindo espaço com assaltantes.. 
homicidas e seqüestradores. Os 
demais costumam ser condenados 
a penas alternativas, como presta
ção de seviços à comunidade. A
prisão, porém, em nada contnbui 
para afastá-los das drogas, já que 
em cada penitenciária do estadt:> 
há pelo menos uma boca-de-fumo.

Entre setembro e novembro do 
ano passado, 89 pessoas foram 
julgadas por uso ou porte de dro
gas (Artigo 16 da Lei Anti-Tóxi
co) e condenadas pela Justiça: 31 
receberam pena de reclusão e vão 
ficar na cadeia entre seis meses e 
llm ano. Mesmo sem levantamen
tos, funcionários da VEP estimam 
que de cada 10 condenados, oito 
são por usar cocaína e dois por 
fumar maconha. 

Tratamento - Na opinião 
do vice-presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes, Auré
lio Santos Sé, os dependentes de 
drogas não deveriam ir para a 
prisão. "Usuario não é sem-ver
gonha nem bandido. É um doen
te'', afinnou. Para ele, a solução 
ideal seria obrigá-lo a fazer um 
tratamento para se livrar da d e 
pendência. "O dia em  que me 
provarem que cadeia é um méto-

do de tratamento para usuário, 
mudo meu pensamento", disse. 

Ontem, o governador Marcello 
Alencar, que reabriu a polêmica 
sobre a mudança na legislação ao 
pregar um tratamento mais bran
do para os usuários, teve um en
contro com o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Alfredo Sir
kis, um antigo defensor da idéia e 
freqüentador do Posto 9, onde a 
polêmica foi reacesa. 

Alterações - A mudança 
da Lei anti-tóxicos está sendo di
cutida no Congresso Nacional. 
Hoje, o usuário é sujeito a uma 
pena que varia de seis meses a um 
ano de prisão. Pelo projeto do 
deputado Elias Murad (PSDB
MG), a nova lei prevê apenas 
"restnçào de direito·· e cobrança 
de 30 a 50 dias-multa a quem 
"adquirir, receber, guardar ou 
trazer consigo para uso próprio, 
plantar ou consumir". A mesma 
pena será aplicada a quem "ce
der, em ocasião única e gratuita
mente, pequena quantidade de 
entorpecente ou droga afim a 
pessoa de seu estreito relaciona
mento. para juntos a consumi
rem''. De acordo com a proposta, 
o usuário não será mais levado
para a delegacia. Após a apreen
são da droga � anotação de sua
identidade e endereço, o usuário
seria liberado para responder a
processo na Justiça.

Viciado fumava 
. -

pnsao 
Assím que o comerciário José 

Luís Prado botou os pés numa 
das celas da galeria B do presídio 
Ary Franco, em Água Santa, foi 
interpelado pelo xerife da cadeia. 
O bandido, sabendo o motivo da 
prisão do comerciário, que aguar
fava sentença, foi logo pergun
tando: "Tu tá aqui por causa de 
droga, né?" Diante da resposta 
afirmativa, o bandido acrescen
tou: ''então contribui a, pra gente 
fumar um baseado''. Nos l4 dia& 
que passou no presidio, José Luís 
fumou maconha dianameme. 

José Luís foi preso pela Polícia 
federal fumando maconha na 
Praça São Salvador, em Laranjei
ras. Isso foi em 1975. Hoje, a 

aioria dos presos ignora a pre
st:nça dos guardas. Na maioria 
dos casos, os próprios guardas pe
nitenciânos participam do esque
ma de tráfico nas cadeias. 

José Luís Prado. hoje com 3 7 

anos, usou drogas durante 20, e é 
radicalmente contra a pena de 
prisão para o consumidores. O 
comerciário foi condenado a dois 
anos, mas beneficiado pçla sursis,
cumpriu a pena em liberaãde. Os 
dias passados na cadeia, entretan
to, não alteraram seu comporta
mento. "Pelo contrário. Saí de lá 
mais revoltado e continuei me 
drogando'', contou. 

Depois de perder o emprego 
por causa das drogas. Jose Luis
virou mendigo. "Dormia nutn 
banco do Parque Guinle'', lem
bra. Ele decidiu. então, procurar 
aJuda. Internou-se no Setor de 
Dependentes Químicos da Clínica 
Doutor Eiras, em Botafogo, e CO· 
meçou a freqüentar as sessões dos 
Narcóticos Anônimos. Apesar de 
e:;tar afastado das drogas há dois 
anos., continua se tratando. "Isso 
é para o resto da vida. Se der um 
1ragumho, ja era", diz. 

Marcos Viannjl -21. J. 
'/:/ ·/,. ··-� ,r 
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Especialistas alertam para perigo da maconha 
A policia não resolveu o proble

ma do usuário de drogas e amda 
contribuiu para o aumento da vio
lência tm torno do consumo. A 
opinião é de especialistas da área 
médica, que tratam do problema da 
dependência química e que enca
ram o uso de drogas como uma 
questão médica e não caso de poli· 
eia. A corrupção do aparelho poli
cial acaba trazendo outros proble
mas ao usuário, como extorsões 
contra quem é flagrado com a dro
ga. 

Apesar de não aprovarem a 
atuação da polícia os especialistas 
alertam para os males da droga. A
fumaça da maconha é cancerígena. 
São necessários mais de 20 dias pa
ra que o organismo se livre dos 
efeitos de um único cigarro. A ma
conha dificulta o aprendizado, re
duz a produtividade no trabalho, a 
motivação e a libido, além de cau
sar fadiga e apatia. Os efeitos do 
r.onsumo da droga foram descritos

pe� equipe do Conselho EstaduaJ 
de Entorpecentes (Coneo) que a ca
darnês atende uma média de 200 
pesoas interessadas em se livrar da 
de,ndéncia de drogas. 

1erigo - Embora tenha ef ei
tosnenos devastadores ao orgams
mcdo que outros tipos de droga, a 
meonha também é perigosa. ga
rare o psi4uiatra Mário Biscaia, 
espciahsta em dependência quími
ca .nembro do Conen e coordena
do'das Unidades Certa, na casa de 
Sade Doutor Eiras. Para o medj
co.nenhum tipo de droga deveria 
seriberada. 

\ proibição do uso da maconha 
potm não é unanimidade entre os 
responsáveis pelo seu tratamento. 
O psicólogo Jorge Perroni estima 
que pelo menos 80% dos canocas 
já experimentaram já experimenta
ram maconha. Ele diz que a conse
qüência do uso da maconha varia 
de pessoa para pessoa. "O proble-

ma não está na droga e sim em 
quem a utiliza. Se a pessoa usa 
drogas por motivos negativos, co
mo a depressão, aí sim ela fará 
algum mal. 

O psicólogo e deputado federal 
Eduardo Mascarenhas apóia o de
bate sobre a descriminalização. "O 
anteprojeto que tramita na Câmara 
(que prevê apenas multa para o 
consumidor de maconha) é razoá
vel. Temos que considera-lo". diz o 
parlamentar. Mascan.,"flhas, no en

tanto é contra a utilização da droga 
em locais públicos. ··A maconha é 
um problema médico e não de polí
cia, mas cabe ao poder público 
proibir o seu consumo em lugares 
públicos. A polícia perdeu a b.ita
lha e não resolveu o problema", 
diz. 

Alucinógenos - O Conselho 
Federal de Entorpecentes (Coofen) 
se baseia em estudos internacionais 
para classificar as várias es ' es de 

maconha. A literatura médica in• 
temacional consultada pelo conse
lho considera a maconha uma dro
ga  psicoativa branda. Os efeitos 
alucinógenos causados são provo
cados pela substância tetrabídroca
nabinol. 

O presidente do conselho. Luiz 
Matias Flach, afinna que os estu· 
diosos descartam a hipóteliie de que 
a maconha caui:;e dependência fisi
ca, e sim psicológica. "Os viciados, 
quando iniciam o 1ra1amcnto mter

rompendo o consumo da droga, 
não sentem a síndrome da absti
nência", explica. 

Luiz Matias Flach cita ainda i;s

tudos psiquiátricos apontando que, 
ao consumir a maconha, o viciado 
fica com comportamento "lerdo e 
preguiçoso". Ele lembra que na Eu· 
rapa exíste classificação diferencia. 
da para as drogas leves e pesadas. 
A legislação brasileira não faz essa 
diferenciação. 
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Traficante 
;J8 :uõ /oo/46 _ r-,,,1 

é capturado 
no Nordeste 

A Polícia Civil fluminense pren
deu ontem. em Aracaju. o trafican
te José Roberto da Silva Filho, o 
Robeninho de lucas, 36 anos, líder 
do rráfico em Parada de -Lucas, 
Zona da Leopoldina. Roherlin/10
chegou ao Rio ontem. escoltado 
pelos policiais que o prenderam. 
Ele é o quarto grande traficante 
carioca preso no Nordeste em me
nos de um mês. Os detetives da 39-1 
Delegacia de Policia (Pavuna), des
de quarta-feira na capital sergipa
na, descobriram que o bandido é 
comerciante na cidade: tem dois 
restaurantes e um posto de gasoli
na, todos em nome de seu conta
dor, José Avelino dos Santos. Ro,.
hertinho de lucas, que havia fugido
para Aracaju há três meses, foi pre
so às I Oh. quando saía de casa, no 
luxuoso bairro de Atalaia Velha, 
�!e <:5�ava desammdo e não reagiu
a pnsao. A casa, ainda em obras

. 'tem seis quartos, dois salões, uma
sala de vídeo e piscina. (Página 18)

JOll:"Al, [>il llll,\StL i'
lJ•t•:.,?k._Q;\, 1 'l.lé' 
C'aderou .,-011. -ici� !

raficante faz 

efém e é morto 
epois de manter durante uma hora como reféns 
professora Joviana Costa da Silva e suas três 

lhas, sendo uma excepcional. o traficante Sebas-

f
�o Ferreira, o Lilico, foi morto pela policia 
ntro da residência de Joviana. na Rua Frei 
aspar, 449, casa 8, Praça do Carmo. Zona 

Suburbana. Drogado e annado, Sebastião des
truiu móveis e objetos. manteve a polícia à distân
cio. com um revólver encostado na cabeça da 
ptofessora e só foi dominado quando Joviana 
c�nseguiu escapar. O traficante atirou nos poli
cC:tis e se escondeu no banheiro, onde foi morto. 
P: professora mora numa vila que dâ fundos para 
o�orro do Sereno. área dominada por Lítico. Na
n�drngada de ontem. o bandido foi para a vila,
eOtrou numa casa onde os moradores estavam
dlirmindo, quebrou o basculante e invadiu a resi
ctjncia de Joviana. Aos gritos. passou a ameaçar
dr morte a professora e suas filhas Ana Clara. 17
acios, Noêmia Regina. 16. e Raquel, ll

·-·

Fuzilado ao

voltar de 

bailefunk 
Vagner Melo Sanches 
Aguiar. de 16 anos. 
morreu ontem de 
madrugada depois de ser 
atingido por tiros dentro 
de um ônibus na A venícta 
Brasil, altura de Bangu. 
quando voltava de um 
baile funk. Os disparos 
foram feitos por quatro 
homens que estavam num 
carro cuja placa não foi 
anotada. Este foi o 
segundo ataque a ônibus 
no fim de semana. Na 
noite de sábado. na 
Piedade. Mârcia da Sih·a 
Borges. 16, foi baleada na 
perna quando ia para um 
baile funk em 
Janarepaguâ. 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, O ROBERTINHO DE LUCAS 
Cruz ta. no Rio Grande do Sul. e 
Ad\i,o e Gegé teriam vindo de Du
qu{ de Caxias para assumir a ge
rência dos negócios. As 20 armas 
entregues - entre elas um fuzil 
AR-15. cinco escopetas calibre 12 e 
dezenas de canuchos de muniç.io 

.___ no entanto, representavam me
nos de 10% do valor do arsenal do 
traficante. 

mq 
por uma equipe da Divisão de f¼:i-t 
pressão a Entorpecentes (DRE1it: 
mas acabou sendo libertado depq!,\;1 
de um acordo com os policiais. U.JPr

0 primo do traficante foi aprcsentaóf\d 
em seu lugar. O episódio foi reveJitq do pela testemunha-chave da chafi
na de Vigário Gera!. Ivan Custó
dio. que denuncou um grupo de 
policiais envolvidos em extorsões e 

O parceiro 
preferido 
de.'Uê' 

José Roberto da Silva Fi!hd; o 
Roheninho de Lucas, 36 anos, co
mandava há oito anos o tráfico de 
drogas na favela de Parada de Lu
cas. Ele ê parceiro do traficante 
Ernaldo Pinto de Medeiros. o Lê, 
no contrabando de armas desde o 
ano passado. Juntos, Robeninho e 
Vê se tornaram os dois principais 
fornecedores de armas para quadri
lhas de assaltantes e seqüestrado
res. 

Com a prisão de Ué, Márcio 
Amaro de Oliveira, o Marcinho VP
do Morro Dona Marta. e a morte 
de Jorge Luís dos Santos . o Jargi-

11/10 de Acari.o bandido mais pp,cu
rado pela polícia passou a ser Ro
berli11ho de Lucas. O traficante ê 
chefe de Carlos Alberto Fidé\is. o 
Caluca, que funciona como seu 
br11ço direito no esquema da venda 
de drogas em Lucas. O grupo tem 
aindà um terceiro homem: conheci
do apenas como Oi•o.

A polícia'eSteve perto da quadri
lha de Roberlin!w em novembro de 
1994. quando 20 armas de su qua
drilha foram entregues por mora
dores do local ao então 11:overnador 
Nilo Batista. A deposição das ar
mas e a desativação das bocas-de
íumo foram resultado dê um acor
dÔ feito entre os 21 mil moradores 
da favela de Parada de Lucas e 
Beira Mar e os chefes do tráfico 
local. Adão Gomes dos Santos e 
Reginaldo Corrêa. o Gegé. sucesso
res de Robertin/10 de Lucas, que 
estava foragido. 

O traficante estaria na Cidade de 

Apesar da violência com que co
mandava seus negócios, Roheninlw
era c011siderado um benfeitor pelos 
moradores de Parada de Lucas. 
Além de patrocinar e manter a es

cola de samba local. o traficante 
construiu farmácias, padarias e co
légios. A rua principal de Parada de 
Lucas, porém. virava uma grande 
feira livre de cocaína nas sextas e 
sábados. A droga era vendida em 
sacos e os consumidores faziam fi
las que chegavam a dobrar o quar
teirão. 

Em 1993. Roher1i11ho foi preso 

corrupção. 
J As favelas de Parada de Lucas 

Vigário Geral foram inimigas por 
dez anos. A trégua se deu com a 
chaéina de Vigário Geral. quan� 
os policiais tentaram atribuir a cil!I. 
pa ao bando de Robertinho. o que 
acabou tennmando com as divih
gências en1re ilS duas comunidadiw.T 
Com a prisão de Robertinho de f.At'!e
cas, os traficantes mais procuradwb 
pela policia são Márcio dos San�, 
Nepomuceno. o Marcinho VP Qub 
favela de Nova Brasília. e Pedr/nkop
Maluco. de Vilar Carioca, em Cam:51 
po Gmnde. 1'::10 



• Caio pediu asilo
para escapar da
violência do tráfico

o\e (. t"

1 Graças aos contatos da co-
munidade brasileira , Caio conheceu a brasilianista Elizabeth Leeds, que está escrevendo o livro Po de r paralelo e tráfico de e aio �er�az pode se tom�r cfrogas 110 Rio de Janeiro . . "�Ca-o pnme1ro favelado bras1-1 bei me tornando uma espec1e deleiro a cursar a Universidade de X-9 internacional", diz Caio, Harvard, nos Estados Unidos. explicando que a maior parte do

Aos 28 anos, o sociólogo e fun- seu trabalhe é traduzir gírias e dador da Casa da Paz, em Vigá- ,expressões das favelas cariocas.r�eral, está refugiado há dois "Imagine o que é para um amerrBs em um pequeno aparta-· ricano que acha que sabe portu
mento em um bairro humilde de guês se deparar com expressões Boston, estado de Massacbu- como mutuca, alemã_o ou mov\setts. Caio já encaminhou ao mento", explica. O livro de Ehgoverno americano, seu pedido zabeth Leeds estuda a questãode asilo político definitivo, já da ausência do poder do Estadoque perdeu as esperanças de re- nas comunidades carentes cariotornar, com segurança, ao Bra- cas. "Para ela, o fim da ditadurasil. ''Pelo andar da carruagem, militar soltou na polícia os 
enquanto ela for puxada pelos monstros escondidos em seus Cavalos Corredores, não lenho porões, principalmente esses bacondições de voltar tão cedo", talhões especiais que, com uma conta Caio, referindo-se a um mentalidade típica daquele pegrupo de extermínio da polícia riodo, chegam nas favelas distri-fluminense. buindo porrada", relata. Em pleno réveillon, Caio, sua Em abril, Caio encaminha ao 

JOUNAL 00 BRASlL 

Oata:_ti_;_ O.:, 1.1Ji. 

Caderae __ l'*fl._a_ 

mulher, a pedagog� Cláudi_a CNPq os formulários para o in- : ��a. ,e a filha Ma;ra, de dois gresso em Harvard. "Não quero .,,, . , . -·· · · .  a;�.sruram �o pais em uma burlar nenhuma regra nem que- Caio pretende escrever uma tese sobre a d1a etzca da malandragems1g.�sa operaça? montad!l p�la ro nenhum privilégio" apressa-Anistia lntemaemnal. "�ao tive ct· N pós-graauação de
i estará freqüentando as aulas. nalista brasileiro começará a lhe 

o menor apoio da Polí�1a Fede- se ª. ize�. � t nde desen- Além dó trabalho com a bra- enviar dossiês preparados pela ral, inclusive, me obngai:am a Sociologia, e e pre �- lét. d, silianista, Caio está escrevendo equipe da Casa da Paz. Fora assinar uma declaração d1���- volver sua te�. da ta tca -� dois hvros: o primeiro so?re sua isso, só as notícias que ele acom-sando a segurança da pohcia , malandrag�m . . Pre�o<lo ex�li trajetória e a fuga do pais (com panha pelo JB online. denuncia . EIII: pl�no fno noy�- car como e o d1a-a-d1a dos pnn-
a colaboração de sua mulher) e Apesar de todos os probJe-iorquino de 3ane1ro, a �am�a cipais personagens do morro: o 
O segundo, um livro didático so- mas vividos nos últimos dois contou apenas �om a soh�ar!e- traficante, o bandido, o sambis- bre cidadania, para o público meses, Caio está dando a voltadade da comurudade �rasileira ta, 0 próprio malandro e o tra- jovem. ''Quero mostrar que ci- por cima, mas confessa, sem es-

na cidade._ ·:A rece_pçao ?e . ai- balhador'' adianta . Caio acredi- dadania não se dá nem se em- conder uma ponta d� amargura: guns brasilelfos foi fantastica.Jta que os trâmites burocráticos presta, se conquista", a�rm_a. ··;yrisquei �minha Vlda por umAs pessoas me reconheceram na . fi d ano e que Seus contatos com o Brasil sao pais que nao me deu o menor rua e imediatamente ofereceram te�am. no im O d' 97 .á escassos. Esta semana, um jor- valor''.
ajuda", diz Caio. no pnme1Io semestre e J -�.___ ________ _
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Cidade 

'Uê' é preso em Fortaleza 
a Maior traficante do Rio viajou com documentos falsos,estava hospedado em hotel à beira-mar e não reagiu à ___ ordem de prisão 

FORTALEZA - O ,maior tr!11i�nte do Rio. -'\/\A. A 1 // o l, 0 ,., q b v, M �·-ln/ ·,-V� ( �1

Ernaldo Pinto de Medeiros, o Ue. foi preso ontem l' ,... �
às 10h10 enquanto tomava café da manhã no 

/4Ar�i-
L Hotel Seara. na Avenida Beir�-Mar. e� fortalez�. ·---.. ·--� .... -- ·« -=N�,-.,.,-, ,-_.,._..,, --- uz recorreu Dois policiais da 32ª Delegacia de Pohcta do Rio 

(Jacarepaguá). que haviam se hospedado no mes - ,&, ''!(" mt (@ 

1· · · damo hotel e estavam senta�os numa mesa vizinha a ww v 
· a po IClaIS de Uê. deram voz de pnsao ao traficante. 
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Santos. preso na vespera em Salvador, na Bahia, %' também por detetives do Rio, foi encontrado en- Nr 1� 4 "1v 1/ �forcado ontem de manhã, na cela da Divisão de 
Recursos Especiais. em que estava desde a noite de 
segunda-feira. Num exame preliminar, os peritos 
do Instituto Médico LegaJ asseguram que Jorge

Lu1s se suicidou. Um professor de anatomia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maurício 
Moscovici. no entanto, põe em dúvida esta hipóte· 
se. Segundo ele, "em caso de enforcamento é 
comum o morto apresentar expressão de dor. o 
que, pelas fotografias, não se verifica neste caso'·. 
nisse. 

As duas prisões só foram possíveis porque o 
cbef e de Polícia Civil do Rio, delegado Hélio Luz, 
recorreu a policiais que trabalharam para os líde· 
res da chamada bancln podre da polícia -delega
dos afastados por suspeita de corrupção. Hélio 
Lll7 deu crédito de confiança e apoio material a 
esses policiais para prender traficantes e seqüestra-,, dores. Em troca, caso obtivessem sucesso. prome
teu reincorporá-los em delegacias de maior expres
são. 

Sem resistência -Assim como Jorge Luis,
Ué também não ofereceu resistência à prisão. "A 
casa caiu, bicho. Você. está preso", disse um dos 
policiais da equipe fluminense, comandada pelo 
investigador José Carlos Pereira Guimarães. "Es-

• tava atrás dele há um ano. Na semana passada 
soube que ele tinha ido para Fonaleza e fomos 

• atras". contou o mvesúgador. Com Uê. foi detida
Verónica Viana Lima, que estava hospedada com
ele no apartamento 804 do hotel.· u,; viajou com documentos falsos e a ficha de
registro do hotel foi preenchida por Verônica
quando o casal chegou. em 1° de março. Por volta
de \5h30, Ui- foi fo,ado mira o Rip no vôo 37S. da
Vang. Oito agentes - sete homens e udla mulher

-integravam a �quipe que participou da prisão
do traficante.

A participação da polícia cearense na operação
foi apenas de apoio, fornecendo uüormações aos

, policiais do Rio. Segundo o delegado-geral de 
Polícia Civil do Ceará. Francisco Quintino Farias, 
Ué vinha sendo seguido desde São Paulo, na mes
ma operação sigilosa montada pela polícia flumi
nense, que levara à prisão de Jorge Luís dos 
Santos. 

Cúmplice -O delegado Francisco Quintino. 
, da Polícia CiVll do Ceará. disse que alguns de seus 

l agentes continuam de plantão no Hotel Seara,
para interceptar telefonemas par 0 apartamento
804 e identificar poss1ve1s contatos do traficante
no estado. Segundo o delegado, a polícia suspeita
que Ué estava acompanhado de um terceíro cúm

plice na capital cearense. possivelmente hospedado
em outro hotel, que também está sob vigilância

O diretor do Departamento de Polícia Especia
lizada da Secretaria de Segurança do Ceará, dele·
gado Luís Carlos Dantas. acompanhou os poli
ciais flummenses e os dois presos até o aeroporto
Segundo ele, a notícia da prisão de Vê vazou do
Rio. e não do Ceará. Houve um contato entre os
secretários de Segurança do Rio, Nilton Cerquei
ra. e do Ceará. Edgar Fuques. para desencadear a
operação.

O governador Marcello Alencar elogiou as ope
' rações da polícia fluminense que resultaram nas 

prisões dos trafic'antes Ernaldo Pinto de Medeiros. 
o Ué, e Jorge Lms dos Santos, o Jorge Luis de
Acari. "Estas prisões "são urna resposta às pes

soas que se dedicam a criticar a segurança pública
do Rio", disse, numa referência implícita ao pre
feito César Maia. Para Marcello Alencar .. Cê já
tinha virado uma lenda. que agora a polícia conse
guiu desmistificar. ·'Ele era o herói. o anti-herói. o
traficante que ninguém conseguia prender". afir.
mou. O governador acha que Jorge Luís também

já estava conquistando liderança em Acari. "Nós 
estamos desmantelando as cabeças do crime. · 

Traficantes -A guerra entre quadrilhas ri
vais das favelas no Rio. porém. continua. Ontem. 
no Lms de Vasconcelos. na Zona Norte, �1s pes
soas -três inocentes - foram mortas. Trafican· 
tes dos morros do Encontro. Cotia. Cachoeira 
Grande e Gambá mvadiram o morro da Cachoei
rinba e passou cerca de três horas na favela. 
mvadmdo casas a procura dos traficantes inimigos 
e atirando em quem estivesse pela frente. Entre os 
mortos ba\'ia uma mulher grávida e dois menores. 
O Com a prisão de Ernaldo Pinto dos Santos, o 
lJê. Márcio Amaro da Silva, o Marcinbo VP do
Morro Dona Marta, e a morte de Jorge Luís dos 
Santos, o traficante mais procurado da policia do Rio 
passa a ser Roberto da Silva Filho, o Robertinho de 
Lucas. Último grande traficante em liberdade no Rio.

Robertinho ê lider do tráfico de drogas na favela de
Parada de Lucas e o principal integrante da facção 
criminosa conhecida como Terceiro Comando. Os
outros traficantes na lista dos mais procurados pel,;
polícia são Elias Maluco, de \ igário Geral e \lárcio
dos Santos Nepomuceno, o Martinho VP da favela 
de Non Brasilia. 

Ué era considerado o mais perigoso traficante do Rio pela polícia e sua prisão Já era uma obsessão 

ERNALOO PINTO DE MEDEIROS, O 'UÊ' 

Tra 1cante era o homem de 
coo 1ança de 'Escadinha' 

Considerado um dos últimos homens fortes em

liberdade da facção crimmosa Comando Verme
lho, o traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Ué, 
é apontado pela polícia como o traficante mais 
perigoso do Rio. Durante a Operação Rio. em 
1994 - ações coordenadas pelas Forças Armadas, 
para por fim à onda de violência na cidade -a 
prisão de Vê passou a ser uma verdadeira obsessão 
das autondades públicas e. desde então, o trafican
te tornou-se s1mbolo da criminalidade carica. 

Braço direito de José Carlos dos Reis Encina, o 
Escadinha, um dos fundadores do Comando Ver
melho, Ue ganhou prestígio no mundo do crime 
quando passou a controlar todo o fornecimento de 
drogas no Estado do Rio de Janeiro. A partir daí 
Ue ampliou seu poder que antes se restringia aos 
morros do Adeus. em Bonsucesso. onde foi criado. 
Para-Pedro. em Colégio e ao Morro do Juramento, 
em Cavalcante. onde apenas tomava conta para 
Escadinha 

Cunosamente, o traficante Orlando da Concei
ção Orlando Jogador, morto por Uê em 1994 conse
guiu ascender na margmalidade graças à aJuda de 
seu algoz. que dois anos antes o nomeara testa-de
ferro nas favelas do Complexo do Alemão. Dois 
anos mais tarde. alegando uma desavença pessoal, 
Ué organizou uma emboscada para a quadrilha de

Jogador. matando o ex-aliado e mais 12 pessoas.· 
Frio e calculista, Ué teria dito mais tarde em 
entrevista co1euva a três jornais do Rio que matara 
Jogador porque ele havia deixado seu irmão em 
uma cadeira de rodas. 

Valorizadas -�a,;cido em abril de l 970. já
aos 15 anos l,ci largou a Escola Estadual Padre 
Manuel da '-lôbrega. na região da Leopoldma. 
onde cursava a 6� �ne para trabalhar para o 
trâlico. A falta de estudos nào o atrapalhou no 

mundo do crime. Aos 24 anos. já era um de seus 
principais expoentes. O prestigio, no entanto, acar
retou outro problema Sua cabeça passou a ser 
uma das mais valorizadas emre os policiais que 
sobrevivem as custas da extorsão. Recentememe 
havia sido vítima de duas. Em uma delas. mandou 
seus homens matarem os polic1a1s. 

Para evuar ser preso ou mesmo extorquido. o 
traficante 1mha a seu seniço uma \asta equipe de 
segurança. entre eles policiais na ativa. O próprio 
comandante do 9<' BPM (Rocha Miranda) coronel 
Marcos Paes mvesuga\'a denúncia de que o moto
rista particular de Ué seria um de seus comanda
dos. Já o chefe de sua segurança sena policial do 
Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar 
(Bope). 

Criminalidade -A decisão de matar Orlan
do Jogador acabou complicando a vida de Ué além
de ser caçado pela polícia ele teve sua sentença de 
morte decretada durante um churrasco promovido 
por traficantes remanescentes da quadrilha de Jo
gador. A parur dai. a quadrilha de Ué fez surgir 
uma quarta vertente na divisão da criminalidade no 
Rio. 

Além do Comando Vermelho, Terceiro Coman
do e os neutros. passou a existir a facção do Uê que

tentava se manter no C� mas sofria resistência por 
parte dos que eram contrârios à morte de Jogador.

Por causa disso Vê passou a freqüentar menos o 
Morro do Adeus, onde mora"ª e teve que \IVer se 
mudando de um lugar para outro, geralmente em 
cidades das regiões Serrana e dos Lagos. 

Várias \'ezes a policia recebia a mfonnaçào de 
que Ue estava escondido em determmado local. 
mas nunca con�guia encontra-lo. Para e\llar ser 
preso ele :,ó entrava no morro na hora da mudança 
de guarda da Polícia Militar. 

Os últimos êxitos da Polícia Civil na guerra 
contra os seqüestradores devem-se ao ressurgi· 
mento de um grupo que havia sido marginalizado 
pela nova política instituída na corporação: a 
banda podre. Integrantes do staff de delegados 
afastados por suspeitas de envolvimento com a 
corrupção e com o recebimento de propinas do 
jogo do bicho - como Antonio Nonato da Costa, 
Elson Campeio e Luiz Mariano -. esses policiais 
fizeram a nova administração do delegado Hélio 
Luz se curvar a uma filosofia de resultados, em

lugar de uma policia presa a regulamentos porêrn 
inerte diante do avanço da criminalidade. 

Atento observador das mudanças administrati
vas da Polícia Civil, um veterano policial definiu 
em poucas palavras a volta da banda podre: "Hélio 
Luz é mal visto pelos delegados devido a sua 
postura independente. Juntou a isso o fato de a 
banda podre, detentora das técnicas da investiga
ção, estar sedenta por uma chance de levantar a 
moral, fortemente abalada com a queda dos dele· 
gados de conduta duvidosa. Eles sabem que esta é 
a única oportunidade de redenção". disse. O poli
cial lembrou, porém, que a opção assumida por 
Hélio Luz para tornar sua administração eficaz 
pode ser perigosa: "Ele aposta fichas em gente que 
não tem outro compromisso senão com o dinheiro 
e o pcder. Ele .está num terreno minado". 

O retorno desses policiais à corporação foi 
conseqüência de um encontro formal entre Hélio 
Luz e experientes detetives-inspetores que estavam

alijados das delegacias de maior expressão. A reunião aconteceu numa época em que o Rio vivia 
uma nova onda de seqüestros e os estudantes 
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Filho. Marcus 
Chi� e Carolina Dias Leile eram mane.idos emcativeiro. Luz recebeu uma proposta tentadora: os
policiais prometeram ao delegado libertar todos 
reféns. O teste de fogo aconteceu com Eduardo Eugênio. A poliCJa estourou o cattve1ro do estu
dante e ainda libertou o empresário José Zeno, 
seqüestrado cinco meses antes. 

Além da retomada do antigo prestigio, os poli
ciais esperavam, em troca, obter o reconhecimento 
da nova administração através de cargos em dele
gacias mais importantes, como a Polinter e a 
Divisão Anti-Seqüestro. "A partir do êxito alcan
çado, os policiais passam a montar equipes, esco
lher trabalhos e se autodenominam donos das 
unidades. Os que não se curvam ao novo status·
quo estão sendo alijados do esquema", disse um
policial. 

Prisão pode 
gerar guerra 
de quadrilhas 

A prisão do traficante Emaldo Pinto de Medei
ros, o Vê. pode gerar uma das mais sangrentas 
disputas pelo controle da venda de drogas que o 
Rio de Janeiro já viu. A guerra deverá acontecer 
nas favelas do Complexo do Alemão e no Morro 
do Adeus, em Ramos. onde a quadrilha de Uê
dividia o controle com os remanescentes da qua
drilha do traficante Orlando da Conceição, o Or
lando Jogador. morto por ordem de Ue em junho 
de 1994. Com a prisão de L'ê o controle da droga 
no Morro do Adeus, passa a ser exercido pelo seu 
cunhado. conhecido apenas como Dele, e pelos 
innàos ltado e Nil. Outras duas pessoas for· 
mam a administração da venda de maconha e 
cocaína no morro: uma mulher conhecida como 
Russa e um travesti conhecido como Guilherme. 
que ficava com a arrecadação que chegava a R$ 
200 mil semanais. 

Desde a morte de Orlando Jogador. Uê passou a 
ter sua cabeça a prêmio pelo restante da quadrilha 
de Jogador e de traficantes presos que não concor
daram com a matança promovida por Uê . A
atitude de Uê provocou um racha entre os hderes 
do Co11wndo Vermelho, que da cadeia orientavam 
como deveria se organizar o crime nos morros. Do 
lado de Ué ficaram José Carlos dos Reis Encina, o 
Escadinha e Sérgio Rodrigues, o Rata:ana. Contra 
ele ficaram os traficantes Isaías do Borel, Zé Pene
tra e Adão.

O motivo da discórdia foi que além de matar 
Jogador. Ui: matou também outras 12 pessoas, 
entre elas traficantes que �ram considerados os 
futuros geremes das principais boca�·-de-fumo ad
ministradas pelo Comando i 'ermelho. Após a mor
te de Jogador, Ué chegou a assumir os seus nove 
pontos de venda nas làvcla5 do Complexo do 
Alemão. mas elas foram logo retomadas por um 

grupo liderado pelos traficantes Márcio Nepomu
ceno dos Santos. o lfarcinho VP, Sérgio Macar
rão. Jvem Maluco e Carlinhos leite Ninho.
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Traficante morre na cela 
• Peritos dizem que Jorge Luís, de Acari, enforcou-se com a ca1Ill1sa na J?iv!são de R��.<:!s EsP,�ai��s ser trazido da Bahia
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Acari, Jorge Luís dos Santos. 32 anos, apareceu 
morto ontem de madrugada dentro da cela 3 da
Divisão de Recursos Especiais. na Barra da Tiju
ca. Segundo os pentos do Instituto de Crimínalís
tica Carlos Éboli (ICE), o traficante cometeu sui
C1d10, enforcando-se com sua própria camisa. Jor
ge Luís foi preso anteontem em Salvador numa 
operação conjunta de policiais do Rio e da Bahia. 

Apesar da convicção dos peritos, o governador 
Marcello Alencar preferiu ser cauteloso e, em nota 
oficial, referiu-se ao enforcamento como "suposto 
suicídio". Marcello lamentou a morte do trafican
te e ressaltou que seu depoimento poderia revelar
detalhes sobre o crime organizado, incluindo liga
ções entre bandidos e policiais. A 16ª DP (Barra) 
abriu inquérito para apurar a morte. Também foi 
instaurada sindicância na Divisão de Recursos 
Especiais. O corregedor da Polícia Civil, Manoel 
Vida!. afirmou que não vai investigar o caso por
que não há indícios de participação de policiais no 
enforcamento. 

Depressão - Jorge Luís chegou ao Rio pou
co depois de 23h de anteontem e seguiu direto para 
a Divisão de Recursos Especiais, no Largo da 
Barra. O imóvel Já foi sede da Divisão Anti-Se
qüestro (DAS) e da Divisão de Repressão a Entor
pecentes (ORE). Segundo os policiais que o acom
panharam e os que estavam de plantão na delega
cia, o traficante parecia muito abatido. Ele foi 
levado para a cela individual número 3. 

Antes de ser trancado. Jorge Luís teria pergun
tado a um carcereiro: "Você acha que eu vou ficar 
muito tempo aqui?". O policial teria respondido: 
"Pergunte para o seu advogado". Durante a ma
drugada, não foi feita nenhuma vistona. Segundo 
a versão policial. só no fim do plantão. às 5h30, 
um detetive foi revistar a cela e encontrou o corpo. 
Jorge Luís estava enforcado por uma camisa de 
manga comprida de algodão. amarrada à grade de 
ventilação da cela. 
_ A pericia do Instituto de Criminalística Carlos 
Eboli (ICCE) começou às 8h30. Chefiados pelo 
perito Ivo Aleixo, dois técnicos examinaram o 
corpo do traficante durante uma hora. Segundo 
Ivo Aleixo, o laudo pericial só estará pronto daqui 
a 10 ou 15 ruas, mas já é possh;el afirmar que o 
traficante se matou. "Há 99,9% de possibilidade 
de ele ter se enforcado", disse o perito. 

De acordo com Ivo Aleixo. Jorge Luís se matou 
pouco depois de 0hJO. Antes., ele ainda teria feito 
uma espécie de ensaio. Com uma pequena fita de
náilon. fez um nó do tipo !ais-de-guia, muito 
utilizado em embarcações (o traficante já serviu no 
Corpo de Fuzileiros Navais). Depois, teria tirado 
os sapatos e subido na mureta de 98 centímetros 
que separa um pequeno banheiro do resto da cela. 
De lá, teria se jogado para a morre. 

O corpo foi encontrado pendurado a 12 centí
metros do chão. O perito disse que o pescoço de 
Jorge Luís deve ter se quebrado assim que ele caiu. 
Os peritos encontraram, nos dedos das mãos do 
traficante, vestígios da argamassa da parede da
cela. As meias de Jorge Luís estavam molhadas. o 
que, de acordo com a perícia, é sinal de que, antes 
de subir na mureta, ele passou pelo banheiro 
improvisado na cela. 

Simulação - lvo Aleixo apontou outros 
indícios de suicídio. ''Não havia sinais de espanca
mento. A marca da camisa no pescoço era hori
zontal e depois subia pelo lado esquerdo até perto 
da orelha. Isso indica que a cabeça pendeu para o 
lado direito, o mesmo para o qual o corpo foi 
lançado", explicou. De acordo com um perito do 
ICE, é fácil descobrir se o suicídio foi simulado, 
pelo exame do pescoço. O perito consultado pelo 
JORNAL DO BRASIL observa que também deve 
ser feito um exame toxicológico, para saber se o 
traficante não foi morto por envenamento ou 
dopado e depois enforcado. 

Cinco pessoas foram ouvidas ontem na 16" DP. 
no inquérito que investiga a morte: os três policiais 
que encontraram o corpo; a mulher do traficante, 
Márcia� e a sogra, Terezinha. Elas revelaram que 
Jorge Luís já havia tentado o suicídio antes. Há 
três anos, depois de ser ferido com um tiro por 
policiais da DAS, entrou em depressão e tomou 
dose excessiva de remédios. Em outra ocasião, 
encurralado por homens ligados ao traficante rival 
Parazào, tentou se enforcar no no quarto de um 
barraco. 
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JORGE LUÍS DOS SANTOS 

H erdeiro do traficante Darcy da Silva Filho. o 
Cy ãe Awn - consi erado o mais poderoso 

da cidade em 1988 e 1989, hoje preso na penitenciá
ria de segurança máxima Bangu 1-, Jorgel.uís dos 
Santos sempre disputou poder com Wnliam Monte 
Hedler Júmor, o Para:iio, outro dos anhgos mlda
dos de Cy. no Complexo de Acari. Na epoca de ()'. 
o bairro era chamado de Império do Pó por vender
uma média de 12 quilos de cocaína por dia. mas a
venda da droga caiu para cerca de três quilos
diários.

Em meados de 93, Para:ão teria informado à 
Delegacia de Repressão a entorpecentes (ORE) o 
esconderijo do rival. que acabou metralhado na 
perna pelos policiais. Nessa época, o comando de 
Acan ficou nas mãos de Parazào, que aproveitou 
para expulsar Jorge Luís de lá. Mas os homens de 
Jorge Luís descobriram a traição e. em outubro de 
93. invadiram a favela. mataram cinco homens a
tiros e retomaram as bocas-de-fumo.

A briga entre Jorge Luís. cria da favela, e Para-

0 •• 
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e1iforcamento, que perito considerou suicídio 

' • l'fll

o�rte a pr1sao
:ão. forasteiro e ex-anugo de Jorge, não parou por 
aí. Em janeiro de 94, Para:ão invadiu Acari com 30 
homens armados de fuzis, metralhadoras e grana
da:>. Na ocasião, foram fuziladas outras cinco pes
soás. mas o bando de Jorge Luís reagiu e permane
ceu no local. 

Jorge Luis tinha 32 anos e se gabava de ter 29
filhos espalhados pela favela. Sua atual mulher, 
cujo nome está sendo mantido em sigilo. tem 18 
anos e morava com ele desde os 12. Conhecido por 
sua, política assistencialista (vivia comprando remé
dios e pagando aluguel de quem não tinha dinheiro 
em Acari), era idolatrado pela comunidade e manti
nh�t estreita ligação com outros traficantes da cida
de-- Roberti11ho de L11rns, por exemplo, era padri
nho de um de seus filhos. Jorge Luís costumava 
d1wr que jamais seria preso. e quê preferia morrer se 
isto acontecesse. Segundo policiais. o bandido se 
submeteu a diversas cirurgias plásticas no rosto 
pana não ser reconhecido. 

::r 1· O traficante Jorge Luís dos r�;· 2-0uando fica só, Jorge Luís 
:; Santos chega às 23h40 de ,;;,.. testa oom uma fita de naiton um 

3- Com a camisa, Jorge Luís . 4-Às 5h30, um carcereiro 
·,t abre a porta da cela 3 para

uma vistoria de rotina antes de 
.. / encerrar seu plantão e 

?* segunda-feira na Divisão de ; .  nó do tipo lais-de-guia. Depois, 
· 1 Recursos Especiais, na Barra da fi sobe a mureta de 98 centímetros
)} Tijuca. Às 23h45, é levado para a ?' que hâ dentro da cela e amarra
'' cela número 3. As três celas da � sua camisa social de algodão na 
ili� Divisao sao individuais. grade de ventilação. 

ô faz um nó igual ao que ensaiara 
· oom a fita de nailon. Coloca a

camisa em volta do pescoço !3
pula. Os p8fitos calculam que o
traficante morreu pouco depois
de Oh30.

· · ·· encontra Jorge Luís enforcado,
com os pés a 12 centímetros

· do chão.

Farsa dentro 

de celas tentam 

O enforcamento do tra
fí cante Jorge Luís d o s
Santos aumentou a lista 
dos mortos de forma sus
peita em celas de delega
cia. Em junho de 1979, o 
servente Aézio da Silva Fonseca. 37 anos. foi 
encontrado enforcado com uma calça jeans 
em uma das celas da l 611 Delegacia Policial 
(Barra da Tijuca). Mais tarde constatou-se 
que ele havia morrido por espancamento. 
Aézio foi preso sem mandado de prisão por 
dois policiais, no Itanhangá Golf Club, onde 
trabalhava. Ele foi espancado pelo agente 
Ubiraci San toro, conhecido como Touro. So
mente cinco anos e seis meses depois o l º
Tribunal do Júri concluiu que ele fora assas
sinado. Quatro anos antes, o jornalista Vla
dimir Herzog foi encontrado morto nas mes
mas circunstânc ias, no Doi-Codi de São 
Paulo. 

Em julho de  1990, o seqüestrador Alberto 
Salustiano Borges. o Chocolate, foi encon
trado enforcado com liras de um cobertor 
presas às grades do alto da cela, no presídio 
Bangu I, considerado de  segurança máxima 
pelas autoridades. Chocolate havia sido pre
so no Paraguai dias antes. com outros dois 
seqüestradores. e sua morte ocorreu em cir
cunstâncias muito suspeitas· ele estava com 
os braços amarrados para trás e nunca nin
guén esclareceu como o cobertor usado co
mo forca chegou as suas mãos. Depois de 
muita polêmica. os peritos acabaram ates
tando que fora um suicídio. 

De lá para cá. outras mortes suspeitas 
aconteceram dentro de prisões e delegacias. 
A mais polêmica delas foi a de Jorge Antônio 
Cnrcli� runcionáno da Fundação Oswa/do 
Cruz (Fiocruz), que sumiu em agosto de 
1993, durante uma operação da  Di\lSão An
ti-Seqüestro (DAS) na Favela da Varginha. 
em Mangumhos. Embora seu corpo nunca 
tenha sido encontrado, recentemente a s e 
qüestradora Lindalva dos Prazeres afirmou 
tê-lo visto muito machucado na antiga sede 
da DAS, na Barra da Tijuca, na manhã se
guinte ao desaparecimento do rapaz. 

IML identifica

o corpo de

Aníbal Philot 
Funcionários do Instituto Félix Pacheco idenll

ficaram. na tarde de ontem. o corpo do fotógrafo 
Aníbal Jose Philot, do jornal O Globo. que estava 
desaparecido desde quinta-feira. O corpo foi en
contrado no sábado, em um canal do Rio Acari. 
na Avenida Brasil, por policiais da 4(}1 Delegacia 
Policial (Honório Gurgel). Segundo o delegado da 
4()3 DP, Ricardo Martins. o corpo do fotógrafo foi 
levado imediatamente para o Instituto Médico 
Legal. onde ficou aguardando apenas a confirma
ção do fFP.

Ambal Jose Philot tinha 46 anos e era fotógrafo 
de O Globo desde 1973. onde foi editor do Depar
tamento de Fotografia por 10 anos. Um dos foto
jornalistas brasileiros contemporâneo� mais reco
nhecidos por suas qualidades profissionais. Philot 
ganhou dois prêmios Nikon, em Paris. onde fez 
urna exposição de fotografias em 1983. no Centro 
George Pompidou. Uma de suas fotos premiadas 
foi usada recentemente na Campanha da Cidada
nia Contra a Fome. Iniciado na fotografia aos 16 
anos. quando trabalhou no extinto O Jornal. Phi
lot era um dos principais fotógrafos esportivos de 
O Globo. Casado pela segunda vez. o fotógrafo 
tinha três filhos (dois do primeiro casamento) e 
um neto. 

A Policia trabalha com a hipótese de latrocínio 
ou cnme passional. supondo que Ph1lot estaria 
envolvido com uma muUler casada. O principal 
suspeito do crime, cuJa identidade está sendo man
tida em sigilo. foi intimado a depor na noite de 
ontem. na 4()-' OP. O gmt:mador Marcello Alen
car e o Secretario de Segurança Pública dismam, 
na tarde de ontem. que a principal hipótese era de 
críme passional. mas a Coordenadoria de Inteli
gência e Apo10 Policial (Cinap) da Polícia Civil 
não confinnou a informação. Investigadores da 
Ci.nap garantiram. no entanto. que tratava-se de 
uma execução. Segundo a policia, Philot foi assas
sinado com um tiro na têmpora direita - o que 
qualifica execução-e a anna usada era de calibre 
baixo - típica arma de defesa �ssoal. 
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� Líder do tráfico em Parada de Lucas vivia há três meses na capital sergipana, onde possuía dois restaurantes e posto de gasoliná� 
A Policia Civil do Rio fechou o parentes e amigos. 

sm�r'!� 
A or fil tia 

cerco contra o primeiro escalão As suspeitas começaram quan-
do tráfico na cidade, prendendo do a polícia prendeu o innào de 
ontem em Aracaju José Roberto R.ohertinho, Marco Antônio da 
da Silva Filho. ,o Robertinho de Silva, 34 anos. que contou sobre 
Lucas. 36 anos. E o quarto grande as firmas do traficante no Rio. A 
traficante carioca preso no Nor- partir daí, a polícia apresentou 
deste em menos de um mês. Ro- mandados de busca contra as fir-
berti11ho, líder do tráfico em Para- mas. o que obrigou Robertinlzo a 
da de Lucas, chegou ao Rio às fazer contato com o contador, 
21h de ontem, acompanhado dos sendo possível localizá-lo. Em 
três policiais responsáveis por sua uma das buscas. os policiais da 
prisão. Desde quarta-feira, ho- 39'1 DP encontraram R$ 7.613 em 
ntens da 39ª Delegacia P�lic!al uma das padarias, que estava sob 
(P.avuna) estavam em AracaJu, m- a gerência de Elza Pereira de Sou-
V<tStigando as ligações do trali- za ex-mulher do contador. 
cante na cid�de. Os po_liciais, eh� - 'Em Aracaju. Robertin/10 usou 
fiados pelo .mspetor llicard� W1I� a mesma tática. Registrou todo o 
ke, des�obnram q�e Robertmho � comércio em nome de seu conta-
co�erctante na cidade e possLU dor José Avelino dos Santos. No d01s :estaurantes e um posto de domingo, os detetives Carlos An-gasolma, tod?s em .nome de seu tônio Torres. Wladimir Alves Sal-contador Jose Avelino dos San- <lanha e Ronaldo Montalvão esti-tos. veram em um dos restaurantes do 

Robertinho de Lucas foi preso traficante, o Recanto do Paraíba. às l Oh, quando saía de sua casa- e O encontraram almoçando com tambe, m em nome do contador-, uma mulher grávida. Eles seguino bairro Atalaia Velha, um dos ram Robertinho na saída do resma.is luxuosos de Aracaju. O tra-
ficante preparava-se para sua ca
�inhada matinal diária, estava 
desarmado e não resistiu à prisào. 
Há três meses escondido em Ara
càju. ele vinha ocupando a casa. 
que ainda estava em obras. A resi
dência tinha seis quartos, dois sa
lões, uma sala de vídeo e piscina. 
Dentro da mansão não havia dro
gas, somente uma pistola. Rober
dpho também usava documentos 
qisos em nome de Felipe Mar
qpes dos Santos. 
, Escolta - Roberrinlio veio 

de Aracaju no vôo 191 da Vasp. 
Para recebê-lo. na pista do Aero
porto Internacional do Rio, esta
v11m cerca de 50 detetives, em 15 
carros da Polícia Civil. O esquec
ma de segurança montado para
escoltar o traficante até a 39ª DP,
onde prestou depoimento ontem à 
npite, foi reforçado por veículos 
db Batalhão de Operações Espe
ciais da PM, dispostos em pontos 
e$tratégicos como a Linha Verme
ilia e a A veaida Brasil, cercadas ppi' r favelas. O traficante chegou à
3 ª DP, às 21h30, sem esconder o 
r sto. 
! Em Aracaju, Robertinho é pro

(lrietário de um restaurante, uma
churrascaria e um posto de gasoli
np no munícipio de São Cristó
V"�o. no quilômetro 102 da BR-
101, periferia de Aracaju. Os poLi
cjais começaram a investigação
partindo das atividades comer
ciais de Robertinlto na Favela de
Parada de Lucas, que conta com
d��s padarias, dois açougues,
tbna peixaria, uma loja de eletro
*mésticos. uma locadora de ví
(1eo. uma loja de discos e a con
r+cçào Nossa Marca. Os estabele
cµnentos estavam em nomes de 

taurante e encontraram a casa on
de ele morava. Ontem pela ma
nhã. os policíais cariocas. com o 
apoio do Batalhão de Operaçôes 
Especiais do Sergipe, esperaram 
Robertin/10 sair de casa para pren
d ê -lo. Ele vestia uma bermuda e 
estava sem documentos. 

Confusão - O restaurante 
de Robertinho de Lucas em Araca
ju é muito bem freqüentado � tem 
como especialidade carne-de-sol e 
outros pratos típicos da região. 
Além disso. grupo-, de turistas de 
todo o Brasil são levados por 
agências de viagem ao restauran
te. Antes da prisão, no entanto, a 
polícia sergipana chegou a con
fundir os detetives cariocas com 
assaltantes de banco. Segundo o 
secretário de Segurança de Sergi 
pe, delegado Wellington Man
gueira. os policiais cariocas não 
entraram em contato com a polí
cia do Sergipe e quase aconteteu 
um acidente. 

O secretário contou que já pre
parava wna estratégia para pren
der policiais e o traficante quando 
recebeu, na manhã de ontem. um 
telefonema do secretário de Segu
rança do Rio. general Nilton Cer
queira, informando sobre a ope
ração. Robertinho hmia compra
do à vista, em dinheiro. a mansão 
onde morava em Aracaju. e leva
va uma vida normal, sem receber 
muitas visitas. Ele c;omandava o 
tráfico em Parada de Lucas há 
oito anos, junto com o traficante 
Canário, preso em Bangu 1, de
pois da morte de Toninho, Pistola
e Rael. O traficante foi o respon
sável pela chacina que matou os 
três rivais. no Viaduto dos Cabri
tos, em Campo Grande. 

Convencido de que os tra can
tes de drogas estão se espalh�indo 
pelo Nordeste, o governador Mar
cello Alencar vai propor hq_il! ao 
governador de Sergipe. Al�

l
ano

Fr{!_nco (PSDB)., que as polícias dos 
estado nordestinos se integrem às 
do Sudeste no esforço de comf ater 
a criminalidade. Marcello teq

� 
se 

empenhado em discutir essa lnte
gr�ão em toZ!os os seus con tos 
com os governadores do Nord ste, 
onde apenas este ano já foram pre
sos quatro grandes bandidos cc1rio
cas. Na semana passada, ele telefo
nou duas vezes para a goveraa�lora 
do Maranhão, Roseana Sarne lo· 
go após a prisão do liaficante �au
lo Possino Peixoto, o Lube-Luo ..

o qµer integração com Nordeste ·�;
"Essas prisões so vêm reforçar 

minha tese de que o crime não é 
local. A cnminulidade é transnacio
nal e só com entrosamento e muito 
planejamento vamos combatê-la 
com eficiência", afirmou o gover
nador ontem à tarde, minutos após 
ser informado por assessores da 
prisão de Ruherrinho de Lucas em 
Sergipe. Marcello aproveitará a vi
sita ao Rio de Albano Franco, hoje, 
para conversar sobre o assunto. 

Os governadores do Rio de Ja
neiro. São Paulo. Minas Gerais e 
Espínto Santo criaram no ano pas
sado o Conselho de Segurança Pú
blica do Sudeste. que tem o objeti
vo de integrar as policias da região. 

O primeiro treinamento policial en
volvendo as quatro polícias foi rea
lizado no fim de semana passado, 
nas divisas dos estados. Segundo 
Marcello Alencar, o balanço das 
operações - que será divulgado 
hoje pelo subsecretário Operacional 
da Secretaria Estadual de Seguran
ça, Helmo Dias - contabiliza a 
prisão de um sargemo da PM f lu 
minense com um carro roubado, na 
divisa do Rio com o Espirita San
to. 

Marcello acha que os traficantes 
podem estar se transferindo para o 
Nordeste para fugir da maior re
pressão feita hoje pela polícia do 
Rio. "Eles pensam que nos estados 
nordestinos terão mais facilidade 

para se esconder ou fugir. devido '-ff J 
suposta fragilidade das policias 16.f' h 
cais'·. analisou o governador. :'IC'?B

Segundo Marcello Alencar. o 
governador do li<ipirito Sanlo. Vi'} · 
tor Buaiz (PT), é o que mais 
preocupa com relação à fuga dõs 
traficantes cariocas. devido à faci
dade de acesso ao estado pelo NQr'
te Fluminense. A principal propa� 
ta do Conselho de Segurança do
Sudeste é a criação de um cadasnb 
criminal único. "Há um mito l:lé'b 
que existe crime organizado fícf!; 
Brasil. O crime é desorganizact'H�,.. 
Há grupelhos organizados, mas el�t; 
brigam entre si", afirmou o govenru 
nador. 11n, 

Uma 1região onde o tráfico lava dinheiro 
iloq 
1 ,b 

A possibilidade de ser recont1ecí
do socialmente como um empresá
rio bem-sucedido, circular tranif.Jui
lamente pelas ruas, frequentar es
tauranles e praias são. segun o a 
policia, as razões que levam os tra
ficantes a buscarem refirnio no 
Nordeste. À exceção do seqüe ra
dor Paulo Possino Peixoto, o LI he-
Lube. preso no·Maranhão guardo 

pretendia assaltar uma agência do 
Banco do Brasil. há uma semana, 
os demais traficantes localizados no 
Nordeste ,�viam como turistas ou 
comerciantes. 

Para o chefe de Polícia Civíl, 
Hélio Luz, os traficantes procuram 
investir naquela região o dinheiro 
conseguido com o tráfico de dro-

gas: "Eles montam empresas, com
pram lojas e passam a ser visto 
como investidores. Seria urna for
ma de lavagem do dinheiro", disse. 
Hélio Luz descana a hipótese de os 
criminosos estarem tentando mon
tar uma base no Nordeste para o 
tráfico de drogas. 

Já o deteüve Fernando Cézar 
Barbosa, responsável pela prisão 

do traficante Jorginlto Branco. qú�I,, 
denunciou a presença de seus cúmo'> 
piices no Maranhão, acredita qtL�11

os traficantes apostem na vulner-Y- q 
bitidade do sistema de seJ?urança 
dos estados da região: "Os policiat(u nordestinos não conhecem os baqrru 
didos do Rio. lsso é um ponloÂll!í 
favor dos crimin0sos'', disse. 
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COISAS DA POLÍTICA 
• DORA KRAMER

Violência deixa 

Estado à deriva 

O 
s três séculos de pena imputados a·o primeiro dos
policiais a serem julgados pela chacina da Candelária 

encerram um símbolo óbvio: a revolta da sociedade com o 
salve-se quem puder em que a impunidade transformou a 
questão da violência. Impulssionado por ela, o poder público 
cumpriu o seu papel. 

E certamente não terá como recuar num segundo julga
mento - e por isso o símbolo não é inútil, pois terá 
resultado prático -, muito menos haver4 juiz neste país 
disposto a absolver aqueles a quem as provas atribuírem 
indubitável culpa. . 

E que nã0 venham as autoridades reclamar da dúvida a 
respeito de condutas anteriores embutidas flesse raciocínio, 
que suspeita da existência de conivente lassidão, porque os 
fatos estão aí para evitar que meras suposições levem a 
conclusões apressadas. . 

Entre 1985 "1995, houve 6.03) assassinatos de menores, 
mas apenas quatro pessoas foram condenadas por extermí
nio de crianças. Os dados, que são da 2ª Vara de Infância e 
Juventude, mostram no mínimo que há leniência por parte 
do Estado, seja da polícia ou da Justiça. 

Que alguém está ou esteve sempre protegendo alguém, 
quanto a isso não há dúvida. Os números levam a essa 
certeza. 

Muito bem, então temos· aqui com essa condenação pelo 
menos um sinal de que o Brasil caminha na direção de se 
tornar um país vigilante e capaz de fornecer à sua sociedade 
a segurança de que atos dessa natureza geram conseqüên
cias. É um primeiro passo. Importante, fundamental, mas 
não o único. 

É preciso buscar soluções para outros aspectos que não 
aparecem neste momento em que o que nos apavora e 
entristece são as imagens daquelas crianças estraçalhadas na 
rua. 

A polícia é violenta, mete medo. Mas o adolescente 
delin,qüente também é violento e mete medo. Aquele comer
ciante que se organiza em grupos para contratar extermina
dores também é violento e mete medo. As famílias que 
espancam e levam seus filhos para as ruas também são 
violentas e metem medo. A miséria é violenta e mete medo. 

E o Estado, diante disso tudo, íica perplexo e não saqt 
como resolver isso. No caso da Candelária, por exemplo, o 
sentimento no Ministério da Justiça foi de alívio pela conde
nação. Uma, por causa do sentido pedagógico futuro, e 
outra porque a absolvição certamente seria debitada na 
conta do governo federal. Que não teria respostas a dar. 

Esse quadro de trágicos d e 
sacertos nos coloca hoje na 
constrangedora condição de 
segundo país mais violento do 
mundo. A conclusão é do 
Bando Interamericano de De
senvolvimento e foi apresen
tada recentemente num semi
nário em Washington. Para 
chegar a ela mediu-se o núme

A polícia que 

mata,ojovem 

que assalta e a 

familia que 
espanca silo 

violenfose 
melenlmecfo 

ro de assassinatos ocorridos em 43 ;,aíses no ano passado 
para cada grupo de 100 ,mil habitantes. Na Colômbia, o 
campeão da violência, foram cometidos 70. No Brasil, 22. 

O grave é que, de acordo com o estudo, quando o índice 
se localiza entre 10 e 12 assassinatos por ano para cada 
grupo de 100 mil, isso indica que naquele país instituições 
como Justiça, polícia e família ainda conseguem manter sob 
controle a violência. 

Acima de 20, onde estamos nós, significa que a situação 
está fora ãe controle, à deriva. 

O governador Marcello Alencar e o chefe de gabinete do 
Ministério da Justiça, José Gregori, participaram do serniná

·rio. Gregori não tem dúvida: "O quadro é trágico."
E nem ele, que a vida toda tratou de direitos humanos, se

satisfaz mais com a relação de causa e efeito entre miséria e
violência. "Esse é um conceito ultrapassado", diz. Segundo o
estudo do BID, entre os países onde o índice de violência é
menor estão Egito, Malásia e Bangladesh, dividindo a pri
mazia da paz com Noruega e Suécia.

Paraguai, Costa Rica, Honduras e Sri Lanka localizam-se
naquela faixa onde as coisas são consideradas sob controle.
Mas o surpreendente é que a organizada e justa Dinamarca
encontra-se nessa classificação quando, se o único critério a
detenninar o grau de violência fosse a pobrezr,deveria estar
melhor situada.

É óbvio que é falso imaginar que inexiste relação entre
uma coisa e outra. Evidentemente, num presídio 90% dos
detentos sempre serão provenientes daquela faixa desprovi
da de condições e oportunidades. As circunstâncias sociais
influem decisivamente em boa parte dos casos. Mas atribuir
exclusividade a elas acabará nos levando a desculpar o
policial que chacina só porque ele também é pobre.

Os números servem é para que se faça uma reflexão a
respeito das causas e se chegue a uma conclusão com relação
aos efeitos. Na opinião de Gregori, a violência está apertan
do o sapato do mundo. Como explicar que um sujeito entre
numa escola na Escócia e dizime crianças?

Tem um nó que foge ao controle exclusivo do Estado. Ele
é ineficiente, mas quando uma sociedade se dá conta de que
essa não é uma questão das periferias e que todo mundo tem
um pedaço de responsabilidade nisso, ela pressiona os de
cima e carrega consigo os de baixo em direção ao fim do
túnel.

. Essa nos parece, em princípio, a grande lição da Candelá
na.

, ! JORNAL DO l<t!!\S.!L 1 

Uai., ()J_,, 05" 19 b .

1Cador�-; - -;., . .i::j
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• Pi�toleiro é �º �1� tentava ti_gar a chave de

. d 
1gmçao da cam1t1honete. esta-

assass1na O en1 cionada no pátio de um posto 
R d 

' 
} ' de combustível, e não deixou Oll Ollüpü IS 

nem que ele reagisse. Descarre-
VAscoNcELO QUADROS gou a amrn e fugiu a pé. prova-
s ÃO PAULO - O pisto- vehnente cm direção a um au-

leiro João de Oliveira Le- tomóvel. 
lis, o Jo<io Leio, 53 anos, chefe Pista - O de l ega do 
de  um grupo de  matadores a Eduardo César Gomes disse 
serviço de fazendeiros de Ron- que a policia ainda não tem 
donópolis (MT) - descoberto pista do matador. mas acredita 
pelo JORNAL DO BRASIL que o crime Lenha sido queima
em outubro deste ano - foi de arquivo ou vingança. '·João
assassinado na madrugada de Leio não era homem de dar 
domingo quando saia. às 4h. vacilo. mas acabou sendo su-
de um baile de forró, no Cen- preendido", afirmou o delega-
tro de Rondonópolis. Pe1o me- do. que começa a ouvir hoje as 
nos 80 homicídio são atribuí- três únicas testemunhas do as-
dos a Leio. sassinato - as duas mulheres 

O assassino - um moreno que acompanhavam o pistolei-
alto, magro e cabeludo - a- roe o guarda do posto. 
proximou-se quando ele entra- Com Joâo Leio morre tam-va em sua caminhonete D-20 bém uma boa pane da história vennelha e descarregou um re- dos pistoleiros que agem nos vólver calibre 38: dois tiros na conflitos de terra. Ele era uma cabeça, dois no peito, um no das figuras mais soliéitadas por pescoço e outro no braço colo- fazendeiros com terras invadi-caram fim à vida do mais fa- das. Por conta das declarações moso pistoleiro do Mato Gros- ao JB, 0 ministro Nélson Jo-so. Em entrevista ao JB, Leio bim. da  Justiça. determinou confessou ter orgulho da pro- que a Policia Federal investi-fissão e disse que se considera- gasse a ação dos pistoleiro� de va um espinho no caminho dos Rondonópolis, que exportainvasores de terra. "Sou um matadores para várias regiões profissional de gabarito··. afir- do pais. mou. na prit'neira entrevi5ra em Homem articulado. fala se-que falou i-obre suas a1iv1da-

rena, olhar profundo. frio e des. calculista, João Leio era, ao 
Jvao Leio estava no forró 

mesmo tempo. temido e respei-acompanhado de Olltt'OS cinco 
pistoleiros, oi, anjos ela guarda tado. "Os invasores sabem que 
que nunca o deixavam exposto onde estou eles não entram. 
ao perigo. Desta vez. se�w1do Mas procuro conversar antes". 
a polícia. o pistoleiro d1spen- aiim1ava ó pistoleiro, que não sou os guarda-costas e decidiu enfrentava problemas com a ir embÕrn com dua� mulheres . " polícia porque fornecia 111Lor- Sônia Maria dos Santos. 32 
<1nos, e Luciana Davi. 20_ 0 mações sobre o submundo do 
matador o surpreendeu quan- crime. 
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j Ü Maracanã foi anteon: ��?- tragê� '1T.Rl!��O �� � anunciada. A morte da torcedora Nilder perigoso, sobretudo quando o público chega com Nascimento, depois de pisoteada no tumulto que ,1nímo mais propício à guerra. se formou num dos portões de acesso ao estádio, Ainda assim, a Federação de Futebol do Esta-poderia perfeitamente ter sido evitada. Pior ainda: do do Rio de Janeiro não previu policiamento nesta quarta-feira. parece que tudo foi engendrado adequado e a Suderj não teve competência para para que o jogo Flamengo e lndependiente fosse oferecer a estrutura necessária ao espetáculo. Ven-marcado pela imprevidência e redundasse em dra- der ingressos na hora por aqueles buraquinhos na ma. parede, tendo filas empacadas muitas vezes por Para começar, a expectativa estava criada para falta de troco. é querer ver o circo pegar fogo. uma enorme acorrência ao maior estádio do mun- E ele pegou. Houve depredação selvagem das do. Era upi jogo de decisão da Supercopa, envol- instalações do estádio, entre elas portões de acesso vendo a maior torcida do Rio, e a última oportuni- às arquibancadas, roletas eletrônicas e dependên-dade para o Flamengo conseguir um título no ano cias do terceiro andar. Houve pânico quando os do seu centenário torcedores quebraram os portões em frente à está-O time carioca havia solicitado à sua torcida tua de Belini e à UERJ. Quando o reforço policial que compensasse pelo entusiasmo e a animação a chegou, vários pontos do Maracanã já haviam sido vantagem de gols que beneficiava o adversário invadidos e depredados, inclusive a Tribuna de argentino e pedira carga máxima de ingressos. Imprensa e as cadeiras especiais. Além do mais, era um jogo de início de mês - o A mazorca estendeu-se às ruas. As empresas mês de dezembro, em que os torcedores ganham de ônibus diminuíram a frota no final da noite, dois salários. Como se isso não bastasse, o preço com receio de assaltos e depredações: o fato exa-da geral havia sido reduzido. cerbou o descontentamento e a violência contra os O número de providências não tornadas para poucos ônibus que circulavam. evitar o tumulto e a tropelia no estádio é de Em toda essa lastimável cadeia de eventos a espantar. Não se convocou policiamento adequa- Suderj e a Federação de Futebol do Estado do Rio do, não se previu venda antecipada de ingressos de Janeiro não se entendem sobre onde começa e (como, por exemplo. no carnaval ou no show de onde acaba a responsabilidade de cada uma delas. Elton John), não havia número suficiente de role- Nesse jogo de empurra irresponsável, quem morre teiros e por aí vai. É sabido que um evento em que é o público. 
_________

______, 
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Assalto assusta na Barra 

A idéia de que morar em condomínios agência lotada e levaram R$ 82 mil. 
da Barra da Tijuca e pagar astronômicas Perto da guarita do condomínio, os as
taxas é sinônimo de segurança tem caído saltantes aceleraram o carro e sacaram as
por terra diante das constantes ações de metralhadoras. Os seguranças reagiram e 

bandidos nessas fortalezas até então inex- houve troca de tiros. Os bandidos perde
pugnáveis. Ontem, quatro meses depois de ram o controle do Escort e bateram em
o empresário José Zeno ter sido sequestra-

1 
uma das pilastras, fugindo a pé, Segundo

do dentro do Condomínio Novo Leblon, Mauro Carvalho Leme, presidente da So
uma quadrilha armada com metralhadoras ciedade Civil Mandala, a segurança tem
assaltou o posto do Banco Real na praça que ser relativa no local já que as ruas são 

central do Condomínio Mandala, que fica públicas. "Não posso impedir o direito de 

vizinho ao Novo Leblon. Na fuga, os ban- ir e vir das pessoas", disse ele. 
di?os trocaram tiros com os. �guranças e Acesso-os seguranças que estavamdeixaram os moradores em paruco. na entrada do Mandata afirmam que os

O assalto foi às 12h 15 e demorou menos bandidos entraram pelo condomínio Novo 

de JO minulos. Os ladrões _usaram um _Es- Leblon - que tem acesso ao Mandala
co�t preto �cm placa o� lice� �; para- através da rua que margeia o Canal de 
b�1�a .. No Vldro, um ades1�0 dizt�: Eu sou Marapendi. "Anotamos a placa de todos
d1z�n11sta e ass�,mo. I�eJa Uruversal do os veículos que entram e saem por aqui,�e�no de Deus · Depois de rend�rem O 

além de perguntarmos o destino. Como ovrgilante do banco, os quatro bandidos - - . b 1 1- h três entraram na agência e outro ficou no 
Escort nao tm a p aca ou 1cença , ac o 

carro dando cobertura - ameaçaram de quase impossível que o acesso tenha sido 

morte as pessoas que estavam dentro da feito pelo Mandata", acrescentou Mauro. 

Até o seqüestro de José Zeno, os condo
mínios Mandata e Novo Leblon eram co
tados como oásis de tranqüilidade dentro
da cidade violenta. As ocorrências policiais 

se limitavam a roubos de bicicletas ou
furto de toca-fitas. A campanha de lança
mento do Mandala atestava esta idéia, ace
nando aos condôminos com ''o local onde
seus filhos poderão brincar na rua". Ape
sar da extrema segurança nas guaritas e 

ruas internas, a criminalidade carioca pro
va a cada dia que não existem fronteiras
capazes de impedir sua ação. 

Como resposta, os moradores se revol
tam por pagar altas taxas de condomínio e 

viverem amedrontados. "Pagamos um
condomínio super alto e não temos segu
rança" queixou-se Glória Brito Pinheiro,
morad�ra do Mandala. O contador Sérgio
de Oliveira Dias preferiu criticar o

�
so

entre o Novo Leblon e o Mandala: ' os
os problemas têm origem aí. Ou ele aca
bam com essa ligação ou reforçam a segu
ran a." 
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D 
ois acidentes de trânsito, em locais nã muito conianos impostos pelas empresas. Há ruas, como em 
distantes um do outro, segunda-feira, paralisa- Santa Teresa, onde os ônibus e caminhões mal podem 

ram o Rio. Mas engana-se quem acha que só os fazer curvas - o que evidencia falta de planejamento 
acidentes tumultuam a vida da cidade. Diariamente, e fiscalização. 
num ritmo geometricamente progressivo, o caos se Liderando o desrespeito geral, os ônibus desobede-

apodera das ruas, sem que as autoridades encontrem cem aos sinais, passam por cima das calçadas, avançam 
soluções que organizem o trânsito· e restabeleçam a contra carros de passeio. Raramente são multados, e 
ordem perdida em meio ao desrespeito generalizado. quando são simplesmente não pagam as multas, graças 

A passagem de um bairro a outro, na selva a um impressionante sistema de corrupção montado 
estabelecida pela desordem unida dos ônibus e das pela Fetranspor que empestou gabinetes de autoridades 
obras públicas feitas sem planejamento urbano, tor- e no governo passado montou seu QG no banheiro da 
nou-se um problema para qualquer motorista, em Assembléia Legislativa, onde eram distribuídas as pro-
qualquer hora do dia. Chegou-se ao engarrafamento pinas que az.eitavam os privilégios. 
à noite. Um milhão e duz.entos mil veículos, liderados Um pouco antes, no fim do governo Moreira 
por 6 mil ônibus fora de controle, entraram numa Franco, estourou escândalo envolvendo empresas 
fase de saturação. do setor rodoviário em concorrências fraudadas 

O trânsito no Rio também é prejudicado pelo para exploração de 20 linhas de ônibus intermuni-
grande número de carros velhos, com mais de 10 cipais. Empresários dispostos a pagar pelas linhas e 
anos, malconservados, responsáveis por um terço dos integrantes da Comissão de Licitação do Departa-
congestionamentos. Todos os dias cerca de 60 carros mento de Transportes Rodoviários. em flagrante 
em estado precário têm uma pane qualquer e tumul- irregularidade administrativa, discutiam processos 
tuam os túneis Rebouças, Dois Irmãos e Santa Bár- de concorrência em reuniões na Avenida Beira 
bara. A proibição de carga em horários de rush é Mar, conforme se denunciou na época. Era assim 
desrespeitada. A ineficiência dos guardas de trªnsito que que as tramóias circulavam do Departamento 
e sua tolerância ãs infrações pioram a situação. de Transportes à Assembléia Legislativa e ao Palá-
Quando chove, os guardas desaparecem - ocasião cio Guanabara. A própria Fetranspor tentou colo-
em que são mais necessários. car seu preposto no Ministério dos Transportes, o 

A falta de investimento em metrô e trens deixou que equivale a reproduzir no plano nacional esque-
a população dependente dos ônibus, que transportam mas mafiosos imperantes no Rio. 
80% dos passageiros, proporção inexistente em qual- Mais da metade das multas expedidas pela PM 
quer outro lugar do mundo. Esta dependência é são por avanço de sinal - terreno em que os ônibus 
dramática. Boa parte dos cariocas viaja em pé, num são campeões absolutos. Ao atravancar ruas e obs-
ônibus cheio, espera demais pela condução e compro-- truir a fluência da circulação, os ônibus encenam a 
mete parte significativa do salário com transporte. céu aberto o drama de uma cidade submetida ao caos 
Motoristas e cobradores submetidos a desgastante todos os dias. Verdadeiros dinossauros, são a de-
jornada de trabalho comportam-se como alucinados monstração de que, em matéria de engenharia de 
em meio ao trânsito, tentando cumprir horários dra- tráfego, o Rio ainda está na era mesozóica. 
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J9j_��,D4�onsucesso
• Um dia após o 'luto' imposto por traficantes, comércio 1nantém portas semi-abertas 

Medo e silêncio. Essa era a rea
···çào, ontem, de comerciantes e mo-
radores de Bonsucesso, subúrbio da

-d'.i6poldina, à ação de bandidos do
·,Mofro do Adeus que, na sexta-fei

,·'1�1- detenninaram o fechamento de 
·,itojas, em protesto contra a morte
'l�1llll traficante. O comêrcio da
uR.uâ Uranos,junto à linha do trem.
::;abriu onlem. mas com as portas
. uõriia semi-cerradas. Já nas aveni
-�s,.dos Democráticos e ltaoca -
Gll,tras afetadas pelo /mo imposto 

U,?-u-�éspera pelos traficantes -. us 
4ójas funcionaram normalmente. 
- "'.Estou seguindo os outros. To-

r.®. mundo está funcionando com 
meia porta, então eu acompanhei''. 
disse o gerente de uma floricuJtura 
da Rua Uranos. Com medo de re
presálias. pediu para não ser identi
pcado, mas explicou que o fecha
):llento precoce da loja na sexta-fei
rn foi muito prejudicial para as ven-

das. "Ontem. foi dia de Nossa 
Senhora dos Navegantes, quando 
normalmente a venda de flores é 
muito grande. Tivemos prejuízo", 
lamentou. "Fui pra casa dormir", 
contou. Outrn loja que esperava um 
movimento maior na sexta-feira era 
a casa lotérica que funciona tam
bém na Uranos. De acordo com o 
proprietário, Paulo Romero, a cas:.i 
deixou de ganhar R5 500 só em 
comissões. 

Loteria - "A Supersena esrá 
acumulada. Normalmente, quando 
isso acontece, as filas ficam imen
sas, principalmente na sexta-feira'', 
explicou. A videolocadora que fun
ciona no mesmo endereço terminou 
o expediente com apenas R$ 15 no
caixa. De acordo com Paulo. a mé
dia oscila entre R$ 180 e R$ 200. Já
o vendedor de uma loja de produ
tos naturais da Rua Uranos não

quis dar detalhes sobre a situação 
do comércio. "Não sabemos de 
quern vem estas ordens. O certo é 
que a gente tem que cumprir, se
não .. .'', disse, sem se identificar. 

Também na Uranos, em uma 
pequena loja onde funciona um 
chaveiro e uma cutelaria, dois ho
mens conversavam, mostrando in
dignaçào com a ousadia dos bandi
dos. ·• A policia nunca aparece . 
sempre foi assim". reclamou um 
deles. Preocupado com as contas 
que terá de pagar na segunda, o 
outro se queixava do encurtamento 
forçado do expediente na véspera. 
"Est0u sem dinheiro para pagar as 
contas. Vqu ter que atrasar o paga
mento", reclamou. 

Banco - A polícia não forne
ceu iafonnações sobre o traficante 
morto. As especulações sobre a 
identidade do criminoso levaram 
ao nome de Fábio Nunes de Fr:1n-

ça, encontrado morto com um tiro 
no rosto na Rlla Sabaúna, na subi
da do Morro do Adeus. Na sexta
feira, a imposição do tráfico foj tão 
severa. que até uma ·agência do 
Banco Econômico fechou suas por
tas mais cedo. Ao todo, 50 lojas 
foram fechadas na sexta-feira. 

Esta não é a primeira vez que 
crime organizado interfere nas ati
vidades dos comerciantes 110 Rio.

C'hef e do tráfico no Complexo do 
Alemão, Marcin/10 VP também de
cretou luto de dois dias para o co
mêreio da região, em maio de 1995. 
Foi uma homenagem a 13 de seus 
homens mortos em confronto com 
policiais civis. Imposições do mes
mo tipo também já foram feitas 
pelos líderes do trafico de favelas 
Morro do Amor, em Lins de Vas
concelos. e Vila Cruzeiro, na Pe
nha, ambas no ano passado. 
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• Argentinos são ;i��a Vee�bolsou os US$ 1.500 d?s cinco octi�antes do carro: roubados pela quadrilha. aJudado por dois comparsas, ate 
assaltados no Sul Depois do ataque aos Laca- então escondidos. Miguel e o 
é J°ilTa.IIl não voltar va, a Secretaria de Segurança brasileiro Antô_nio Tones foram 
JOSÉ M ITCHELL 

F 
racassou o primeiro teste de proteção aos turistas estrangeiros que visitam o Rio Grande do Sul: a família argentina Lacava foi assaltada e ferida com golpes de faca no sábado, em Urugualana. Dois dos 

três assaltantes foram presos. Ogoverno gaúcho, que ajudou o governo argentino a elaborar uma cartilha com dicas para que o turista se protegesse de assaltos no Brasil, pagou as despesas médicas das vítimas, as passagens aéreas de volta para casa e 

Pública decidiu reforçar o poli- presos. O terceiro assaltante fu-
ciamento ostensivo nas duas ro- gmiuan Carlos, a mulher dele,dovias que cortam Uruguaiana. Elza, 50 anos, e a filha do casalprincipal ponto de• entrada de ficaram feridos e foram submeti-turistas argentinos no estado. dos a cirurgias plásticas nas

O assalto - Desorientada mãos. Muito assustada, Elzasobre como sair de carro de Lacava disse que nunca maisUruguaiana em direção ao lito- volta ao Brasil. 
ral gaúcho. a família procurou. Apesar do plano anunciadono sábado, um posto de infor- em dezembro pela Secretaria demações turisticas. mas estava fe- Segurança do Rio Grande dochado. Sem outra alternativa, o Sul, o caso da familia argentina advogado Juan Carlos. 51 anos, demonstrou que o esquema de pediu orientação a um homem segurança para proteção de tu-que caminhava .pela BR-472. o ristas estrangeiros contém falhasuruguaio Miguel Angel Alcova, de planejamento e, provavel-que, armado de faca. feriu três mente. será aperfeiçoado. 
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Rio, 
um estado 
de medo \ 

· Po_ucos chamam
a polícia 

Pesquisa mostra que 48% do; 
- ,.·

'fluminenses já sofreram assaltos 

e 77% nunca registraram queixq, 
,,. 
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Para r(la/izar a pesq11isa JB/Pelrobrâs, o Gerp 01111i11 2.700 vessoas uos 14 
principais 1111111icipias do estado durante o mês dej11/lw. O instituto dividi11 
o Estado do Rio em oito gran<les regiões: c'apita/; Baixada Fluminense;
Baía de Guanabara (que abrange NÍlerói, S,io Gtmçlllo e Magé); Norte
Fluminense; Regicio SerraJ/(1; Região dos lagos,, Vale do Paraíba e Sul
F/11111i11e11se. O maior número de e11tre1•istasfoifeita 110 1111111iâpio do Rio
( 48%) e na Baixada F/11111i11e11se ( 22%), enquanto a região com me11or
peso foi o S11I Fluminense ( 1 % ) . Cinq1mlta e dois por cento dos entrevis
iados foram 11111/herc?s e 48% homens. No item renda familiar, 38% dos
e11tre1•istculos recebem 111/!dia de dois a cinco salários mínimos; 21% de

• cinco a de::.: 17%. mais de 10 mínimos: 17% de 11111 à dois mi11i111os e 8%
até u,11 salário mínimo. Em 11iw!I de i11.11r11çãn, ./6% das pessoas pesquisa
das siío ana!Jahetos 1111 tém primeiro grau incamplero: 29% têm primeiro
grau completo; 19% completou o s11g1mdo gmu e 6% têm rnrso superior.
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Obs: Entre oa 48% de entrevl111tadoa que dl1Htam jii terem aido aesaltadoa / Fonte: Instituto do Pesqursa GERP 
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Central para 

bens roubados 
A Policia Civil vai criar um órgão para 

centralizar a guarda de todos os bens 
roubados e recuperados na cidade. Com 
o novo departame;nto, as vítimas de as
sai tos e furtos poderão localizar ob-

' jetos que forem apreendidos etn delega- . 
cias distantes do local do crime. A deci- H 10 Luz

1 são foi tomada pelo chefe da Policia Cívil, delegado Hél io LU2, ao 
saber pela pesquisa JB-Peu:obrás que 85% das vítimas jamais 

: recuperaram o que perderam no último assalto que sofreram. 
Embora reconheça que a ineficiência policial é responsável por 

grande parte deste- índice, Hélio Luz afirma que a polícia muitas 
vezes recupera bens roubados em ações distantes do local de 
origem e eles não são entregues porque os donos não são identifi
cados. "Os policiais de uma delegacia não têm como identificar de 
quem são certos tipos de bens, como eletrodomésticos, se a queixa 
foi dada em outra delegacia", explicou. 

O delegado não se espantou com a infonnação da pesquisa de 
que 77% das pessoas roubadas não procuraram a polícia para dar 
queixa. Hélio Luz acha que o levantamento elaborado pelo Gerp 
retrata o nível de descrédito da população fluminense na polícia. 

a "Foram 50 anos de desgaste e não é fácil recuperar esta imagem", 
• analisou.

0P1N1Ão oo Se ainda não chegamos ao pon
�c:::> to de "chamar o ladrão", como na •DE JANEaeo música de Chico Buarque, certa-mente não é a polícia que a maio

ria dos cidadãos do Estado do Rio - chama quando sofre um assalto.
JBUiil --... - Segundo a pesquisa JB-Petrobrás, 

77% das pessoas que já foram roubadas no Rio 
de Janeiro não procuraram a policia para dar 
queixa. Seja pelo receio de procurar ajuda, seja, 
por causa da ineficiência policial, 85% dos entre
vistados disseram que não conseguiram recupe-

e rar o produto do último assalto que sofreram. 
Os dados coincidem com um estudo que está 

sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e· 
pelo Instituto Superior de Estudos da Religião. 
Segundo o cientista político Leandro Piquet 
Carneiro, estes índices retratam uma realidade já 
conhecida: o descrédito quase absoluto nas insti
tuições de segurança pública no Rio de Janeiro. 
No levantamento feito por Leandro, 73% dos 
assaltados nos últimos 12 meses não procuraram 
a policia e, entre os que procuraram, 18% volta
ram sem registrar a ocorrência. 

Este índice reflete uma realidade constatada 
até pelo chefe da Policia Civil do Rio de Janeiro, 
delegado Hélio Luz. Segundo ele, o descaso dos 
policiais com o atendimento à população já foi 
ainda maior. "Quando o governador Marcello 
Alencar assumiu o cargo, os parentes dos se
qüestrados chegavam a ter medo de entrar na 
Divisão Anti-Seqüestro. Hoje estamos mudando 
isso", garante Hélio Luz. O receio - ou a 

certeza da inutílidade - de chamar a polícia não 
se limita aos parentes de grandes empresários e 
atinge, também, as vítimas de 3:ssaltos c?muns. 
B A polícia civil tem que melhorar o atendimento 
no balcão. O nosso estudo prova que a popula
ção está sendo mal-atendida", diz Leandro. 

Numa empresa, este mal-atendimento vira
ria prejuízo. No Estado do Rio, as perdas são 
contabilizadas na disseminação dos assaltos, 
que atingem da atriz à socialite, do estudante à 
cantora. Os números da pesquisa JB-Petrobrás 
revelam por exemplo, que 60% da população 
já tiver;m algum parente at�gid? pela vi?lên
cia. Pior que isso: 30% dos c1dadaos do Rto de 
Janeiro conhecem alguma pessoa que tenha 
sido ferida ou morta num assalto. 

O índice não surpreende a socióloga Suely 
Deslandes pesquisadora do Centro Latino-A
mericano de Estudos sobre Violência e Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz. 4'0 número de pacien
tes feridos por armas atendidos no Hospital 
Municipal Miguel Couto, por exemplo, cresce 
assustadoramente a cada ano", diz Suely. Se em 
1985 foram atendidos 80 feridos por arma de 
fogo' no Miguel Couto, em 1994 o número foi 
quase cinco vezses maior: 465 atendimentos. 
Além disso, diz Suely, os ferimentos têm se 
tornado mais graves à medida que evoluem as 
armas. ''Hoje, os feridos chegam �m condições 
muito piores do que há 1 O anos. Grande parte 
morre antes de ser atendida'', acrescenta Suely. 
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MARIA CLARA C. 
Cantora 

"Tive certeza absolut 1, de que iam me matar" 
Depois de ter sido assaltada dez 

vezes, a cantora Maria Clara C.. 33 
anos. passou pela situação mais pe
rigosa de sua vida em junho deste 
ano. Ao passar pela Rua São Mi
guel, na Tijuca, na Zona Norte. 
com seu marido, o guitarrista Leo
nardo C.. notou que um automóvel 
Verona os seguia. 

Quando o Verona ultrapassou o 
carro de Maria Clara, que não quer 

revelar o sobrenome, a cantora viu 
um homem apontar um fuzil AR-
15 - arma de guerra. de uso das 
Forças Armadas, com alcance de 
2,5 quilômetros - para ela. O Ve
rona parou no meio da rua e Mana 
Clara só conseguiu dizer um pala
vra: "Dançamos." A cantora diz 
ter ficado apavorada quando \'iu os 
quatro assaltantes apontando fuzis 

e pistolas para sua cabeça. 
Dois dos assaltantes entraram

no carro cio casal e saíram em alta 
velocidad�!- Segundo Maria Clara, 
este foi o momento mais tenso. ''Ao 
ver que eles vinham na minha dire
ção, tive JErteza absoluta de que
iam me m tar. Ainda bem que nada 
aconteceu''. diz a cantora. que foi 
direto pará a 192 DP, na Tijuca. 

registrar o roubo. 
Na manhã seguinte, o carro de 

Maria Clara foi encontrado na Rua 
da Cascata. também na Tijuca. A 
cantora foi ao local e teve um novo 
choque: viu um homem morto na 
mala de seu carro. "Passei algumas 
semanas com muito medo. Encarar 
um AR-15 e um morto em menos 
de 24 horas não é fácil". afinna. 

íffiM;Oã�tdit;ít• ''Eles tocaram a cam1.�ainha e tudo começou'' 
Estudante 1: 

A violência das ruas do Rio de 
Janeiro chegou à casa da universi
tária Gabriela Graça, 22 anos, em 
1988, quando ela morava no Hu
maitá, Zona Sul. Três homens ar
mados invadiram seu apartamento 
exatamente na hora em que sua 

mãe costumava chegar do trabalho. 
··Efes tocaram a campainha, a em
pregada abriu a porta sem olhar e
tudo começou. Trancaram a gente
no banheiro: eu, meu padrasto, mi
nha irmã - que na época tinha

nove meses -, a babá e a emprega
da. Levaram tudo! O pior foi uma 
caixa cheia: de jóias, que eram he
rança da família", lembra. O crime 
foi registn do na polícia. "Não 
adiantou n,ada. Nunca recupera
mos as jói�.s. Só sobraram suspei-

tas. Até hoje desconfiamos que ha
via alguém conhecido envolvido, 
porque os ladrões sabiam nossos 
horários. Nossa descrença na polí
cia do Rio é muito grande". diz 
Gabriela. 
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V AÇANÃ MARTINS 
Atriz 

"Vivemos hoje um filme de bangue-bangue" 
A atriz Yaçanã Martins sabe 

que as marcas da violência não se 
apagam facilmente. Há dez anos, 
em Copacabana, ela foi atacada 
por um homem que queria seu cor
dão de ouro. ·'Estava parada num 
sinal com a janela do carro abena. 
O cara se jogou em cima de mim 
para tirar o colar. Ele começou a 
puxar e apertar meu pescoço. Fi
quei muito machucada", conta a 
atriz. que estava grávida e, três dias 
depois, perdeu o filho. 

'·Tive a notícia de que esperava 
o neném um dia antes de ser assal
tada". lembra Yaçanà. "Na hora
do assalto, parecia que ele estava
me cortando com uma navalha.
Entrei em pânico. Chorava dias se
guidos". Seis anos mais tarde, no
vamente no carro - dessa vez com
a filha Nayara -. teve que supor
tar uma arma apontada para sua
cabeça. ''Minha filha entrou em de
pressão e só methororou com muita
conversa. Vivemos hoje um [ilme de
bangue-bangue e. infelizmente. não
vejo nenhuma solução ... relata.
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SHIRLEY ALVES VIEIRA 
Empregada doméstica 

"A violência é grande, mas Deus me protege" 
A empregada doméstica Sbirley 

Alves Vieira, de 57 anos, é uma 
mulher de sorte. Moradora da Ci
dade Alta. em Cordovil, subúrbio 
da Leopoldina, nunca foi assaltada. 
Shirley não credita à policia a pro

teção, mas sim a Deus e Nossa 
Senhora do Monte Serrado, sua 
santa de devoção. ''Essa santa olha 
pelos velhinhos e não deixa que 
nada de ruim aconteça com a gen
te··. diz. Mas ela já esteve, Literal
mente. bem pertó de cenas de ter
ror. 

Há três anos, Shirley cochilava 
num ônibus quando ia para casa. 
Três homens annados renderam os 
passageiros e roubaram todos. 
Shirley não viu nem ouviu nada.
Exausta. ela continuou domúndo. 
··Depois soube que eles olharam
para mim e acharam que eu era
urna pobre velha. sem dinheiro ...
conta com bom humor. ··Mal sa
biam qne cu estava com o salário
na bolsa:· Apesar disso. Shirle,
não se ass�ia. "A violência é gran
de mas Deu,; me protege ..

Paulo Nicolella 
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Por <·,·1ar coch;/wulo num imihus. Shirley Vieira foi a única pas.w,gell'a a não ser atacada pelos bandidos 



REI'\·\ TO FAGUNDES. RENATO CORDEIRO E GISELA PEREIRA 

o PI N I Ão o o Você, morador do Estado do 
��g Rio de Janeiro, já foi assaltado? 

Se não, olhe para o lado. Prova
velmente, o cidadão fluminense 
que está perto de você já sofreu 
algum tipo de roubo. Uma pes
quisa feita pelo Instituto Gerp pa

ra o JORNAL DO BRASIL e patrocinada pela 
Petrobrás, revela com exclusividade que 48% 
dos moradores do Rio de Janeiro já foram 
assaltados, 30% deles nos últimos 12 meses. 
Entre os que foram vítimas de roubos, 72% 
foram ameaçados por bandidos armados, a 
grande maioria, 84%, portando armas de fogo. 

Mas a violência fluminense não se detém nas 
ameaças: 19% das pessoas que disseram ter 
sido assaltadas sofreram algum tipo de agressão 
física. Além disso, os assaltos são praticados, 
em sua maioria, por mais de uma pessoa. Se
gundo a pesquisa, 64% das pessoa foram rou
badas por dois ou mais bandidos. Ao olhar 
para os lados, o morador do Rio de Janeiro 
pode não estar vendo apenas vítimas de assalto. 
Estará, provavelmente, zelando por sua segu
rança. A pesquisa JB-Petrobrás revela que 70% 
dos moradores do Estado do Rio vivem com 
medo de sofrer um assalto ou qualquer outro 
tipo de violência. Para realizar o levantamento, 

foram ouvidas 2. 700 pessoas em 24 municípios 
de todo o estado, entre 12 e 15 de julho. 

A distribuição das vítimas de roubos no estado 
não é homogênea. A pesquisa confirma que o 
Grande Rio concentra o maior número de pes
soas que já sofreram com a intimidação de assal
tantes. Surpreendem, na pesquisa, os altos índi
ces registrados na região batizada na pesquisa de 
"Baía de Guanabara", que inclui Niterói, São 
Gonçalo e Magé: 55% dos entrevistados nestes 
municípios já foram assaltados, mesmo índice da 
Baixada Fluminense. Na capital, o número é um 
pouco menor: 51 % das pessoas ouvidas pelo 
Gerp disseram já ter sido roubadas. 

Mesmo nas regiões mais tranqüilas do estado, 
o índice de vítimas da violência é maior do que

· seria de se esperar. Nas regiões Sul Fluminense,--
Serrana e Norte Fluminense, 22% dos entrevis-' . 

tados disseram já ter sido assaltados pelo menos
uma vez. Na Região dos Lagos e no Vale do
Paraíba. o percentual de vítimas de roubos é de
30%. Em média, no estado, 46% das vítimas
sofreram apenas um assalto, enquanto 28% fo
ram roubados duas vezes. Dos entrevistados,
12% disseram ter sofrido três assaltos, 5% foram
roubados quatro vezes, 4% sofreram cinco assal
tos. Os recordistas, com mais de cinco assaltos
no currículo, chegam a 5% da parcela da popu
lação que já foi assaltada.



REGINA M. FERRAZ 
Soolalite 

''Nós não podemos esperar nada de ninguém'' 
Assaltos à mão armada tam

bém fazem parte da alta socieda
de. "Foi horrível", relembra Re
gina Marcondes Ferraz. Há cer
ca de cinco anos, a socialite esta
va parada num sinal da Rua 
Siqueira Campos, em Copacaba
na, com o filho no banco do 
carona, quando um homem lhe 
apontou um revólver. "O meu 
grande pavor era que ele fizesse 
alguma coisa com o Luís Eduar
do, por isso entreguei tudo o que 
tinha". O prejuízo foi a perda de 
um relógio Rolex, um anel e uma 
aliança de brilhantes. 

Se estivesse sozinha, porém, a 
socialite diz que a história seria 
outra. ''Eu não daria nada. Já 
fugi de um assaltante arrancando 
com o carro", conta. Passado o 
susto, foi à delegacia do bairro 
dar queixa à policia. "Fui só pa
ra constar. Sabia que os policiais, 
não iam recuperar nada. Imagi-

1 " . P I , . na .... , suspira. ara e a, a umca 
coisa a ser feita é ter atenção. 
"Nós não podemos esperar nada 
de ninguém", aconselha. 

Ricardo Leonl - 19/2/91 

!' 
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"Preferi retirar a queixa para evitar problemas" L.R· 

ouvir o interfone tocar. "Era um 
policial. Depois fui saber que o 
porteiro desconfiou do que esta
va acontecendo e chamou a polí
cia", relata L.R .. Quando o ban
dido descobriu que a polícia esta
va no prédio, tentou fugir des
cendo pelas escadas, levando 
R.R.junto. Na portaria, o ladrão 
foi rendido pelos policiais, que o 
levaram para o p/ayground do 

prédio e o espancaram. "O la
drão ficou muito machucado. Fi
quei impressionada", conta L.R .. 

A estudante L. R., 22 anos, e 
seu irmão R.R., 20 anos, passa
ram por alguns minutos de ten
são dentro de sua própria casa e 
ficaram chocados com a atuação 
da polícia. R.R. estava saindo do 
colégio onde estuda, na Tijuca. 
quando foi abordado por um as
saltante que, armado com uma 
faca, disse que ia acompanhar o 
rapaz até sua casa. Depois de 

tentar fugir algumas vezes, sem 
sucesso, o estudante não teve al
ternativa a não ser obedecer. 

"Eu percebi logo que era um 
assalto, pois conheço todos os 
amigos do meu irmão. Mas pre
feri não fazer nem dizer nada", 
revela L.R., que estava em casa 
no momento em que o irmão 
chegou. Com o ladrão dentro de 
casa, L.R. levou um susto ao 

Com medo das ameaças feitas 
pelo assaltante, R.R. resolveu re
tirar a queixa duas semanas de
pois do assalto. "O ladrão é mo
rador de uma favela aqui do 
bairro e sabe quem somos. Prefe
rimos retirar a queixa para evitar 
problema", revela L.R .. 

ARTUR DE SOUZA 
Editor de vídeo "Não podia imaginar que fosse um assalto" 

reagir'·. comema o editor, que con
fessa ter ficado mais assustado de
pois que os assaltantes já tinham 
fugido. "Foi tudo muito rápido. Na 
hora não deu para sentir nada··, 
afirma. Artur foi direto registrar o 
roubo na delegacia, e, no mesmo 
dia, seu carro foi encontrado em 
Araruama. na Região dos Lagos. 
Depois de ser usado em três assai-

tos a banco, o Monza de Artur foi 
abandonado. 

Bastaram 20 segundos para que 
o editor de vídeo Artur de Sou
za. 28 anos, tivesse seu Monza rou
bado na Avenida Automóvel Clu
be, no bairro de Acari, Zona Su
burbana. "Eu parei para pedir uma
informação, pois não conheço
aquela área", conta. Ao ver um
homem bater com uma pistola 45
milímetros no vidro do carro, Artur

pensou tratar-se de um policial fa
zendo blitz. "O homem tinha boa 
aparência e estava bem vestido. 
Não podia imaginar que fosse um 
assalto". lembra Artur.

Ao todo, eram quatro assaltan

tes, mas apenas dois abordaram 
Artur e sua mulher, que saíram do 
carro logo que perceberam o assal
to. "Os ladrões estavam calmos, e 
em nenhum momento pensei em 

Os problemas continuaram. Al
gumas semanas após o episódio, 
Artur precisou fazer urna transf e
rência dos documentos do carro e 
descobriu que o veículo ainda cons
tava como roubado. "Deve -ter ha
vido algum problema burocrático 
com a delegacia de Araruama, mas 
já estou resolvendo". conta. 

" 
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CARLOS F. BRAGA 
Estudante 

"Os roubos fazem parte da nossa rotina" 
O universitário Carlos Fernando 

Braga bate recordes: já foi assalta
do quatro vezes - "que eu me 
lembre"-, sem contar com as pe
quenas tentativas mal-sucedidas de 
alguns pivetes. O primeiro assalto 
da série foi na Gávea, na Zona Sul, 
em 1990. Dois homens carregando 
uma faca obrigaram o estudante e 
um amigo a encostar num paredão. 
"Meu amigo se recusou a entregar 
o tênis e levou um soco. Com a faca
no pescoço, tive que dar meu casa
co, meu tênis e dinheiro", conta
Carlos Fernando.

Um ano mais tarde, foi a vez de 
ser assaltado, durante o dia, em um 
ônibus que ia em direção ao Méier.

"Um cara ficou na frente, apontan
do o revólver para todos os passa
geiros, enquanto o outro recolhia o 
dinheiro. O mais espantoso foi a 
nossa reação. Ninguém fez nada, 
ninguém achou nada. É banal. Já 
estamos acostumados, os roubos 
fazem parte de nossa rotina', diz. 

Paulo Nicolella 
Em 93, ele estava na Rua do 

Passeio, no Centro, e foi abordado 
por um homem com um revólver na 
mão. "Não sei se era de verdade ou 
de brinquedo, mas também não 
queria testar para ver. Ainda assim, 
pedi para ele deixar o dinheiro da 
passagem para eu voltar para casa e 
fui atendido", diverte-se hoje. 

Um arrastão no ônibus onde es
tava. 1a Praça 15, no Centro, en
cerra 1 lista de roubos que atingi
ram o estudante. "Mais ou menos 
20 garotos - entre 15 e 20 anos • 
ent:aram pela porta da frente gri
tando com pedaços de pau e cani
vetes na mão", conta. Apesar do 
currículo extenso como vítima de 
assaltos, Carlos Fernando nunca 
registrou queixa. "A polícia não dá 
a menor bola para casos como es
ses. Eu já estou acostumado. Não 
tenho medo, mas ando pela rua 
sabendo que qualquer coisa pode 
acontecer''. 
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Morta viúva de t�xecutivo do Bradesco 
•Suspeita do assassinato do marido em novembro de 94, Luciana Freire foi achada ao lado do namorado

; Luciana Isabel Silveira Freire. 
ae 58 ;111l)S - Yill\':1 do Vi.ce-pn:si
dente da Bradesco Seguros. Rogê
J:.io Dantas Freire. mono l!m no
vembro de l 99� -. foi assassina
�ª na noite de sexta-leira com seis 
jiros de revólver, num sitio no 
fairro de Boa Vista, no municipio 
Qi Cachoeiras de Macacu, região 
jj�s Baixadas Litoràneas do esta
do. No nwsmo local. foi encon
trJ.dO ramhém o corpo de luís 
Clâutlio Ferreira Alves. de 39 
ano::.. O namor:ido de Lut:iana. 
Vátter de Souza Ouvernev. 34. !�
rido !!ravemente na cab�ça. estú 
internado em estado gruve num 
ho::.-pital da cidade. 
· _)..uciana e Válter, conhecido

tomo V11/Ji11h11 Vermelho. eram os .... 
)fopcipais suspeitos da morte de 
·Rogério Dantas. e estavam aguar
!t4J!do julgamento. Luí::. Clúudin 
�a amigo pesso:.il do casal. 
--os t:orpns de Luciana e Luís 
Cláudio. além de Vúlter. foram 
enconlradns por volla das 21 h30 
de sexta-li:1ra. Os trcs estavam 
·juntos num dos quanos d.o sitio.
:que pertence a Vúltcr. No iní<.:io
tda noite. quatro homens chega
iram à casa num Opala preto.
Jacompanhado� por Luís Claúdio.
,:Segundo testemunhas. o amigo do
'.casal laia sido abordado pelo
grupo na estrada que dá acesso ao
sitio. e obrigado a abrir o portão.
O caso está sendo investigado por
.'policiais da 126ª Delegacia Poli
.ciaJ (Cachoeiras de Mãcacu). Os

.corpos de Luciann e Luis Cláudio

lsrJíar lngber - 28 11 94 

t 
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foram levados para o Instituto 
Medico legal de Frihur�o. mtini
cipio vizinho a Macac'ü. Válter 
está em estado de coma. Heran

ça - Na madrugada do dia 2 L de 
novembro de 1994, um tiro certei
ro matou o vice-presidente da 
Brádesco Seguros. Rogério Dan
tas Freire. de 64 anos, enquanto 
dormia. Por ter acontecido em 
Ipanema e envolver um importan
te executivo, o crime virou o gran
dt! aS$unto das rodas de conversa 
da Zona Sul carioca na êpoca. 

Despêrtou ainda mais interesse 
quando. no dia se!-?uimc. a viuva e
mãe dos três filhos do casal foi 
apontada como principal suspeita 
do assassinato. Motivo do crime: 
a herança de R$ 2..5 milhões dei
xada por Freire. mais um seguro 
de R$ 150 mil. 

\ 

lnterro�ada. Luciana Freire 
rcv,elou que mora vil só com o ma
rido no apartamento da Rua Al
berto de Campos. mas levavam 
vida independente, com outros re
lacionamentos amorosos. Foi en
tão que entrou em cena o pedreiro 
Vâlter de Souza Ouverney, o na
morado de Lu<.:iana. Os dois se 
encontravam cm Macacu. onde 
ele mora. Em fevereiro do ano 
passado. a viúva foi indiciada co
mo numdante do crime e Válter. 
como co-autor. Pelas inve:aiga
ções. Luciana e Váltcr teriam pla
nejado a morte de Rogi:rio Freire 
e contrataram o músico Marcos 
Antônio Cordeiro para disparar o 
tiro 
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Três frum1ias em 
----- -��: 

, . ; pânico por v1tnna 

Uma coincidência de nomes levou ontem três famílias ao desespero, pela morte de uma mulher,até agora não identificada, achada no porta-malas do Kadettbranco utilizado pelos assassinosdo engenheiro Anísio José Piresde Carvalho, no Rio Comprido,sexta-feira à noite. A mulher foiidentificada inicialmente comoMaria Helena Gallo, pelos documentos achados no carro. Masexistem pelo menos três pessoascom esse nome no Rio, e nenhuma delas está morta.
O Kadett branco, placa LAD 8149, usado peJos assassinos, foiroubado na quinta-feira à noite epertence ao engenheiro da Embratel Reinaldo Spínola do Amaral, marido de. uma das três homônimas - sua mulher é funcionária da Caixa Econômica Federal. Quando soube do uso que osassaltantes fizeram do Kadett, osdois procuraram imediatamente a

polícia para desfazer o mal-entendido. 

As outras duas famílias tam
bém se preocuparam. A professo.
ra de pintura Maria Helena Gallonão chegou a ver as notícias nos

jornais, mas seus amigos sim.
"Mais de 20 pessoas já telefona
ram, desde a madrugada, para sa
ber se estou bem·,, disse ela on
tem. 

Enquanto isso, a terceira Ma
ria Helena, uma contadora de
sempregada, recebia um telefone
ma de uma pessoa que passava
pelo local do crime e procurou seu
telefone no catálogo. "Fiquei
preocupada achando que meu
marido tivesse morrido, porque
ele poderia estar com meus docu
mentos", contou.

O O enterro do engenheiro AnísioJosé Pires de Carvalho, ontem à tarde no cemitério de Murundu, emRealengo, foi marcado por revolta econsternação. Anísio José tinha 48
anos e deixou, além da ffúva, a assis
tente social Sônia Domingues de
Carvalho, dois filhos: Renata e Car
los Alexandre, de 23 e 20 anos, res
pectivamente. O engen�eiro traba
lhava na Light, e na se�a-feira pas
saria a noite de pfantão. "É uma
covardia monstruosa o que fizeram
com ele", disse Aurélio Pires de Car
valho, irmão do engenheiro.



Dois mortos 
• Engenheiro e mulher são assassinados
por bandidos que escapavam da policia

Mais um assalto seguido de 
morte deixou em pânico os mora
dores do Rio Comprido na noite 
de ontem. Ao reagir a uma tenta
tiva de assalto na Avenida Paulo 
de Frontin, o engenheiro da Light 
Anísio José Pires Carvalho, 48 
anos, morreu com um tiro de pis
tola nas costas. Antes de atacarem 
o engenheiro, os bandidos tenta
ram assaltar o comerciante Sérgio
Guedes da Silva, 34 anos, que
passava no local com o Quantum
G LS, azul metálico, placa NS-
6367. Sérgio c0nse_guiu escapar.
mas levou dois tiros, no pescoço e
um dos braços. Ele foi medicado
no Hospital Souza Aguiar e libe
rado.

O assalto ocorreu por volta das 
19h30, quando era grande o mo
vimento de carros na esquina da 
Paulo de Frontin com a Rua Joa
quim Palhares. Dois homens ne
gros saltaram do Kadett branco, 
placa LAD 8149, roubado na área 
da Praça da Bandeira, e renderam 
Sérgio, que estava com os dois 
filhos de 4 e 5 anos, mandando 
que ele entregasse o carro. O co
merciante tentou fugir de marcha
a-ré, mas acabou sendo baleado. 
As crianças, que estavam no ban
co traseiro do carro. não foram 
atingidas. 

Reação - Depois da fracas
sada investida contra o comer
ciante, os assahantes atacaram 
então o Santana GL, vinh9, placa 
UK 9400, de Anísio Pires. O en
genheiro da Light, de acordo com 
policiais militares, também teria 
tentado fugir dos ladrões, mas foi 
atingido com um tiro de pistola 
nas costas. A bula perfurou o co
ração de Anísio. qur ml'rrPu na 
hor t. de acordo 00m o pc:rito
Quintamllla, do In§titnto de Cri
mina!ística Carlos Eboli. 

Os bandidos fugiram em segui
da. Três quilômetros adiante, na 
esquina das Ruas Heitor Beltrão 
com Marquês de Valença, na Ti
juca, os assaltantes rend'eram a 
motorista do Golf branco placa 
LAZ 3536, abandonando o Ka
dett. Na mala do carro foi encon-

tr-ado o corpo de Maria Helena de 
Carvalho Gallo, de 40 anos, mor 
ta com vários tiros. Os bandidos 
seguiram com o Golf até a Rua 
Pareto, na Praça Saenz Peiia, on
de roubaram um Escort e desapa
receram. 

A Avenida Paulo Frontin é um 
dos lugares preferidos por assal
tantes que levam carros à mão 
armada. Escura, deserta, próximn 
ao Morro do Turano e cheia de 
cruzamentos, a a\lenida se trans
formou nuín verdadeiro alçapão 
para motoristas que ficam para
dos nos sinais. E não são poucos 
os casos em que o assalto resulta 
em tiros e mortes. 

Cinto - No último dia 6 de 
abril, a técnica em telecomunica
ções da Embratel Heloísa f ernan
des Dias. 38 anos. foi morta na 
esquina da Paulo de F,·ontin c0m 
a Rua Campos da Paz, onde a s 
saltantes tentaram levar seu carro. 
Quando foi tirar o cinto de segu
rança, os ladrões acharam que ela 
fosse reagir e não hesitaram. He
loísa levou dois tiros na cabeça,
na presença dos dois filhos, que 
também estavam no carro. 

Uma outra vítima decorreme 
de assalto a carro na Paulo de 
Frontio. de•ta ve' no cruvmt:"',) 
com a Rua Doutor S:.1tamin1, ti. i u 
contador e funcionário públicu 
Adilson Pinto, 40. No dia 27 de 
abril de 95, Adilson foi abordado 
em seu Monza por um assaltante 
de 15 anos, que exigia que ele 
saltasse do carro. O contador ten
tou fugir, mas morreu na hora 
com um tiro no pescoço. 

O nervosismo tanto do moto
ri�t;1 Qüanto do bandido causou a 
m !'k <�a �srudante Andréa R1lx1-
ro Bvnfon. em agosto de 94. An
dréa foi morta depois de parar o 
carro no sinal da Avenida Paulo 
de Frontin, em direção à Rua Ba
rão de ltapagipe. Dois homens 
mandarnm a estudante abando
nar o carro, mas acharan'l que ela 
fosse tentar urna reação. Os assal
tantes se assustaram e atiraram à 
queima-roupa. 
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em assalto no Rio Comprido 

D Em mais um flagrante'.çle 
violência na cidade, um hom'etfl. 
armado com uma faca tentou 
assaltar outro em plena esqui .. 
na da Rua Sete de Setembro 
com .4 i·fnida Rio B,·mito. às 
18/U() )e o 114.:n-', duranl.<' a 
pa.�sema dos Scim Terra. A ví
rima ,:eagiu, foi esfaqueatlu, 
mas conseguiu sacar um revql
ver. Amedrontado, o ladrão 
tentoufi-,gir. rnasfoi detido por 
policiais militares do 5° BPM 
( Praça da Hamumia). Até 
]?, , ;'"'1)/"(-'lil 'e,./.,; t'tl,\' df,f!:? 

dt/i!
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área- a 3'' ( Praça 1v1 111á) e a 
4ª ( Praça da República)- ti
nham recebido o registro do 
fato. Mesmo 110 próprio 5'' 
BPM. c1yus policiais captura
ram o assaltame, nlío havia i11-
.for111ações a respeíto da prisão. 



Violência na cidade 
�á é uma epidemia 

A violência no município do 
Rio aumenta a cada ano e já está 
sendo encarada como epidemia. 
Segundo um relatório da Comis

são de Saúde da Assembléia Le
gislativa -presidida pela deputa
da Lúcia Souto (PPS)- finaliza
do em dezembro de 1995-ela é 
a primeira causa de mortes em 
homens de até 44 anos, e em mu
lheres na faixa etária de um a 
quatro, e entre I O e 29 anos. Re
forçando o quadro, o Hospital 
Miguel Couto divulgou ontem re
latório que prova o aumento da 
violência nos últimos anos. 

Nas estatísticas do Miguel 
Couto, no ano passado foram 
atendidas 246.294 pessoas pelo 

hospital. A maioria dos pacientes 
foram vítimas de causas externas. 
De 1985 até 1995, as estatísticas 
pularam de 80 pacientes para 542. 
um aumento de 500%. 

O número de vítimas de agres
sões sem armas atendidas pelo 
HMC também assusta. Em 1991, 
844 pessoas vítimas de agressão 
entraram no hospital. Nos anos 
seguintes a quantidade aumentou 
para 874 pessoas (1992), l.052 
(93), 1.058 (94) e 1.151 (95) pa
cientes. Os registros de mortes por 
balas também cresceram. En
quanto em 94. 24 pessoas morre
ram por armas de fogo, em 1995 
foram 50. 
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Polícia de Brasília busca 

matadores no Rio 
• Membros da máfia da Saúde lesados por Peres
teriam mandado pistoleiros executar concorrente
GUSTAVO KRIEGER 

BRASÍLIA - A Polícia Civil de Brasí
lia enviou investigadores ao Rio, com a 
missão de localizar os assassinos do em
presário AJcides Peres, morto no dia 24 
de abril passado. As investigações indi
cam que os mandantes do crime seriam 
empresários que disputavam com Peres 
as concorrências do Ministério da Saúde. 
A maioria desses empresários é do Rio. 

Segundo um delegado que participa 
das investigações, ''já ficou claró que os 
matadores são profissionais e não moram 
em Brasília". Peres foi fuzilado por dois 
homens que seguiram seu carro de moto
cicleta. As investigações confirmaram 
que Peres atuava junto à máfia de forne
cedores que controla as concorrências da 
Fundação Nacional de Saúde (FNS). O
envolvimento de Peres com a máfia da 
saúde foi revelado pelo JORNAL DO 
BRASIL. 

A polícia requisitou à FNS os docu
mentos das últimas concorrências dispu
tadas pela Sainel, empresa de Peres, tinha 
lesado outros fornecedores. Desde o final 
de 1995, ele estava associado à empresa 
MD2. de Miami (EUA). É um sócio mis
terioso, que tem razão social identifican
do-o como bar e restaurante mas recebeu 
procuração de laboratórios estatais da 
China para revender medicamentos. 

O primeiro choque entre Peres e o 
cartel aconteceu no ano passado, na con
corrência para compra de 20 milhões de 

, doses de·vacina contra a hepatite B. Peres 
ofereceu a vacina pela metade do preço 

cobrado por outros três laboratórios par
tieipantes da licitação. Foi desclassificado 
pela Comissão de Licitação, sob o argu
mento de que não tinha os documentos 
necessários, mas iniciou uma guerra judi
cial que atrasou o resultado da concor
rência em meses. A licitação foi anulada 
pelo ministro Adib Jatene, depois que o 
JORNAL DO BRASIL revelou que os 
preços dos três laboratórios vencedores 
eram superfaturados. 

Este ano, Peres voltou a surpreender. 
Na licitação para fornecimento de soro 
antidiftérico, ele ofereceu a ampola por 
US$ 1,40, preço 16 vezes menor que o dos 
outros dois concorrentes. Na concorrên
cia da vacina Triplice DPT, ele ofereceu a 
dose por R$ 0,057. O preço pedido pelas 
outras concorrentes era o dobro. 

Os concorrentes de AJcides impugna
ram os produtos oferecidos por ele, ale
gando que não atendiam os requisitos do 
Ministério da Saúde. As vacinas ainda 
estão sendo examinadas. A avaliação dos 
outros concorrentes e mesmo de funcio
nários da fundação era que Peres estava 
tentando vender sua saída da licitação. 
Ele estaria oferecendo um produto infe
rior, mas só aceitaria a desclassificação se 
recebesse um pagamento em troca. 

A polícia também pretende interrogar 
os fornecedores de inseticida da FNS. 
Peres ganhou o contrato no ano passado 
e prometia repetir a dose este ano. O 
primeiro interrogado deverá ser o empre
sário Altineu Coutinho, que sempre teve 
o controle das compras de inseticida.

Elo pode estar em dossiê 
BRASlLIA - 0 advogado Galba Me

negale, assassinado em Brasília no dia 30 
de abril, preparou um dossiê sobre irre
gularidades na Fundação Nacjooal de 
Saúde quando era secretário-executivo da 
Ouvidoria Geral da República, em 1993. 
As informações sobre o dossiê devem ser 
enviadas esta semana pelo Ministério da 
Justiça ao advogado José Gerardo Gros
sL que acompanha o inquérito como re
presentante da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

José Gerardo diz que a existência do 
dossiê não significa que haja uma ligação 
entre a morte de Galba e o assassinato do 

empresário Alcides Peres, ligado à máfia 
da saúde e que foi executado uma semana 
antes, também em Brasília. 

O que está claro para a polícia é que o 
crime estava sendo preparado pelo menos 
um mês antes de ser cometido. No dia 4 
de abril, Galba foi abordado, num esta
cionamento em Brasília, por um homem 
branco e magro que apontou uma pistola 
para sua cabeça e perguntou seu nome. A 
descrição do homem que atacou Galba 
no início de abril é semelhante ao retrato 
falado de um dos suspeitos do assassinato 
do advogado. 
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Família terá que 

pagar por fraude 
• Assassinato de empresário não pára investigações sobre

supervalorização de terras pelo Incra 

JOSÉ MARIA MA YRJNK 

SÃO PAULO- O assassinato do em
presário Fernando lberê Nascimento e 
de seu filho Luiz Fernando na sexta-fei
ra passada, em São Paulo, não vai inter
romper as investigações sobre sua possí
vel implicação no superfaturamento de 
desapropriação de terras em Rondônia. 
O procurador-chefe da República em 
Porto Velho, Osnir Be1ice

1 
afirmou on

tem que a família do empresário poderá 
ser condenada a ressarcir a União, se 
ficar comprovado que ele recebeu do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Refonna Agrária (Incra) valores maio
res que os de mercado. 

"Pedimos a quebra de sigilo bancá
rio de funcionários do Incra e vamos 
responsabilizar civilmente os herdeiros 
de Fernando Jberê Nascimento, se des
cobrirmos que ele corrompeu alguém", 
informou Osnir. O procurador disse que 
houve supervalorização em pelo menos 
três processos de desapropriação de fa
z.endas de Fernando. ''Em outros pro
cessos o empresário não aparecia como 
proprietârio, mas agia por meio de seus. 
advogados. Depois, recebia o dinheiro 
na boca do caixa''. revelou. 

As terras foram desapropriadas, se
gundo o procurador. por valores quatro 
a cinco vezes acima do valor real. ''Sus
peitamos que Fernando Iberê usava de 
tráfico de influência para saber que 
áreas seriam declaradas de interesse so
cial para efeito de reforma agrária e, em 
seguida, comprava as glebas antes que 
os proprietários fossem informados so
bre a desapropriação", disse. 

Reação - "As declarações dos re-

da comissão de 40% cobrada pela me
diação em processo de desapropriação 
de uma gleba nos municípios de Vilhena 
e Colorado do Oeste, em Rondônia. 
Depois de tentar, em vão, anular o con
ttato, alegando também que Fernando 
exercia o papel de advogado, embora 
fosse economista, Paulo questiona os 
valores a pagar. 

Viagem - Maurício desmentiu 
que Paulo tenha participado de uma 
audrência com Fernando, no Fórum 
João Mendes, em São Paulo, poucas 
�oras antes dg assassinato do empresá-

ernando Nascimento teria lesado a União em terras para re o,ma agrária 

presentantes do Ministério Público de 
Rondônia são infelizes, pois estão fa
zendo acusações sem sequer terem re
quisitado a abertura de inquérito'', rea
giu o advogado da família, Leônidas 
Scholz. O advogado pediu uma certidão 
negativa da Polícia Federal para com
provar que as denúncias de Osnir não se 
baseiam em fatos já apurados. Osnir 
argumenta que o inquérito poJicial não 
é necessário, ''porquê há na Receita 
Federal um inquérito administrativo de 
600 páginas, que comprova a superv.alo
rização das terras". 

A morte de Fernando, segundo Os-

cio e de seu filho, na esquina das ruas 
Pamplona e Estados Unidos, região dos 
Jardins. O advogado da familia da víti
ma, Leônidas Scbolz, confinna a infor
mação. Paulo, segundo seu advogado, 
está no exterior. A polícia rnvestiga 
quando ele viajou, porque há informa
ções de que teria saído da capital depois 
do crime. Paulo mora em São Paulo, 
mas tem negócios em Porto Velho. "Ele 
é suspeito porque era a única pessoa 
com quem meu cliente tinha pendência 
na Justiça", declarou o advogado Leô
nidas Scholz. 

nir, trouxe um desdobramento penal 
que não muda o aspecto civil do proces
so em relação à fauúlia dele. "O espólio 
será responsabilizado, se o empresário 
tiver corrompido funcionários do Incra 
e recebido pelas desapropriações mais 
do que as terras valiam", insistiu. Osnir 
informou que o nome do fazendeiro e 
investidor Paulo Whately Sack, suspeito 
de ligação com o as.sassinato. não cons
ta em nenhum dos processos de desa
propriação examinados. 

O envolvimento de Paulo no caso 
surgiu pelo fato de ele ter movido ação 
contra Fernando, contestando o valor 

O delegado Ivaney Caires de Souza. 
do 78° Distrito Policial, ouviu na noite 
de anteontem o depoimento de Luiz 
Felipe, filho de Fernando, que também 
estava no Alfa Romeo 164, na hora do 
crime. "O rapaz deu uma descrição do 
assassino dentro dos limites do que per
mitia sua memória", infonnou o advo
gado da família, O delegado ouviu tam
bém a irmã de Felipe, Luciane, que é 
advogada e acompanhava de perto os 
negócios do pai. 
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Licença para matar
SUEL Y SOUZA DE ALMEIDA• 

H 
á quem considere violência policial expressão pleonástica, poispolícia encerraria, por definição, umadimensão violenta, em qualquer lugardo mundo. Por que o Brasil é conheciido então mundialmente pela violência

�
m geral e por sua expressão policial,m particular? Em pesquisa recenteue reâlizei junto a policiais franceses,estes, normalmente, enfatizavam talcaracterística da policia brasileira.Existiria uma cultura da violência noBrasil que permitiria a prática do extermínio? A população brasileira avaliza a truculência policial?. 
A violência policial não é exclusivi

dade brasileira. Surpreendente é sua 
exacerbação sem dissimulação, seu in
centivo e reconhecimento oficiais. No 
Rio, autoridades públicas justificam o 
emprego da violência como estratégia 
de (in)segurança pública: tortura é 
igual a exercício do rigor necessário à 
apuração de crimes; atos de 'bravura 
são valorizados e premiados, aumen
tando soldos de policiais violentos: e a 
manutenção da (des)ordem através da 
eliminação dos que represen tam 
ameaça parece ser o eixo da política 
em execução neste Estado. Nem mes
mo crianças escapam de suas ações 
truculentas. 

Ainda que o segredo seja tática re
corrente à ação e organização poli
ciais, aqui a violência é explícita. A 
autonomização rnJativa e crescente da 
policia em relação ao Estado não sig:. 
nifica que esteja descolada da estrutu
ra política da sociedade. A violência 
policial é consubstancial ao poder po
lítico, sendo um dos mecanismos via
bilizadores da violência exercida pelo 
Estado, embora não se trate de rela
ção linear, mas c0mplexa e contradi
tória. Em um estado de direito facul
ta-se à policia o uso da violência como 
último recurso; nos Estados de P01ícia 
trata-se de estratégia de primeira li-

\ nha, já que o próprio Estado fere di-reitos humanos fundamentais, atravésda ação ou omissão. 
Na tentativa de escamotear a violação desses direitos, o Estado traveste arepressão de ação social! Como afirmou um tenente-coronel, assessor daSecretaria de Segurança Pública, "'aguerra agora não pára mais". Combate-se o crime com estratégia de guerra,tendo os combatentes licença paramatar. Primeiro exterminam-se os indesejáveis; depois ocupam-se áreas de

risco para a realização de programassociais! Desconhecem as autoridadesque os programas de "desenvolvimento de comunidade" fracassam quandoimplantados autoritaçamente. Repetem-se erros, como a transferência para a população da responsabilidadepor recursos, .,para implementação deprojetos. O uso da ação social comosubterfúgio para legitimar a repressãorevela que esta não se desenvolve sobparâmetros estritamente legais e legítimos. 
O prob1ema, contudo, não é sim

ples. O aumento do sentimento de insegurança entre a população toma odiscurso enunciador de sua erradicação legitimador do poder político. Apressão que a violência cotidiana exerce sobre cada indivíduo produz o efeito ideológico de reconhecimento dobom fundamento da ação policial. Apolicia fluminense, porém, ao invés deajudar a produzir a ordem, está conseguindo generalizar a desordem. Nasdemocracias atuais, a ação policial é• cada vez mais codificada pela lei; atendência é de profissionalização douso da força fisica, modernizando-seestruturas e equipamentos. O empregoda força é balizado P.Or regras jurídicas e deontológicas. E a violê11cia ins
trumental ou o uso da força policial, em sua concepção minimalista paraproteger direitos e liberdades dos cidadãos. Os atos de bravura são, no mínimo, escamoteados e não premiados.

Existe também a violência derivada ,resultante da violência instrumentalmal utilizada, que ocasiona conseqüências desproporcionais ao fato quea suscitou. Os atos de bravura enquadram-se neste tipo de violência. A balaque matou Maicon também. Nas sociedades modernas a formação poli
cial visa a reduzir este tipo de violên·c i a ,  que  aba la  a confian ça  naracionalidade da ação do Estado.Quais são, no Rio, os limite.s dos atosde bravura da polícia? Se são ilimitados, quais são as fronteiras entre a leie o crime? A meu ver, este tipo deviolência policial não é legitimado pe-la população.

Há ainda a ehamada violência des
viante, que ultrapassa todo e qualquerenquadramento legal e legítimo daação policial. São os ato� de tortura,massacres e extermínios. E a violênciaque não rima com democracia, embora se exerça sob os olhos dos ditossocial-democratas de plantão no po_der ,no Rio, no Pará ou em Brasília. Ea violência formada nas crateras deum Estado de bem-estar que emboraanunciado a cada novo governo, jamais se viabilizou no Brasil.

A violência policial no Rio não destoa da praticada no restante do paisnem é mais grave do que o extermíniodos sem-terra em Eldorado dos Carajás. Tais massacres chocam por suavisibilidade e extrema crueldade. Masos assassinatos diários e não publicizados devem também nos indignar. Aviolação de direito& humanos, a partirde um padrão discriminatório de classe, sexo ou raça, praticado pelo Estado é passível de julgamento e sanção
internacionais. Como cidadã brasileira, torço para não ser preciso levar oEstado a tribunais internacionais para
romper o ciclo de impunidade que
assola o país.

• Professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e 

pesquisadora Junto ao Gecem -Gênero, Etn1a. Cl!!Sse 

- Estudos Mullidiscípllnares. 



Assassinado advogado que 
cuidava de disputa por terra 
Filho também foi vítima do matador no Centro de São Paulo 

• SÃO PAULO. Um advogado cuja
empresa era especializada em ne
gócios relacionados com indeni
zação de terras desapropriadas
pelo Governo foi assassinado às
18h de sexta-feira, num dos cru
zamentos mais movimentados de
São Paulo. Fernando lberê do
Nascimento. de 51 anos, dirigia
seu Alfa Romeo, acompanhado
dos dois filhos, Luís Fernando, de
23 anos, e Luis Felipe, de 26.
quando um homem bem vestido
surgiu na faixa de pedestres e dis
parou oito tiros de pistola em di
reção ao carro. Sete balas atingi
ram Fernando lberê e uma matou
Luís Fernando , que viajava no
banco ao lado do pai.

O assassino é alto, magro e usa
va um chapéu para esconder o 
rosto. O crime, que aconteceu na 
esquina das ruas Estados Unidos 
e Pamplona, foi presenciado por 
diversas pessoas. Pelas caracte
rísticas do homicídio, os policiais 
acreditam que o assassino seja 
um pistoleiro profissional. 

Luís Felipe, o filho mais velho, 
que ia no banco de trás do carro, 
socorreu o pai e o irmão. Os dois 
foram levados para o Pronto-So
corro da Unlcor, mas já chegaram 
lá mortos. A policia ouviu o de
poimento de testemunhas do cri-

me e acredita em vingança. 
Fernando Iberê do Nascimento 

era advogado e, segundo a polí
cia, sua empresa de consultoria 
imobiliária estava envolvida em 
vários negócios duvidosos. O de
legado !vanei de Souza, responsá
vel pela investigação do caso, in
formou que parentes de Fernan
do lberê denunciaram que ele vi
nha recebendo ameaças de morte 
há duas semanas. 

Acusação de envolvimento com 
superfaturamento de terras 

O nome do empresário e advo
gado já tinha aparecido nos jor
nais no ano passado, como acu
sado de envolvimento em casos 
de indenizações de terra superfa
turadas. De acordo com as notí
cias da época, Fernando lberê 
prncurava fazendeiros que se
riam indenizados pelo Governo 
pela desaprorpriação de suas ter
ras com Títulos da Dívida Agrária 
(TDAs), cujos prazos de resgate 
variavam de dois a 20 anos. Como 
os títulos poderiam ser negocia
dos assim que recebidos, lberê 
comprava dos fazendeiros inde
nizados as TDAs a receber por 
preços abaixo do real valor. De
pois, as revendia com uma gran
de magem de lucro. 

No dia do crime, Iberê tinha 
tentado receber dinheiro do fa
zendeiro Paulo Sack, proprietário 
rural em Rondônia, que estava 
envolvido num processo de desa
propriação de terras pelo Incra. 
De acordo com o depoimento de 
Luís Felipe, filho de lberê, Sack te
ria prometido dar ao advogado 
50% do yalor conseguido pelas 
sua§ terras, caso ele conseguiss�. 
que o preço delas aumentasse. A 
Justiça deu ganho de causa a Sa
ck e este, ainda segundo o depoi
mento de Luís Felipe, se recusou 
a dar o dinheiro a lberê. 

Ao que parece, o advogado as
sassinado tinha muitos inimigos 
- o que reforça a hipótese de cri
me por vingança. Entre esses ini
migos estavam fazendeiros que
se sentiam prejudicados em ne
gócios feitos com ele. Ultimamen
te, lberê vinha trabalhando em
várias causas ligadas a litígios de
terras em Rondônia, Paraná e Pa
rá. Entre os que se sentiam víti
mas do advogado está Suzana
Gonçalves, irmã da atriz Suzana
Vieira, que em julho de 1995 pro
curou os jornais para denunciá
lo. Na ocasião, o advogado acaba
ra de sofrer um enfarte.

lberê e Luís Fernando foram 
enterrados ontem à tarde.• 
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D Três moradores da Faveli
nha do Correio, 11a Cidade No
va, foram assassinados ontem à 
tarde por seís homens. Maur.ício
do Nascimento, 23 anos, Cícero 
da Conceição, 19, e um homem 
conhecido como Márcio esta
vam num churrasco. Maurício 
trabalhava em obras da Tele(j. 
Cícero tinha cinco filhos e co
meçaria numa obra da prefeitu-

ra amanhã. Sua mulher, Afinei· 
de Gonça/iies, 19 anos (foto), 
disse que ele era trabalhador e 
não tinha vícios. Os bandidos 
chegaram num Fiai e numa 
Brasília dizendo que eram "do 
Comando" e buscavam um ho
mem de olho verde e um baixi
nho nJOreno e forte. Os mortos 
não tinham estas característi
cas. A polícia crê em vingança. 

Outro assassinato 

na Atlântica 

Tiro assusta 

'f Bairro Peixoto

Em menos de uma semana, mais um crime, 
em circunstâncias semelhantes, acontece na 
Avenida Atlântica, em Copacabana. Na 
tarde de sábado, por volta de 15h30, Hélio 
Monteiro da Conceição, 31 anos, levou três 
tiros na cabeça enquanto conversava com 
amigos num quiosque na altura da Rua 
Santa Clara. Na semana passada, um 
guardador de carros, aparentando 28 anos, 
também foi assassinado, com dois tiros na 
cabeça, no calçadão da Avenida Atlântica. 
Policiais encontraram um papel indicando a 
Rua Euclides da Rocha. 19, próxima à 
Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, 
como endereço de Hélio, mas no local 
informaram que ele havia se mudado há 
mais de um ano. A policia suspeita que 
Hélio estive.sse envolvido com traficantes. 

Um tiroteio de uma hora, emre 
traficantes da Ladeira dos 
Tabajaras e do Morro dos 
Cabritos, na noite de sexta-feira. 
assustou os moradores do Bairro 
Peixoto. em Copacabana. Na 
Praça Edmundo Bitencourt, 
ocupada pelos traficantes 
durante o tiroteio, uma bala 
perdida atingiu a janela de um 
edificio. Do outrn lado da praça, 
uma banca de jornal tam�m 
ficoú marcada pelos tiros e carro 
teve um dos vidros quebrados. 
Segundo os moradores. foi a 
primeira v� que os traficantes 
trocaram.tir0s em uma rua do 
bairro. 

7' 
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atentado ao diretor do Detran, major José do Detran já resultou em assassinatos, como o do 
Garcia, reedita no Rio uma situação que atenta diretor de Emplacamento Alnyr Ribeiro, morto a 

contra sua própria condição civilizatória. Antes de tiros em 1992. Assassinatos encomendados remetem 
mais nada, trata-se de prática criminosa que já deve- para o crime organizado - e muito bem organizado. 

'ria ter sido extinta. Atentados a homens públicos, ao contrário da polícia fluminense, reconhecidamente 
assassinatos de prefeitos, crimes encomendados, tudo desorganizada. Pelas suas características, o crime cr-
isto contribui para decadência e remonta a uma ganizado se infiltrou na política, com todas as conse-
tépoca que já deveria estar ultrapassada. Está-se no qüências da situação. A troca de benesses entre crime 
'limiar do terror. organizado e políticos (um entra com dinheiro. o 

A/Õolí� tem obrigação de desvendar este aten- outro com favores) provocou o desnaturamento da 
•tado � a rapidez, para que os responsáveis atividade política no Rio.
, sejam punid'os exemplãrmente;-<iQa a quem doer. · o or aTC1a andou mexendo com o
Ninguém acredita que se trate de fato · do. Pelas envolvimento do governo anterior no tráfico de dro-
suas características, e por se tratar do maJ osé gas, sem deixar de polemizar com o chefe da Polícia 

, Garcia, militar da ativa. homem de confiança Civil do atual governo. Hélio Luz. homem que já 
governador, ligado a segurança, são várias as frentes onstrou não ter trava na língua. Estão aí abertas 
dignas de serem investigadas. com rigor. incluindo as fre correspondentes aos ângulos do crime 

. todos os �i ' · icados. organizado. �---� na polícia e no Detran, o 
O atentado ocorreu dois dias depois que o maj tráfico de drogas e até a acusação recente feita ao 

unciou intervenção no Detran, notório foco d major Garcia de ser proprietário (mas utilizando o 
rupção e inépcia. Confirma-se o fechamento d nome do pai, septuagenário, ex-funcionário do Mi-
dos símbolos de corrupção pública, o posto d nistério de Aeronáutica) de firma de segurança. ilegal, 

tran da Avenida Francisco Bicalho, cujos servi tudo isto equivale a jogar pólvora na fogueira. 
, de vistoria e emplacamento serão transferidos pa Só uma investigação profunda para localizar e 
100 novos postos distribuídos no estado. Mais de 1 desbaratar a quadrilha que atacou o major quinta-
funcionários do Detran foram afastados, por corru feira à noite poderá lancetar o tumor que cresce sem 

. ção e falta de empenho no trabalho. O Detran flumi parar no horizonte do Rio de Janeiro. Cada um dos 
nense convive com o estigma da corrrupçào desde setores re·udicados com a atuação do major, o 

'que foi criado, freqüentando páginas policiais por tráfico, o Detran, a olíc1 deve ser alvo de investiga-
conta de achaques, falcatruas e a sinistra associação GlL�n-ff.ur da Esta na hora de mostrar que o · 
de funcionários com zangões que tradicionalmente caminha para a frente, para sua recuperação política 

·am dificuldades para vender facilidades. __ __,, e econômica, e não para trás, para se tornar far west

J · iOiílçãõãõai� po pupa caixinha desatinado e sem perspectiva. ______ _ 
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Relator favorece bicheiros 

GUSTAVO KRJEOER 

BRASfLIA - 0 relator da Co
missão Especial da Câmara que 
examina a liberação dos jogos de 
azar, Aracely de Paula (PFL
MG). apresentou ontem seu pare
cer propondo a liberação do jogo 
do bicho e dos cassinos. Se o pa
recer for aprovado. os bicheiros 
têm anistia garantida. O Código 
Penal diz que ninguém pode cum
prir pena por fato que a lei deixa 
de considerar crime. 

A comissão estava dividida en
tre duas propostas. A primeira, 
do deputado José Fortunati (PT
RS), mantinha o jogo do bicho na 
ilegalidade e pennitia que a Caixa 
Econômica explorasse uma nova 
loteria, a Zooteca, concorrente 
dos bicheiros. A segunda, do de
putado Ivo Mainardi (PMDB
RS), liberava o bicho e dizia que 

sua exploração deveria ser eDlrê< 
gue aos bicheiros. 

Aracely adotou uma fórmula 
intermediária. mas próxima uo in, 
teresse dos bicheiros. Além de li.
berar a exploração do bicho. elt: 
diz que as concessões serão entrl!) 
gues pelos governos estaduais, ga .. 
rantindo "a preservação das ca
racterístcas e da identidade dest� 
modalidade de jogo". Este dispo, 
sitivo é visto pelos integrantes- da 
comissão como "porta de entra� 
da'' para os bicheiros. � 

A Comissão Especial é termi� 
i

nativa, o que significa que o pro� 
jeto que ela aprovar deve ser en, 
viado diretamente para sançãQ 
presidencial. Só terá que ser vota; 
do em plenário se houver um re-

curso de pelo menos 10% dos de
putados. 
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Violência ins 
• Só nos últimos 12 meses, foram mais de 30 o� projetos sobre drogas e. seqüestros

JORGEMAR FELIX 

BRASILIA -A violência urba
na jamais foi objeto de tantos 
projetos no Congresso Nacional: 
em apenas um ano, os parlamen
tares apresentaram mais de 30 
propostas sobre seqüestros. dro
gas e formas de aperfeiçoar o tra

balho da polícia. 
Os crimes ocorridos 

no Rio e em São Paulo 
inspiraram deputados e 
senadores da atual le
gislatura. Mas isto nem 
sempre significou, na 

prática, um avanço no combate 
ao crime organizado ou a melho
ria da seguráttça nas grandes cida
des. 

"Muitas vezes, a preocupação 
do legislativo leva à distorção. É 
preciso ter muito bom senso", ad
verte o deputado Hélio Bicudo 
(PT-SP). um especialista no as
sunto. E aponta como exemplo o 
projeto de especificação do crime 
organizado, já sancionado pelo 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Segundo Bicudo. o pro
jeto foi discutido "superficialmen
te" pela Câmara. "E nào contri
buiu em absolutamente nada." 

Seqüestro- Uma das maio
res falhas do trabalho legislativo, 
segundo o deputado, foi o projeto 
do então senadot Mauricio Cor
rêa. ex-ministro da Justiça e hoje 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF). determinando que 
fossem bloqueados os bens da 
pessoa seqüestrada e de seus pa
rentes até o terceiro grau. "Isso 
levaria à diminuição das queixas. 
por parte das famílias envolvidas. 
para evitar o bloqueio de seus 
bens", critica. O projeto, que já 
foi rejeitado pela relatora, deputa,. 
da Zulaiê Cobra (PSDB-SP), con
tinua na Comissão de Constitui-

ção e Justiça, mas dificilmente se
rá aprovado. 

Bicudo, autor de dois projetos 
de Jei em discussão na Câmara -
um sobre a desmilitarização da 
polícia, que passaria ao crivo do 
Judiciário. e outro definindo os 
crimes contra o Estado de Direito 
e contra a Humanidade- afirma 
que a intenção da maioria dos 
trabalhos apresentados tem leva
do apenas ao aumento das figuras 
jurídicas criminais. 

Neste momento, só no terreno 
da violência urbana. a Comissão 
de Constituição e Justiça analisa 
mais de 20 trabalhos. Entre eles, 
um de autoria do Poder Executi
vo. que diminui a pena parà os 
criminosos que colaborarem com 
as investigações policiais. Neste 
mesmo projeto, o jogo do bicho 
deixa de ser considerado contra
venção para transformar-se em 
crime. Por ironia, paralelamente a 
esta proposta. tramita a que suge
re a legalização do jogo do bicho. 

Drogas - Outro projeto po
lêmico, na relação daqueles que 
tratam dos crimes urbanos. é o de 
autoría do deputado Fernando 
Gabeira (PV-RJ), que descrimina
liza a maconha, determinando 
uma nova política sobre as dro
gas. O projeto seria votado on
tem, na Comissão Especial de Po
litica Nacional de Drogas, mas foi

adiado para a próxima semana. 
o· projeto de Gabeira recebeu

um substitutivo do deputado Ur
sicino Queiroz (PFL-BA), que o 
aproximou mais da proposta de 
seu colega Elias Murad (PSDB-
MG). Murad determina que, em 
alguns momentos. o governo deve 
distribuir seringas a dependentes. 
para evitar a proliferação de 
doenças, sobretudo a Aids. "O 
projeto é wn dos mais importan
tes passos para a modemit.ação 
da legislação", defende Oabeira. 
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No fio da gilete, o tormento das filhas da violência 

·-
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Movidas por revolta, baixa auto-estima e até necessidade de mostrar valentia, meninas de rua de Recife retalham o corpo 

Letícia Lins 

• RECIFE. As histórias de vida das
meninas de rua sempre se pare
cem. Aos 8 anos são estupradas
por vizinhos, tios, padrastos, às
vezes pelo próprio pai. Na condi
ção de sedutoras, jamais de sedu
zidas, são expulsas de casa. Aos 9
jâ se prostituem e se drogam. Aos
10, marginalizadas e envelheci
das, enfrentam a vida como um
pesadelo e passam a desconhe
cer a auto:.estima. Pouco depois,
a perda desse sentimento é ex
pressada de forma extrema: elas
retalham o próprio corpo. Cor
tam com gilete os braços, o pes
coço, o tórax, até os seios. É a
chamada "cultura da gilete", que
em Recife já mobiliza educado
res, organizações não-governa
mentais e psicanalistas.

A prática da flagelação é tão 
chocante quanto corriqueira. Já 
chegou a atingir 50% das meninas 
e adolescentes que perambulam 
nas ruas da capital pernambuca
na e se estende até idade adulta. 
Laudicélia Pereira da Silva, de 23 
anos, é um exemplo dessa dramá
tica realidade. Perdeu o pai aos 4 
anos, a mãe aos 8 e, aos 9, come
çou a se prostituir na Praça da In
dependência, no Centro de Reci
fe, todas as tardes. Ela já perdeu a 
conta das vezes que cortou o bra
ço com gilete. Exibe as marcas 
sem inibição, dizendo que "cada 
cicatriz é uma má lembrança". 

Mãe aos 13 anos, Laudicélia 
perdeu a guarda da filha. Em 28 
de abril, dia do aniversário da 
menina, "lembrou-se" (drogou
se), sentiu desespero, tristeza e 
saudade. E voltou a se cortar. 

-Eu não sei o que é isso. Sinto
raiva dos outros, da vida, até de 
mim, e aí saio me cortando - de� 
sabafa. 

A "cultura da gilete" diminuiu 
sensivelmente depois que as me
ninas começaram a ser atraídas 
para um trabalho terapêutico 
conduzido pela Casa da Passa
gem, principal ONG de atendi
mento às meninas de rua de Re
cif e. Mas a prática persiste. Uma 
abordagem feita pela equipe de 
reportagem do GLOBO verificou 
que a flagelação ainda oc'orre em 
lugares como o Mercado da En
cruzilhada, a Praça da Indepen
dência, a Rua da Palma e sob o 
Viaduto das Cinco Pontas. Só na 
semana passada, dois casos fo
ram registrados na Casa da Pas
sagem. Revoltada, a menor F .  ta
lhou os braços. Estava tão fora de 
si que amolava um caco de vidro 
no chão para rasgar a pele com 
violência. A e.ena foi relatada por 
Severina Francisca das Neves, de 
18 anos, aprendiz de cozinheira 
na Casa da Passagem. 

Sexta-feira, também na Casa da 
Passagem, G. tentou retalhar o 
".Orpo com o primeiro instrumen-

ÓRFÃ E LONGE da filha, laudicélia traz no braço marcas profundas deixadas pelo sentimento de abandono e desespero: "Cada cicatriz é uma má lembrança" 

to contundente que encontrou: 
um garfo. Fo1 contida por educa
doras. Segunda-feira, em outra 
entidade - a Casa Menina Mu
lher - L., de 13 anos, grávida, 
sangrou os braços com uma gile
te. Nas ruas, D., também de 13 
anos, '·mulher desde os 7", cor
tou-se com um prego. 

D. foi estuprada por um moto
rista de táxi. Desde então, não 

conseguiu mais se entrosar no 
ambiente familiar. 

- Já presenciei cenas terrí
veis. Na Rua da Aurora, uma me
nina tentou cortar o próprio pes 
coço - conta a assistente social 
Maria de Lourdes Souza, da Casa 
Menina Mulher. 

- O homem, quando ganha as
ruas, se auto-afirma como macho 
desempenhando o papel de va-

lente, de delinqüente e de margi
nal. Ou seja, ele ratifica sua iden
tidade de- macho. Com as meni
nas o processo é inverso. Elas ne
gam a identidade de fêmea à me
dida em que deixam de cumprir o 
papel de mulher. Passam a per
tencer a um mundo não conven
cional das mulheres. Além da per
da da auto-estima, imposta pelo 
inferno da rua, ficam ferozes, vio-

lentas e querem se mostrar tão 
valentes quando os meninos. Elas 
acham que, se cortando, perdem 
a aparência de fragilidade e se 
equiparam a eles - analisa Ana 
Maria Vasconcelos, coordenado
ra da Casa da Passagem. 

A "cultura da gilete" já motivou 
um trabalho que serâ apresenta
do pela psicanalista Cristina Men
donça e pela psicóloga Vera Padi-

lha num seminário sobre Lacan e 
Freud em Recife. No trabalho, 
elas Il!OStram o corte como uma 
representação da culpa da menj
na por se encontrar na rua, por 
ter sido expulsa da família. Afir
mam que o corte também é "uma 
representação simbólica da cas
tração no real do corpo" e mos
tram como a educação pode 
transformar a formação do ego, 
restaurando o que foi esmagado. 

-A menina na rua sente culpa
por ter saído de casa, e muitas ve
zes sai de casa porque já foi mui
to agredida - diz Cristina, que se 
reúne semanalmente com as me
ninas para discutir o problema 
delas. O trabalho já faz com que 
muitas crianças e adolescentes 
tenham abandonado a prática da 
flagelação. Muitas deixaram de se 
cortar, passando a destruir obje
tos nos momentos de crise. 

'Eu sentia revolta, culpa, e 
descontava no corpo' 

Adriana Cristina Barros Pinan
gé, de 19 anos, ex-menina de rua, 
ex-drogada, ex-prostituída, ex-re
talhada, mãe aos 13 anos, é hoj� 
uma cidadã comum, que zela pelo 
futuro da filha Ana Sabrina e que 
se orgulha de sua profissão: edu
cadora. Tenta tirar das ruas me
ninas que, como ela, foram aban
donadas à própria sorte. Adriana 
escreveu um livro de poesias, que 
sonha publicar. 

Adriana reeducou-se na _Casa 
da Passagem, onde fez terapia -e 
aprendeu a valorizar o ego. Hoje 
ela diz que a rua foi sua aprendi
zagem de vida e que, aos 19 anos, 
acumulou "uma experiência que 
poucas pessoas de 30 têm". Des
de os 6 vivia nas ruas, mas à noite 
voltava para casa. Aos 10, a mãe 
ficou três meses doente, interna
da num hospital. Adriana passou 
a dormir e a viver nas ruas, per
dendo o vínculo com a família. 
Sofreu incontáveis violências e 
aprendeu a reagir, também com 
violência. Pouco tempo depois, 
não sabia na época bem por que, 
passou a se cortar. Hoje ela inter
preta o que ocorreu: 

- Eu me sentia muito culpada.
Saí de casa por questões financei
ras, tinha que sobreviver. Fui bus
car a sobrevivência na rua, e co
nheci as drogas, a violência e a 
prostituição. A gente de repente 
se dá conta de que não gosta da 
gente. Passa a se cortar. Lembro 
que eu sentia revolta, e também 
culpa, e descontava tudo no cor
po. É muita culpa que a gente car
rega, sem ter culpa de nada. Às 
vezes eu me cortava, em outras, 
cortava as companheiras. Minha 
sorte foi ter encontrado um �spa
ço para falar, para ser ouvida, pa
ra ter carinho e compreensão. 
Hoje tento dar tudo o que não ti
ve à minha filha: carinho e com
preensão.• 
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Policiais püne�,
L

/ ��elqr� cl!!eninos 
BELO HORIZONTE- Os meni- de Desenvolvimento Social. �m drugada, por um PM que o amea- de dezembro, com F., de 17 anos .nos de rua da capital mineira es- inquérito foi aberto na Correge- çou com um canivete, queimou as Os educadores da prefeitura en-tão sendo explorados por grupos doria de Polícia Civil, mas as in- cobertas esfarrapadas que o co- contraram F. deitado embaixo dede policiais, que cobram por pro- vestigações não avançaram. Nos briam e disse que ia matá-lo com um viaduto. Estava tão machtlca-teção ou chegam a arrancar-lhes dois últimos meses, a situação um tiro nas costas e jogar seu do que teve de ser socorrido peloR$ 2 mil para tirá-los da prisão. voltou a preocupar. corpo no rio. A cena foi presen- Resgate, um serviço especiar de

Profissionais que trabalham há Um dos maiores problemas ciada por outros meninos, inclusi- ambulância realizado pela prefei
dois anos com os meninos nas para identificar os culpados é que, ve a namorada do menor, R., de tura e o Corpo de Bombeiros. N
ruas constataram que muitos de- por medo de vingança, os meni- 15 anos. A queixa chegou a ser Hospital de Pronto Socorro Joã
les se viam obrigados a praticar nos preferem se calar. Quando da formalizada na Promotoria dos XXill, F. contou aos médicos qu
pequenos furtos para repassar o denúncia feita por Célio de Cas- Direitos Humanos, mas W. pas- fora espancado por um policial. 
dinheiro aos policiais. A situação tro, três deles desapareceram e até sou a fugir para não prestar de- menor teria saído de uma delega
foi denunciada pelo vice-prefeito hoje ninguém sabe o que lhes poimento. eia "jurado para pagamento'..--
Célio de Castro, que na época aconteceu. No final de novembro, Um dos casos mais recentes de que significa que combinou paga
�cumulava o cargo de secretário. o menor W. foi acordado, de ma-·-- espancamento ocorreu no início ... R$ 2 mil por sua liberdade.
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O Os anistas plústi�·;,:, Pedro Paulo Pclcgr1111· l' Patricin Brumirsh Leal (.l�ifO) rclemhrara111. 1111 
11111drugada de ,,ntt'//1, a cltaci11a tia Ca11t!elària pi11ta1u/o tom 1i11ws �-ermellws e purpurinas os desc11!tos 
e111 _/<Jr111" de' ho11eco t/ ue si111hu/i:a111 os sete mrni11os de rua 111or1os há Ires anos. Os tlcsenlws . .fé•i1os 11a 
rn/çm/11 l'/11 Ji·e11/t' ú igrc'.ia ,.forw11 pintadm trc;s dias aptÍs a choci11a e todos os anos siio rcpin{Ut/o.-:. Co111 ,,
iul,!!11111c·11w d11s arnsudos. os arti.,ws plá.Hims deram a missân por encerrada. 
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� aguarda relatório 
sobre chacina: 

O Ministério Público deve rece
ber nos próximos dias 0 relatório 
preliminar do delegado Jorge Serra, 
da  Divisão de Defesa da Vida 
(DDV), contendo novas infonna
ções sobre a chacina da Candelária, 
que podem ou não irifluenciar a 
opinião dos promotores sobre o re
laxamento das prisões do tenente 
Marcelo ferreira Côrtes, do solda
do Cláudio Luiz Andrade dos San
tos e do serralheire Jurandir Go
mes França. O relaxamento foi pe
dido, na semana passada, pelos ad
vogados dos réus ao juiz José 
Geraldo Antonio, titular do Il Tri

bunal do Júri. 
Os promotores José Muiõ.os Pi

neiro Filho e Maurício Assayag di
vulgam amanhã o parecer deles so
bre o relaxamento das prisões.. Se 
algum fato novo aconselhar apro-

Nóvos indiciados - Pineiro 
confinnou ontem que outros nomes 
de policiais podem ser incluídos na 
nova denúncia que o Ministério Pú
blico fará contra Cunha, Alcântara. 
Carlos Jorge Liaffa Coelho e Nil
ton de Oliveira, que foram presos 
dias antes do julgamento do PM 
Marcos Vinícius Emanuel. O ex
PM Arlindo Afonso Lisboa, preso 
em 1994 com um revólver usado na 
chacina, também deverá ser indicia
do no processo. 

Também depende do relatório 
do delegado Serra a prorrogação da 
prisão temporária de Cunha, Al
cântara e Nilton, cujo prazo termi
na na sexta-feira. O delegado apre
sentará as razões para a prorroga
·ção da prisão por mais 30 dias ou a
libertação dos três. Liaffa teve pri
são temporáda fixada até o fun

fundamento de investigações sobre 
os réus, os promotores devem negar 
o relaxamento. O delegado vem fa
zendo acareações e interrogando
suspeitas e testemunhas para con- ,
cluir o inquérito, iniciado com a
prisão de mais quatro envolvidos
na chacina.

Pifieiro não quis adiantar a opi
nião do MP sobre o relaxamento, 
mas acrescentou que o parecer será 
enviado amanhã ao juiz José Geral
do Antonio, que ontem reassumiu 
suas funções. Os advogados de 
Côrtes, Jurandir e Cláudio Luiz ar
gumentam. que seus clientes não 
podem continuar presos já que os 
PMs Nelson Cunha e Marco Auré-. 
tio Alcântara - que confessaram 
ter matado os menores - os ino
centaram da participação na chaci
na. 

deste mês. Com base no relatórip, o 
Ministério Público pode pedir que 
os quatro sejam presos preventiva-
mente. · 

Investigações - Piiíeito disse 
que, com a nova denúncia, Õ juJga
mento de Côrtes, Jurandir e Cláu
dio Luiz - marcado para 27 de maio 
-pode ser adiado para que a _polícia
e o Ministério Público aprof unQem
as investigações. Antes, a sugestão
será submetida aos advogado� de
defesa e ao juiz Geraldo. ,

O promotor evitou se aproA.m
dar no caso do PM Alcântara, que 
foi à DDV confirmar que a te)te
munha Francisco Araújo o viu lim
pando o sangue dentro de um carro 
que teria sido usado na cl1�ci
na:'Isso tudo vai ser levaqo .em 
conta na nova denúncia", comen
tou Piii.eiro. 
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Criança é alvo freqüente 
Mais da metade das mortes 

violentas de crianças é provocada 
por projéteis de armas de fogo, 
segundo estatísticas doJuizado de 
Menores. Muitas dessas balas são 
provenientes de confrontos entre 
policiais e traficantes, cercados 
por reféns inocentes que, muitas 
vezes, pagam com a vida por mo
rarem em favelas. Os casos do 
pequeno Maicon de Souza, de 
Acari, e de Luciano Silva de Je
sus, do Muquiço, ambos de dois 
anos - mortos por balas perdi
das em confrontos desse tipo -
chamam a atenção das autorida
des para o assunto. 

O juiz Siro Dadan, da l ª Vara 
da Infãncia, acha que uma possí
vel solução do problema é uma 
campanha de conscientização de 
cidadania entre as crianças, via 
educação. Só que ele mesmo reco
nhece que muitas crianças não 
conseguem vagas no sistema edu
cacional. "As crianças das favelas 
ficam mais expostas porque os 
pais saem para trabalhar e elas 
não estão nas escolas", reconhece. 
Mas mesmo assim Darlan consi
dera a campanha que o juizado 
está realizando para promover a 
cidadania nas escolas um grande 
passo: ''Promovemos concurso de 
redação e desenho para avaliar o 

.·. . . ::,,.,) 

Armas de fogo 366 

conhecimento que as crianças têm 
dos seus direitos e distribuimos 90 
mil exemplares do Estatuto da 
Criança e do Adolescente". 

Para o presidente da Fundação 
para infância e adolescência 
(FIA), Laur0 Monteiro Filho, lu
gar de criança é dentro de casa e 
protegida. "As crianças precisam 
brincar e correr, mas morar em 
uma favela se tornou uma situa
ção de risco. Da mesma maneira 
que as mães da Bósnia não devem 
levar uma vida normal nem deixar 
que seus filhos saiam à rua, a mãe 
favelada deve redobrar seus cui
dados. Eles ficam em um fogo 
cruzado entre policiais e margi
nais", compara. 

Com relação às balas perdidas, 
Lauro destaca o seu lado mais 
terrível: as incursões extra-oficiais 
ele policiais em operações irregu
lares como a que matou mais de 
vinte moradores de Vigário Geral 
há três anos. Mas as incursões 
oficiais também apresentam seus 
problemas:"A polícia fica entre a 
cruz e a espada. Não dá para ser 
bonzinho e avisar quando vai ha
ver uma operação. Na troca de 
tiros, as balas perdidas são riscos 
prováveis, e· as mães devem ficar 
atentas", aconselha. 

..............................................................................

Pancadas 138 (20%). 
.............................................................................. 

Afogamento 29 (4%) 
.. , .......................................................................... .

Acidentes de trânsito 24 
..............................................................................

(3%) 

r) Número de crianças que morreram no primeiro semestre de 1995 
Fonte; Juizado de Meno!es 
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Morte de menor 

envolvePM 
Criança de 2 anos baleada durante tiroteio na favela do Muquiço 

mon·e e dois oficiais do Serviço Reservado do 9° l3PM são sus�itos

· Bala achada no chão é uma pista
O tirok,.., na favela do Muqui

ço, em Guadalupe (Zona Subur
bana), no qual foi morto com wn 
tiro na cabeça o menino Luciano 
Silva de Jesus, de 2 anos teve a 
participação de pelo me�os dois 

- oficiais do Serviço Reservado (P2)
do go BPM (Rocha Miranda). A
presença dos policiais na favela
foi inicialmente negada pelo co
mandante do batalhão, coronel
Marcos Paes, mas um registro fei
to no Hospital Carlos Chagas dá
conta que o capitão Décio teria

sido ferido em um confronto com 
traficantes da Favela do Muquiço 
na mesma h0ra em que Luciano 
era baleado. Diante da apresenta
ção do registro, o coronel Paes 
acabou por admitir a presença de 
seus oficiais na troca de tiros. No 
dia 15 de abril passado, outra 
criança, Maicon de Souza, tam
bém de 2 anos, foi morta por uma 
baJa perdida durante troca de ti
ros ocorrida na favela ae Acari, 
em outra operação do 9° BPM. 

A mesma reação do coman
dante do 9° BPM teve o secretário 
de Segurança, general Nílton Cer
queira. Depois de n�gar a presen· 
ça de algum policial no tiroteio, o 
secretário, ao ser informado pelo 
JORNAL DO BRASIL do recuo 
de Marcos Paes, também voltou 
atrás. "Acredito que, se o coronel 
Paes admitiu a presença de poli
ciais no incidente, ele irá investi� 
gá-lo. Mas ninguém pode dizer 
que a bala que matou o menino 
saiu da arma de um policial'', dis
se Cerqueira. 



Tiroteio - Os capitães Ri
cardo e Décio entraram na favela 
por volta �.s 16h, vestindo ape
nas bermudas e camisetas� mas 
armados com uma pistola calibre 
380 cada um. Identificados pelos 
traficantes, o tiroteio começou. A 
moradora da favela Rosilene Sil
va, 26 anos, mãe de quatro filhos 
tinha saído de casa com o füh� 
Marcos Vinicius, de 2 meses no 
colo, e de mãos dadas com Lucia
no. Rosilen� ia para a padaria,
mas no caminho, parou em frente 
à casa da amiga Nádia Maria Sil
va. na Rua do Encanamento, ·30, 
onde ficou conversando. Neste 
momento, segundo contou Nádia, 
vários tiros foram disparados e
sua reação, assim como a de Rosi
Iene, foi a de entrar em casa cor
rendo para proteger as crianças. 

Logo que entrou na casa da 
amiga, Rosilene percebeu que o 
filho estava com a cabeça san
grando muito. Um vizinho de Ná
dia levou Rosilene e o filho balea
do até o Hospital Carlos Chagas, 

em Marechal Hermes, onde ele 
recebeu os primeiros socorros. De 
lá, Luciano foi transferido para o 
Hospital Getúlio Vargas, na Pe
nha, onde ficou internado no cn
até morrer de madrugada. 

Revoltados com o incidente, 
moradores da Favela do Muquiço 
fizeram um protesto, fechando a 
Avenida Brasil com paus e pe
dras. Outro grupo de moradores, 
alguns armados, perseguiram os 
capitães Ricardo e Décio. Alguns. 
moradores atiraram nos policiais, 
que conseguiram escapar. O capi
tão Décio, porém, levou um tom
bo e teve que ser atendido no 
hospital Carlos Chagas, com feri
mentos nos braços. Lá, foi feito o 
registro que acabou por revelar a 
presença dos oficiais na favela. 

Registros - Na delegacia de 
Marechal Hermes, a morte de Lu
ciano e. o ferimento do capitão 
Luciano f0ram registrados em 
duas ocorrências diferentes. O 
primeiro, de número 93256/96, foi 
feito com o título de Jesão corpo
ral e consta apenas que 0 menino 
foi ferido por um disparo de auto-

. ria desconhecida. O segundo re
gistro, de número 93260/96 foi 
feito como tentativa de homicí
dio. Nele, o capitão Décio apare
ce como vítima de uma ação de 
traficantes. Lucià.no chegou no 
hospital às 17h e o policial, às 
18h35. 

Ontem à tarde, dizendo-se 
"sentido por também ser pai de 
família", o comandante do 9° ba
talhão, coronel Marcos Paes, dis
se que seus comandados conti
nuarão entrand0 na favela com a 
mesma determinação. ''Os trafi
cantes é que tem que se segurar". 
Segundo o coronel, os dois ofi
ciais da P2 foram recebidos a tiros 
pelos traficantes e apenas reagi
ram para preservar a vida. 

Assim como no episódio da 
morte de Maicon, vários morado
res denunciaram que a Policia Mi
litar costuma fazer operações 
quase que diárias, na favela e na 
maioria delas, sempre entram ati
rando. Nos últimos três meses, 
segundo a versão dos moradores, 
uma outra criança morreu e duas 
foram baleadas, sempre em trocas 
de tiros. 

Na entrada da favela, sentados 
em volta de um trailler de lanches, 
os traficantes assistiam a tudo, 
observando a reação dos morado
res. "Nós não trocamos tiros com 
ninguém. Se a polícia não inco
modar a gente nada disso aconte
ce", disse um traficante. 

Uma bala intacta encontrada no 
chão perto do local onde o menino 
Luciano foi morto era até ontem a 
única prova que o trocador de ôni
bus Luís Cláudio Costa de Jesus, 30 
anos, contava para ajudar a escla
recer a morte de seu filho Luciano 
que na quinta-feira que vem com� 
pletaria dois anos. Controlando-se 
P,ª�ª não c�orar e segurando 0 pro
Jetil de calibre 380, o mesmo tipo 
d_o� utilizados nas pistolas dos poli
ciais que foram apreendidas pela 
polícia, Luís Cláudio clamava por 
justiça. ''Se o culpado pela morte 
de meu filho não for punido, então 
a morte dele não vai servir para 
nada", disse. 

O meni110 Luciano era mais um 
dqs netos de dona Lina de Carva
lho, 57 anos, que há 25 mudou-se 
para a favela do Muqaiço, em Gua
dalupe, carregando no ventre a fi
lha RosHene, mãe de Luciano . As
sim como os outros três filhos de 
dona Lina, Rosilene casou e mora
va perto da mãe em uma casa de 
alvenaria, que até boje não foi con
cluída, Durante o dia dona Lina 
tomava conta de Luciano e dos ou-
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tros três filhos da filha Rosilene 
q_ue trabalha numa fábrica de linge� 
ne. na Penha. 

.. Ele era o mais pimentinha dos 
meus filhos. Chamava todo mundo 
de Salgadinho por causa daquela 
moça na novela. Não dormia en
quanto eu não chegava do traba
lho. Eu já -vivi 30 anos, ele estava 
apenas começando. Se pudesse tro
car minha vida pela dele, pode 
apostar que eu faria isso. O que 
acouteceu fol uma monstruosida
de", dfa:ia .em-lágcim'-l&-L.u.í"-C1lu,_ 

dio, enquanto lembrava do filho e 
pensava como fazer para resolver o 
enterro da criança. 

Revolta - "Ele vai ser enter
rado amanhã (hoje) no cemitério de 
Ricardo de Albuquerque. Podía
mos enterrar hoje (ontem), mas 
quero ficar mais utn pouco com 
ele", comentou. Controlando-se 
para não demonstrar revolta, Luís 
Cláudio tentava entender a morte 
de seu filho como vítima de uma de 
guerrn que nem ele nem sua familia 
faziam parte. "Tem sempre policia 
correndo atrás de quem deve aqui 
na favela. Eles querem matança e 

nós estamos sofrendo nesta guerra 
que é deles. Atirar em criança é 
covardia. O que aconteceu com 
meu filho podia acontecer com 
qualquer outro". . 

Na verdade, o que aconteceu 
com Luciano parecia a reprise de 
uma história que teve como cenário 
o conjunto Amarelinbo, em Acari, 
no último dia 15 de abril. O menino 
Maicon de Souza. de 2 anos, foi 
morto durante uma operação en
volvendo quatro policiais militares 
do.mesmo batalhão .que..na ter.ça
feira invadiu a Favela do Muquiço. 
A polícia civil não está nem perto 
de descobrir os autores do tiro que 
matou Maicon. 

O inquérito está prestes a ser 
enviado a0 Ministéri0 I>úblico e até 
agora não tem nenhuma conclusão. 
Uma das balas disparadas no tiro
tei0 ficou alojada na boca de uma 
amigo de Maicon e somente na ter
ça-feira passada foi encaminhada à 
perícia do Instituto de Criminalístí-

. ca Carlos Éboli (ICCE), 0nde será 
confrontada com as armas usadas 
pelos policiais envolvidos na morte 
de Maicon. 
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Testemunha 
, 

e reu trocrun 
de papéis 
"'l'-

;111:Policial que confessou chacina tenta 
�pvencer comerciário de que é culpado 
� papéis enLre acusado e 1es
lêrnunha se inveneram ontem na 
.......-.-· ... 
:"0j.v,isào de Defes a da Vida 
�DV), onde prossegue o inqueri
:fü:fü1 chacina da Candelária. Um 
.:a0&-assassinos confossos. o solda
�.:Man:os Aurclio Aldn1ara. roi 
�liãmado para reconhecer o co
i�.1.m:iario Francisco Arnujo. 37 
:;mm;, que leria visto os quatro 
mis.ados - Alcântara, Marcus 
�cius Emanuel, Nélson Cunha 
:r�.,·ta-Feiro IJ, morto há dois 
films - lavando o carro após o 
�e. Frandsco. no emanto. dis
�o se lembrar do fato. 
·.v--·Segundu depoimento de Al
�ara. Francisco estava entran
�10 prédio da sogra. no Rio
;Crunprido - onde ele e Emanuel
1iiiir.1vam - quando cruzou com
�:9ua1ro. O comerciário lena
�-�guntado o que eles esla\'am
fazendo, tendo como respos1a que
um-deles ha\'ia se sujado no Che
vctte - carro usado m1 chacina

- e que eles estavam lavando o
veiculo.

O advogado Carlos Henrique 
Benigno, que acompanhou o de
poimento de Francisco, disse que 
seu cliente não se lembra desse 
encontro, nem se esteve na casa 
da sogra na madrugada do dia 23 
de julho de 1993, quando ocorreu 
a chacina. O comerciário disse 
ainda que só conhecia Emanuel e 
Alcántara dos corredores do pré
dio e que só os cumprimentava. 

Diante das declarações da su
posta testemunha, o delegado 
Jorge Serra. titular da DI;1Y, re
solveu chamar Alcântara para,re
conhecer se o vizinho que ele 
apontou era realmente Francisco. 
Após reconhecer o comerciúrio. o 
soldado. preso no Batalhiio de 
Polícia Especial da PM (Bope),, 
disse que como havia se passado 
muito tempo do crime, ele pode
ria ler esquecido. 

.:···. Juiz retoma processo 
O JUIZ José Geraldo Antonio. 

do II Tribunal do Júri, aprecia 
hoje o pedido de relaxamento das 
pris.oes do tenente PM Marcelo
Ferreira Côrtes, do soldado Cláu
dio Luiz Andrade dos Santos e do 
serralheiro Jurandir Gomes· Frnn
:Ç.��-r�us da chacina da Candelúria.
. O. Ministério Público também re
cçpeu oficialmente os pedidos de 
Ielaxamemo das prisões, mas só 
.'r'.a,i � pronunciar mais à frente. 
.... O juiz estava fora do Rio, par
�!�ipando de um congresso de ma
gis.trados sobre eleições munici
.P.l!i� .. Jose Geraldo Antônio reto
ma o processo hoje. Os advoga
.99.S de defesa apresentaram o 
.pedido de relaxamento de prisão 
dos três rêus depois que o soldado 
PM Marcos Vinicius Borges 
.fananuel confessou 1er panicipa
,do da chacina da Candelária, ino
centando Córtes, Cláuâio Luiz e 
Jurandir. 

·•'f !I• 

Os tr�'S réus da Candelária ain
da foram beneficiados pelos de
poimentos dos soldados PM Nel
son Cunha e Marco Aurélio Al
cântara. que confessaram partici
pação na chacina e apontaram 
como co-alltor dos assassina1os o 
PM Maurício da Conceição Fi
lho, o Sexta/eira /J, já fülecido . 
Alguns investigadores acn:ditam 
que Cláudio Luiz pode ter sido 
confundido com Sexta-feira 13,
devido às semelhanças tisicas dos 
dois. 

Os promotores José M uiiios 
Pineiro Filho e Maurício Assayag 
reconheceram ontem que o julga
mento de Córtes, Cláudio Luiz e 
Jurandir, marcado para 27 de 
maio, deverá ser adiado. Isto por
que o Ministério Público prepara 
uma nova denúncia contra novos 
acusados da chacina, o que deve 
exigir mais investigações. 
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.Vigário Geral vai 
.... , . , . 

. � Jurt em agosto
t·.1\RLOS �OBRE 

:.:: .9 julgamento da chacina de 
.V.�:írio Geral deve acontt.'<'ér cm 
�g\?sto. mês cm que a matança de 
.21..pessoas na favela completa trê:i 

,;1nos. Esta é a estimativa do pro
motor José Muinos Piiiero, do 2° 
.Tripuna! do Juri. Segundo o pro
.motor. apenas I O dos 33 acusados 
-�cnturüo no banco dos réu� na
primeira parte do júri.

Segundo o promotor - que 
atua tnmbêm nos processos e.la 
<.:hacina da Crndelária e do caso 
Daniela Perez - estes 10 policiais 
'Sl!clo os primeiros a ir a júri por 
�nàa terem recorrido da pronúncia 
(conjunto de provas apresentadas 
pela promotoria). O julgamento 
dos outros acusados deve ocorrer 
"º' ,fim do ano, após a decisão 
sobre os recursos interpostos con
. tr:a. a pronúncia. Muiiios Píiiero 
disse que. além dos 33 policiais já 
acusados. entre outros 16 estão 

'Sé)1do in,\'\tigado:-. por um inqué
rito polici.11 e ror um Inquérito 

.Pol1c.i1I-M ilit;tr. 
Entrc os quc e.lerem ir a juri. 

em aeosto cst,10 o<; PMs Carlos 
'l'é'ixcira. Gil Azamhuja dos San
:ios. Sérgio Cerqueira Borges. o 
Borjâo. Amauri do Amaral Ber

. n.-lf.des. Demen·,il Luiz Ja Rocha. 
Ci'1bün :'-,;icol.1u tk Araújo. Luiz 
Círio� Pereira Marques, Adilson 
Jc )1.:sus Rodrigues. Luci,ino 

. J,".rancino dos Santos e Marcus Vi
nicius Jos Samos. A maioriH tra
h,dhou no 9º 8PM. na eestào do 
'cor1111,:I Emir Larangl!ir�. no go
wrn o Moreirn Franco. e faria 

de provas. Pouco ames, 19 PMs 
foram presos após confessarem a 
participação no crime. A conlis
süo foi gravada pelo coronel Emir 
Larangeira e outros policiais, que 
entregaram as fitas ao Ministério 
Público, que, com base nelas, fez 
o pedido de prisão .

Segundo o informante Ivan
Custódio, a principal fonte da Po
lícia nas investigações. a chacina 
de Vigúrio Geral ocorreu pocque 
o traficante Jorge Negão Uá mor-
1 o) matar a quatro P M s  do
9<'BPM. de Rocha Miranda. No
sepultamento de um dos mortos,
o sargento Benedito dos Santos,
os PMs juraram vingança e orga
nizaram, com cerca de 50 poli
ciais, um ataque à favela.

Condenação - Durante a 
madrugada, os PMs invadiram 
casas e mataram 21 trabalhado
res, sendo dois menores e oito 
pessoas de uma mesma família. A 
chacina repercutiu em todo o 
mundo e várias governos e cntida
c.ks não gowrmtmentais condena
ram o Brasil. 

A casa onde a família de evan
gélicos foi morta se tornou a Casa 
da Paz, dirigida pelo sociólogo 
Caio Ferraz, que nasceu na fave
la. mas hoje está exilado nos Esta
dos .Unidos por ter sido ameaçado 
de morte. segundo ele. por poli
ciais. 

•par1e do grupo de exterminio de
nominado "Ca\'alos Corredores"

.�·: . . Confissões - Dos .n poli
ciais civis e miliwr.cs rm:sús �pó� a
·chacina. cm agosto de 1993, doí:,
}ii rnom'ram, No início di:s'te ano,
19 Jcks foram libertados por falta

Sérgio Cerqueira Borges e Hé
lio Vilário, acusados da chacina 
de Vigário Geral, foram acarea
dos anteontem. na Delegacia de 
Defesa e.la Vida (DDV), com o 
serralheiro Jurandir Gomes Fran
ça, um dos acusados pela chacina 
da Candelária. Borges e Vilário 
disseram. em depoimentos ante
riores, França estaria envolvido 
naquele crime. Anteontem, po-. rém, eles vo)tarnm atrás e livra
ram o serralheiro e.la Hcusaçào. 
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MaisumPM 
confessa 

• Soldado Marco Aurélio Alcântara admite· que participou
da chacina da Candelaria e confirma a· versão de Cunha e Emanuel

O soldado da 
Polícia Militar 
Marcos Aurélio 
Alcântara con
fe_ssou ontem, 
n,a Divisão de _____ _ 
�fesa da Vida O JULGAMENTO(t>DV), ter par-
tiçipado da chacina da Candelária, 
em 23 de julho de 1993, na qual 
li>jto crianças foram assassinadas e 
seis ficaram feridas. Alcântara é o 
térceiro PM a confessar o crime em 
duas semanas. No seu depoimento, 
ouvido pelo diretor da DDV, dele
gado Jorge Serra, ele confinnou in
tégralmente a versão apresentada 
pelos ex-soldados da PM Nélson 
Cunha e Marcos Vinicius Borges 
Emanuel. Alcântara também acu
sou o ex-PM Maurício da Concei
ção, o Sextafeira 13 - morto há 
dois anos - de ter sido o principal 
responsável pela chacina. 

Segundo o Jorge Serra, Alcânta
ra peqiu para ter uma conversa a 
sós com ele e disse que não agüen
tava mais esconder a verdade. O 
PM disse que não confessou antes 
porque temia que ele e seus colegas 
fosse vistos como "monstros pela 
sociedade". Chorando, Alcântara 
afirmou, também, que estava muito 
preocupado com o filho de 7 anos. 
Antes de prestar depoimento, Al
cântara ligou para seus pais, contou 
tudo e pediu perdão. 

O soldado Alcântara, que servia 
no 6° Batalhão de Polícia Militar 
(Andaraí), contou que estava de 
serviço em 22 de julho de 1993, um 
,dia antes de chacina. Ele deixou o 
serviço para visitar o filho, que es
tava doente, na sua casa no Rio
Comprido. Perto de casa, Alcânta
ra disse ter encontrado com Sexta
feira 13 e Marcos Emanuel. De 
aeordo com ÂJcantara, Emanuel, 
que servia no 5° BPM (Praça da 
Harmonia) e trabalhava no patru
lhamento de trânsito, contou que o 

carro da PM onde estava havia sido 
apedrejado por meninos de rua que 
viviam na Candelária. 

Sextafeira 13. então, disse que 
aquilo não poderia ficar assim. Os 
três marcaram um encontro e, na 
madrug-dda do dia 23 de julho, no 
Chevette de Sextafeira 13, que di
rigia o carro, Alcântara, Emanuel e 
Cunha foram procurar os meninos 
que atacaram os PMs. Segundo Al
cântara, o objetivo não era matar, 
mas machucar os meninos. 

Na Praça Mauá , os quatro PMs 
abordaram Wagner dos Santos, 
Paulo José da Sil\/a e o menino 
identificado apenas como Gambazí
nho. Sextafeira 13 dirigiu o carro 
rumo ao Aterro. No caminho, disse 
Alcântara, a arma de Cunha, que 
estava no banco de trás com os três 
rapazes, disparou e feriu Wagner. 

O carro parou perto do Museu 
de Arte Moderna. Desacordado, 
Wagner foi colocado no _chão. f!ex
tafeira 13 levou os dois menmos 
para perto de onde estava Wagner. 
Segundo Alcântara, Sextafeira 13
atirou nos meninos e ordenou que 
ele fizesse o mesmo. Alcântara disse 
que ficou estático e não conseguiu 
atirar. Só Wagner sobreviveu. 

Dali, os quatro assassinos segui
ram para a Candelária. Sextafeira
13 disse que eles deviam procurar 
um menino conhecido como Ruço.
Enquanto Alcântara e Nélson Cu
nha perguntavam por Ruço aos me
ninos que estavam em cima da ba�
ca de jornais, Sextafeira 13 tena 
começado a atirar contra os gar�
tos que dormiam sob uma marqui
se. As crianças correram e Alcânta
ra disse que Cunha também atirou, 
mas afirmou não se lembrar se fez 
ou não algum disparo. 

Alcântara, que está preso na 
carceragem do Batalhão de Choque 
da PM, disse a Jorge Serra que 
jogou na Baía o revólver 38 que 
portava na noite da chacina. 
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acusados da Chacina da Candelária nos últimos sete dias. Primeiro

da-feira, o PM recebeu das mãos
de sua advogada, Sandra Bossio,
a íntegra do depoimento de Cu

nha. Durante seu depoimento, no
tribunal, Emmanuel confessou e
deu uma versão exatamente igual
à de seu companheiro de farda.
Ontem, dois dias depois da conde-
nação de Emanuel, Marcos Al
cântara resolveu pôr fim ao seu
"drama de consciência". 

Todas as confissões inocentam
o tenente Marcelo Ferreira Côr
tes, único oficial acusado, e ainda
o soldado Cláudio Luiz dos San
tos e o serralheiro Jurandir Go

mes de França. Côrtes, Cláudio e
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foi o PM Nélson Oliveira dos
Santos Cunha, que na quinta-fei
ra da semana passada resolveu
confessar sua participação no as
sassinato de oito menores de rua e
ferimentos em outros seis, em 23
de julho de 1993. Em seu depoi
mento, Cunha deu uma nova ver
são para o massacre e incrimimou
outros três colegas de farda: Mar
cos Vinicius Borges Emanuel,
Marcos Aurélio Alcântara e
Maurício da Conceição, o Sexta
feira 13, morto há dois anos.

Depois foi a vez do soldado
Emanuel. No fim de semana que
antecedeu o julgamento na segun-

Jurandir, no entanto, foram reco
nhecidos pelos menores sobrevi
ventes da chacina. O Ministério
Público, algumas testemunhas e
policiais acreditam que Qáudio
Luiz foi identificado por ser pare
cido com Sextafeira 13.

Na versão apresentada pelos
três PMs que confessaram a auto
ria da chacina, que difere da con
tada pelos garotos, apenas o Che
vette bege de Sextafeira 13, teria
sido usado no crime. Já as teste
munhas garantem que dois carros
estiveram na Candelária: além do
Chevette, haveria um táxi de onde
desceram outros matadores.
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Garota diz que assassinos 

usaram dois carros 
MARCELO AHMED • Mais uma sobrevivente da chacina da Candelária confinnou ontem �9 JORNAL DO BRASIL que os '3Ssassinos usaram dois carros para cometer o crime. B., 20 anos, uma da� lideres do grupo que dormia na Práça Pio X na madrugada de 23 de ju(no de 1993, contou, detalhadamente, a tragédia. B. reiterou que utn Chevette bege e um táxi estavam estacionados próximos aos garotos e que dos dois carros sairam os homens que mataram oito meninos e feriram outros cinco. 'B. disse que, quinze minutos antes da chacina, um Opala do 5° Batalhão da Polícia Militar (Harmonia), com dois policiais, passou le,ntamente pela Candelária, deu marcha-à-ré e arrancou em direção 
ã Praça 15. "Parecia que eles estavam fazendo uma limpeza no local, pois estava tudo vazio. Foi uma coisa muito estranha. Ficou todo mundo atento. Eu, que estava acostumada a dormir embaixo da marquise, fui para a escada em frente àigreja e o Come-Gato (menor que liderava o grupo e também foi assassinado) mandou todos se espalharem", lembrou. "Não cheguei a ver o Chevette nem o táxi chegarem. O M. (outro menor) veio e disse: 'Esses caras vão matar todo mundo'. Eu pensei que era viagem dele, pois tinha cheirado cola de manhã. Mas, daqui a pouco, pôu (imitando barulho de tiro)", contou a sobrevivente, que disse ainda ter visto um homem encapuzado vindo por trás da banca de jornal. ''Ele pegou os moleques da banca que tentaram correr." 

Paralisia - B. disse que teve certeza de que iria morrer. "Eu não conseguia correr. Deu uma paralisia nas minhas pernas. Depois, vi o 
Caolhinho dar uma estrela (um espécie de salto mortal com o apoio das mãos) e cambalear na minha frente. Eu disse: 'Càolhinho, vem cá!' Quando ele se dirigia para o meu lado, veio mais um tiro nas suas costas e ele caiu", contou C. Para ela, o tiro que matou Caolhi
nho foi disparado por um dos ocuP.antes do táxi. "Quando Caolltinholevou o tiro, o Chevette já estava P.artindo. O homem que atirou nele 

só podia estar no outro carro'\ explicou. Segundo B., o Chevette saiu no sentido da Praça 15, enquanto o táxi seguiu pela Avenida Presidente Vargas. B. disse que não é capaz de identificar os assassinos, nem sabe bra com exatidão do momento em que o atirador teria entrado no táxi, mas lembra um detalhe que não foi mencionado à Justiça: enquanto permaneceu estacionado junto ao can
teiro da Praça Pio X, o táxi manteve o pisca-alerta funcionando. Atualmente, B. e seu filho de 2 anos moram em um cômodo com vários adultos e crianças. Seu sonho é fazer um " clipe sobre a vida das mães de rua para exibir num telão na Praia de Copacabana''. 

Relato - O depoimento de B. é semelhante ao relato que J.L.CJ.,de 14 anos, fez, na madrugada de terça-feira, à repórter do SBT, Mônica Teixeira. J.L. assistiu a matança dos menores em cima de uma banca de jornal e avisou em seguida a artista plástica Yvonne Bezerra de Mello. Depois da entrevista, mostrada na quinta-feira no SBT

Repórter, o menino foi levado para o Centro de Atendimento à Infância Casa Castorina Faria Lima, em Padre Miguel, de onde fugiu no dia seguinte, temendo ser localizado, conforme contou aos outros meninos que vivem no abrigo. Na entrevista ao SBT Repórter,J.L. contou uma versão parecida com a de outros meninos de rua que prestaram depoimento no inquérito que apura a chacina. Segundo J.L., os assassinos chegaram em dois Chevettes. No primeiro estavam três h9mens que ele diz ser capaz de reconhecer e cujas fotografias já viu publicadas nos jornais. J.L. contou ter sido atingido por dois tiros e que as balas ainda estão alojadas em seu braço esquerdo e na barriga. Para Yvonne Bezerra de Mello e a advogada Cristina Leonardo, testemunhas de acusação no processo da Candelária, o depoimento dos menores não está sendo levado em consideração pela promotoria, que admite apenas a versão dos policiais Nelson Cunha e Marcos Emanuel, que já confessaram suas participações na chacina. 
• Colaborou Marcelo Moreira 
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1 Promotor declara
guerra à ONG 

• Entidade deveria
ter levado meninos
para testemunhar
CARLOS NOBRE-

º promotor José Muiiíos Piõei
ro Filho, do 'l' Tribunal do 

Júri, culpou o Centro Brasileiro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente pela ausência de cinoo 
meninos de rua no julgamento do 
PM Marcos Vinícius Emanuel, um 
dos oito acusados de participar da 
chacina Candelária. Os meninos f o
ram arrolados como testemunhas 
pelo Ministério Públioo e caberia à 
entidade apresentá-los em plenário, 
garantiu o promotor. 

Pifieiro garantiu que alertou a 
advogada Cristina Leonardo, diri
gente do Centro Brasileiro de Direi
tos da Criança, para que providen
ciasse a ida dos menores ao julga
mento. Beth, uma das sobreviventes 

da chacina, visitou os promotores 
há três meses. "Na ocasião, eu disse 
que ela seria ouvida durante o julga
mento", frisou o promotor. Piõeiro 
revelou que tem um documento as
sinado por Cristina qual ela se com
promete a levar as testemunhas ao 

julgamento. ra ser interrogados Rogerinho e 
O depoimento dos Beth. O casal contaria detalhes da 

menores é fundamen- ação dos assassinos na madrugada 
tal, pois choca-se com de 23 de julho de 19')3. A advogada 
a versão da chacina Cristina Leonardo foi procurada 
relatada pelo soldado ontem pelo JORNAL DO BRASIL 
PM Nélson Oliveira para dar sua versão do episódio, 
dos Santos Cunha, mas não foi localiz.ada. 
foragido que se entre- No lugar do depoimento ao vivo 
gou à Justiça dias an- das testemunhas da chacina, o Mi
tes do julgamento e nistério Públioo exibiu um vídeo que 
praticamente inoceo- mostrava os menores participando 
tou cinco acusados de de uma festa momentos antes da 
participarem da ma- chacina, e � cópia dás edições do 
tança. Jornal Nacional, da TV Globo, de 

Testemunhas 23 e 24 de julho de 1993 sobre a 
- Os meninos cita- . chacina.
dos como testemu- Como depoimento forte contra 
nhas são Micbel ( que os policiais ficaram apenas os do 
reconheceu o serra- coronel Walmir Alves Brum e de 

llieiro Jurandir), Marcelinho (reco- Wagner dos Santos. O coronel 
nheceu Jurandir) e Sérgio (reconhe- Brwn, no entanto, endossou a ver
ceu Qãudio Luiz. Wagner dos San- são do PM Cunha quando disse que 
tos, a principal testemunha e que seus oolegas Mmro Aurélio Dias 
hoje mora na Suíça, reconheceu o Alcântara, Maurício Conceição Fi-
tenente Côrtes e o soldado Ema- lho, o Sexta{eira 13 Gá falecido) 
nuel. Também foram arrolados pa- dispararam contra os meninos. 
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Acusação quer adiar julgan1ento 
• Três dos réus da chacina da 1 

Candelária podem ficar em
liberdade, se pedido for aceito

Os responsáveis pela acusa
ção no processo que investiga a 
chacina da Candelária estudam 
a possibilidade de pedir o adja
mento do julgamento dos PMs 
Marcelo Côrtes e Cláudio Luís 
dos Santos e do serralheiro Ju- O JULGAMENm
randir Gomes. marcado para o 
próximo dia 27. O pedido deve ser feito na quarta-fei
ra. quando o juiz José Geraldo Antônio, do 2º Tribu
nal de Júri, estiver retornando de licença. Se for 
confinnado, porém. o adiamento pode permitir que 
os três réus aguardem o julgamento em liberdade. 

A assistente de acusação, Cristina Leonardo, acre
dita que, devido às confissões dos PMs Nélson Cu
nha, Marcos Vinicius Emanuel e Marcos Aurélio 
Alcântara, na última semana. fatos novos surgiram 
oo processo, e merecem ser investigados antes do 
julgamento. O pedido depende apenas de um entendi
mento entre Cristina e o titular da acusação. Fernan
do Fragoso, que passou o fim de semana incomunicá
vel. 

"A avaliação dos fatos novos deve ser feita com 
maturidade e prudência'', diz Cristina. Ela acredita 
que os advogados da defesa devem pedir. na mesma 
ocasião, que os três réus aguardem o julgamento em 
liberdade. ''Tecnicamente, acho que eles devem per
manecer presos. mas o juiz é uma pessoa consciente. e 
é ele quem vai tomar a decisão··, afirma. 

Preventiva-Já o advogado do tenente Marce-
1o Côrtes, Eckel de Souza, está certo que a prisão 
preventiva de seu cliente será suspensa esta semana, 
independentemente do adiamento. '' Ao aceitar como 
verdade a confissão de Marcos Emanuel, o Mitústé
do Público inocentou os três acusados que não são 

r êitados na confissão". disse Eckel. O pedido de liber
·aade de Côrtes. J urandir e Cláudio Luís já foi apre
sentado por seus advogados, que aguardam o retomo

• ao juiz para conhecer sua decisão.
A nova data do julgamento não será sugerida pela

acusação, mas Cristina aconselha que se dê tempo
suficiente para que o delegado Jorge Serra. da Divi
, são de Defesa da Vida (DDV), faça investigações com
base no depoimento dos três réus confessos.

Hoje, mais novidades podem surgir durante a
acareação emre o serralheiro Jurandír - que nega
seu envolvimento na chacina - e os ex-PMs Sérgio
Cerqueira Borges e Hélio Vilário Guedes- acusados
da chacina de Vigário Geral. Eles teriam ouvido de
Jurandir uma confissão, enquanto os três estiveram
presos na DDV, em 1993.

Tiroteio do tráfico 

assusta a Zona Sul 
O medo das balas perdidas vol

tou a tomar conta das noites dos 
moradores na Zona Sul. Em menos 
de uma semana, houve dois tiro
teios - nos morros do Cantagalo, 
em Ipanema, e do Pavào/Pavãozi
nho, em Copacabana. No último 
deles, ontem de madrugada, mora
dores das ruas junto ao Cantagalo 
foram despertados com o barulho 
das balas disparadas, no alto do 
morro, por traficantes de drogas. 

Embora os bandidos tenham 
usado armas pesadas, a policia não 
chegou a realizar uma operação no 
morro, porque o tiroteio na madru
gada de ontem durou apenas 10 
minutos. A troca de tiros foi entre 
os traficantes do Cantagalo e. um 
bando do Morro da Mineira, no 
Catumbi. A quadrilha da Mineira 
já havia tentado invadir o morro na 
madrugada de sexta-feira passada. 

"O tiroteio de hoje ( ontem) até 
ue foi fraco, durou só uns lO mi-

nulos. Mas o da madrugada de sex
ta-feira levou mais de duas horas. 
Até barulho de granada eu ouvi", 
conta C., de 27 anos, moradora da 
Rua Barão da Torre, de frente para 
o Morro do Cantagalo. O coronel
Jorge Lindolfo. comandante do 19
Batalhão de Polícia Militar (Copa
cabana), afirma que não há moti
vos de preocupação para os mora
dores de Copacabana e Ipanema.
Ele garante que não existe nenhu
ma guerra de traficantes nos mor
ros da Zona Sul.

"O pessoal da vizinhança pode 
ficar tranqüilo. Desde quinta-feira, 
e�tan'los vasculhando o €antagalo e 
o Pavão/Pavàozinho, durante o
dia, e f azen.do operações de asfixia
(blitz). nos principais acessos dos
morros, à noite, e não encontramos
qualquer indício de que esteja ha
vendo confrontos armados", asse-
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SEXTA-FEJRA, 3 DE MAlO DE 1996 

Cidade 
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versao que a
• Sobreviventes da chacina contestam depoimento de réus confessos e garantem que havia um segundo carro no local do crime

Justiça esqueceu 

, 

MARCELO AFilvfED* 

A versão de 
que os assassi
nos da Cande
lária uLiliza
vam apenas  
um carro para 
cometer a cha- O JULGAMENTOcina - apre-
sentada pelos réus confessos Mar
cos Vinicius Borges Emanuel e Nél
son Cunha e assimilidada como 
verdade pelo Ministério Público -
não está sendo aceita por quem 
mais se envolveu no episódio: os 
próprios sobreviventes. Meninos de 
rua que testemunharam a chacina, 
ouvidos pelo JORNAL DO BRA

SIL. confmnam a existência de um 
Chevette bege e um táxi, cujos ocu
pantes teriam alvejado o grupo de 
menores que dormia em frente à 
Candelária na madrugada de 23 de 
julho de 1993. 

A contradição sobre o número 
de carros não é a única existente no 
processo: a testemunha-chave Wag
ner dos Santos já apontara o tenen
te Marcelo Côrtes e o soldado Car
los Liaffa como participantes do 
crime, contradizendo depoimento 
de Emanuel e Cunha de que eles 
praticaram a chacina junto com o 
soldado Marco Aurélio Alcântara e 
o ex-PM Mauricio da Conceição, o
Sexta-Feira 13, morto há dois
anos.

Dúvida - A artista plástica 

Yvonne Bezerra de Mello. que tra
balha com menores de rua e acom
panha o processo, possuí bilhetes
de testemunhas confirmando essas
informações: "O Cunha, que não
foi recônhecido por Wagner. sô po
deria estar no o.utro carró. Qual o
depoimento que tem mais peso: o
do assassino ou o do Wagner?".

Uma das testemunhas que disse

ter visto a chacina lembra com de
talhes do momento em que o Che
vette chegou na Candelária no mes
mo momento do táxi, também um 
Chevette. Segundo ela, o carro bege 
estacionou próximo a urna banca 
de jornal. Um dos ocupantes abriu 
o capô, enquanto um homem negro
saiu para urinar. Os outros Leriam
sacado as armas e atirado nos garo
tos. Do táxi, saltaram dois ou três
homens que alvejaram quem tenta
va fugir.

Dois carros - Um dos bilhe
tes em posse de Yvonne Bezerra de 
Mello dá uma versão parecida: 
·• ... É, tia. Chegaram dois carros.
Um bege e um tipo táxi. Eles para
ram e demoraram um pouco para 
descer. Aí desceram de um quatro 
homens. Do outro, dois. Nós está
vamos olhando, cabreiros, esperan
do o que eles iam fazer. .. ". 

Além de todos esses depoimen
tos, surgiu nos últimos dias uma 
testemunha ainda não ouvida pela 
Justiça. J.L.C.J .• 13 ou 14 anos. 
confirmou em entrevista ao SBT a 
existência de dois Chevettes no cri
me, só alterando a cor de um dos 
veículos: "Os carros chegaram um 
pela frente e outro por trás da ban
ca de jornal. O pessoal do Chevette 
branco chegou atirando. Os poli
ciais também atiraram em quem 
estava em cima da banca", revelou. 

Detalhes - Pela riqueza de 
detalhes no depoimento dos meni
nos, os advogados que trabalham 
na assistência de acusação acredi
tam que eles não tenham se engana
do nas descrições. Um único ponto 
difere dos reconhecimentos feitos 
-an�nonnente: segundo ,os advoga
dos e a ptópria policia, o soldado 
Cláudio Luiz dos Santos -'apon
tado inicialmente por uma das les
tem unhas como o homem que des
ceu do Chevette e atirou no grupo 

- foi confundido com Se�Yla-Fe11·a
13, pois os dois eram muito pareci
dos. Existe hoje uma unanimidade
em se afinnar que Ciàudio Luiz,
preso há quase três anos, é inocen
te.

Segundo depoimento de Wag
ner. ele. Paulo José da Silva e Gam

hazinho foram capturados na Rua 
Dom Gerardo pelos ocupantes dQ 
Chevette. Wagner reconheceu Liaf• 
fa como o homem que atirou em 
sua cabeça, enquanto o tenente 
Côrtes e o soldado Emanuel esta
vam na parte da frente do carro. De 
acordo com Wagner, o motorista 
sena um homem negro, mas a teste
munha em momento algum reco
nheceu Sexta-feira 13. 

Já o sefl'alheiro Jurandir Gomes 
de França, um dos quatro primei
ros presos. foi reconhecido por dois 
meninos como o homem que ocu
pava o táxi. Cristina Leonardo, do 
Centro Brasileiro de Defesa dos Di
reitos. da Criança, Yvonne Bezerra 
e o advogado Fernando Fragoso, 
que trabalha como assistente de 
acusação, levantaram a hipótese de 
Marco Aurélio Alcântara e Nélson 
Cunha estarem junto a Jurandir. 
"Onde estavam o Cunha e o Alcân
tara, já que o Wagner não os reco
nheceu? No segundo cano'\ argu
menta Yvonne. 

Pelo menos sete meninos presta
ram depoimento na Justiça contan
do essas versões. O advogado Fer
nando Fragoso teme que a conduta 
do Ministério Público em aceitar as 
versões dos assassinos conf essos, 
coloque na mesma situação os ou
tros três réus do processo. "O te
n�nte Cõrtes, pQr exempiô é reco
nhecido pot Wagner oo Aterro e
p0r dois· meniüôs na Candelária". 
afinna o advogado. 
• Colaboraram Roberto Baschera. de São Pau
to, e Olga de Meffo 
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· ; Começa o tiroteio contra meninos }! 
'.' que donnem sob a marquise de um ;m 
· prédo. Um grupo fo9,0 para a praça jff
:, e é perseguido. Alguns meninos .,-.: . morrem na p,;aça. No total, ·�.
· ITIQrr.e'Ml em frerte à Candelária

seis meninos e cihoo
ficaram feridos.

t Um táxi estaciona junto ao meio-fio
fü da praça. Nele, segundo 
t testemunhas, estariam Nelson 
W. CUnha, Marcos Aurêlio Alcântara e
t Jurandir Gomes de França 
·!% 
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A cena foi assistida por crianças que estavam perto da escadaria da ,·,, 
Igreja da Candelária. A versão delas difere rad1calmente da contada pelos 
assa$$nos copfessos �arcos Emanuel e Nelson Cunh�, que vem sendo 
aceita pela Proo,otoria Eles dízem q�e só º. Chevet� Jot usado n� 
chacina é que, além dos,dois

1 
só part,cfparam Mauncio da Conce,çao 

e Marco Aurélto Alcântara. 
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"Não existem mais motivos para o 
Jurandir continuar preso'' 

João de Deus, advogado c:llo 

serralhelro Jurandlr Gomes França. 

CIDADE 

O JULGAMENTO 

Os ministros do STF não têm dúvidas de 

que as penas menores de 20 anos, impostas 

ao réu confesso da chacina, têm validade 

• 

SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1996 

Acusados continuam presos 
• Pedidos de revogação das prisões feitos por advogados serão julgados pelo juiz José Geraldo Antonio na próxima quarta-feira

O tenente PM Marcelo Ferreira
Côrtes, o soldado Cláudio Luiz An
drade dos Santos e o serralheiro Ju
randir Gomes França, inocentados de 
participação na chacina da Candelária 
pelos réus conf essos Nélson dos San
tos Oliveira Cunha e Marcos Vinicius 
Borges Emanuel, continuarão presos 
pelo menos até semana que vem. Os 
advogados dos três réus entraram on
tem junto ao II Tribunal do Júri com 
pedido de revogação de suas prisões 
preventivas, mas a medida só será 
apreciada na quarta-feira, quando o 
juiz José Geraldo Antonio regressar 
ao Rio, após participar de uma reu
nião sobre as eleições municipais de 
outubro, que está sendo realizada no 
interior do estado. 

O Mini'stério Público e os advoga
dos de defesa decidiram esperar pelo 
retorno do juiz José Geraldo, após 
reunião no fim da tarde de ontem no 
II Tribunal do Júri. Pela lei, o juiz
substituto do II Tribunal do Júri, 
Cláudio Braga Dell'Orto, poderia 
apreciar o pedido enquanto o titular 
está ausente. Dell'Orto, porém, achou 
melhor que a revogação fosse analisa
da pelo titular, que conhece detalha

,.damente o processo. Ele - q_ue é titular 
da 27ª Vara Criminal - teria que 1er 
mais 1 O volumes, sem contar diversos 
�exos, para decidir se manteria ou 
não os acusados na prisão. 

Único - Os advogados Eckel de 
Souz.a (de Marcelo Cortes), João de 
Deus Sá (de Jurandir Gomes) e Fran
cjsco Fernandes Correia (de Cláudio 
Luiz Andrade) também decidiram não 
pedir mais o desmembramento do 
processo . Segundo Eckel, os promo
tores e advogados querem fazer um 
julgamento único em 27 de maio. 

Eckel argumenta em defesa do jul
gamento coajunto de Côrtes, Andrade 
e Gomes que os réus estão estressados 
com a lentidão do processo. Além dis
so, as confissões de Nélson Cunha e 
Marcos Vinicius Emanuel inocentam 
os três acusados, o que reforça a tese 
de que eles devem ir à júri juntos. Para 
o advogado, é também a confissão dos
outros acusados a razão mais forte
para que o julgamento não mude de
data,

Já o advogado João de Deus, que 
defende o serralheiro Jurandi,r Gomes 
, dá como certa a libertação de seu 
cliente. •(Não existe mais motivo para 
Jurandir estar preso", afianou . As

confissões de Cunha e Emanuel, se
gundo o advogado, devem livrar o 
serralheiro da cadeia. 

O mesmo entendimento tem o seu 
colega) Francisco Andrade, defensor 
do soldado PM. ''Não existe fato novo 
que impeça a saída de Cláudio Luiz da 
cadeia. Temos certeza que ele será ab
solvido pelo júri", acredita o 

Polêmica - A condenação a 309 
anos de prisão sofrida pelo soldado 
Emanuel pelo assassinato de oito me
nores de rua continua causando polê
mica entre os advogados. O PM irá a
novo julgamento, mas há dúvidas se as 
penas menores de 20 anos também 
poderão ser revistas. 

Para &kel, não faz sentido discuhr 
a progressão de regime em relação ao 
Emanuel porque ele cometeu eritne 
considerado hediondo e por isso não 
recebe benefícios da Lei de Execuções 
Penais. O advogado, acredita que, se 
houver recurso ao Superior Tribunal 
de Justiça, este será a decisão do STJ. 

Os PMs Carlos Jorge Liaff a, New
ton de Oliveira (o Xuxa) Marco Auré
lio Dias Alcântara e Nélson de Olivei
ra Santos Cunha estão presos no Bata
lhão de Choque. A prisão temporária 
expira em 12 de maio. Os nomes de 
outros PMs surgiram após Wagner 
dos Santos, sobrevivente e principal 
testemunha da chacina, ter reconheci
do três deles em 26 de outubro de 
1996. Anteontem, Wagner voltou a 
reconhecer na Polícia Civil, o soldado 
Liaffa. 

A advogada Darci Burlandi. que 
defende Liaffa, disse que o testemunho 
do sobrevivente da chacina na policia 
não é válido porque Wagner viu as 
fotos dos soldados que ficaram na fila 
de reconhecimento momentos antes 
iniciar o processo . A defensora afir
mou que vai esperar o desdobramento 
das investigações _para pedir a revoga
ção da prisão de seu cliente. 

Condenado 
-

nao tem direito a benefícios 
LUIZ ORLANDO CARNEIRO 

BRASiLIA - A jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal é clara: o conde
nado por tempo superior a 30 anos não 
tem direito ao livramento condicional. nem 
à progressão dos regimes de cumprimento 
da pena, nem aos demais beneficios. Tal 
entendimento foi reafirmado em habeas
corpus, cujo acórdão é de 17 de junho de 
1993, em processo que teve como relator o 
ministro Carlos Velloso, que se baseou em 
antiga ementa, segundo a qual o limite de 
30 anos (artigo 75 do Código Penal) "diz 
respeito ao tempo de duração da pena 
privativa da liberdade, não podendo servir 

como parâmetro para outros benefícios le
gais pertinentes à execução". 

Mesmo que o STF não tivesse já firma
do e reafirmado tal entendimento, o PM

Marcos Vrnicius Borges Emanuel morreria 
na prisão, pois o livramento condicional 
exige o cumprimento de mais da metade da 
pena (no caso dele, 154,5 anos). No caso 
do parágrafo 1° do artigo 121 (casos de 
diminuição da pena de um sexto a um 
terço, quando o crime é praticado sob o 
domínio de violehta emoção), o PM Ema
nuel teria de ficar na cadeia 51,5 ou 103 
anos. Mas as hipóteses não devem ser leva
das em conta, tendo em vista a jurispru
dência citada. 

No voto vencedor que proferiu no jul-

gamento de 1993, o ministro Carlos Yello
so escreveu: "O limite do efetivo encarce
ramento, estabelecido no artigo 75 do Có
digo Penal, não constitui parâmetro para a 
concessão de benefícios da execução, como 
o livramento condicional ou o regime se
mi-aberto". E mais: "Admitir-se o contrá
rio, seria utilizar a lei penal como estímulo
à multiplicidade delitiva, desde que assegu
rava uma vantagem ao criminoso conde
nado a 150 ou mais anos de reclusão, de
obter livramento condicional ou progres
são, no mesmo tempo de um condenado
somente a uma pena ou mais, sem ultra
passar os 30 anos de reclusão''.

Restrição - Na mesma sessão - em 
que foi voto vencido o ministro Marco 

Aurelio - o IDlilistro Moreira Alvt:S assim 
votou: "Continuo convencido de que o 
nosso Código Penal, mesmo na nova reda
ção, não quis que a ftxação, por meio dessa 
unificação, dos 30 anos, sirva para, com 
base nela, se concederem benefícios. A res
trição aos 30 anos se aplica à carcera-
gem". 

Os ministros do STF também não pare
cem ter dúvida de que as penas menores de 
20 anos, impostas pelo júri de terça-feira 
última, têm validade, independentemente 
das penas superiores a 20 anos que serão 
ou não confirmadas no próximo júri (com 
outros jurados), de acordo com o que pre
vê o artigo 607 do Código de Processo 
Penal ("Protesto por novo júri"). 

Delegado pedirá prorrogação da prisão de açusados 
João Cer uelra -1.5.96 

O diretor da Divisão de Defesa da Vida, 
delegado Jorge Serra, disse ontem que no 
próximo dia 1 1 pedirá a prorrogação da 
prisão temporária dos acusados de partici
pação na chacina da Candelária, ocorrida 
no dia 23 de julho de 1993. O delegado 
observou, porém, <:JUe a solicitação pode 
não atingir os quatro acusados: "Somente 
após ler o inquérito poderei avaliar se há a 
necessidade de manter os quatro presos", 
disse o delegado. 

Somente na última segunda-feira Jorge 
Serra teve acesso ao inquérito que apura o 
envolvimento dos presos Nilton. Oliveira, 
Marcos Aurélio Alcântara, Carlos Jorge 
Liaffa, Nelson Cunha na chacina da Can
delária. O inquérito estava em poder do 
Ministério Público que só o devolveu na 
véspera do julgamento. O delegado aguar
da ainda o exame de balística a ser realiza
do no revólver calibre 38 encontrado na 
casa do acusado Nelson Cqnha - que con
fessou sua participação na chacina. O re
vólver foi encaminhado há uma semana ao 
Instituto de Criminalística Ctrlos Éboli, 
que ainda não divulgou o resultado. 

O policial disse ainda que poderá fazer 
uma acareação entre J urandir Gomes de 
França e o ex-.PM Sérgio Borges, que reve
lou em depoimento, no fim do ano passa
do, ter ouvido do preso a sua confissão de 
envolvimento na chacina. Sérgio Borges é 
cliente da advogada Sandra Bóssio (a mes· 
ma que assiste Marcos Emanuel, condena
do a 309 anos de prisão) no processo em 
que tenta a sua reintegração à PM.

Segundo Sérgio Borges, Jurandir lhe 
confidenciou, durante o período em que 
estiveram presos, ter de fato se envolvido 
na chacina. Entretanto, nenhum dos ou
tros policiais que confessaram a participa
ção (Emanuel e Nelson Cunha) acusaram 
Jurandir de envolvimento. 

E\'angelismo - Sobre a reconstitui
ção do crime solicitada pelo Ministério 
Público, o delegado Jorge Serra disse que 
pretende primeiramente estudar todas as' 

O reconhecimento que Wagner dos Santos fez do soldado P M Jorge Liajfa é tido como fundamental para o processo em 

versões que constam no inquérito. Para a

assitência da acusação, a mecânica do cr i 
me que mais se  aproxima dos depoimentos 
prestados pelos sobreviventes da chacina 
foi o de Nelson Cunha. O policial, que 
disse ter confessado porque converteu-se 
ao evangelismo, não foi reconhecido pela 
testemunha Wagner dos Santos como um 
dos responsáveis pela morte dos dois meni
nos no Aterro do Flamengo - Paulo José 
da  Silva e Gambazínho, ambos de 16
anos. 

Anteontem, a advogada e coordenado
ra do Centro Brasileiro de Defesa dos Di
reitos da Criança e do Adolescente, Cristi-

na Leonardo, defendeu a fusão das duas 
investigações paralelas sobre o caso da 
chacina da Candelária. Além da apuração 
da participação dos quatro PMs presos por 
força de uma prisão temporária decretada 
pelo juiz, há outra investigaçõe conduzida 
pelo Ministério Público, sobre o processo 
que vai a julgamento em 24 dias. 

Para a advogada, a divisão do processo 
de investigação pode beneficiar a defesa: 
··Wagner dos Santos veio da Suíça para
reconhecer os novos acusados. Ele reco
nheceu o Liaffa e isso é muito importante
para o processo que estâ em curso", ava-
liou. r"' 

A mulher do policial Liaffa, que pediu 
para não ser identificada, disse ontem que 
a acusação contra seu marido está prejudi
cando muito a vida da familia: ''Nossa 
filha pergunta por ele todos os dias. Não 
sei mais o que dizer", revelou. Afastado da 
policia por licença médica, Liaffa chegou a 
ser motorista de táxi nos últimos meses. 
Para a mulher, Liaffa demonstrou não ter 
medo de ser condenado pelo crime porque 
no dia do reconhecimento, há três dias, 
não quis esconder o rosto ao -passar pelo 
batalhão de jornalistas: "Não devo nada e 
por i� não temo'', revelou. 
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"O pessoal do Chevette branco chegou 
atirando. Os policiais também atiraram em 

quem estava em cima da banca" 

"O Careca ( um dos meninos assassinados) 
gritava que não queria morrer" 

J.L, menor sobrevivente da chacina C., menor sobrevivente da chacina 

� 
........ . . 

O JULGAMENTO 

osso reviventes, declarou que os assassinos vieram em dois carros e chegaram atirando no grupo 

Depois da entrevista, a fuga do abrigo 
1 Na madrugada de terça-feira, 
' enquanto Marcos Vinícius Ema

nuel era julgado por sua participa
ção na chacina da Candelária, uma 
equipe do SBT Repórter-a repór
ter Mônica Teixeira, o cinegrafista 
Carlos Rezende, o iluminador 
Magno Alan e o diretor Nélson 
Perez - percorreu subúrbios cario
cas, à procura de meninos de rua 
"!UC contas'Ser.Q suas histórias de vi-

da. "Era uma reportagem genérica, 
que citava o caso da Candelária 
para falar sobre a realidade dos 
meninos de rua", explica Mônica. 

Mas o massacre chegou aos jor
nalistas na figura de J., J 3 anos, o 
sobrevivente da chacina que telefo
nou para a artista plástica Yvonne 
Bezerra de Mello, pedindo ajuda na 
madrugada de 23 de julho de 1993. 

"Estávamos perto do Viaduto 

de Madureira, conversando com al
guns meninos, que não se mostra
vam muito receptivos, e nem que
riam contar suas histórias, quando 
um policial do 9° Batalhão da PM

(Rocha Miranda) nos abordou, pe
dindo ajuda para encaminhar J.L. a 
um abrigo. Por algum motivo, o 
menino foi até uma cabine da PM,
dizendo que não queria dormir na 
rua. Ele estava com frio. muito 

amedrontado e nervoso", contou 
Mônica. 

Depois da entrevista, os jornalis
tas foram com policiais e J.L. à 29ª 

DP (Madureira). Da delegacia, eles 
acompanharam J.L. até o Centro 
de Atendimento à Infância Casa 
Castorina Faria Lima, em Padre 
Miguel, onde o menino já estivera 
abrigado uma vei. Na quarta-feira, 
J.L. fugiu do Centro_

AS •VERSÕES 

Duas balas no corpo 
SÃO PAULO - Na entrevista à 

repórter Mônica Teixeira, do 
SBT, J.L.C.J., de 13 ou 14 anos, 
disse que na madrugada de 23 de 
julho de 1993, viu, de cima de 
uma banca de jornal, o assassina
to dos oito meninos de rua na 
Candelária. J.L. afirmou que os 
assassinos chegaram em dois Che
vettes. No primeiro carro estavam 
três homens que diz ser capaz de 
reconhecer. Contou também que 
já viu fotografias dos assassinos 
publicadas em jornais. 

"Um carro chegou pela frente 
e outro por trás da banca de jor
nal. O pessoal do Chevette branco 
chegou atirando. Os policiais 
também atiraram em quem estava 
em cima da banca", disse o me
nor. Além dele, estavam sobre a 

. banca mais três menores. J.L. foi 
atingido por dois tiros. As balas 

ainda estão alojadas em seu braço 
esquerdo e na barriga. 

Assim que os assassinos foram· 
embora, J.L. telefonou para a �r-.: 
tista plástica Yvonne Bezerra de 
Mello. "Dona Yvonne levava co
mida para a gente no Méier. Eu 
liguei para a casa, dela e falei da 
matança. Ela foi até lá, levou os 
outros, mas me deixou caído. Fui 
para o hospital numa ambulân
cia", sustenta o menor. 

Descalço, vestindo bermuda e 
uma blusa de lã listrada, J.L. deu
a entrevista sobre a chacina den
tro de uma cabine da PM, em 
Madureira. Ele contou que co
nheceu e trabalhou nas ruas com 
Wagner dos Santos. Disse ainda 
que sua mãe morreu num desaba
mento e que tem uma irmã mais 
velha, que também vive nas ruas. 

Terror na memória 
E., uma das sobreviventes da 

Candelária, lembra com detalhes 
tudo que aconteceu. Ela estava 
nas escadarias da igreja, quando 
viu um Cbevette bege e um táxi 
Chevette chegarem à Praça Pio X. 
Segundo ela, do primeiro carro 
saiu um homem negro que urinou 
numa das pilastras que sustentam 
a marquise. Outro abriu o capô, 
fingindo que o carro estava engui
çado. 

O táxi, de acordo com relato 
dessa testemunha, estacionou ao 
lado do canteiro central da Praça 
Pio X. Na hora do tiroteio, mui
tos meninos fugiram em direção 
ao táxi e foram alvejados. Um dos 
meninos, conhecido como Cao
lho, recebeu um tiro nas costas e 
caiu em frente à Candelária. 

- .

O Shopping do Rio. 

Há alguns dias, essa menor-· 
afirmou que o táxi que apareçe
em uma das fotos da chacina, re
publicada numa revista, tem as 
características do carro utiliz.ado 
pelos criminosos. E.ssa detalhe, se
gundo pessoas ligadas aos· meno
res, indica que o segundo carro · 
continua na lembrança dos sobre
viventes da Candelária. 

Um outro menor lembra o ter�·

ror da noite do crime. "O Careça� 
(um dos dos meninos) gritava:-.

'Não quero morrer, quero minh\ 
mãe'. O Careca e o Pimpolho ain
da respiravam, mas o Careçq 
morreu e o.Pimpolho fi'côu vivo", 
lembra C. que, na noite do crime, 
também disse ter visto dois carros 
de onde saltaram seis homens. 



20 
JORNAL DO BRASIL

CIDADE 
2._ Edição O QUARTA-FEIRA, 1° DE MAIO DE 1996

.---·----------------------,:-,.-----:---:---------------------------------------------

"Eu faria o mesmo. E mais emblemático ter 
uma pena astronómica do que diminuí-la para 

não haver um novo julgamento" 
Evarfato de Moract• FIiho, crlmlnalleta 

O JULGAMEN10 

"O juiz quis dar uma satisfação à sociedade, 
mas foi um erro. O que importa é a certeza 
de que uma pena bem dosada será cumprida" 
Dalmo de Abreu Dallarl, Jurlata 

Pena gera controvérsia 
• Alguns advogados elogiam aspecto simbólico da sentença, enquanto outros preferiam que não houvesse um novo julgamento

A pena de 309 anos fixada pelo 
juiz José Geraldo Antonio para 
Marcos Vinicius Emanuel, matador 
confesso de meninos de rua na 
Candelária, dividiu as opiniões de 
advogados acostumados a lidar 
com julgamentos em tribunais do 
júri. De um lado, há quem acredite 
que o jmz favoreceu o réu, ao per
mitir que um novo julgamento fos
se marcado logo que a sentença foi 
proferida. Outros destacaram o as
pecto simbólico do gesto de José 
Geraldo e não acreditam que um 
novo julgamento possa beneficiar 
Emanuel. 

O jurista Dalmo de Abreu Dal
lari acredita que anulação imediata 
do julgamento é um equívoco da 
Justiça. "Se a pena é longa demais, 
então caberia um recurso para dis-

Vigília em 
São Francisco 

Um grupo de cerca de 200 ame
ricanos e brasileiros acendeu velas, 
na noite de segunda-feira, na prin
cipal praça de São Francisco, a 
Union Square, em homenagem aos_ 
,oito meninos de rua mortos na 
Candelária. A vigília pedia também 
um julgamento imparcial dos poli
ciais que mataram as crianças em 
1993. Na mesma hora da manif es
tação nos Estados Unidos, vígilas 
em Barcelona (Espanha), Lisboa 
(Portugal) e Toronto (Canadá) fo
ram realizadas, marcando uma 
ação conjunta de organizações não 
govemametais ligadas às crianças. 

"Temos de ficar atentos para 
que não matem mais crianças", dis
se Keneth Jaff e, presidente do Bra
zil Project of the International 
Cbíld Resource lnstiluce, uma 
ONG que tem atividades no Brasil 
e organizou a vigília em São Fran
cisco. Michael Sbellenberger, um 
antropólogo americano que já este
ve diversas vezes no Brasil, fez um 
apaixonado discurso na manifesta
ção, dizendo que as mortes decrian
ças são resultado de uma profunda 
desigualdade social no país. "As 
crianças morreram porque eram 
pobres", disse. 

Jornal - Na edição do último 
domingo, o principal jornal da ci
dade, o San Francisco Chronicle,
publicou uma grande reportagem 
sobre o julgamento dos policiais, 
dando uma nova matéria ontem so-
bre o primeiro dia de depoimentos. 

A professora Liene Zekrimen 
soube da vigília, ao escutar um pro
grama de uma rádio local e decidiu 
ir. "Quero dar o meu apoio a essas 
crianças. Elas estão tentando se or
ganizar, enquanto nós, adultos, não 
fazemos nada", disse a professora, 
que estava acompanhada pelo ma
rido. 

O cônsul adjunto Tarcisio Costa 
esteve na vigília e informou a posi
ção do governo brasileiro sobre o 
caso. Explicou que o presidente 
Fernando Henrique Cardoso está 
seguindo com interesse o julgamen
to e que um amplo plano para asse
gurar os direitos humanos no país 
deverá ser anunciado em breve. A 
artista plástica Zoravia Bettiol, que 
levou um estandarte para a praça, 
com uma pintura sobre os meninos 
de rua, observava que o trabalho 
era de 1992 e a situação é a mesma 
até hoje. 

Portugal - Em Portugal, o 
julgamento dos "diabos do Brasil" 
pela chacina de oito meninos de rua 
sufocou ontem a detenção do "dia
bo da Tasmânia" que provocou 34
mortes na Austrália. Os 309 anos 
de condenação do primeiro PM jul
gado no Brasil foi acompanhado 
minuto a minuto pelas rádios e ga
nhou espaço nobre no noticiário da 
noite na televisão. 

O julgamento dos autores da 
chacina que comoveu o mundo vai 
ser debatido amanhã na Casa do 
Brasil numa mesa-redonda sobre 
Violência, que inclui também o 
massacre do Pará. A condenação 
provocou manifestos, entrevistas, 
comunicados e análises de organi
zações internacionais com base em 
Portugal, como as Nações Unidas. 
a Associação para a Defesa e Pro
moção dos Direitos do Cidadão, 
Civitas e a Federação Internacional 
da Defesa do Homem. 

cutir o tamanho da pena. não a 
anulação do julgamento. Ninguém 
discute o mérito da condenação, até 
porque o réu confessou o crime". 
diz. 

Inaplicável - Dallari criticou 
a atitude do júri. porque aplicou a 
inaplicável pena de 309 anos. "O 
juiz quis que sua sentença servisse 
de exemplo, pois o crime é hedion
do, injustificável e causou comoção 
nacional. Ele quis dar uma satisfa
ção à sociedade, mas isso é um erro. 
O que importa não é dar uma pena 
descomunal, mas ter a certeza de 
que uma pena bem dosada será 
cumprida. Se ele tivesse sido conde
nado a 30 anos, e houvesse a garan
tia de que a pena seria cumprida, a 
Justiça teria cumprido seu papel". 
afinna Dallari, que. contudo, afas-

ta a hipótese de o julgamento ter 
sido uma farsa. 

Já o professor de Direito Penal 
da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro Jorge Tavares acha que 
José Geraldo agiu corretamente. 
"Mesmo que cada crime fosse puni
do com menos de 20 anos, a soma 
das penas daria margem ao protes
to por um novo júri'', diz. 

Pressão - O criminalista Cló
vis Sahione, apesar de não conhecer 
o processo, acha que o juiz agiu
corretamente. "A anulação vai per
mitir um julgamento mais sereno. O
réu entrou no tribunal já condena
do. Não sei se são culpados ou
inocentes, mas o julgamento de ho
je me pareceu emocional e cercado
por lobbies. Sob pressão não se faz
justiça. Acredito que o novo julga-

' ' 

mento repita a pena", disse Sahio
ne. 

Na avaliação do advogado lves 
Gandra Martins, a anulação do jul
gamento terá pelo menos uma ser
ventia: abrir uma reflexão nos 
meios juádicos sobre alguns rigores 
do código penal. "A lei manda que 
as penas sejam acumuladas e o juiz
apenas cumpriu a lei, fazendo uma 
soma aritmética das penas. Na mi
nha opinião, a acumulação deveria 
ter um limite, por exemplo, de 40 
anos de prisão, para evitar esse tipo 
de situação", afirma. Gandra tam
bém não acredita que tenha havido 
vício no julgamento. "Não creio em 
nenhum tipo de armação, porque a 
situação do réu não melhorou nem 
um pouco após a anulação do jul
gamento. Ele continuará pr�o. à

. . w. � 

José Geraldo Antonio surpreendeu juízes e adl•ogados ao condenar Emanuel a 309 anos de detenção 

Presidente comemora o resultado 
BRASÍLIA - O presidente Fer

nando Henrique Cardoso de
monstrou satisfação ao saber da 
condenação do PM Marcos Viní
cius Borges Emanuel. "Ele (Fer
nando Henrique) destacou o bom 
caminho que o Brasil está toman
do: o caminho do combate à im
punidade", afirmou o o porta-voz 
da presidência. embaixador Sér
gio Amaral. O mirustro das Rela
ções Exteriores, Luiz Felipe Lam
preia. disse ontem que o julga
mento da chacina da Candelária 
mostra que a imagem do Brasil é a 
de um país "democrático, respon
sável e com um sistema judiciário 
efetivo''. «Essa é uma imagem do 
país consolidada lá fora. Nin
guém mais duvida do caráter de
mocrático do Brasil e de sua Justi
ça", disse o ministro. 

Também em Brasília, o gover
nador Marcello Alencar ficou eu
fórico ao ser infonnado da conde
nação do soldado PM Marcos 
Emannuel. "É urna ótima notícia 
para o Rio. Acho que o Ministé
rio Público foi bem competente, 
desmascarando uma manobra da 
defesa e fazendo lembrar que, se 
ele é o autor de uma morte, é
co-autor das demais", afirmou 
Marcello 

Marcello elogiou o trabalho do 
júri popular e disse esperar um 
"desdobramento iqual para os de
mais acusados". "Eu vi que o 
país, a sociedade, está reagindo. O 
júri não levou em conta apenas os 
aspectos sutis da Justiça. Levou 
em conta o fato em si mesmo. A 
agressividade dele perante a socie
dade e a corrigiu. Agora, quem de 
alguma maneira esteve lá, aper
tando ou não o gatilho, sabe que 
está sujeito às penas da lei", afir
mou Marcello. 
· Surpresa - Representantes
de ONGs de todo o mundo tam

bém reagiram com alegria e sur-
. presa diante da condenação. "É 
um grande passo para frente. A 
sentença abalou, pela primeira 
vez. o muro de impunidade que 
existe no Brasil", disse a represen
tante da Anistia Intemacional, a 
americana Alisson Sutton. lem
brando, no entanto, que o julga
mento da chacina da Candelária 
ainda não acabou. "Esse foi só o 
primeiro júri. A Anistia espera in
vestigações rigorosas para que 
novas respostas ao crime sejam 
dadas na Justiça'', disse Alisson. 

Mantendo o pé no chão, o di
retor para o Brasil da entidade 

americana Human Rights Watch, 
o advogado James Cavallaro,
também elogiou a decisão. "O
mais importante foi o juiz ter fri
sado que a gravidade do crime se
deve ao fato de que as vítimas
eram indefesas e que os assassinos
agiram com a clara finalidade de
exterminar crianças de rua", afir
mou. "Com esse exemplo, tenho
certeza que outros vão pensar
duas vezes antes de cometer crime
semelhante", completou.

O advogado americano, no en
tanto, disse não entender muito 
bem os mecanismos de redução de 
pena existentes na lei brasileira. 
"A sentença deve ser comemora
da, mas precisamos acompanhar 
o desemolar do processo para não
permitir que tudo se perca", disse
James. O advogado lembrou que
a maior pena já aplicada no mun
do ocorreu em São Paulo: três
policiais civis foram condenados a
540 anos de prisão, em 1993, por
terem enfiado 51 presos que ten
tann fugir dentro de uma cela
minúscula e jogado uma bomba
de gás. Deles, 18 morreram asfi
xia dos. "Eles tiveram direito a
novo julgamento e o delegado foi
absol\1do", recordou James.

espera de um novo júri, que discuti
rá, na verdade, o tamanho da pena. 
É muito pouco provável que ele 
seja absolvido", afirma Ives Gan
dra. 

Pena astronômica - Eva
risto de Moraes Filho acha que a 
Justiça cumpriu o seu papel. ''Se 
estivesse no lugar do juiz. faria a 
mesma coisa. E mais emblemático 
marcar esta pena astronômica do 
que usar o artificio de diminuir o 
período de detenção para não 
acontecer novo julgamento", afir
ma Evaristo, que achou "ousada" a 
dcisão do juiz. "O artificio da defe
sa não beneficia o réu em nada. Ao 
protestar por novo júri, a defesa só 
conseguiu trabalhar um pouco 
mais, pois não poderá utilizar este 
artificio novamente", completa. O 

JOSÉ GERALDO ANTONIO 

Juiz rompeu 
tradição de 
benevolência 
O 

s colegas de toga do juiz
José Geraldo Antonio da

vam como certo: o pnmeiro réu 
confesso da chacina da Cande
lária levado a júri popular rece
beria uma pena branda e, em 
pouco tempo, estaria de volta às 
ruas. Estavam todos engana
dos. 

Ao anunciar, às 14h35 de on
tem, a sentença de 309 anos de 
prisão para o policial militar 
Marcos Vinícius Borges füna
nuel, o magistrado contradisse 
o est igma que, até então, o.
acompanhara por 12 anos de
carreira. ··sentenças rigorosas
não fazem parte da biografia de

José Geraldo", lembrou uma
fonte do Tribunal de Alçada
Criminal, por onde o juiz pas
sou recentemente.

Os companheiros de plenário 
( "j citam casos em que, ao final do 
i� julgamento presidido por José, Geraldo, o réu saiu agradecido

ao juiz. No início do ano. o 
traficante e contrabandista de 
armas Romildo Souza da Costa, 
o Mi/linho do Dendê, um dos
criminosos mais procurados do
Rio, foi  condenado por José
Geraldo - então titular da 1°

Vara Criminal do Fórum da
Ilha do Governador - a seis
anos de prisão. Réu no mes
mo processo, o irmão de Mi/li
nho, Maílson, que recebera pena
de 20 anos de prisão em outro

defensor público Francisco Santa
na, do IV Trfüunal do Júri, disse 
que a atitude do juiz foi de extrema 
inteligência. "Ele não deixou de 
cumprir a lei e garantiu um julga
mento, daqui a no máximo quatro 
meses, presidido por ele, que só vai 
enfatizar sua decisão. Foi uma ta
cada de mestre'', diz. 

O advogado Paulo Goldrajch 
defende o mecanismo que permite 
um novo julgamento. "Com uma 
pena tão alta assim, é razoável que 
a Justiça se pronuncie mais de uma 
vez, para assim garantir a defesa do 
réu. Se no novo julgamento, o re
sultado for uma pena maior ainda, 
ele também não vale e tudo decide
se em um outro julgamento. Se a 
pena for menor ou o réu for absol
vido, vale o resultado", explica. 

caso de tráfico de drogas. foi 
condenado por José Geraldo a 
cinco anos de cadeia. 

Ainda na Ilha, o juiz foi alvo 
de uma representação do Minis
tério Público por conceder li
berdade provisória a um réu que 
respondia a processo por tráfico 
de drogas - beneficio vedado 
por lei. Ele também criou polê
mica ao estipular em oito anos 
de prisão a pena instituída a 
Robson César Nunes, o Robson
Marreta, que matou com quatro 
tiros e sem chance de defesa. um 
suspeito de ter morto sua irmã. 

Com carreira quase desco
nhecida no Fórum do Rio, José 
Geraldo surgiu como a zebra na 
eleição para a presidência do II 
Tribunal do Júri, em março. O 
eA e o atual pce:;idcutc do Tri

bunal de Justiça, desembarga
dores Antônio Carlos Amorim e 
José Lisboa da Gama Malcher, 
preferiam ver na função o juiz 
Moacir Pessoa de Araújo que 
mandou a júri popular Guilher
me de Pádua e Paula Thomaz e 
participou do processo que le
vou para trás das grades a cúpu
la do jogo do bicho. Na vo
tação secreta entre os 25 desem
bargadores do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça, José Ge
raldo chegou à vitória por dife
rença de apenas um voto. 

Autor da sentença que aca
bou por invalidar o julgamento 
do réu confesso da chacina da 
Candelária, José Geraldo presi
dirá o julgamento dos assassi
nos da atriz Daniella Perez e dos 
autores da chacina de Vigário 
Geral. 

Menores criticam decisão 
O resultado final do primeiro 

julgamento do PM Marcos Vini
cius Borges Emanuel pode ter si
do polêmico para juristas, advo
gados e personalidades voltadas ã 
defesa dos menores de rua. Mas 
para os maiores interessados, os 
meninos e meninas que vivem ou 
já viveram a realidade violenta da 
cidade, a opinião sobre a sentença 
do juiz José Geraldo Antônio é 
uma só: a condenação do policial 
- se confirmada a pena máxima
no novo julgamento - será insu
fícien te. "Acho que 30 anos é
muito pouco. Quem mata meni
nos dormindo merece pena maior.
Como morrer aos poucos, bem
devagarinho", exagerou o camelô
R.M.A., 17 anos, ao tomar co
nhecimento da sentença.

R. afinna ter passado mais de
15 anos perambulando pelas ruas 
do Centro, onde vivia pedindo es
molas. Ele não conheceu os oito 
meninos assassinados há três 
anos, mas diz ter perdido pelo 
menos cinco colegas de rua mor
tos por policiais. HoJe, o adoles
cente é um dos 50 moradores da 
Fundação São Martinho de apoio 
a menores carentes, na Lapa. Os 
diretores da fundação acompa
nharam o julgamento e transmiti
ram o resultado final aos meninos 

e meninas que vivem e trabalham 
n0 local. Ontem. no fim da tarde, 
uma apresentação do grupo de 
reggae da São Martinho celebrou 
o fim do primeiro julgamento.
Ainda assim, a garotada não esta
vam satisfeita.

"Os exterminadores de meni-
nos do Brasil deveriam ser julga
dos nos Estados Unidos. AsSJm. 
se condenados, morreriam na ca
deira elétrica", opina o atendente 
de lanchonete A.L.S .. 17 anos. ex
morador da Cinelândia. Ele tam
bém não gostou de saber que, no 
Brasil, a pena máxima para cri
mes de morte é de 30 anos. Mas 
acredita que, na prática, o destino 
do policial não será muito dife
rente do que ele gostaria. "Assim 
que for levado para um p�ídio, 
os outros detentos vão matá-lo. 
Presos não aturam matadores de 
criança", acredita. 

Para outro morador da São 
Martinho, o guardador de carros 
J.L.M., 15 anos, o julgamento co
meteu ainda outra injustiça. "Não
valorizaram a coragem do Wag
ner dos Santos". disse, referindo
se ao sobrevivente da chacina que
seria a testemunha-chave do jul
gamento, mas teve o seu depoi
mento enfraquecido por estraté
gias da defesa.



QUARTA-FEIRA, lº DE MAIO DE 1996 

IDADE 
JORNAL DO BRASIL 

21 

"Foi aquele que atirou em mim
1

' 

Wagner dos Santos, sobrevivente da chacina, ao 
reconhecer o PM Carlos Jorge Llaffa Coelho 

er reco 

"Posso ser uma advogada imbecil, mas 
acho que a gente tem que trabalhar pela 
verdade'' 
Sandra llosalo, advoeada do PM Marcua Vinicius Emanuel 

• 

ece mais mn 
• Sobrevivente da chacina vai à Policia e não hesita eni a :>ontar o PM Carlos Jorge Liaff a como o primeiro homem a baleá-lo

Com lágrimas nos olhos e dedo 
mirando um dos seis homens atrás 
do vidro da sala de reconhecimento. 
da Corregedoria de Polícia Civil, o 
ex-lavador de carros Wagner ·dos 
Santos apontou ontem o soldado 
PM Carlos Jorge LiaJJa Coelho co
mo o participante da chacina da 
Candelária que lhe deu o primeiro 
tiro, na madrugada de 23 de julho 
de 1993 dentro do Chevette em que 
o_s assassinos levavam mais dois 
meninos de rua. Apesar da confis
�o em que o PM Nélson Cunha 
assumiu, na semana passada, a au
toria do disparo, Wagner não o 
identificou. Mais: disse m.1ooa tê-lo 
visto na vida. 

O ex-lavador de carros exami
nou por cerca de 10 minutos os seis 
homens, que não podiam vê-lo no 
outro lado do vidro. Depois, vol
tou-se em direção ao-centro do gru
po, fixou o olhar em um dos rostos 
à sua direita e mirou Liaffa durante 
cinco minutos, de acordo com o 
delegado Jorge Serra, diretor da 
Delegacia de Defesa da  Vida 
(DDV), que promoveu o reconheci
mento. ·'A gente pôde perceber 
que, nesse momento, brotaram lá-

,. grimas nos olhos dele, que disse: foi 
aquele que atirou em mim", contou 
o policial, ressaltando ter sentido
convicção no gesto e nas palavras
de Wagner dos Santos.

Carro - Liaffa já havia sido 
reconhecido no dia 26 de outubro 
do ano passado por Wagner dos 
Santos. Apresentado a uma foto
grafia do policial, a testemunha dis
se que o acusado era ''muito pareci
do" com o homem que lhe dera um 
tiro no rosto dentro do Chevette 
usado pelos assassinos. Wagner 
�ustenta que. além de Liaffa e. do 
PM Marcos Vinicius Borges Ema
nuel, estavam no carro do primeiro. 
o tenente Côrtes e o motorista, que
'ele afirma não ter sido Maurício da
Conceição, o Sexta0Feira 13, morto
há dois anos.

Como o reconhecimento de on
tem se contrapõe à versão do solda
do Nélson Cunha, o diretor da 
DDV foi cauteloso ao avaliar o 

peso que a identificação de Liaffa 
por Wagner pode ter no inquérito. 
"Qualquer uma das pessoas pode 
estar mentindo", observou. 

Para a advogada de Wanger. 
Cristina Leonardo, o ex-lavador 
cumpriu com seu papel. "O W�gner 
foi claro. Agora, cabe a quem in
vestiga o caso esclarecer as dúvi
das··. Mas, mesmo questionando a 
versão de Nélson Cunha, Cristina 
assinalou que a confissão do PM 
contribui para elucidar detalhes da 
matança na Candelária. 

Sessões - Wagner dos San
tos, que chegou às 14b na Correge
doria, na esquina das ruas da Rela
ção e Gomes Freire, Centro, foi 
submetido a quatro sessões de reco
nhecimento. Além de LiafJa e de 
Cunha, misturados a outros quatro 
homens, mais quatro suspeitos de 
participação da chacina foram pos
tos na frente do ex-lavador de car
ros nas outras Lrês sessões. A iden
tificação de Liaff a ocorreu na pri
meisa sessão, a mais demorada. No 
mesmo grupo, estava também Nél
son Cunha. 

O ex-lavador de carros não reco
nl1eceu também os soldados Marco 
Aurélio Alcântara, Nílton de Oli
veira, o Xux.a (também presos des
de o dia 12), Paulo Roberto Moura 
Santos e o ex-PM Aladir Paulo da 
Rocha. Antes das sessões de reco
nhecimento, Jorge Serra pediu a 
Wagner que descrevesse, sem dar 
nomes, cada um dos ocupantes do 
carro - a exceção do PM Ema
nuel. Quando apontou LiafTa como 
o autor do primeiro tiro, Wagner
sequer sabi!1 o nome do homem que
acusava. "E o LiafTa", disse a ele o
diretor da DDV. 

O inquérito instaurado na DDV 
apura a participação de outros acu
sados na chacina. Os poljciais mili
tares Sérgio Borges e Hélio Vilário 
(acusados da chacina de Vigário 
Geral) disseram em depoimento no 
ano passado ter ouvido, Jurandir 
Gomes de França, outro acusado 
da chacina da Candelária, revelar 
os nomes de quatro pessoas. 

Brum decepciona platéia 
CARLOS NOBRE

O coronel da PM V almir Alves 
Brum, 45 anos, caçador de extenni
nadores e ídolo das organizações 
não governamentais (ONGs), de
cepcionou a pequena platéia do 2° 

Tribunal de Juri, em seu depoimen
to, na madrugada de ontem. Brum 
praticamente menosprezou os reco
nhecimentos dos acusados feitos 
por Wagner dos Santos, principal 
testemunha da chacina. Brum che
gou a inocentar o soldado Marcus 
Vinicius Emanuel, que horas antes 
havia confessado sua participação 
na chacina. 

Além de Emanuel, Brum eximiu 
de culpa o tenente Marcelo Ferreira 
Côrtes, o soldado Cláudio Jorge 
Andrade dos Santos e o serralheiro 
Jurandir Gomes França. Para 
Brum, quem disparou contra os 
meninos da Candelária foram o 
próprio Cunha (que já havia con
fessado), Maurício Conceição Fi
lho, o Sexta:feira 13 Gá falecido), e 
·�arco Aurélio Dias Alcântara, o
Marco Encolheu. que não foi reco
nhecido ontem por Wagner. Na
versão de Brum, Emanuel teria se
1imitado a dar apoio aos outros
criminosos.

A declarações do coronel provo
caràm revolta entre a acusação. "O
l3rum foi um equivoco. Começou
respaldando os depoimentos dos
meninos e depois desconsiderou tu
do. Fez uma investigação inútil",
disse Fernando Fragoso, vice,presi
dente da Ordem dos Advogados do
Brasil e assistente da acusaç.fo no 
caso.

Irritado - O coronel Brum
m1o se limitou a dar seu testemunho
sobre a chacina da Candelária.
.. Acho que o Sexta-feira 13 está
envolvido no assassinaLo de Ed
méia dos Santos, uma das mães de
Acari'', arriscou o coronel, que foi
imediatamente repreendido pelo
juiz José Geraldo Antônio: "Não
vamos falar sobre isso", disse, irri
tado, o magistrado. Vera Lúcia 

Leite, uma das mães de Acari. saiu 
do plenário estupefata com a decla
ração do militar. "Eu lamento. Tí
nhamos outra imagem dele'", disse 
Vera. 

Para a senadora Benedita da Sil
va (PTI, o julgamento foi "todo 
atropelado". "Nem ajudou, nem 
prejudicou. Estou decepcionada", 
revelou a advogada Cristina Leo
nardo. que sempre buscou apoio do 
coronel em investigações de desa
parecimentos de crianças. Para J a 
mes Cavallaro. diretor da Human 
Rights Watch no Brasil, Wagner 
pode ter entrado em contradição. 
.. Mas é como estar de sapato ou 
tênis. De qualquer modo, se está 
calçado'', comparou Cavallaro. 

Para a surpresa do plenário, 
Brum confessou que, em algumas 
vezes, não participou do reconheci
mento dos envolvidos na chacina. 
Declarou ainda que as investiga
ções apresentaram falhas. Disse, 
por exemplo, que o PM Cláudio 
Luís pode ter sido confundido du
rante o reconhecimento com Sexta
jeira 13, falecidoetn 1994. 

Vigário Geral - O coronel 
ainda tentou mostrar que Sexta-fei
ra 13 tinha máis culpa no caso do 
que os demais. "Ele era conhecido 
na Praça Saenz Pefia como o mata
dor de meninos de rua", disse o 
coronel, tentando associar a ativi
dade clandestina do oficial da PM 
com a chacina da Candeláàa. O 
depoimento de Brum pode ter in
fluência em outra chacina rumoro
sa, a de Vigário Geral, na qual 21 
moradores foram assassinadas. Os 
acusados estão alegando que foram 
vitimas das investigações sem crité
rios e arbitrárias do coronel Brum. 
que prendeu mais de 30 PMs sob 
acusação de participação naquela 
chacina. Há menos de dois meses, 
19 dos 33 acusados tiveram a prisão 
relaxada pelo juiz Mário Guima
rães Neto, da 33ª Vara Criminal, 
por falta-0e provas. 

Alexanélre Durão 

Tes eIBunha vê confissões coino trama 
FÁBIO LAU 

! Principal testemunha d chaci
na da Candelária, intem de um

reformatório desde os se 

� 

anos, 
Wagner dos Santos ach

.
a que as 

confissões dos PMs Nél n Cu
nha e Marcos Vinicius orges 
Emanuel. de participação a cha
cina que vitimou oito men rres em 
julho de 93, são uma tr tma da 
defesa para absolver o u co ofi
cial do grupo de policiais volvi
dos: o tenente Marcelo C 

Exilado na Suíçn ond 

US$ 700 para desempen 
atividade profissional nov 
vida, Wagner dos Santos 
tem com e�clusividade a 
NAL DO BRASIL que nte-se 
desapontado com o trat mento 
que recebeu desde que ornou 
ao Rio, no último sábado "Acho 
que houve um descaso. V lonia� 
ram mais a confissão de ! e Nel-

son Cunha, que nunca vi na mi
nha vida, do que a mim que sou 
vítima e testemunha da chacina··, 
desabafou. Ele ainda reclamou do 
linguajar usado pelo juiz José Ge
raldo Antonio durante o julga
mento: "Às vezes não compreen
dia o que ele falava". 

Entretanto, Wagner afirma 
não considerar que sua volta ao 
Brasil tenha sido inútil em todos 
os sentidos: "Reencontrei minha 
família (ele reviu sua ii:mã. Sônia 
� ra újo. no sà bado na sede da 
Policia Federal). Só isso já fez 
valer'à pena o meu retorno. Ago
ra sei que não sou só no mundo 
(seus pais, alcoólatras, o abando
naram há 18 anos), tenho dois 
sobrinhos e um cunhado. Sonho 
poder levá-los dentro de algum 
tempo para a Suíça para que mo
rem comigo. E quem sabe reen
contrar um dia minhas outras 

duas irmãs, Patrícia e Rosânge
la". E completou: "Não quero 
mais viver a sensação da soli
dão". 

Sobre a condenação a 309 anos 
de prisão do PM Emanuel, identi
ficado por ele anteontem durante 
o julgamento no II Tribunal do
Júri, Wagner afirmou que o desfe
cho não soou para ele como um 
ato de Justiça: "Isso foi castigo
para o Emanuel. Ele confessou
porque sabia que estava Já. Na
minha frente ele não poderia. ne

gar o envolvimento. A Justiça só 
será feita quando todos forem 
condenados. Ai sim. será feita a 
Justiça por Paulo e Gambazinho 
(os dois rpenores que morreram 
ao seu lado no Aterro)". 

Ainda com as marcas de tiros 
no rosto (duas balas continuam 
alojadas na sua cabeça), Wagner 

conta que em sua nova vida já 
conseguiu fazer amigos, suíços e 
brasileiros: "As pessoas me tra
tam bem. Quando perguntam so
bre o motivo das cicatr12es, digo 
que sãq conseqüência de um aci
dente. As vezes me perguntam so
bre a chacina, que teve repercus
são mundial. Aí, desconverso", 
revelou. 

Com o seu ordenado, ele con
seguiu alugar um apartamento 
simples com um quarto, sala, c o 
zinha e banheiro. Lá_ afirmou. eTe 

pode voltar a fazer aquilo que 
mais sentia falta no Brasil: "Posso 
andar pelas ruas sem medo. Vou 
ao supermercado, ao cinema, à 
fannácia, circulo tranquilamente 
pelas ruas. Por isso, não penso em 
voltar. Só quero vir ao Brasil para 
passar férias. quem sabe o Carna-
aJ"V 

Advogada complicou cliente 
A advogada Sandra Bossio, 

que defende o soldado Marcus 
Vinícius Borges Emanuel, ajudou 
a incriminar o seu cliente. Não 
que essa fosse sua intenção, mas 
foi através de seus pedidos de dili
gências que a polícia e o Ministé
rio Público passaram a investigar 
com rnais empenho a participação 
do ex-PM Nélson Cunha, que 
confessou o crime e provocou a 
confissão de Emanuel. Ontem, ao 
final do julgamento, Sandra pare
cia não se importar com o fato. 
·'Posso ser uma advogada imbe
cil, mas acho que a gente sempre
tem que trabalhar pela verdade",
afirmou.

Sandra lembra que foi o coro
nel Valmir Brw11- oficial da Po
lícia Militar responsável pelas in
vestigações - quem mencionou o 
nome de Cunha. "Houve um boa
to de participação do ex-PM Cu
nha. Então, se surgiu esse boato, 
vamos esclarecer", explicou a ad-

Diligé11cias policiais exigi 'llS por Sandra Bossio incriminaram Emanuel vogada, que a partir da menção 

de Brum pediu as folos de Nélson 
Cunha, de Maurício da Concei
ção, o Sexta-Feira 13. e de Marco 
Aurélio de Alcântara para que 
fosse feito o reconhecimento pelo 
sobrevivente Wagner dos Santos, 
em 26 de outubro do ano passa
do. 

Outra informação importante 
que incriminava Emanuel foi ob
tida por Sandra. Foram outros 
dois clientes seus - Sérgio Cer
queira Borges e Hélio Vilário 
Guedes, envolvidos na chacina de 
Vigário Geral e os quais defende 
em processo administrativo con
tra a expulsão deles pela PM -
que contaram uma hjstória incri
minando ainda mais Emanuel: 
eles afirmaram em depoimento 
que ouviram do serralheiro Juran
dir Gomes de França, um dos 
quatro réus deste process-o, a con
fissão de que ele teria participado 
da chacina com Sexta-Feira 13, o 
PM Cunha, Alcântara, Nilton de 
Oliveira e Emanuel. 

Morte de jovens foi encomendada 
MARCELO MOREIRA 

A morte dos dois men es en
contrados na Estrada Nov Mun
do, em Laranjeiras, no di 23 de 
abril, foi encomendada a gru-
po de extermínio que atua Zo-
na Sul. Esta é a pàncipal 1 ha de 
investigação do detetív Jamil 
Warwar, da Divisão de D esa da 
Vida, que apura o caso. S a con
clusão baseia-se em depoi enlos 
colhidos e na forma como 
foi executado. 

Segundo Warwar. o l 
màneira como os corpos 
son Gerreiro .Bittencourt 
valho, 16 anos, e Isaías ixeira 
Rosa, 17, foram encontra os são 
bastante característicos d atua-

ção de grupos de extermínio. 
"Eles foram abandonados em um 
matagal e com tiros de escopeta 
calibre 12 na cabeça. Quem foi até 
lá com certeza conhecia o local e. 
portanto, já deve ter matado ou
tras pessoas". O detetive está pes
quisando os casos mais recentes 
de pessoas encontradas mortas no 
mesmo lugar - perto da Favela 
Santa Marta -. na tentativa de 
encontrar mais alguma pista dos 
assassmos. 

Famílias - Os dois meninos 
viviam na rua, apesar de suas fa
milias terem casas. Os pais de 
Robson moravam em Belford 
Roxo (Baixada Fluminense) e os 
de Isaías numa das favelas da área 

da Maré.junto à Linha Vermelha. 
O pai de Isaías, Carlindo Rosa, 
deve depor amanhã à tarde na 
DDV. Robson e Isaias costuma
vam trabalhar como 0anelinhas
na Rua Real Grandeza, em Bota
fogo. O detetive descobriu tam
bém que eles haviam cometido pe
quenos furtos nas redondezas. o
que pode ter sido inclusive o mo
tivo do crime.

O policial espera contar tam
bém com depoimentos de meno
res de rua que vivem 110 mesmo 
lugar que Robson e Isaías fre
qüentavam. A esperança é saber 
se eles vinham sendo ameaçados 
ou mesmo se alguém viu o mo
mento em que eles foram seques-

trndos. A artista plástica Ivone 
Bezerra de Melo, prestou depoi
mento no inquérito inicialmente 
aberto para investigar o caso na 
9° delegacia policial, no Catete. 
Ela denunciou a existência de um 
grupo de extermínio atuando na 
Zona Zul a mando de comercian
tes do bairro. JamiJ Warwar vai 
convocar novamente a artista 
plástica para que ela dê mais deta
lhes sobre o que sabe. A possibili
dade de o crime Ler sido praticado 
por policiais militares é uma das 
hipóteses investigadas por War
war: "Vãrios comerciantes con
tratam policiais para sua seguran
ça". 
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Governador. critica 

investigação da chacina 
• Marcello Alencar afirma que precipitação fez com que pessoas

possivelmente inocentes fossem presas pelo crime da Candelári
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D As polfcias civil e militar voltaram ontem a 
ocupar a Favela do Muquiço, em Guadalupe, para 
fa:er a reconstituição da morte do menino Luciano 
Silva de Jesus, de 2 anos, morto há 11 dias durante 
uma troca de tiros entre policiais militares e trafi
cames. A reconstituição foi baseada na versão dos 
dois policiais militares que estavam na favela. O 
delegado Hércules Pires do Nascimento, que inves
tiga a morte de Luciano, voltou a ajàstar a possibi
lidade do lira ter sido cfüparado pelos f)Oliciais. No 
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dia da morte de Luciano, os policiais Ricardo 
Rodrigues e Décio da Silva, cio 9° Batalhão da 
Policia Militar ( Rocha Miranda) chegaram à fa
\1efa à paisana. De acordo com a reconstituição, 
apenas Ricardo teria atirado para se defender de 
disparos dos traficantes. O oficiai estaria de costas 
para Luciano e, portanto, não poderia ser respon
sabilizado pelo crime. Os moradores contes-tam a 
versão. 
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Libertação 
, 

e reus gera crise 
• 

• Assistente e testemunha de acusação abandonam proces 
Numa peti- por Wagner como participante da 

da Candelária, por discordarem do relaxamento de prisão de acusados 

cão com me- chacina. 
nos de dez li- +',:,,r.'11....,,� "O reconhecimento do tenente 
nhas, o advo- Côrtes e do soldado Liaffa foi 
gado Fernan- desprezado pelas autoridades bra-
d o  F rago so  ______ sileiras", escreve Cristina num do-
e o m u n i c o u 

O JULGAMENTO 
cumento anexado à petição envia-

ontem ao juiz - -- - -- da ao juiz Geraldo por Fragoso. 
José Geraldo Antonio, presidente A advogada denunciou que o pro-
do 2° Tribunal do Júri, que deixa- motor Piiieiro pediria a absolvi� 
va a função de assistente do Mi- ção de Côrtes durante o julga-
nistério Público no processo da mento de Emanuel e que não ha-
cbacina da Candelária. A advoga- via provas contra Liaffa. "Wag-
da Cristina Leonardo, dirigente ner sustentava que a identificação 
do Centro Brasileiro de Defesa de Emanuel fora o ponto de parti-
dos Direitos da Criança e do da para as investigações. Mas sua 
Adolescente (CBDDCA), que es- própria palavra não valia nada 
tava arrolada como testemunha quando apontava pata um tenen-
de acusação, também se afastou te da PM'', diz Cristina. 
do processo. Da Suiça, Wagner Ontem, Pifieiro e Assayag não 
dos Santos, principal testemunha quiseram comentar a decisão de 
da Candelária, anunciou que uâo Fragoso e Çristina. Desde março, 
deporá mais no processo. quando foi marcada a data do 

O motivo da crise entre Frago- julgamento, os promotores e o 
so e o Ministério Público foi a CBDDCA vinham descordando 
liberdade provisória concedida quanto à apresentação das teste-
anteontem ao tenente Marcelo munhas de acusação. Para Cristi-
Ferreira Côrtes. ao soldado Cláu- na, cinco meninos de rua que re-
dio Luiz Andrade dos Santos e ao conheceram Jurandir, Emanuel e 
serralheiro .Turandir Gomes de o tenente Côrtes corriam risco de
França. O advogado sustentava serem mortos se fossem ao tribu-
que os três deveriam continuar nal para testemunhar. pois não há 
presos, pois foram reconhecidos. um programa de proteção a teste-
No entanto, os promotores José munhas. 
Muinos Pi.iie1ro Filho e Maurício Antes do julgamento, os pro-
Assayag reconheceram na semana motores diziam que não haveria 
passada que os réus poderiam ser problema se Wagner dos Santos 
libertados desde que o julgamento não viesse ao Brasil para testemu-
fosse adiado. o que acabou acon- nhar. "Já temos os depoimentos 
tecendo. dele nos autos", observara Pinei-

Ao saberem da libertação, ro na época. No auge da crise 
Fragoso - que dava assistência entre o MP e Cristina Leonardo, 
aos promotores do caso sem nada Piiíeiro disse que a não apresenta-
cobrar - e Cristina decidiram ção de outras testemunhas de acu-
abandonar o julgamento e avisa- sação fora por culpa do CBDD-
ram Wagner dos Santos. Os atri- CA. ''Todas foram arroladas para 
tos de Fragoso e Cristina com o prestarem depoimento", lembrara 
Ministério Público vinham desde Pifieiro. 
o julgamento do soldado Marcos Antes do julgamento de Ema-
Vinícius Emanuel e se intensifica- nue� Fragoso também já entrara 
ram com a libertação na sexta-feí- em choque com Ministério Públi-
ra passada dos soldados Nilton de co quando este reconheceu que os 
Oliveira, o Xuxa, e Carlos Jorge depoimentos dos réus confessos 
Liaffa Coelho. Para Cristina. o Nelson Cunha e Marco Aurélio 
Ministério Público deveria ter re- Alcântara praticamente inocenta-
corrido da libertação, porque va Côrtes, JurandiI e Cláudio 
Liaffa foi reconhecido duas vezts Lttiz. 

Confissões 
ajudaram 

" 
tres presos 

Os três · ., . .,,, acusados -Ol'. :W. 
da chaci
na d a  
Candelá
ria liber
tados an
teontem se beneficiaram de 
uma reviravolta no processo. 
Alguns días antes do julga
mento do soldado Mar.cm; Vi
nicius Borges Emanuel, reali
zado em 29 de junho, o ex-sol
dado PM Nélson Cunha con
fessou que havia participado 
do massacre. No depoimento, 
Cunha confirmou a. participa
ção de Emanuel e apa.ntou ou
tros dois autores: o ex-PM 
Maurício da Conceição, já 
morto. e o soldado PM Marco 
Aurélio Alcântara. 

A confissão gerou uma rea-

ção em cascata: ao depor no 2º
Tribunal do Júri, Emanuel 
confirmou a versão de Cunha. 
Uma semana depois, Marco 
Aurélio prestou depoimento 
na Policia Civil e assumiu ser o 
terceiro autor do crime. 

Reconhecido pela testemu
nha-chave da chacina, o lava
dor de carros Wagner dos San
tos, o tenente Marcelo Côrtes 
foi preso três dias depois da 
chacina. Na sua versão, ele te-
ria ido ao local onde Wagner 
ficou ferido junto com colegas 
do 5° Batalhão da PM, para 
atender à ocorrência. 

Côrtes disse ter ficado ao 
lado de Wagner' e das duas 
crianças mortas no local até a 
chegada do socorro. Cláudio 
Luís foi reconhecido por qua
tro crianças como um dos par
ticipantes da chacina, mas al
guns policiais acreditam que 
ele possa ter sido confundido 
com Sextu-feira I 3. Jurandir 
também foi reconhecido, mas 
disse que estivera no posto de 
gasolina por acaso. 

O 
s policiais mili
dos pela chacin da Cande

lária libertados anteo tem apro
veitaram o primeiro a de liber
dade de maneira di1i rente. En
quanto o soldado Cl 

�

dio Luís 
Andrade dos Santos sava para 
foJos, o !e�ente Mar o Ferreira 
Cortes v1aJou para Ca o Frio, na 
Região dos Lagos, p evitar o 
assédio dos amigós vizinhos. 
Ambos se apresentar , ontem 
de manhã, no Depart ento Ge

ral de Pessoal da Poli a Militar. 
O tenente Côrtes gan ou alguns 
dias de folga: só se a esenta se
gunda no 5º Batalhão e Polícia 
Militar (Praça da Har nia). 

Já o soldado Cláudi Luís vol
tou ontem mesmo ao 5 Batalhão. 
Segundo o subcoma dante da 

unidade. tenente-coronel Rodri
gues Laura, Côrtes e Cláudio vão 
fazer trabalhos internos até serem 
julgados. Os policiais foram liber
tados um dia depois de o governa
dor Marcello Alencar crfücar a 
prisão dos dois policiais e do ser
ralheiro Jurandir França. também 
libertado anteontem. Os três vão 
aguardar em liberdade o julga
mento, que estava marcado para 
o próximo dia 27 é que acabou
adiado pelo juiz José Geraldo An.
tônio, que determinou a soltura
do-s réus.

Promoção - Ontem, Mar
celo Côrtes disse que não conse
guiu dormir na sua primeira noite 
de liberdade, O advogado do te
nente, Heckel de Souza, negou 
que esteja pensando em entrar 
agora com urna ação contra o 
estado, exigindo reparação pelos 
dois anos e dez meses de prisão. A 
possibilidade da ação foi sugerida 
por Marcello Alencar. "Ag_ora. só 

estamos pensando em conseguir a 
absolvição. No momento em que 
i$SO acontecer, o tenente Côrtes 
será imediatamente promovido a 
capitão, patente em que estaria 
caso não fosse preso'', afirmo11 
Heckel. Ontem. Marcelo Côrtes 
se associou ao Clube de Oficiais 
da Polícia Militar. Pela manhã, 
depois de se apresentar na PM, foi 
com o irmão, a namorada e a mãe 
para Cabo Frio, onde, segundo 
Heckel, está na casa de um ami
go. 

Pão doce - Numa padaria 
em frente ao 5° Batalhão, o solda
do Cláudio Luis posou para fo
tos. mordendo um pão doce. 
Evangélico, Cláudio estava sorri
dente e carregava sua inseparável 
Bíblia. Acompanhado do advoga
do, Francisco Fernandes Corrêa 
Lima, não quis dar entrevista, re
sumindo-se a apontar para Fran
cisco. "Ele é quem sabe", descon
versava. 

Wagner não 

voltará mais 
Principal testemunha da chaci

na da Candelária, Wagner dos 
Santos, 25 anos, decidiu ontem 
que não mais vjrá ao Rio para 
participar do julgamento dos ou
tros três acusados da chacina - o 
cabo Cláudio Luiz Andrade dos 
Santos, o tenente Marcelo Côrtes 
e o serralheiro Jurandir França. A 
saída de Wagner do processo se 
deve à libertação anteo.ntem dos 
três acusados que foram reconhe
cidos por ele e que receberam o 
privilégio de aguardarem o julga
mento em liberdade. Dizendo-se 
vitima de ttma campanha que visa 
desacreditá-lo perante a opinião 
pública, Wagner pediu à sua ad
vogada, Cristina Leonardo, para 
retirar seu nome do rol das teste
munhas de acusação. 

Embora só ontem tenha sido 
anunciado oficialmente, Wagner, 
desde sua chegada ao Rio, há três 
semanas, já havia manifestado a 
intenção de não mais voltar ao 
Brasil para participar do julga
mento da chacina. Em entrevista 
ao JORNAL DO BRASIL, ele se 
mostrou frustrado com o pouco 

. caso que os investigadores de
monstraram para provar a parti
cipação do tenente Marcelo Côr
tes na chacina. "Reconheci o te
nente da mesma forma que reco
nheci o Emanuel. Assim, está 
claro que há interesse em se absol
ver o tenente. E eu não tenho 
nenhuma dúvida quanto à sua
participação.,, frisou Wagner.

Desprezo - A advogada 
Cristina Leonardo disse ontem 
que não só o reconhecimento do 
tenente Côrtes como o do soldado 
Carlos Jorge LiaITa Coelho foram 
desprezados pelo Ministério Pú
blico. Wagner apontou LiafTa co
mo o homem que disparou três
tiros contra o seu rosto depois de 
tê-lo seqüestrado, junto com ou
tros dois menores na Praça Mauá., 
e levado para o Aterro do Fla
mengo. O reconhecimento de 
Liaffa aconteceu um dia após o 
julgamento de Emanuel, na sede 
da Policia Civil. 

Para Wagner. a liberação dos 
acusados já reconhecidos é um<1 
clara demonstração de que o MP 
não está disposto a considerar o 
depoimento das testemunhas da
chacina. Os outros dois acusados. 
postos em liberade (Jurandir 
França e Gáudio Santos) foram 
reconhecidos dias depois da cha
cina pelos próprios sobrevivente� 
- os meninos de rua.

Passeio - Morando na Suí
ça. onde trabalha e estuda, Wag
ner afirma que só pretende voltar 
ao Brasil para passear. "Quem 
sabe um dia para passar o carna
val". Ele convidou sua im1à para 
mudar para aquele país onde, 
afinna, reencontrou a tranquili
dade. A saída de Wagner foi enca
rada por advogados que acompa
nham o julgamento como uma 
reação à postura centralizadora 
do MP . ··Eles querem conduzir o 
processo como se fosse wna ação 
particular'', disse um advogado. 



f JORSAL DO R&ASlL 1 

I Data: Â5 1 �---.l°lb

\ Cader1to __ Pág.c2Q_ l

Mais três acusados da chacina são libertados 
• Juiz manda soltar o tenente Côrtes, o soldado Cláudio Luiz e o serralheiro Jurandir e adia � julgamento mar�do para o dia 2J

O juiz José 
Geraldo Anto
nio, do II Tri
bunal do Júri, 
concedeu on
tem, por  volta 
das 20h, a liber- O JULGAMENTO 
dade ao tenente 
PM Marcelo Ferreira Côrtes, ao 
soldado PM Cláudio Luiz Andrade 
dos Santos e ao serralheiro Juran
dir Gomes de França, acusados da 
chacina da Candelária, acolhendo 
parecer do Ministério Público que 
pedia o relaxamento da prisão dos 
três. Agora, são cinco os acusados 
de participar da chacina que estão 
.em liberdade: os outros dois são os 
soldados Carlos Jorge Liaffa Coe
lho e Nilton de Oliveira, o Xuxa,
libertados sexta-feira passada pelo 
juiz José Geraldo Antônio. No des
pacho de ontem, o magistrado tam
bém adiou o julgamento de Côrtes, 
Jurandir e Cláudio, que estava 
marcado para 27 de maio. 

De posse do decisão do juiz, os 
advogado'S de Marcelo Côrtes, Ec
kel Raposo, e de Luiz Cláudio, 
Francisco Fernandes Corrêa Lima, 
rumaram para o 5° BPM (Harmo
nia), onde os acusados estavam 
presos. Mas antes mesmo de os ad
vogados chegarem um clima de f es
ta já havia tomado o batalhão. Lo
go após saber da decisão da Justiça, 
o tenente Marcelo Côrtes ligou pa
ra a sua mãe. donà Neide. Teve o 
cuidado. porém, de antes telefonar 
para um vizinho a fim de que este 
estivesse ao lado de dona Neide 

quando comunicasse sua liberta
ção. 

Ao sair da prisão, Côrtes foi 
cumprimentado pelos oficiais do 5° 

8PM, que o chamavam de capitão, 
pois, por ter sido preso, ele perdeu 
a chance de subir um posto na hie
rarquia. Na porta da frente do bal
lhão, já livre, o tenente fez questão 
de dizer que não tem raiva de Wag
ner dos Santos. sobrevivente da 

chacina, que o acusou de tentar 
matá-lo. ''Ele foi vítima da própria 
ilusão. Não guardo mágoa dele", 
disse Côrtes. O policial espera que 
seu julgamento seja realizado logo. 

O soldado PM Cláudio Luiz 
Andrade dos Santos também espe
ra seu julgamento para logo. "As
sim ficaria Jogo livre dessa triste
za ... disse o soldado, que foi aplau
dido pelas pessoas que se aglomera
ram na porta do 5° BPM para ver a 

libertação dos dois PMs. Muito 
emocionado. Cláudio a todo mo
mento beijava a Bíblia. Evangélico, 
o.soldado disse que o fato de estar
sendo libertado era ób_ra de Deus.
"É apenas o início da vitória de
Deus. Ele é 1riaravilhoso", disse
Clãudio, que afmnou que a única
preocupação que tem é com suas
filhas, de 9 e I 2 anos, a quem não
vê há três anos.

Choro e contradições 
.1 

Wagner dos Santos - sobrev· 
vente da matança -, dentro d� 
carro, e que deu mais "um o 
dois" tiros na Candelária, masr 
não sabe se acertou alguém. A 

A chacina da Candelária pesou 
nas costas de dois assassinos con
fessas, interrogados ontem no II 
Tribunal do Júri. Depois de repe
tirem as confissões feitas à polícia, 
os ex-PMs Nelson Cunha e Mar
cos Aurélio Alcântara choraram 
ao explicar ao juiz José Geraldo 
Antonio porque demoraram tan
to a contar a versão que inocenta 
três acusados do crime, libertados 
ontem, depois de quase três anos 
de prisão. 

Em depoimentos com algumas 
contradições, os dois assassinos 
procuraram convencer o juiz de 
que eles participaram do crime 
sem saber o que estavam fazendo. 
As principais ações da chacina fo
ram atribuídas ao também PM

Maurício da Conceição Filho, o 
Sexta-Feira 13, morto há dois 
anos. O quarto participante seria 
o PM Marcus Vinicius Borges
Emanuel, réu confesso da chacina
e condenado a 309 anos de pri
são.

O interrogatório de Cunha du
rou uma hora e cinqüenta minu
tos. O ex-PM reafir.mou que, na 
noite do crime, foi chamado por 
Emanuel sob o pretexto de que 
procurariam os dois homens que 
haviam assaltado sua casa, no 
Rio Comprido. Cunha disse que 
fôi ele quem deu o tiro no rosto de 

Muito nervoso, Alcântara fal.i 
lou por 55 minutos. Contou quib 
havia pego uma carona no Ch#,1 
vette em que estavam Emanuel�, 
Sexta-Feira 13 para ir ao 6° Batá:!1 
!hão de Polícia Militar (Andara{)?

- onde servia-, mas que o cat',11

ro seguiu para a Candelária, no
Centro. Segundo Alcântara, Sex.ro
ta-Feira 13 pediu sua arma pariQ
atingir Wagner, já ferido. Ele nãoJ
soube dizer se disparou sua arma1
na Candelária. :;i 

Os dois depoimento apresenta-.b 
ram contradições. Nelson Cunhâ1 

. . ,,, 
disse que, antes de segwrem Pª%

o Centro, Sexta-Feira 13 parou
numa rua do Rio Comprido, o.n%
discutiu com dois rapazes. Lá�! 
Nelson teria contado a Alcântar..ã• 
sobre o assalto a sua casa. J�' 

� ,,Alcantara negou que Nelson t% 
nha comentado sobre o assalto:} 
Nelson afirmou ainda que fo� 
Emanuel quem bateu em Wagner 
antes de eles entrarem no carr 
rumo ao Museu de Arte Moder1
na. Alcântara garante que foi 
Sexta-Feira 13 quem surrou Wag-' 

�
ner. 
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O governador Marce l lo Alencar acusou ontem as instituições envolvidas nas investigaç.ões da chac_i- 0-JU_LGA_M-ENT-Ona da Candeia- -----ria de terem agido com precipitação ao prenderem pessoas possivelmente inocentes. A declaração foi dada durante visita às obras de reforma da 1411 Delegacia Policial (Leblon). Para Marcello Alencar, a sociedade terá obrigação de fi!SSllrcir todos os acusados que. após ficarem mais de dois anos na prisão. conseguirem provar a inocência no crime. "Os jornais disseram que eles ( os acusados) estavam entre os que praticaram a chacina. Em função disso, muita leviandade se pratica no sentido menos de apurar o horrendo crime que foi praticado, e que não tem desculpa, mas querendo associar várias pessoas, às ve:zes. inocentes", disse. Dos quatro presos há dois anos - três deles poljciais militares- sóo soldado Marcos Yinícius Emanuel foi julgado e condenado a 309anos de prisão. Ele irá a novo júridentro de um mês. Os outros três

acusados - o tenente Marcelo Côrtes; o soldado Cláudio Luís dos Sanlos e o serralheiro Jurandir França-continuam presos aguardando o julgamento, mar11ado inicialmente para o próxim<:> dia 27. Eles foram inocentados nos depoimentos de três policiais que já confessaram o crime: os soldados Ema,. nuel, Nélson Cunha e Marco Auré-lio Alcântara. O governador Marcello Alencar disse que, ao ser citada num crime como o da Candelária, a pessoa torna-se condenada p_ela opinião pública. "Houve muito açodamento do caso. na medida em que abalou a opinião pública de maneira fantástica··. O governador disse ainda que considera uma ofensa para toda a sociedade ter alguem preso sem justa causa e base legal para esta prisão. Por isso, acrescentou Marcello, as instituições devem ter cautela ao acusar alguém. 
Ressarcimento - Na avaliação do governador, os acusados que foram inorentados do crime deverão lutar por um ressarcimento. "Q direito dos cidadãos deve ser respeitado. Esta é uma forma de se reparar prejuízos irreparáveis. Se eles provarem a inocência, o ônus. 
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a desmoralização perante a opinião pública, a sociedade tem a obrigação de ressarcir" 1 disse o governador. Ao fazer as declarações. Ma,rcello Alencar estava acompanhado do secretário de Segurança, general Nilton Cerqueir,a, e do chefe tia Polícia Civil. delegado Hélio Lt.12. Antes de irem â 148 DP, eles visitaram, junto com o presidente da Associação Comercial do Rio, Humberto Mota, outras três delegaciãs do Rio que estão sendo refom1adas por empresas privadas. O promotor do 2° Tribunal dp Júri. José Muinos Pineiro Filho, encarrêgado da acusação dos acusados. disse ontem que ,prefere nãó polemizar sobre as declarações d9 governador. "Ninguém foi inocentado ou absolvido ainda neste prpcesso. Não há porque me envolver nesta polêmica''. Também o diretor da Divi&ão de Defesa da Vída, delegado Jorge Serra, disse que, quando as invest{gações começaram. ele ainda estava na Academia de Polícia Civil. "Nunca imaginei que este caso ficaria sob minha responsabilidade. Ainda não tive tempo sequer de lt;r todo o inquérito", afirmou. 
J ... decide hoje se liberta réus O juiz José Geraldo Antonio, do 2° Tribunal do Júri, decide hoje se três réus da Candelária presos há três anos-o tenente Marcelo Côrtes, o soldado Cláudio Luiz dos Santos e o serralheiros Jurandir Gomes de França - aguardarão o julgamento em liberdade. O magistrado aguarda apenas parecer da assistência de acusação sobre pedido do Ministério Público. que solicitou o adiamento do julgamento, marcado para o próximo dia 27. Os promotores José Pifieiro Mui noz e Maurício Assayag entendem que os três acusados só devem ser soltos se o julgamento tiver nova data.O juiz notifico'1 ontem o advogado Fernando Fragoso, vice-presidente da Orde)]l dos Advogados do Brasil no Rio (OAB/RJ), que atua como assistente de acusação do caso e tem até 17h20 de hoje para se pronunciar sobre o adiamento. A intimação a Fragoso foi encami-

nhada ao juiz pelo advogado João de Deus, que defende Juraodir. Com a medida, o advogado pretendeu se resguardar em relação a possíveis questionamentos sobre a legalidade da libertação dos réus. 
Interrogatório - Também está marcado para hoje, às 13h30, o interrogatório do soldado Marcos Aurélio Alcântara e dos ex-PMs Nelson Cunha e Arlindo Afonso Lisboa. Os dois primeiros confessaram participação na chacina e já foram pronunciados pelo juiz, enquanto Arlindo responderá por receptação da arma utilizada no cri-me. Já o ex-PM Carlos Jorge Liaffa Coell:io, libertado na ú_ltima sextafeira, deu ontem entrevista coletiva e afirmou que o reconhecimento do sobrevivente Wagner dos Santosque disse ser ele o homem que deu o tiro em seu rosto - não passou de 

um equívoco. ""Ele me conf un<Í;ÍÚ com outra pessoa, nunca poderia ter me reconhecido", frisou LiaITa1 O ex-PM disse acreditar na versão apresentada pelos réus confessos - Alcântara, Cunha e Marcu.s Vinicius Emanuel - de que os três participaram da chacina junto COIIJ o ex-PM Maurício da Conceição, Q
Sexta-Feira 13, morto há dois anos.Liaffa contou ainda que sua relação ·com Sexta-Feira 13 restringiase ao 6° Batalhão de Polícia Militar.onde serviram juntos.''Ele eta uma pes,<!Oél extrovertida e brincalhona. Era um cara até legal", disse Liaffa sobre Sexta-Fei

ra 13. O ex-PM ressaltou que a Polícia Militar - de onde se licenciou em 1991 para trabalhar como motorista de táxi - e o período de um mês que ficou preso na Polinter são ''uma página virada" em sua vida. 
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Padecendo no inferno 
• Apesar da dor, mães de vítimas de balas perdidas em favelas fazem do seu dia um símbolo da luta contra a violência
MARCELO MO.REIRA 

O dotningo das mães Maria da Penha de Souza,. 
38 anos, e Rosilene de Carvalho Silva de Jesus, 26, 
será passado bem distante de restaurantes ou 
shoppings lotados. Hoje, a dona-de-casa Maria e a 
operária Rosilene passarão o dia enfrentando a 
dor de arrumar o quarto do filho que já morreu. 
Maria da Penha perdeu Maicon de Souza, 2 anos, 
no dia 15 de abril. O menino foi vítima de uma 
bala perdida na guerra entre traficantes de drogas 
de AcarL na Zona Suburbana, e soldados do 9ª 

Batalhão da Polícia Militar. Rosilene viu seu filho 
Luciano Silva de Jesus, da mesma idade de Mai
con, morrer em circunstâncias semelha11tes, na 
última terça-feira. 

Maria e Rosilene fazem parte das l 5,2% de 
mães cariocas que vivem nas favelas. Segundo 
dados do último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatítica, há 1,3 milhão de mães na 
cidade. Destas, 203 mil são faveladas. Moram em 
locais onde deixar as crianças brincando no quin
tal ou o simples ato de ir à padaria comprar pão e 
leite pode terminar em tragédia. 

Leis diferentes - M�icon morreu quando 
brincava no quintal. Luciano foi atingido por uma 
bala ao acompanhar a mãe à padaria. Os dois 
foram vítimas de balas perdidas durante o con
fronto entre policiais e traficantes de drogas. Q 
direito de ir e vir, garantia constitucional, não vale 
em uma favela. Lá as leis são outras e as mães. 

Final trágico para 
dois garotos coDI 
vidas parecidas 

No último dia 15 de abril, 
Maicon de Souza pedju ao 
pai, que estava consertando 
uma bicicleta, para brincar 
no quintal com os amigos. A 
mãe estava costurando. Mai
con brincou de pique com ga
rotos da vizinhança até a chegada da Polícia Mili
tar. Na terç�-feira passada, Luciano Silva de Jesus 
pediu a mãe para acompanhá-la até a padaria. A 
mãe, que já carregava o filho de dois meses ·no 
colo, levou o menino. Estes foram os últimos 
instantes de dois garotos com muitas semelhanças 
na vida e na morte. 

Maicon e Luciano eram negros, filhos de pais 
pobres e vítimas do preconceito de todas as pes
soas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. 
Ambos foram mortos durant.e um tiroteío, fato 
rotineiro numa favela, palco da guerra entre a 
policia e traficantes de drogas. Em ambos os casos 
os policiais militares envolvidos no tiroteio perten
ciam ao 9� batalhão, de Roeha Miranda, cujo 
retrospecto de mortes nos últimós meses supera 
até a temida Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar 
(Rota) paulista. 

assim cómo o resto da população, aprendem a 
cumpri-las da maneira mais dura possível. 

Para tentar garantir a vida dos filhos, elas 
ensinam as crianças a se manterem longe dos 
carros de polícia e a correrem para dentro de casa 
ao ouvirem o som de sirenes. Em sua casa no 
conjunto Amarelinho, em Acari, Maria da Penha. 
lembra com saudade do tempo em que ela havia 
acabado de chegar da pequena cidade de Sapé, no 
interior da Paraíba, para tentar a sorte no Rio de
Janeiro. A favela era lugar, pobre, humilde, mas se
vivia com segurança. ''Naquela época, criar meus 
filhos aqui não tinha problema algum'', lembra 
Maria da Penha. Ela podia sair para trabalhar e 
até deixar as crianças com algum vizinho. A favela 
ainda não conhecia a violência policial e nem a 
guerra do tráfico de drogas. Maria da Panha não 
quer que seu outro filho Renan de Souza Silva. de
7 anos, seja criado assim. 

Já Rosilene, sequer conhece outro tjpo de habi
tação. A mãe, Lina de Carvalho, hoje com 57 
anos. foi morar na favela do Muquiço, em Guada
lupe, carregando-a no ventre. Ela e os três irmãos 
foram criados no mesmo lugar e nem mesrno 
quando casaram pensaram em sair de lá. Foi na 
casa construída por seu marido, o rodoviário Luís 
Cláudio Costa de Jesus, 30 anos, que ela teve o 
primeiro casal de filhos. gêmeos. Depois veio Lu
ciano, e há dois meses, Marcos Virucius. 

Maicon foi o segundo filho de Maria da Penha. 

O marido José Luís Farias da Silva, 35 anos, se 
dividia entre o trabalho como pedreiro e a cons
trução da própria casa para fazer um quarto para 
o menino mais novo. "Eu ia construir uma piscina
no terraço pra gente tomar banho", conta o pe
dreiro. que desistiu dos planos e agora pretende 
vender a' casa e dejxar a favela. 

Vender a casa também é a vontade de Rosilene
e de Luís Cláudio. Os outros três filhos devem 
crescer em um ambiente diferente, pensam os pais. 
"Aqui na favela tem gente que está devendo prá 
policia. Esta é uma guerra deles e quem está 
sofrendo somos nós. Não consigo mais viver 
aqui", desabafa. 

Missa - O Dia das Mães que Luís Cláudio 
preparava para Rosilene teria uma dupla come
moração. Luciano ia completar dois anos na pró
xima quinta-feira. A famíJia aproveitaria o domin
go para comemorar em um parque· de diversões. 
"A gente sempre fazia assim''. Hoje, ainda sob o 
efeito de sedativos� Rosilene não pretende sair de 
casa, o que só deve Fazer na terça-feira, parà a 
missa de sétimo dia da morte de seu filho. Um dia 
depois da missa de Luciano, a família de .Maicon 
também vai estar na igreja. Na quarta-feira se 
completa um mês da morte do menino. 

A dor e a revolta pela perda dos filhos talvez 
não seja em vão para Maria da Penha e Rosilene. 
O episódio envolvendo Maicon e Luciano chamou 
a atenção da entidade não governamental Humans 

Rights Watch Americas, qlfe defende os direitos 
humanos. O caso das duas crianças fará parte do 
relatório que o diretor da entidade no Brasil, o 
advogado James Louis Cavallaro, está fazendo 
sobre a violência policial no país. 

Símbolo - Em seu relatório, Cavallaro vai 
relatar ainda casos semelhantes ocorridos em ou
tros seis estados do Brasil. O documento será

distribuído na Europa e América em versões em 
inglês e português. Maria da Penha. escreveu um 
relato sobre a morte de Maicon para a Ordem dos 
Advogados do Brasil. Maria da Penha e Rosilene 
estão dispostas a fazer de seu sofrimento um sím
bolo para a melhoria da qualidade de vida das 
outras mães do Rio de Janeiro e que outras mulhe
res não percam seus filhos como elas. ''O que 
aconteceu com a gente pode acontecer com qual
quer um e nem precisa ser dentro da favela", diz 
Maria da Penha. 

Os país das crianças estão do lado de suas 
mulheres nesta luta. "Eu não posso me considerar 
um cidadão se não fizer nada", diz José Luís, pai 
de Maicon. O pai de Luciano, também faz seu 
desabafo. "Eu pedi a Deus para qué meu filho não 
morresse. Se ele não me ouviu é porque ele tinha 
seus motivos. Eu agar.a só quero ajudar para que. 
110 futuro, menos mulheres tenham porque chorar 
no Dia das Mães". 

A investigação da morte de Maieon completa
um mês esta

-
semana e vai ser enviada ao Ministé

rio Público sem um relatório que aponte quem foi 
o autor dos disparos qne mataram Õ menino. Com
menos de 48 horas de investigação, o delegado
Hércules Pires do Nascimento, afirma, amparado
_pela versão dos policiais militares que estavam na 
favela na hora da morte de Luciano, que o tiro que 
matou Luciano só pode ter sido disparado por 
traficantes. 

Em ambos os casos aconteceram falhas na 
investigação. Um projétil disparado no conjunto 
Amarelinho, em Acari, ficou alojado na boca de 
um colega de Maicon, Renato da Silva Paixão. A 
bala ficou na boca do menino por duas semanas e 
acabou sendo expelida naturalmente, sem que o 
delegado Cidade de Oliveira,. responsável pela in
vestigação, soubesse do fato. Duas balas encontra
das próximo ao local onde Luciano foi morto 
foram entregues ao pai de Luciano. O delegado 
Hércules descarta as balas como prova alegando 
que elas poderiam ter sido entregues por qualquer 
pessoa. 

O secretário de Segurança, general Nilton Cer
queira entregou a responsabilidade do caso ao 
coronel Marcos Paes1 comandante do 9° batalhão. 
"Acredito que se o coronel confirmou a presença 
de policiais no incidente, ele irá investigá-lo". Já o 
coronel, que não acredita que seus soldados sejam 
culpados, reafirma que ·a policia continuará en
trando na favela da -mesma maneira que sempre 
fez sob seu comando: "com muita energia''. 
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andelária: acusação pretende 

inverter ordem do julgamento 
,. 

Estratégia é para que os réus confessos sejam julgados antes 
:-. A assistência da acusação do 
,ihso C-andeÍária vai pedir que o 
,�-PM Nélson Cunha e o soldado
JiMarcos Aurélio Alcântara, am-

bos assassin,os confessos, sejam os 
_próximos a serem julgados. Desta 
Tonna, eles sentariam no banco 
dos réus antes do tenente Marcelo 
Côrtes, do soldado Cláudio Luís 
dos Santos e do serralheiro Juran-

t dir Gomes de França, inocenta
dos com a confissão de três dos 
acusados. A principal intenção é 
dar mais tempo para que se apure 
.melhor a participação dos três no 
crime, depois da reviravolta pro
vocada no processo com as con
fissões. 

A estratégia está sendo elabo
rada pelos advogados Fernando 

,?Fragoso, vice-presidente da Or
dem dos Advogados do Brasil no 
Rio de Janeiro (OAB/RJ), e Cris

. tina Leonardo, coordenadora do 
Centro Brasileiro de Defesa da 
Criança e do Adolescente. Cristi
na - que também está lutando 
para adiar o julgamento de Côr
,tes, Cláudio e Jurandir- explica 
que a virtua_l condenação de Cu-

nha e Alcântara faeilitaria o an
damento do processo: "O julga
mento dos dois pode nos propor
cionar elementos novos." 

O adiamento do julgamento -
já pedido pelo Ministério Público 
- é também a grande arma dos
advogados que defendem os inte
resses das vítimas. "Colocar três
réus com possibilidade de absolvi
ção em julgamento pode desmo
ralizar a própria Justiça. E·se mais
tarde encontrarem indícios da
participação dessas pessoas na
chacina?"

,, 
indaga Cristina Leo

nardo.
A proposta de que Nélson Cu

nha e Marcos Aurélio Alcântara 
sejam julgados antes dos três não 
seria dificil para a Justiça,já que o 
juiz Josc Geraldo Antônio, do 2° 

Tribunal do Júri, onde corre o 
processo,já aceitou denúncia con
tra eles oferecida pelos promoto
res. Além dos dois. o magistrado 
aceitou denúncia contra o solda
do Arlindo Afonso Júnior, que 
responderá pelo crime de recepta
ção da arma usada na chacina. 

Cristina Leonardo evitou co-

mentar a libertação do ex-PM 
Carlos Jorge Liaffa Coelho, que 
fora apontado pelo sobrevivente 
Wagner dos Santos como o ho
mem que deu o tiro em seu rosto. 
Mas a advogada demonstrou des
contentamento com a situação: 
"Continuam dando mais priori
dade a um assassino do que a uma 
vítima. Se o Wagner reconheceu o 
Liaffa, é a palavra dele contra a 
do réu." 

Pelas confissões de Cunha, Al
cântara e Marcus Vinicius Ema
nuel - condenado a 309 anos de 
prisão no primeiro julgamento-, 
a chacina foi praticada por eles 
juntamente com o ex-PM Maurl
do da Condeição Filho, o Sexta

Feira 13. Os assassinos inocenta
ram Liaffa e o tenente Cõrtes, 
também apontado por Wagner 
como um dos ocupantes do Che
vette que teria sido usado no cri
me. Os reconhecimentos de Wag
ner, logo após a chacina, penniti
ram a prisão do tenente e do sol
d a d o Emanuel, que acabou 
confessando sua participação du
rante o julgamento. 
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Laudo muda o 

caso Candelária 
O laudo positivo na arma en

contrada na casa do padrasto de 
Carlos Jorge Liaffa - um dos 
suspeitos da chacina da Candelá
ria, solto há uma semana depois 
de ficar um mês na cadeia -
provocou uma nova reviravolta 
no caso. A partir de agora, a 
Divisão de Defesa da Vida inves
tigará a chacina a partir do inqué
rito 027 /96, que trata de crime de 
natureza patrimonial (receptação 
de arma sem registro e que com
provadamente foi usada no cri
me). 

Segundo o diretor da J?ivis�o. 
o delegado Jorge Serra, o mquen
lo por receptaçào é um "mecants
mo legal" para prosseguir os tra
balhos de investigação. O laudo

técnico positivo surpreendeu os 
policiais, já que em depoimento 
de três réus - Marcus Vinicius 
Emanuel, Nélson Cunha e Mar
cos Aurélio Alcântara - houve 
apenas quatro assassinos na Can
delária, apontando o ex-PM 
Maurício da Conceição ·Filho, o 
Sexta-Feira 13, morto há dois 
anos, como o outro integrante do 
bando que matou oito mernnos 
de rua na madrugada de 23 de 
julho de 1993. 

A arma cujo laudo deu positi
\ o foi enéontrada na casa do pa
drasto de Liaffa, o policial civil 
Carlos Soares, que mora no mes
mo prédio do ex-PM. A apreen
são foi feita em l 2 de abril, mes-

Carlos Soares. Segundo a polícia, 
o policial civil está licenciado por
que sofreu recentemente amputa-
ção de uma das pernas.

Além de Carlos Soares, serão 
chamados para serem ouvidos 
Marcus Vinicius Emanuel e Nel· 
son Cunha, outros dois assassinos 
confessos, é o capitão Vilares, pa
ra explicar em que �ircunstâncias 
a arma foi apreendida. O advoga
do de Alcântara, Luiz Carlos da 
Silva Neto, reconheceu que o laul 

do técnico da arma fortalece à 
versão do sobrevivente Wagner 
dos Santos, que aponta Liaffa col

mo o homem que deu um tiro em 
seu rosto dentro do Chevette usa, 
do no crime, 

mo dia da prisão do suspei1o, por 
urna equipe de PMs chefiada pelo 
capitão Wagner Vilares de Olivei
ra. O laudo técnico confirmou 
que da arma, um Taurus calibre 
38, partiu o tiro que matou o 
menor conhecido como· Pimpo
lho, 11 anos, executado no cantei
ro em frente à Candelária. 

Logo que soube do resultado 
do laudo, Liaffa foi ao encontro 
do delegado Jorge Serra, na de
fensoria do 2° Tribunal do Júri. e 
mostrou-se preocupado com a si
tuação de seu padrasto. Ontem, 
Serra conversou com Marcos Au
rélio Alcântara, que já confessou 
o crime e disse não saber explicar
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Policiais matam 3 meninos de ruã 
7"r1Jv, Li// A b o 3- 9 & 1) H ��.,

em protesto contra baixos salários 
BELO HORIZONTE - Um grupo ter

rorista denominado Reação, que seria 
composto·por policiais civis, assumíu o 
assassinato de três menores, encontra
dos amarrados um no outro, com tiros 
na cabeça, na madrugada de ontem, na 
capital mineira. As mortes foram anun
ciadas em telefonema anônimo, que re
velou também a existência de uma carta 
explicando os assassinatos, com amea
ças ao governador de Minas, Eduardo 
Azeredo (PSDB), e ao secretário de Se
gurança Pública, Santos Moreira. O 
Grupo Reação avisa que as mortes vão 
continuar a acontecer e rotula os assas
sinatos como "operação presuntão''. 

Um telefonema de madrugada ao 
·ornai Estado de Minas avisou onde os
cadáveres podiam ser encontrados e a
existência da carta em uma caixa de
Correios, em frente ao Mercado Distri
tal da Barroca, Zona Oeste. A Polícia
Militar foi acionada e encontrou os cor
pos de três adolescentes, com a aparên
cia de 16 anos, na estrada velha de

Nova Líma, Zona Leste da cidade. Um 
dos meninos, Jamil Martins Romão, de 
aproximadamente 15 anos,já foi identi
ficado por educadores de rua. 

A carta assinada pelo Reação tem 
quatro páginas e foi escrita com recortes 
de jornal. Na primeira, ao lado da foto 
de Santos Moreira. que é chamado de 
corrupto, criminoso e acusado de ser 
alvo de processos, a primeira ameaça: 
"Vamos pegá-lo, inseto". Na segunda 
página, o grupo fala em "miséria alar
mante na polícia'', assume a autoria da 
carta e das mortes e avisa: "Operação 
presuntão. A união faz a força. Ritual 
de sangue não pára mais". 

Na terceira página, o Reação .insulta 
o governador Eduardo Azeredo, colan
do também uma foto dele junto à per
gunta: "Onde está o dinheiro da Polícia
Civil?". Na página seguinte, o Reação 
destrata novamente Santos Moreira, 
chamando-o de "robocop gay" e pre
nunciando: "O grupo retoma a sua roti
na'', assinando Reação. 

O Grupo Reação apareceu no ano 
passado, quando a capital mineira assis
tiu a sete explosões de bombas, que 
ainda não foram esclarecidas. O Reação 
assumiu a autoria de pelo menos uma 
das explosões, alegando que as bombas 
eram um protesto contra a cúpula da 
Polícia Civil, especialmente contra o se
cretário de Segurança. 

Ontem, Santos Moreira não quis ad
mitir a vinculação dos casos e negou 
que a polícia, como um todo, esteja 
insatisfeita com o seu comando - ele já 
demitiu 112 policiais envolvidos em cor
rupção. Não admititu também a exis
tência do Grupo Reação. O secretário 
disse que as mortes dos menores vão ser 
apuradas com rigor. 

Segundo Santos Moreira, um fio de 
cabelo colado foi encontrado na carta 
dos assassinos e será submetido a exame 
de DNA. O secretário assinala que o 
original da carta está sendo preseryado 
em função dos exames que serão feitos. 
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1e praga nos EUA ._
FLÁVIA SEKLES Sua mãe consumiu crack durante 
Correspondente a gravidez. Quando nasceu, a me. 

WASHINGTON - Há uma epi- nina foi ficar com o pai, llIIPimi· 
demia de violência contra crian- grante de Cuba, que a trato�co-
ças nos Estados Unidos. Como mo uma princesa, conseguindo 
prova, se oferecem estatísticas: até que o príncipe Michael, da 
entre 1988 e 1993, o número de Grécia, se comprometesse a pagar 
casos de abuso de crianças denun- suas mensalidades escolares. 
ciados às agências de proteção à Mudanças - A mãe de Eli-
infância cresceram 25%. Nada sa, Awilda Lopez, se casou.� to• 
menos que I 028 crianças morre- meçou a refazer a família. Con-
ram malt.ratadas. Estatísticas, en- venceu juízes e agências sOtCiais 
tretanto, são dífíceis de com- que não fumava mais crack._ •· o 
preender. A verdadeira prova hu- que era mentira - e reconquistou 
mana do abuso infantil nos EUA o direito de visitar a filha,, Os
está no nome das crianças que sinais de abuso físico não taFda-

1 sofrem nas mãos de suas famílias ram a aparecer. Repetitivamente, 
ou de pessoas cujo papel deveria os professores de Elisa, que vir.am 
ser protegê-las. a personalidade da criança. mv 

U{lla pesquisa divulgada na dar, informaram as agências � 
quarta-feira indica claramente os ciais, sem nenhuma resposta .. ' 
danos: 63% das crianças entre se- Aos quatro anos de idade, < 
te e l O anos de idade temem mor- pai de Elisa morreu de câncer , 
rer ainda jovens; 71 % têm medo ela foi morar com a mã-e em ·tetn· 
de levar um tiro ou facada em po integral. Os abusos sexuaig e 
casa ou na escola; e 70% têm físicos que passou a sofrer foram 

1 medo de levar surras de adultos. caracterizados de "tortura" . ..,Eoi 
Causa de morte - ''Nós estuprada repetidamente, com es-

ternos ouvido dos jovens que eles covas de dentes e de cabelo. , 
estão com medo e agora temos Crânio - Nos últimos meses

provas estatísticas que eles tem de vida, segundo confessou a,-mie, 
razão para isso", diz a diretora foi forçada a comer suas fei� e 
executiva do grupo de defesa da sua cabeça foi usada para limpar 
criança Children Noiv, Louis Sa- o chão. Ela morreu, finalmente,
lisbury, que conduziu a pesquisa. com o crânio arrebentado n'litna 
O abuso infantil é a principal cau- parede de cimento. ..:,. 
sa de morte entre crianças - su- A morte de Elisa levantoú n'li-
perando quedas, incêndios e afo- lhares de questões sobre a eficlleia 
gamemos. Em 90% dos casos, o do governo na proteção de cttân-
responsável é alguém que deveria ças: por que as agências de Nova 
estar cuidando da criança. Iorque permitiram a tragédia? 

A violência contra as crianças Não foi, certamente, por falta de 
registra casos que atraem a aten- alerta de vizinhos, professores e 
ção nacional. O afogamento de parentes distantes. Os mais' de 
dois meninos pela mãe, Susan 33.000 assistentes sociais que. tra-
Smith, que as considerava um balham nessa área argumeiit'a-
obstáculo a um relacionamento, riam que a causa é um sistema 
em outubro do ano passado, em com poucos recursos para rriátta 
Union, na Carolina do Sul, foi um demanda. 
deles. A morte, na semana passa- A situação deve piorar nos 
da, de Elisa Izquierdo, de seis próximos anos. A atual proposta 
anos, nas mãos de sua mãe, em orçamentária do governo f eumpl 
Nova Iorque, foi outro. prevê uma redução de US$!!z3 

Elisa teve uma vida encantada para US$ 17, 7 bilhões para JD·

Le ao mesmo tempo amaldiçoada. gramas de assistência infanti 
------------'"'---�------ --=--.J 
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LONDRES - A América Lati- s país�s subdesenvolvidos, a 
na e o Caríbe têm a taxa de mor- expectiva de vida fica em 61 ;am>s. 
talidade infantil mais baixa e a Cuba surge como o paí�ue 
expectativa de vida mais alta do melhores condições dá � ctj�MaS 
mundo em desenvolvimento. Ain- na América Latina. A mortalijla-
da assim, há grandes disparidades de é de 10 I]lenores de 5 aníli-itOr 
dentro da região, segundo o infor- cada mil. · B o dobro da-S.uéqia, 
me sobre o Estado da Infância no país onde menos merrem cri� 
Mundo, divulgado ontem pelo . no mundo. ó Brasil- onde-aia 
Fu�do_ das �ações Unidas para a · criança pobre tem cinco· vezes
lnfanc1a (Umcef). . • mais probabilidade de morrêMtn-
. Os latmo-am�ncanos_ tem, ho- tes do primeiro anos ·de vidâ·que Je, uma expectativa de vida de 68 uma cn·a ça · á' ·• · · d anos e uma taxa de mortalidade , . º . .  nc - . e �-m:· ,os
de crianças menores de 5 anos de ultlmos da hst�, _lican�o- ª,· fr_e,!lte
47 por mil nascidas vivas. Em apenas da Boli��· N1�ra_� e 
1960, 56 de cada mil dessas crian- Guatemala. O pais e� p19r .�t�i,a-
ças morreriam e a vida durava, . ção no mundq é Níger: 32Q _cif"�-
em média, 56 anos. Somando to- ças morrem �e cap�_tnil.,,:,� '"'" 

··, ···,,;.�

. ,::..;:",� · 
US$ 1 oo - um rifle AK-47 ou cápsulas de vt�mjna A p�í!l;-eyi]n a 
cegueira de 3.000 crianças . 

· 
,;, M 

US$ 1 oo milhões - IO milhões de minas terrestres oü �
para 7,7 milhões de crianças contra seis enfermidades mortais ; •U4 

. ... -, 
USS aoo milhões - 23 caça-bombardeiros F:16 ou safJ�do 
para proteger, durante 10 anos, 1,6 bilhÕC$.de pessoas sob ri� .. pe
retardamento mental por falta de iodo · · · · .u 

. . .. -,·�i;-

uss 2,4 bllh6es - Um submarino nuclear ou serviços nmiis'<ie 
água e saneamento para 4� milhões de pessoas ·'·.�·. �; .
US$ 24 bilh6es - Onze radares antibombardeiros ou quàtro�os
de ensino primário para 135 milhões de criança� _fo[a dfl esco�a, �;:.;f,

., .• . , ,-..,{ 
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\Revolta ém enterrp 

Uma velha cadeira de praia furada a 
tiro, uma cápsula de bala de pistola reco
lhida no chão e uma acusação jogada no ar 
contra policiais do 3° Batalhão da PM 
(Méier). Foi esta a reação de moradores da 
1 Favela das Malvinas, no Cachambi, ao
�assinato õaesfu te Érica tielena da 
!Rocha, 14 anos, atingida na noite e an-1 teOntem por ·uma bala disparada por um
homem à paisana que, segundo os favela

! dos, era um dos PMs que hor�s antes 
��-E. a o 
(sepultada ontem no Cemiteno de Inhaú-
ma., em meio a apelos por justiça feitos o 
80 favel os 
1 menina foi baleada, pouco antes das
122h, por um dos dois ocupantes de um 
JFusca amarelo estacionado na entrada da 
�favela, na Rua Vaz Caminha. De ac9rdo 
)côm moradores, o assassino acertou 'Erica1após ter mirado em um jovem que corria 
:em direção a um muro entre a favela e um 
'cqnjunto habitacional. "O garoto correu, 
_gvtando sujou, e pulou o muro, por cima 
ide Érica. Ela tentava sair da cadeira de 
1 

DO SR," Sl i 
Vata:�/ 1Z- . _1.3''S 
Cadern<l ___ Pai._ 

1 ·� va��t\2...-t:>i'v V [praia, mas o homem àurou", contou a vizinha Simone Nunes da Silva, 24 anos. Ferida no coração e em um dos pulmões, Érica morreu a caminho do Hospital Salgado Filho, Méier. 
Logo depois da fuga do assassino, fave

lados, tomados pela revolta, interditaram a 
Vaz Caminha, queimando pneus velhos, 
destruíram um orelhão e depredaram um 
ônibus. A rua foi liberada por soldados do 
3° Batahão que, ontem, enviou quatro 
guarnições para acompanhar o enterro da 
menina. Érica Helena da Rocha vivia com 
a mãe, a diarista Marilene da Rocha, 30 
anos, o padastro, o mecânico Manoel Au
gusto, 27, e o irmão, Rafael, 9, em um 
barraco de madeira junto ao muro que 
separa a favela do conjunto residencial, no 
número 401 da Vaz Caminha. 

Investigação - A acusação de que o 
assassino é do 3° Batalhão foi negada pelo 
major Paulo Cardoso, apesar de ter infor
mado que o comandante do batalhão, te 
nente-coronel Lenine de Freitas, determi
nou investigação para apurar a denúncia. 

C��e não ter conhecimento de 
que, na tarde anterior ao crime, policiais 
tenham feito ido à favela, onde a venda de 
drogas ê comandada pelo traficante conhe
cido como André das Malvinas, ligado à 
quadrilha da Favela do Jacarezinho .. N� 23ª DP (Méier), o delegado Jorge Fantmatl 
disse que tomará depoimentos de PMs em 
serviço na quarta-feira. 

O sepultamento foi marcado pela indig
ação dos favelados - a maioria, levad� a 
haúma em ônibus cedido pela Braso-L1s-

oa. No velório, na capela 7, a mãe da 
enina desmaiou, enquanto vizinhos, com 

artazes acusavam a PM de arbitrarieda
des freqüentes e pediam a punição do as
sassino. "Ela não teve forças para correr e 
morreu", desolava-se Marilene, No trajeto 
para a quadra 6-M, onde o corpo foi sepul
tado na gaveta 2.999,.o caixão foi aberto 
para impr�visado batizado de Érica, q�e 
tencionava receber o sacramento da lgreJa. 
Como despedida, amigos cantaram o Rap 
dos Funkeiros, do MC Marcinho. 



�una aplicada
� freqüentadora
�e bailes funk 
1 quentadora de bai s , n elena da Rocha, J 4 anos, não abria mão tle divertir-se nos fins de semana, mas, de :;egunda a sexta-feira. dedicava-se com afinco aos estudos, disposta a vencer \nfortúnio de só ter ingressado na escol· fios 9 anos orno e a queria azer o �up e 1vo. eu ia dar ajuda para pagar",

JOU�AL DO BRAS 
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contou a enfermeira aposentada Marlena Teresinha Vieira, 57, com quem Érica morou durante quatro anos, na Penha. Patroa da avó da ��nina, Maria Eugênia, 62,Marlena auxilia como pode a família da empregada. Todos os dias, Érica almoçava com Marlene, após sair da escola. Aluna da 5ª série da Escola Muniçipal Monsenhor Rocha, na Vila Cruzeiro, Erica voltara a viver na Favela das Malvinas, no Cachambi, bá três meses. Trocou o conforto na casa de Marlene pelo barraco da mãe, Marilene, movida pela ânsia de sentir-se livre. ''Ela dizia que não gostava de dormir 

cedo. Adolescente é fogo", comentou emocionada a enfermeira aposentada. Na (aveia, Ériea;: onv1v1 com os jovens de sua idade � arranjou u.91 namorado. Como outrôs vizinhos, dançavaluiik nos bailes da Mangueira, em São Cristovào, e do Garnier, no Roch tragédia que se a ateu sobre o casebre que Erica dividia com a mãe, o padrastro e o irmão não foi, porém, a primeira enfrentada pela família. Muito pobres, a diarista Marilene e o mecânico Manoel perderam, há dois anos, o pouco que tinham no barraco, no incêndio que destruiu vária'.' casas da Favela das Malvinas e ma-
l tou duas cnanças. 



Diretor' dé
"' 

int'ernàto ac&f�do de 
agressão é afastado do cargo 

------···----

O diretor do Educandário Santos Proteção ã Inlãocia e ã 
Dumont para menores infratoras, Adolescência, comissários de • 
Newton de Souza, acusado de ter menores, psicólogos e assistentos 
espancado oito internas dentro sociais constataram, no 
da instituição, teve o seu Educandário, localizado na Ilh{ 
afastamento decretado ontem. em do Governador, que oito 
caráter liminar, pelo juiz Geraldo menores estavam machucadas ia 
Prata, da 2ª Vara da lnfãocia e e agressão teria ocorrido três dias 
Juventude. Além do resultado antes. após tentativa de fuga ifas 
positivo dos exames de corpo de menores. O inquérito crimina� 
delito, a agressão f ot confinnada solicitado pelo promotor Márci� 
pela diretora assistente do Morthê Fernandes, está a cargo, 
educandário, Eliane Cruz. da Delegada Márcia Julião, da 1 

Seguindo demíncias anônimas e Delegacia de P-.íoteção ã Criançà 
da Associação Brasileira de e ao Adolescente. 
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PF pr�d� gi{po que prostituía brasileiras 

A Polícia Federal desarticu
lou uma quadrilha que enviava 
mulheres brasileiras para a 
Espanha a fim de prostituí-las. 
Cinco pessoas, entre elas dois 
espanhóis, foram presas ontem à 
noite, no Aeroporto lnternacio
nal do Rio, quando tentavam 
embarcar com duas jovens 
cariocas, de 22 e 23 anos, para 
La Corufía, na Espanha. O supe
rintendente da PF. delegado 
Jairo Kullmann, informou que 
pediu a Interpol (Polícia 
Internacional) que investigue o 
restante da quadrilha na cidade 

obrigadas a restituir o dinheiro 
gasto com as passagens. Como 
não tinham outra forma de con
seguir o dinheiro. acabavam se 
prostituindo. 

Foram presos os espanhóis 
Manuel Tembras Alonso. 32 
anos, e Raul Mengibar Castro, 
24 anos, e os brasileiros Jorge da 
Conceição Silva. 56 anos. Judith 
Souza Silva, 57 anos, e Sonia de 
Jesus, 30 anos. De acordo com 
os agentes federais, Judith e 
Silva eram as responsáveis por 
encontrar as mulheres. Judith é 
mãe de Cássia e Kelly. que 

espanhola. 
A quadrilha estava sendo 

investigada no Brasil por agen
tes federais desde janeiro. O 
grupo convidava jovens do Rio 
e do Espírito Santo e prometia 
empregá-las como garçonetes 
em La Corufía. com salários 
entre US$ 1,5 mil e US$ 2 mil 
por mês. Quando as jovens 
desembarcavam, no entanto, a 
quadrilha pegava os passaportes 
delas e informava que deveriam 
trabalhar como prostitutas em 
casas noturnas. Se quisessem 
retornar ao Brasil, elas eram 

• 

administram casas noturnas na 
Espanha. Sonia foi acusada de 
ter aliciado as duas jovens, cujos 
nomes não foram revelados. 

Os cinco presos foram indi
ciados no artigo 231 do Código 
Penal - que trata de tráfico inter
nacional de mulheres. De acordo 
com a Polícia Federal, a quadri
lha já atuava no Brasil há alguns 
meses. Há suspeitas de que esse 
grupo tenha levado para a 
Espanha uma menor de 17 anos, 
com documentação falsa, manti
da em cárcere privado e obriga
da a se prostituir. 



• 
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prost1tu1çao 
é desbaratada 

As políciac; civil, militar e fede
ral começaram a desbaratar ontem 
uma rede de prostituição infantil 
que agia em Búzios, na Região dos 
Lagos. Até o final da tarde, três pes
soas haviam sido presas e foram 
apreendidas armas e drogas. Um 
grupo de 1 O meninas, com idades 
entre 13 e 16 anos, exploradas 
sexualmente, começou a ser ouvido 
à tarde pela polícia. 

A operação, coordenada pela 
Central de Inteligência de 
Segurança Públlca (Cisp), teve iní
cio ontem de manhã. O empresário 
Rodrigo Menezes, um dos sócios da 
boate La Fiesta, localizada na prin
cipal rua de Búzios, a Rua das 
Pedras, foi preso, sob acusação de 
corrupção de menores. Outras duas 
pessoas, o jomali�ta Jorge Jamaica, 
e um despachante, cujo nome não 
foi revelado, também foram detidos. 
Foram apreendidas 10 armas, entre 
escopetas e pistolas, e uma quanti
dade não revelada de maconha e 
cocaína. 

Até o início da noite, os policiais 
envolvidos na operação se recusa
vam a dar detalhes sobre as investi
gações. Eles disseram apenas que a 
operação foi deflagrada a partir da 
denúncia sobre esquema de prosti
tuição infantil Segundo essa denún
cia, Menezes aliciava menores para 
participar de orgias em sua casa nos 
fins de semana. As meninas, que 
recebiam en.tre R$ 10 e 15 reais, 
também tiravam fotos e participa
vam de vídeos pornográficos. Os 
policiais estão de posse de um des
ses albuns pornográficos. 

O caseiro José Gonçalves, que já 
trabalhara para Menezes. descobriu 
que suas três filhas haviam sido aH
ciadas pelo ex-patrão. Ele estava 
re\·oltado. Todo o material apreen
dido foi levado para o 
Destacamento de Policiamento 
Ostensivo (DPO) de Manguinhos, 
no centro do balneário, onde as 
menores estavam sendo ouvidas. Há 
suspeitas de que essas meninas par
ticipavam de festas em Minas 
Gerais. Apesar da informação ofi
cial de que a operação foi deflagra
da a partir da denúncia no fim de 
semana passado, policiais disseram 
que o Cisp já estava investigando 
uma rede de corrupção infantil e 
tráfico de drogas e armas em Búzios 
há pelo menos quatro meses. 

Cata ..f..L/ o -( / o/ G, 
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Qllã rilha internacional pode 
estar explorando prostituição 

BÚZIOS - Uma operação poli
cial em Búzios, na Região dos 
Lagos, resultou, anteontem, na pri
são do empresário Rodrigo Otávio 
Menezes Jesualdi, de 45 anos, 
envolvido com exploração .sexual 
de crianças, tráfico de cocaína e 
suspeito de contrabando de armas. 
De acordo com informações do 
Estado Maior da Polícia Militar, 
Jesualdi seria o <ft7>testa-de
ferro<ft5>, na cidade recém-eman
cipada, de uma quadrilha interna
cional que estaria fazendo do bal
neário um importante entreposto de 
drogas. As investigações continuam 
e a polícia acredita que a quadrilha 
também esteja agindo em Cabo 
Frio. 

Pelo menos 40 policiais-milita
res, civis e federais participaram da 
operaçãc, que começou na madru
gada de quarta-feira. Jesualdi safa 
de casa, para a sua boate, na Rua 

das Pedras, quando foi preso. Ele 
estava a cerca de 300 metros da 
mansão equipada com um sistema 
de alarme que detecta a aproxima
ção de qualquer pessoa à uma certa 
distância. O empresário apresentou 
aos policiais uma carteira falsa de 
policial federal e uma outra da 
Justiça de Minas Gerais. que o iden
tificava como comissário de meno-
res. 

Na mansão. foram'encontrados 
44 gramas de cocaína. dois revólve
res calibre 38., um rádio Motorola, 
aparelho de eletrochoque e dois 
tubos de gás paralisante, ·atém de 
uma cáixa com 436 fotos de mulhe
res e meninas, a partir de 1 O anos, 
em poses obscenas ou mantendo 
relações sexuais. Também havia 
fotos de Jesualdi com a ex-chaorete 
Rita Cadillac, a cantora Gretchen e 
com o cantor e humorista Juca 
Cbav-es . .. · 

Na delegacia de Cabo Frio, dez 
meninas identificadas pelas fotos 
confirmaram que foram aliciadas 
por Jesualdi. Ele recebia R$ 500 por 
programa e cada uma delas ficava 
com R$20. 

Ele ainda responderá na Justiça 
por furto de energia elétrica, pois a 
polícia encontrou ligações clandes
tinas (gatos) sofisticadas na man
são, cuja conta de luz não ultrapas
sava R$ 25. Em uma agenda de 
1987 apreendida, havia anotações 
em letras infantis, com declarações 
de amor para Rodrigo Jesualdi. e o 
controle das fitas de vídeo, com as 
cenas gravadas (todas pronográfi
cas) descritas ·ao lado das numera
ções. 

A policia começou a investigar 
Jesualdi em outubro, a partir de 
uma denúncia, e a operação só esta
va programada para acontecer em 
fevereiro. 
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prostituição em Búzios 
• Bando aliciava
garotas de 11 anos
e traficava drogas

Uma rede de prostituição que 
explorava meninas entre 11 e 16 
anos foi desbaratada, ontem, em
Búzios, numa operação que en
volveu policiais civis, militares e 
federais. O trabalho foi coordena
do por agentes do C.entro de Inte
ligência (Cisp), da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, que 
M cinco meses vinham investi
g_ando denúncias de que uma qua
drilha estaria agindo na região, 
aliciando meninas, traficando ar
má$ e drogas e trocando dólares 
falsos. 

Até o fim da tarde, três pessoas 
ha:�am sido presas: o delegado da 
P�licia Civil mineira Miguel Be
ch.ara; o empresário Otávio Ro
drigo Menezes, dono da boate La 
Fiesta, na Rua das Pedras; e o 

1jomalista Luís Carlos Solom,_.dQ 
jQ a1 O exilh- 'Oãelegãdo e· 

jornalista tinham carteiras fal-
' 5 de co · · · enores. 

menos l O meninas foram e
vadas ao Destacamento de Poli
ciamento Ostensivo de Mangu

�
· 

nho�, em Búzios, e confessara 
terçm sido convencidas por R 
drigo a se prostituírem, saindo 
com turistas e empresários da re
giàp. 
· . angue - A operação co

meçou logo no inicio da manhã.
Os policiais foram a seis lugares,
jâ''iô.vestigados previamente e on
de havia a suspeita de atuação da
gangue. A boate La Fiesta; a casa
do empresário Rodrigo Menezes,
a casa do jornalista Luís Carlos

Solom e até uma loja de material
de Construção foram vasculhados
pela polícia.

Nenhum policial da delegacia 
de Búzios foi avisado, segundo 
um--agente da Cisp, "para garantir 
o sigilo total da operação". A ad-
1\logada Cristina Leonardo, coor
.denadora do C.entro de Defesa
·dos Direitos da Criança e ao Ado

le�nte do Estado, acompanhou ' -�_o�raçao. 

i·h As meninas contaram que, nos 
fl�·de semana, o empresário Otá

!i'ri-S )f enei.es promovia festas em 
.sua .casa, onde elas eram obriga
das a ficar nuas e posar para foto
�rafias e vídeos. Em um destes 
.'Gi'Jif>s, apreendidos pela polícia, 
as meninas desfilavam em uma 
.passarela e eram orientadas a 
mg�trar as partes íntimas. Ao 
(\Ul�O aparecia o símbolo da Scu
<ierio Le Coq, que nos anos 70 era 
integrada por policiais que parti
s:.ipavam do esquadrão da morte. 
""Responsável - Os presos
foram levados para o Condomí
nio Marina Porto Búzios, onde 
prestaram depoimento. O delega
do Marcos Reimão, da Divisão de 
Repressão a Entorpecentes 
WRE), é o responsável pelo in
\lúérito. As armas e as drogas 
apreendidas foram trazidas para a 
DRE, em Pilare<i 

� 
Ãj)_esãr de a polícia já estar' 

1�tigando _o ca� há vários me
ses, a operaçao so pôde ser defla
�ada ontem graças a um desen-
teg9.imento entre o empresári 
.I{9ªrigo e um francês, morado 
· juzios. O francês resolveu pr

rar a polícia e contar toda
· stória sobre as meninas, o tráfi

ó:.aê drogas e as armas. O depoi
�nto do francês ajudou a políci
conseguir na Justiça os manda
os de busca e apreensão
"'ü:ar nos 1 . itos. 

e de donnngo - No 
último fim de semana, o desapare-
_cjrn.ento de duas meninas também 
fez com que a polícia apressasse a 
operação. As mães suspeitavam 
que elas pudessem ter sido levadas 

;por Rodrigo para Minas Gerais, 
onde o empresário tem outra boa

' te. Â:s meninas apareceram no fim 
da 'farde de domingo e negaram 

1paqt as D?,�es que estivessem com
o empresano. 

·Agentes do Qsp suspeitam que
o empresário levava as meninas
parn a boate mineira, onde elas
tarobém faziam programas. Ele
cobrava até R$ 500 para um pro

grama com as adolescentes. A po
lícÍá, suspeita que a quadrilha seja
ainda maior e tenha ramificações
no exterior.



- O francês que se desentendeu 
co� Rodrigo foi levado para uma 
delegacia da Policia Federa� em 
Macaé. Além de estar em situação 
lilegtil no país, Mancini é suspeito 
de fazer parte da quadrilha. Os 
1preses serão autuados por tráfico 
internacional de entorpecentes, 
armas e corrupção de meoo� 
crimes que, juntos, poderão pro
porcionar penas de até 40 anos de 
prisão para cada um. 
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Boate em Búzios é fechada 
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• Delegado interdita La S1esta por cmco
'ilias e suspeita de hotéis e bares da cidade 
,
, 
.
. 
O delegado Henrique Oliveira 

Viana. da 127ª Delegacia Policial 
(Búzios). interditou ontem por 
cinco dias a boate La Siesta devi
do ao envolvimento de seu dono, 
Rodrigo Otávio de Menezes Ge
suald, com uma rede de·prostitui
çào infantil. Rodrigo foi preso na 
quarta-feira e está sendo investi
gado também por tráfico de dro
gas. A descoberta das atividades 
na boate - situada na Rua das 
Pedras, a mais famosa do municí
pio. na Região dos Lagos - pode 
revelar uma grande rede de pros
tituição que opera na cidade com 
a fachada de casas noturnas, ho
téis e bares. 

Ontem. a policia realizou uma 
pericia na La Siesta e na casa do 
·empresário em Búzios. Eles esta
vam acompanhados de técnicos
da Companhia de Eletricidade do
Rio de Janeiro, e descobriram que
rui casa de Rodrigo havia uma
ligação clandestina de energia, o
que pode render uma multa de até
R$ 100 mil.

Fotos-A casa do empresá
rio continua fechada pela polícia
'desde a operação da última terça
feira. quando se descobriu que
Rodrigo usava a boate para aco
bertar a prostituição. O delegado
Henrique Viana revelou que há
pelo menos um mês vinha investi
gando, jumo com o juiz de meno
res de Cabo Frio, Fernando Via
na, denúncias de que uma quadri
lhª agia na cidade traficando dro
ias e corrompendo meninas,
·'l'fânsformando-as em garntas de
programa. O esquema contava
e.oro a participação do casal Luís
.,Carlos Solom e Leozir Soares,
qt1e se apresentavam como jorna
listas de O mexilhão, de Búzios,
�e publicava fotos das menores.

Recentemente, o jornal estava
'P.t6vomendo um concurso de be-..... 
lêza para eleger a garota do verão

de Búzios, que seria realizado na 
boate La Siesta. "A propaganda é 
o caminho da prostituição", disse
o coronel Ari Frazão, comandan
te do 25° Batalhão de Policia Mi
litar (Cabo Frio). O policial parti
cipou da operação de quarta-fei
ra, quando oito menores - filhas
de moradores de Búzios - foram
levadas até o batalhão e confessa
ram que freqüentavam a casa de
Rodrigo e que.receberam dinheiro
para posarem nuas em fotografias
e vídeos. As menores negaram
que faziam programas, mas con
firmaram que Rodrigo abusava
delas seJ<ualmente. O delegado,
no entanto, nãó acredita que o
caso se resuma apenas a isso. "Se
tinha catálogo, vídeo e fotos, há
um esquema de prostituição'',
afirmou o delegado.

Prestígio - O delegado 
aposentado Miguel Bechara, que 
seria o responsável pela segurança 
de Viana, além de sec seu secretá
rio particular, teria participação, 
segundo a polícia, no,esquema de 
prostituição, que incluía também 
uma boate em Belo Horizonte, em 
Minas Gerais, também de pro
priedade de Rodrigo. O empresá
rio e o ex-delegado são mineiros e 
têm muito prestígio em Búzios. 
Bechara costuma comentar com 
amigos que foi o fundador do 
Grupo Anti-Seqüestro mineiro. 

A boate La Siesta pertence 
também aos franceses Georgie 
Antonie Jean Mancini. e seu pai, 
Jean Mancini. Há cerca de seis 
meses, a proprietária do imóvel 
onde funciona a boate, Brigitte 
Cecaldi, também francesa, disse 
aos etnpresários que queria ven
der o imóvel. Isso provocou uma 
briga entre eles. Na semana pas
sada, Brigitte passou o fim de se
mana presa, acusada por Rodrigo 
de ter se apropriado de documen
tos da boate. 

b., 

Empresáriõ- é indiciado 
O empresário Redrigo Otávio 

�nezes Gesuald, de 4$ anos, 
reso em Búzios na última quar

mrf eira, foi indiciado ontem em 
cinco artigos do código penal, po
dendo pegar até 28 anos de pri
são. Segundo o subdiretor da Di
visão de Repressão a Entorpecen
tes, delegado José Freitas, as acu
�ões contra Rodrigo são de 
Mfico de drogas; porte ilegal de 
arma; depósito ilegal de anna; fo
tografar menores nus e ainda fur
to de energia elétrica. No crime de 
eN>loraçào sexual de menores, co
tix.b não houve flagrante, a polícia 
fem 10 dias para tentar incluí-lo 
no inquérito. 

As acusações cont(a Rodrigo 
devem-se ao material apreendido 
na sua mansão de Búzios, na últi
ma quarta-feira, durante opera
-0 conjunta do Centro de lnteli

tgência de Segurança Pública e po
-liêias Federal, Civil e Militar. Fo
tam encontrados dois revólveres 
•catibre 38, uma carteira e um dis
tmtivo de comissário do Juizado
.de Menores de Minas Gerais, dois
ltlWos de gás paralisante, um apa
relho de eletro-choque, 44 gramas
de:cocaína. OS$ 20.545, uma cai
}lii·COm munição de escopeta, pis
\t.-Ola 765, calibre 38 e F AL e uma
Ç,a:ÍJ<a com 436 fotos, entre meni
' 9as e mulheres nuas - algumas
:eom cenas de sexo.

Em depoimento de oito horas, 
odrigo negou todas as acusa-

ções. Segundo Freitas ele tinha 
uma desculpa para cada material 
apreendido. O advogado do co
merciante, Humberto Glória, 
contou que Rodrigo disse que tu
do não passava de uma vingança 
dos franceses George e Jean, ex
sócios na boate La Siesta. 

Sobre as fotos, Rodrigo disse 
que não foram tiradas por ele e 
que já têm muito tempo - cerca 
de 15 anos. Já as armas sem regis
tro, o comerciante explicou que 
uma era sua e outra a tinha sido 
dada pelo ex-delegado Miguel Be
chara. Rodrigo disse ainda que o 
aparelho de eletro-choque. que 
gerou a acusação de porte ilegal 
de annas, foi comprado em UIQa 
loja onde disseram que não era 
arma proibida. 

Durante a operação da polícia 
em Búzios, outras seis pessoas fo
ram detidas: o delegado aposenta
do Miguel Bechara; o comercian
te Luís Carlos Solou; Nílson Lima 
Chablich e sua esposa Leozir Soa
res; o caseiro de Rodrigo, Fran
cisco Leopoldino Júnior e Jean 
André Mancini. Solon e Leozir -
esta por porte de maconha - ti
veram que pagar fiança de R$ 60
para serem liberados. O caseiro e 
o francês testemunharam contra
Rodrigo, e Bechara e Níls-on pres
taram depoimento e foram libera
dos por não haver ligação com
Rodrigo.

.�-;-: 

Rodrigo Otávio M911ezes 
Gesuald - Dono da Boate La 
Siesta, uma das mais badaladas de 
Búzios, é o principal acusado do 
esquema descoberto pela polícia no 
balneário, que inclui prostituição in
fantil, tráfico de drogas e contra
bando de armas. Segundo policiais, 
o empresário assediava menores e as
explorava. Tinha preferência por
meninas com idades entre 10 e 12
anos. Ao receber voz de prisão. pe
diu para telefonar para o deputado
estadual José Guilherme Godinho, o
Sivuca, a quem considera seu amigo
e protetor. Está preso na DRE e
pode ser condenado a 40 anos de
prisão.

.... -.�, 
siderada risível pela própria polí
cia: R$ 650,00.
Luiz Carlos Solon - Colu-
nista do jornal local O Mexilhão,

foi detido com várias armas em 
sua casa. Nas colunas sociais, cos
tumava posar ao lado de políticos 
influentes que visitavam o balneá
rio. Rodrigo também era um assí
duo freqüentador de suas colunas. 
}:<'oi liberado após pagar fiança de 
R$ 60,00. 
Nllson Lima Chabllch -
Morador da Praia dos Ossos, Nil
son é despachante do Detran e 
suspeito de esquentar carros rou
bados para Rodrigo. Foi libera

Miguel Be
chara - Dele
gado aposentado
da Políci� Civil
de Minas Gerais,
tem casa em Bú
zios e é sócio de
Rodrigo na Boa
te New Sagitarius
Club, a principal
casa  d e  shows
eróticos de Belo
Horizonte. Con
siderado um ho
mem arrogante e
temperamental,
seria o responsá
vel pelo funcio
namento da La
Sie�ta. Há suspei
tas  d e  que  e l e  

d o d e p o i s  d e
pre s tar depo i 
mento na Divisão

de Repressão a 
Entorpecen t e s  
(DRE), no Rio. 
Também foi libe
rado pela polícia. 
Jean Andr6 
- Embora afir
me não ser mais
sócio de Rodrigo
n� Boate La Sies
taJ seu nome apa
rece oficialmente
como um dos do
nos do estabeleci
mento. Ele foi o
responsável pela
denúncia de que

Miguel Bechd�afoi Liberado Rodrigo explora
v a  menores, 

usava sua influência para manter 
a policia afastada do lugar. A po
licia o liberou por falta de provas. 

que desencadeou a operação poli 
eia! que desvendou_ a rede d 
prostituição e drogas no balneá 
rio. Testemunhou contra Rodrigo 

O empresário Rodrigo Otávio. principal acusado, está detido na DRE 

Patr ick Jean Lou i s  
Scheve - Francês em situa
ção irregular no país, era o res
ponsável pelo agenciamento dos 
turistas que freqüentavam a casa 
de shows de Rodrigo em Búzios, 
onde também morava. Levado 
para a Policia Federal de Macaé, 
foi notificado para que deixe o 
país em oito dias. A multa por sua 
estada irregular no Brasil foi con-

na DRE e foi liberado. 
George Antonl Manclnl 
- Irmão de Jean André, também
é sócio de Rodrigo. Teria sido o
responsável pelo envio de fitas de
vídeo para a policia, denunciando
a exploração sexual de menores.
Sua situação no país é legal. A
policia não afasta a hipótese de
que os dois irmãos tenham envol
vimento com Rodrigo.

!!��go�ad� ���� R��sai�rao�����o�r�!f �
. ,., , drigo. dizendo que ele sempre fo- numa_ confe1tana de Cabo Fi:_io. do mu1�0; . . 
Jovens nao querem ra uma pessoa muito boa. -

No dia em que estourou o escan- No tnlCI?, am,.cta env�rgon,ha-

encontrar vizinhos "Adoro tirar foto nua. E um dalo, elas for_a� procuradas pela das, a_s menmas nao quenam diz.er 

O escândalo envolvendo o em
presário Rodrigo Otávio de Me
neses e sua boate La Siesta, em 
Búzios, transformou a vida cie oi
to meninas pobres, filhas de ope
rários da região. O episódio fez 
com que as meninas, que tiveram 
seus nomes ligados à prostituição 
infantil, ficassem trancadas em 
casa. com medo e vergonha do 
que estão vivendo. Ao que parece, 
a ingenuidade das jovens colabo
rou para que o empresário fizesse 
uma espécie de lavagem cerebral: 
elas acreditam que nada do que 

absurdo nos chamarem de prosti- advogada Cnstma Leonardo, do que ttravam a roupa na casa do 
tutas", diz L.A.G .. de 16 anos, �nt_ro Brasile!ro de Defesa dos empresá�iº· �'�ó ficamos nuas 
filha de um pedreiro mineiro, que Direitos da Cnança e do Adotes- uma �ez _, d1Z1a J.A.G., de 21
há 12 anos foi morar em Búzios cente, que as convenceu a contar anos, uma de L.A.G., que �udou 
para trabalhar na casa do dono tudo o que o empresário as obri- o ton:i � C?nver5:1 alguns DUnutos
da boate. Desde pequenas, L. e gava a faz.er. depois. 'Ja pe�dt a conta das v�-
suas quatro irmãs - com idades "Não somos prostitutas. Tirar zes em q_ue tirei a rouRa para ele · 
entre 13 e 21 anos - freqüenta- fotos nua não é prostituição, fiz Duas pnmas d�s meru�as, de 16 e 
vam a mansão de Rodrigo, na isso porque adoro o Rodrigo, e 14 anos, tam�m f��uentavam a
Baía Formosa. Segundo L. elas isso não é pecado", afirma· casa de Ro?ngo. Ele me da�a 
. . - ' . R$ 15 e pedia para passar a mao so ttravan1 a_roupa para Rodngo L.A.G .. A mãe das meninas, Lu- em mim", conta L.S.A., a prima quando quenam. zete Azevedo Gonçalves, 42 anos, de 16 anos. As meninas sabiam 

Desde quarta-feira, L. e duas ainda não sabe o que vai faz.er que Rodrigo levava outras garo-
de suas irmãs não saem de casa · daqui para frente. "Não esperava tas para a casa dele, mas não
por causa das piadas e brincadei- isso. Ele sempre foi bom para a revelaram se faziam parte de al-
ras de vizinhos. As outras duas gente, agora não sei nem se ainda gum esquema de prostituição. 

Pais desconfiavrun de dono de boate 
Os pais das adolescentes que 

eram exploradas por Rodrigo 
Otávio Menezes Gesuald sabiam 
que as filhas mantinham relações 
sexuais com o empresário. O pe
dreiro Izaíldo Pereira, pai de duas 
adolescentes que aparecem nuas 
nas fotografias apreendidas pela 
polícia, disse à polícia que descon
-fia va da  situação mas que não 

tinha provas. Já Irene Augusta da 
Costa Tesch, que também teve 
duas filhas aliciadas por Rodrigo, 
diz sentir ··compaixão'' pelo em
presário, que há cfoz anos lhe deu 
dinheiro para comprar remédio 
para uma de suas filhas, então 
com 11 meses. 

Constrangidas, as adolescentes 
ouvidas pela policia só concorda-

ram em prestar depoimento de
pois que a coordenadora do Cen
tro Brasileiro dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Cristi
na Leonardo, convenceu-as a re
latar detalhes sobre o período em 
que conviviam com o empresário. 

R., de 14 anos1 por exemplo� 
contou que conheceu Rodrigo no 

período em que seu pai passou a 
trabalhar como caseiro na resi
dência do empresário, no Condo
mínio Marina Porto. A menina 
disse que. tempos depois, Rodrigo 
passou a agradá-la, oferecendo 
bombons, até convencê-la a posar 
para as fotos. As adolescentes 
confirmaram ter visto Rodrigo 
consumindo cocaína. 
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DO BR;fS!l. de domingo, en que &li
� nho alerta para o perigo do grande 

, número de greves para a estabílidadt: 
política causou grande impacto nos 
meios sindicais do Rio e de Siio Prnlo. 
A Petrobrás reproduziu-o no boletim 
in1erno distrihuido aos funcionários. res
salvando tJUC "sem nt'Cessariamcnte coo- •. 
cordar com todos os conceitos emitidos, 
a presidência da companhia, pda impor
tãncia do' documento e pdo di!icil mo
mento por que passa a Petrobrás e o 
pais, considaa da maior relevância a 
ampla di.-1,lgaçào, tendo ern vista a sua 
oportunidade:". 

Gilson Puppin, presifo11e do Sindi
cato dos Professores do Rio, ( carego
ría cm greve desde a semana passada) 
disse que o cientista polírico está pro
pondo 11ovas fonnas de luta para os 
trabalhadores e "merl!cc ser lido por 
toda o sockdadc". Mas, Alcchiadcs Tei
xeira, vice-presidl'nlc do Sindicato Esta
dual do� Profissionais de Educ:11;ào (Se
pc). ironizou o 11r1igo: "O problema é 
que lemos greves demais ponp1r o �over
no excc<leu no arrncho salanal e: na au
sência de credibilidade". Ele lt'l.·onh�-cc, 
porêm, os prcj11i1os provocados por uma 
greve: "Nós admitimos que uma greve 
muito louv.a prcjudii:a a cscoht pública".

Em Siio Dm1an.lo do Campo, Vicen
te: Paulo d,1 Silva, J'ircnri11Jw, que ale 
os empresários reconhecem ta impe
dido que m incidcntt•s tlc: sexta-feira 
passado no ABC fos�em mais dram:ili
cos, também contcsto11 a an.ilísc Jc Bt-ri-
11ho. "Não sei se ele se baseou cm 
noticas dt· jornais da burguesia, oli
cia1s, para :rnalisar o probli:ma Ja vio
léncia. Essa violênda nunca foi provo
c:1da pelos trahalhadorc:s. e sim por 
quem chama a policia, rdmíxa nosso 

�u.1_111U. llHJJ\ u1.. uv.),'\o 1.1Uo111.1p,11yc1u. , , .. 
ce11rinho admite por�m qut: a �ituuçào do 
país í! �rnve: "Está tudo conturbadu e 
não c:;ta afastado o risco de uma convul-
!iiio social". •.1 

Tnmoém o diretor do lxp.1rtamcn10 
Nacional dos Metalúrgicos da CllT. 
l l�1guiherto Dclla Ucll,1 Navarro, a(lha
que ·"viojência é o que os patrôes �-stào
fazen�lo, charna:ido a policia, demitin
do, enviando telegramas aos trahalha
dorcs em suas casas, ameaçando tirar
8 c:1rt,cira funciClnal na porta da fal1n
ca. lss,o sim é violência, •e: exugcro."

No, raciocínio dos que n,io i1)s1a'riu11 
do artigo, a intensificaç.io das grc:ves 
decorre do arrocho salarial impos10 r,lo 
Plano Verão e da íalla de uma polittca 
s.1larial. O diretor do :-,111dicato dcis f-í:r
roví:írios do Rio de Janeiro FernanHo 
Anh,11io da Silva, o ll•ande númêro de 
grcvi:s ocorre .. porque os trabalhadores 

· não eslão lendo tlinhciro para CClrncr"1
. -Frrnantlo Antonio da Silva ncha que:

"o dm:urso do Ui:tinho ati:ndc :i pc!
qurna burguC'Sia que tem nv!fo de 11111 

n:!roccsso poli1ic,1, iinlpc mililar ou OU·
Iro tip,o de golpe. Se o sal.iriu fosse:
dt-ccnic:. não ia ter greve. As !!reves·.se
radicali 1�1m porque o governo mio 'se
senta na n1t.-sa pam conversar; n,iô' se
sensihili1.a com a perda salnrial �uc ele
lllCSl\10 íl't'OllhC\.'C". .. ; 

"(!,1mui10 difidl convencer os tra�a
lhadorts para mio fa,ercm gn:vc'\ ·dil
cula o )presidente do Sindicn10 dos· Ml'· 
talúrgicos do Rio, Washington da Co-da, 
chamaii,do a atcnçiio para ô fato ilé o 
pais nfo ter uma poli1ica s.1larial. J;l o 
diretor do Sindic.110 Nacional dm J.t\11-
cion,írios do !fana, Central, Paulri'l�1l
bcr10 de Castro, <1ua hficu como "coq��-r-
v a d ora" n posição dcfcndid;t rur 
Bctin�o. de redução das greves para h· 
S<:gurar a pri111eira clciçtio prcsidendal 
em 29 anos. • í ' 
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..,.._ :cd:.J e p:iis �an!M,: sor1har ·-..:om a volta do tnnao do po(.k s,:r m1p1111emcr11i: vi-1kn1aJa rm �cus d1ri:11os 01:11, co-l lculil. com tanta gcnlt: que p,1rtiu num rabu úc ÍU!:\Ut:le . .  :· metinho;,. Em ·outras palav1,1s. a populaçào cm gemi nãoo imiiio do Henlil, ldizmcntc. voflou à sua tara. f rala·:,l! do pode seir a maior vítima �i1S gn:ws, _ . _ . conhecido cicnti;,tJ social Hcrl>crt Jc: Souai, o Bt!unl,o. autor Es:sa scmdh:1nça de rn1<.:rprct:1�ao. cs�a v1sao comc1úc11lc cf<! un1 arugo que �fl1prt:):,Ít:.Hd pdu :uLkkz, iii\i�,;��J.:, _··��:�: <.ic risçu�. :,ugcn:-111 "Iº'"' n .)itüaÇ�i:t �:;��: ::.: ... �!:��:!::�:.: ;;;:1·:::. pensar c11qua1110 e: tr.:mpo e pubhcado no _JOl�AL DO QuanJo dub homc:ns que ocup:1�1 posc�oes tat? d1ic:re111t:� ni1 llRASI L de: domingo. com chamada na pnmi.:1ra rrnma. �ocit:da,k com formação proh;,s1onal. 1dcolog1:1s e 1111errncs llc1inho, um homem d,cidid.imcntr di: csqucrq;i. um d�s oposto� comp,11 1ilham a llll:�ma op1mào t porquc a th:mocra· fundJ<lorcs da Ai;:io Popul:Jr (AP}. qui: ostt:nla c:rn seu curn· eia cntr,; nós com: S1:rio� pl!rigos. culum cinco anos de: luta clanJcstina ço111ra o rt:girnc militur ê Sallxmos que: os prat:c5;,0s de: trans!i;ào �ào compl[cados. nove anos de exílio. foz umu excckntc: análi�e LI'\ onda de confusos e O!>Ctlanl..:�. S-tl�1110�. 1a_n1bem. quc u111o1 lasc: _dc gr�ves que: a;,�ol,1 o Ura�il. mostrJndo gui:· o pwvintl!nlo JongQ ri:pri:samr.:nto das ri:1v�nd1ca��es soi:1a1s g�r�. no /le(IO sindical c�ü per<lcndo o rumo e a popuh,-;ao. prol11/iúa111enlê do po)l1trior de d.:scompr.:�sao pohuca. uma c)pcc1e úc ·aJ11S· irritada. não ve muito sc1111Jo naquilo que ocorre ao . seu te de cont.is" onde 10Jus qucrcm rc:cupc:rar o 1cmpo pcrJ1Jo. redor. 1 . . Junte-$(: a is�o o foto de c\uc o pai� não pa�sa por um dosAo final de Sl.!U trabalho. o c1cn1ista soei�! uk!la. "So· perioJo� mais gcnt:ro�os te sua históri,( c�onórrnca c111 i)lOS cid,1d:ios de um único mundo e num únic� tempo e pais. grilnúe parte cm funçao úos erros do propn? govi:n�o - e E funJamcnl,11 .ipoiar _tuúo o que nos l�vi: a dem,c�:rac1a � veremo:, que a !.ilua1,:áo_ a que chc:gamu� 11a0 p,rn111�. por rc:sistir por lodos os m.:1os a tuúo que nos unpi:ça tk.<tlegar la parte duqudcs que :,e J1ti.:111 dr.:mocratas. di:mun;rraço,s dt: pelo ca'?inho da inteli_g�ni.:1�. do _di:ílo�o � da luta firme por arn<lamt:nlo e <li: irresponsabiliJadr.:. co11:,1ru1-la com a par11�1paçao au_w do conJunlo da to.c1c<l_a· · ·o que hã de cornum �nlre os artigos d� �cunho e _L�ode e fornws mais comblcíl!CS e movatlor:is de motiliz..tç3o Wílllacc Cochranc: Jr., alem da corrda e 1tkn11ca aMhse popular. Levamo� 25 :1nos ��pcrando pdo .111?n.1cpto, de i�i- da rcaliidad� pi:la qual c:stamos passundu. é u11rn_p_rcocupaç�� ciar com o voto um novo pwo<lo <lc: nos�a h1stona. N�o m:10 especial com a prcscrvaçào_ Ja orJcm di:moaau�a. que 1_01 que mcrcç,1mos pcrd_ê-lo". · . . :• comt'gL:1i<la com mu11u :x11:nlic1u c J.:\'I: ser rcspc11ada. Nao Pda sua autonda<lc: pi:sso:il e 1ntegndaúc, o *rta d_c: valç � pcn_a. a�ora, pl!rder 111Jo por causa de uma _.,valancheBctinho men:cc: a rcílexao di: todos aqtH:ks que st: ah· de rc1v11nJu:açocs que. �mbora Ju;,las. <lcvcr� c�lar �ubor�in.1· nh.im ao lado da �cmocracia. E es�a rcílc1cào . ga111� uina das a uma causa maior: a da manutençao do pluralismo dimensão ainda m�1or quando sc venfica _que. ha ur:i;t sçma- politico e dJ lil>cr<ladc:. • . . . . na. o banqueiro Leo Wallace C�l�r.inc Junto,. pr��1J.:nlc tia Qualquer ação pol1uca ou s1_nd1c11l e e_xcrc1Ja cm um Fi:deraçào Dra�ildra d.is A1soc_1aço�s de Oancos (I-cljíahan). dctc:nnina<lo contexto, datado e s11uado. Nao nos csqucça-fez. na Fol1 111 de S. P.iulu, u1� Li1Jgnos11co 41�(�nt�· �t:_?l�!h�t\· mo� de que grande par�c dit hisl�ria �os homens t rôuhatio te. usan<lo quase as mi:Slll(IS _1m;1gcns,:. . · . n�o. int1cnc1u11al da� aço�s 1111cnc1�na1s. _vam�: ªW� .:ºn� uu� Com o titulo "A pcnuluma hora . o amgo do ba11quc:1ro minimo1 de sab.!Jona pois. como d12 llcunho. p01ill1..,l na�. �e cnfatiza,·a queµ �ocii:da�c s:ibc, ins1in1�, .imeJ!lt:. o 1110111,nto faz com burricc. N:io se fal com os pés. mas c:0111 a rn11�1:1cn· cni que sua sobrcvi,<:'11i.:1a c;,t.i cm jOijO, Assim, chi ()l!de e: eia". Allguma dúvida, quanto a i�so'! act:1la a 1111crvcni.;ào dt: cônsuks e 11r Jn�s. que: recebem. 
abala ou i111plici1amcnlc:. auiorizai;l<? para J�norarcm o con· 
trillO �0t:i:il .intenor. Oé��a forma, cn.inHc novas ri.:gras CJ�lé 
;,e pn:ocupam com um )Ó objçiivo: o rcs1:lbckci111c11to d.1 k1 e 

Ney Lima F1uudlí8uo cl consultor tio Mur•ut,no Po//r,co. co11su11or po/11•· 
ço da f1>dâtt1Çilo d,,, /ndús/fldS du Eslut/0 du Sdo P,,.,/o /fivSJ)I V 
svcrulllr,o-o;,r,;/ do Fon,m dos Empru:ia11os du SJo f>.iulo 
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JOHNAL DO IlRABlL quinta-feira, 11/5/89 o 1° caderno o ·U. 

Opinião 

·A síndrome de Bebel

A 
ui:u,1 Ddx:I 118�0-1�131 fo1 um lidcr ,q.:1all,1a de enorme 
prc:,1ig10. fundador com Wilhehn L 1ebluc:ch1. do Par1ido 

S\l\:ial-Democrata Alemão. lihadv ã µrn11c1ra lntcruac,unal. Engels o 
con,llkruu 011111 "e�pre1sào �xtruur<l,n�_na 'da clai:.C opc:rJna euro· 
pé,a·· foi pj1rlumc111Jr uorâvd ao longo d1 muiio� anos. Conta-51! 
que, grand.: orador, acontwa lil!f aplaud1�0 110 Rcich,1ag pdos 
rcprcse 111anks da burguc,1a. e que nesses dm, ao chcgJr cm CJ,a, 
co,tumava fuler Jmn1e <lo espelho um uõn,co,exame de con�1c:nc1u, 
perguntando: "Vdpo Bebei. que bobagem anda�tc Jiic:nJo hoJc?" 

A h1�1ona tem sido conti!d3 com' 0111ros protai;on1stas, mas 
passou-�e mesmo com C:>S<:. segundo poas fonl('). Ficou sendo mam· 
fi:slu�ào de um fonômen\) a que cu i:hamana s1ndrome de Ucbd. A 
partir de urn tc:>tc pri11icv d.: uso 1nd1v 1úuol. às \;ics at� lllll, ele po(k 
gerar o risco de uma 1.kgencrdção môrb1da.. q medo que tem o 
militante úe não c,tar ,endo fiel a s, mc>mu e a �uas conv1i:çôes pelo 
foto 1k mer ecer II concurd.in�,a do adver,âno. fobia. ba)tanh: co11111111 
na esquerda. a punto de exerca. cm grau mu1s avállçado. o papd dl.' 
um vérdad�1ro autopatrulhamcnto 1dcológ1co. d,: uma força r,:1He1)0• 
ra que �,a.riza I! cmbum:ci: 

No plano mtcrnac1onal da Jtuahda.dc. t:)>a ,111Jrom,: o1tJCa 
muitos comunistas que �tem u, 1nova�Õl!s t.la gl<ti1Wll e da pm'lltuiku 
..ercm clogiadds por cxpocntci do co11,erv11Jons1110 cx,nkntol, co,mQ 
George Bush ou M.ugarc:1 Thatchcr Al11u111a coisa dcXI: e>tar errada, 
dium os cautos iéla<lorcs do 1mobill1mo edil es111gnaçào. para quc:.a 
b4rguc�ia !(a�ll: suas JloR:s, de rs:tônca cçun uma poliuca, ofic1a1 

,ovii:ticu. O iironde mênto dai Mtkhafl Gôrbatche1 confütc cm ter 
pllJiJo UJuc.lar a grJuúc 111a1sa da op111l:íu de seu pah, e Jiis comu111s
la1 e c1qucrJ1>ta) do exterior. a venca a sindro1n.: dc.Ucb,:I. 0S1um1n· 
dq il rcspon1ut>1lillaúc de promover mudanças h1stor'lcas nadoutnna e 
11a cc?11on11a �111 � d�1xar coibir pelo ai:rado v111Jo ,Jc outras 
bandeiras, 1 , 1. 

Lembrei dcs�.: s11111lc: 111tw1ac1onal ao kr dvrmngo p;1ssud.i. 
nc")te jornal. o Jrrtgo de I krbert de Sou la sobre candentes probltrnas 
políticos de no�sa a1uahdadi:. Ele leve que superai u slndrome Jc 
lkbel. E o l'cz com a mc:sma coragem que da uma fo11;a 111vulgar ao 
S;cU débil organismo na lut:i con1ra a ami:aça de uma docnçn tcmvcl 
E um exemplo quc prmsa )(r seguido com ddcrmmaçãp pdal forçai 
mais hiciJas da esquerda bras1lc1ra "Para p.:nsar cnquan10 é tt.mpo"
como dtz o titulo do artigo ' · · 

As 111011vações úa "doença 111fon11l" no esqucrJ 11mo slo �1ul11-
plas. Podem na,cer de um )!enerosoo impulso 1dcJi1SJa. que icv.i·ao f>C 
Ja leira as posrula.,-ões dou1rmárras sobre a neccs,1dt1\lC ac·uma 
tran,íormação raJ1rnl da soc1eJàdc, cm con1rapo>1ç5o ao oport\Jms
mo poJre Podem tamtxm cormponder a 11111a nt't:e�,,dadc ps1.:ológ1-
ca dc o md11•1duo ,e wllir n:i cnsta de uma onda que �,.du1 dúv1ú�s e 

incerteza, desconíu1tavc1�. Ou podem. o que e lamentavd. senão 
desa,tro�o. rdlcur a 1ncapa..:1JaJc de e11xe1 gar as �1tu.1çõc� h1st,1r1cas 
novas. num mundo 411e ''não 'i<: m11J.1 ma1s como �01.1" para c11ar o 
gemai lampejo d1ak1ico do �oncto de Luh de Camões O csqucrd1s· 
m1.1, neste caso, HpdJ para forma. Jc lura ellacerbadus. maph.:jvc1s a 
nova rcahJadc. obcdeccnLlo a rt't:c1las i:aducJs de bülôrc1110� manuais 
de duulnna e tâllea. 

O artigo de lkunho mcllcu fundo nessas mo11vaçôc:s. para 
formular um apelo tn,1ónco à co11sc11:nc1a dos bra"lcirus Prwsou, e 
não 1çmeu. enfrentar 111comprceo,ões, aliás incons1,ten1es diante de 
ma rn1e11ridadc c��·rnplar. Enfrentou-as Já no próprio d1J da pubilca• 
çào Jo arngQ. co111p;11�-çendo, como csl3VJ marcado. 3 uma reumào 
do PT. onLle sua colocaç.io (como agora se d1il io1 tcm.1 d� debates. 
Uctrnho recebeu mal) aprovacào que cri11cas. C)ta� cakJúas prrnc 1pal-
111e11tc, �orno não podia dm.ar de ser, na po1,1vd aJuclJ 4uc de dana 
ao ··tal.lo de lâ" Mus defendeu com firrncla os \CU) pontos de vasta. 
lllo lim. pra11c:11ncn1c todos o aplaudiram 

C'onvi:m rc,ordJr em rc1umo c»c, ponlü> dc vista pura 1jucm. 
por 111fcl1(1dade, nào tenha poú1úo la o ar1 1gll () autor 111c11cion.1 de 
111ic10 ali;un, caso) mais cm cv1ú�11c1a de mJ aplicação de uma políllca 
uptrâna. (jUC co111r1bu1ram p,11a cnar o clima prop1c10 as btlmbas 
lcrromta) de J1rs:11a C 1m1.ira111 {i!)l01 xtorcs d.1 purul,11;âo. Esxs 
c:1.c:mplo, u kvam a concluir qu..- ,1mo11mcult11111Jica .:sla "perden
do o rumo" 

O arui:u ilpontJ 1h p.:n�O) do ..«tam111u ,u1c1ú.1 QU< bu:.ca J 

qual,1ucr prtl;o o confronto. Fr 1!c1 a 1:rnv1t.ladl" du 1110111'!1\lo que 
1111•cmO), a sct) me�-:. da prnnc1ra ele1cão direta para presidente da 
f{epubhca cnt lO ano,. É claro prodamJ que o J1rc 110 de grete 
dcvc\cr a)scgurnLlu:·mas tamb�m e o'bv10 que o mo1·1me1llll opaúno. 
u ('l'T. O) parndos c o ('oni;rcs.o dc1·cm d1ur :i 1oc1.:Jadc. "aute)
de Saulo Ramo�". como c,�c d1rc1to h:1 de �a i;:\ra1111Jo c compallb1· 
hladü com os in1cres,cs maiores da socicdadc r- claro que� prs-ç1su _ 
lutar contra o arrocho salJnal ma) essa lu1;1 n�o deve �a tega. burra. 
�rn al1eruauvas nem sa1Ja. /: daro que 11:i Jw1J:1 alcrna. cum a
rcrnllanto san11na de: bilhões de Llularc,. rc) 1Je a c.iu� prumpal da
cm.:. mas por 111\l mesmo e fu11Jamc111al �ara111tr cm l'J89 o qu�
ocorrera no próximo 3llü t,.ào merecemo) co11clu 1 1i.:rdcr a
opor1u111daclc de 1111c1ar com o 1•010 um no1 o pcnoJo de no>)a 
lmtona 

E»c apdo à l11c1úc1 de rac1J\.1 11 10. base: de ioda poh11ca L)UC 
tenha osJ1es na terra. parle de 11111 c1d;1dão co,llrJ ll qual nenhuma 
corrente e esquerda neste pais podera lc\ant:1r <1u;ilqucr acusa�fo Ja
hJ 10d1c 10) de que o ukrta c,td 3k:,1nça111fo clc1to{ pu>1l1\0) dentro dü 
l'T l ma. r.:uficaçâo Je t;l11ca parece cst;Jr c111 c11r,o bpcrcmus <1uc: 
u111 cvcr,11 1,1 1 ap!Juso procc<kntc <lo campo con,cnaJür nào wnha 
prcJUOh:a-Ht, e 4uc aii11ai a :HnJ,u1rn: Jc iJ.,_l/,J >"-J11 .,,1t\o1J,. 1·":.; �v•;.; 
c�quada 1'0 1s ha momentos Jc crnc nacaun.1I a n1i;1r pro\açõcs mais 
tcrn 1vc1s que: ,1 Llc rcccb.:r llores de um aJvc:rsmo entre amncl e 
a�sustaJo 
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Ordem do dia 
repudia onda 
de greves 

A soknidade do Dia da Vitória, no 
4-tº aniversário da vi1oria <los aliados 
na Segunda Guwa Mundial, ocorridJ 
ontem no Monumento aos Pracinhas 
(Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio), 
serviu como oportunidade p.ara os minis-
1ros mili1art:s condenarem como impa
lrióticas "as minorias que enganam a 
classe operária, utilizando o sagrado di· 
rcito sociJl, a greve, para intimidar a 
sociedade e dcsanicul3r os meios de pro
dução, quase sempre contr:a a vontade 
dos trabalhadores que dcS(:jam manter 
suas organiLaçõcs em funcionamen10". 

A afirmação constava da· ordem do 
dia, lida por um olicial durante a sole·

nidade para cerca de 200 pi:ssoas, entre 
civis, militares e ex-combatentes, e assi
nada pelos ministros Leónidas Pir.:s

· Gonçalves, do Exército; Oct.'1vio Morei
ra Lima, da Aeronáutica; e Mário César
Flores, interino da Marinha. ::K concor
dáncia com qualquer tipo ',de agressão
que atinja no�sa autodctem1inaçào e a
soberania cm todo o seu espectro é uma
traição à memória desses combatentes•·,
diLia a mensagem.

"Confundem o simples d,�sejo de po
der e não revelam qualquer sabedoria
no fazer", critica a nota, reafirmando
o compromisso das Forças Armadas
com a ordem democràtic:i e: "a certeza
de-que sairemos vitoriosos de qualquer
embate. sobrepujando juntamt:nte com
todo o povo dme pais, qu:11squer obstá·
culos que se intcrponhàTJl' Â rcal!zaçào do
nosso destino".

.. • ' ' I  ' ' • t •• 

Apu� a �u1c:111uauc:, av �,·, 111uágauu 
e sobre 2 possibi!i<l!!de de o Brnsi! ter 
'- um presidente de esquerda, o ministro 
'-ºª Aeronaut1ca, Octávio Juho Morei
! ra Lima, assegurou: "Quem vencer, vai 

assumir o governo. Isso é ponto pacifico. 
Essas greves violentas �ão de caráter

mais polilico do que rcivint.licatório", 
afirmou o ministro, c:<pre�sando seu "re
púdio ao grcvismo vioknto que perturba 
o processo democrático bra�il,dro".
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JORNAL DO BI .,sn.. domin�o. 7/5/89 o 1º caderno o ·-30 

Para pensar enquanto é te111,po 
t 

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

Hf'rbPrl dr Sou::n 

U 
m operário ..decidt sozinho q�e o
trem que ele ooera na CcnJlfjl)l tio 

Brasil não tem condu;ões de s.eJ::U�:a. 
São 5h30m. Milhares de op.er.fuiies�1s 
u ele (ou mais pobres) Yfflii_ln i �
para descansar o pouco � � l\lll· 
bre ,de um dia sofrido e.mil!�-� 
operário pâra o trem e � � � 
l?rtve particular. Mi\nans � �. 
entram cm choque ep;m ��e 

. se·1nstaura um ch:ma óe � � 
lência.·:tJm bancário partiri})la :à/! 11ma �c
em .Recife e. durante \Wl!1l! �ta
cia. rectbe de um ó� amai 
bombinha de efeito marail pm;;i � .. 
A-bomba explode cm sw �- �
d�_ perder a audição e: um Dlm• o 
hancàno se ve cnv@h'in:i, 11lJllll3l tmnai 
da.qual não sabe lffl�'S a,amJ Ê n
tt'nle . 
• :-oois lideres sinditm da CiLl &b lüm>

ar,óiam o movimeinio �-m J!'l'-
· liciais do Rio de· 5tlllciro e-�
nos _jornais ao laóo � apoia.n:t!D � 
pcrsona�ens identmauio-!i aos; iSIJ!IV,c
rl�ôes da mone - 11n: K � «k
haver matado dezena> rtk �-
.,-Médicos entram GJ � cmi �

e- ameaçam fechar a un e-� CJe, 

aparelhos que atenóem e pacifntts. �
,•es. 

Operários ocupam a }Jaxmemtlfnn 
em Belo Horizonte � afumam � se
(orem desalojados. ciJ)iodità:Cill c,s. al
tos.fornos da empr�i. fazc:n.dm, htào 
vpar pelos ares. 
.. :Funcionários püblicm do M� 

do·· Rio de Janeiro f� ami � 
por mais de cinco �- ra�
os serviços de educ-Bçiio t � que 
atendem à população Ji>Obr,e � ir.iimik. 
enquanto a classe n,i:tliB ��nia "Otilr� 
malmente a sua vida alcnd\rui �� rerk 
privada de educação e sn-üdt. /A �ftllill
ra·estava falida em conseqüenáa ik mui
to •. fatores e. dentre eles. um t!J'llt lit 
chamava l!Ovcrno federal. · 
'"1:.sses poucos exemplos mostram que 

c,:',Jnovimento r.indical está pctdtndo o 
rumo e que os partidos politicos e to
dos os cidadãos que têm voz no país 
estilo cntrepier. a uma loteria cujos car
tões j� começam a ser perfurado& pelas 
bombas terroristas da direita e por uma 

profunda irritação de setores 03 popula -
�P que nà0 "'' semci<iio rio que ocorre JllD 
�usreóor. 

.E. JJO .c:»WJl_p, i. íun.liamenu1J ptP. 
�- if-ala-r. rdkti,r, p.arutip.ar p.ar:a çur 
IilJi m�v»�.s �9.ora.� � :sn,.em ,no,_y; 
� §ffl1 oiiii!,. ffl!-i <ifm��i1ba� :d a 

_ � à � �PJ � L\j ,ri0�c·
�- �- � � wm mfi11 
,ii� � �- � � � JJWP 
fflm,.���áóe3%4t 
-�r � ail$ !arl)�. mta�l!J-.
ni � natammi.: lfli)) �mio .cm 
� � (O fn âi .plp!! ir 8i> wm�o 
alú�paa--�cia. 

o m.r:.»� pepnkr mgy � itt'.f
rep. 'NiGll � .Keiw- prov��i>. 
�-pa,ksa-�ll��&p:,1-
'8'cµu:irm�é.:� :a�r� 
lo.CRmaifflrole..RO�pt"OWlCl&· 

� �� JQ li p:roo a,1rn 
1W � aio b:I® o�-� itc 

'«!UOi,� am llOlta lllmB wlts 
�-« _. e à: .uan.füa .. O tNMmm!lo 
�- plJde mm-� lOmclhe>r 
cammbo &'. o sem� ie �º
�&ima�pmmmmhtos é o, 

• �� � OY.: a� f� de cht
F à� t mim m trm·� ài� 
-� Que a u.dbof- fmm.a -de ÍaZJer
h:rfu. (é: pratict? G mitidi:o. NâG po<ie 
�)àm�Jmmt�WlDJ:l·
mrat o dir?ito de ia:ztr- tudo que Ut.te 
ÓCf"U.tmÇ3 c.�cobrariDbàarit
dade- � aj>!iÍO Õ: IODDS OS Õtmm. Nem 
JJO& achar que o titmo de r;squc:nb 
-corutR � IJ todas as. propc�
tas. � � l\� � mttrra:m� do mowi
m?.m!lli � m>rdam tàoontm aHm 
1; �� dclmlo do�-

&W!niis a �� � d� primtita 
� dir,e11 � �lc da ll�e
Jlta�, �s dt 30 tn� tk dit•Õlllra. 
N'.i�w-..m �t ifll'Om 1l imptlrtinciB 
-iks\t mome:nlo. É �>0 t�bafüar com 
��tltiB e prud�a n-m:es &eis �ses 
pl!tfl ter timdiçbes tk ,rc'So)vcr â� qu,c.
tõts f:undtmcnu1is fi8 derm:x:ratireção do 
pais. Não vale .apos\er �o ludo ou !'la.da 
iustamcnlc na vcspcra oc um momento 
decisivo 9uc aliuns querem r,ór e perder 
pelo caminho do desespero e da pro1vo
cação. Não estou propondo a parali!;ia, 
mas iabedoria. Política não i;e faz C4Dm 
burrice. Não se faz c-0m os pés, mas t,om 
a consciência. E. diF,o mais. creio que é 
fundamental articular uma estratégia IPª· 

t 

ra chegar às eleições de novçmbro. capaz ciedade oipitalista. não pode escapar à 
óe h1er11r,quiuir e compatibilizar as pri(I - responr.abilidade de sua função públi-
ridades políticas e as reivindicações eco- ca, seu compromisso ético com o bem-
nómic:11s dos movjmentos sociais com estar da população e. particularmente . 
as cooJuniuras inslàYeis e 1ensas que de seus setores mais pobres. mesmo 
1�mos ,·ivcr 8\é a pos!>C do novo presi- que os seus salàrios não sejam di1mos e 
.tkme. justos. Ninguem tem o direito de pr0-

Por ouuo Jado, é fundammtal rn- por uma guerra de .classes e sua forma 
i�mkr .que wn mfafao, por exemplo. de luta armada na atualidade brasilei-
em �po �um lCm o dirrito de não ra sem assumir publicamente a responsa. 
stcndc.r a um doente, �ja de {o medi· bitidade por todos os monos e tortura· 
�) ót t.!iqUmia ou dce direita, funcio- dos que virão .cm ·conseqüéncia dessa 
nino púb\Jro ou cmp�ado da Golden . ..arrogante loucura. Ou os partidos politi-
Ü'<m- Q&ie wn trabalhador não pode c.os.,o mo\'imento popular e o sindical. 
llenUtr contra .a sc�urança de seus com· cm particular, repensam sua dimensão 
panbciros, r da coletividade e que nin· ·ética e politica neste momento crucial da 
guan. ?rincipalmente um operário, tem vida brasileira. ou serão cumplices � CO· 
o dimto de tomar uma decisão que afeta responsã\'cis por todos os ·pre_iuizos so-
os inl� c.ie muitos a panir de um ciais, morais e politicos que já estamos 
alo rolitário. sofrendo -cuja responsabilidade maior 

Pm::isamo.s'cnxcrpr que as alianças -recai sob_re os setores dominantes (ie
R' •roimroem oom -base ,na é:rica politi· rflo,sa 500edade e-esse governo que -nào 
te e um -policial-que confessa .haver- _..:._tcrl!1ina nuncâ. 
:m.atado·daena.s de pessoas não penen- E claro que o ..direito de greve deve 
� à atc10Jia,. dos -compl1lÚl�iros. Que - ser assegurado.-mas .também .é óbvio 
,0 'SU'\idocpúblico;..mcsmo numa ,o- - que o mo\'tmento opcrârio, a CUT. os 

Sempre à esquerda· 

:·:i. •,• -_'. .o • ' '• "U.....L� . . � �r ·: .!"• ·.,_ .:.�-� � �- ... àmüstl pol1bco nm1tn 4c Sou- , 
., .• :.,.�,: ·�--.. ::- ·.;:1 :::·-:-�u"o.Jlttiallo,"txf)'tlmntou aos .... +t ·- � - - . . . 
-� ,: ... -�!'-v:: ::.� ���-�11.-m5 53UO&.Se',idnmi • ��elo dt- ·.,· �.:��-. :.__.; --::: ·� :upç6es -'°liticas., � temprt ·JIO ..campô .:da · •. 
. --, : --� • < • ;i:-., '<! e9q«rda. i>epojs 4e p1rticipA1 stir.ameir · 
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partidos políticos e o Con�resso devr
riam dizer à sociedade. antes de Sauk 
Ramos. como esse direito deve ser pll· 
rantido e compatibilizado com os inte· 
resses maiores do conjunto da socied!l· 
de. lsso é assim no mundo .intciro:,f 
deveriam lambem elaborar uma pr0-

·posta de política salarial antes de D0-
rothéa e Maílson. 

É claro gue a política económica do 
izovemo Sarney continua a se fazer .. ,ã 
custa do arrocho salarial de uma ma,
sa já empobrecida. e a luta por .me
-!hores sallârios deve ser o pào·nosso-de-
-cada-à1a,mas 1ambém .é obvio que essa
luta não pode ser cega. burra. sem 
�!tema tivas. -sem saidas e principalmentr 

· -sem visão do momento poliuco em qur
ela se dá. 

É claro oue a divida externa .e:.� 
. remessa de bilhões de dólares para · o 
, pagamento .de juros e amortizacôc:

...u:onstituem a causa ·principal de noss-c! 
crise nesse momento. ·mas 1ambém·;c 

_claro que somente um ·novo governo, 
··legitimo e comprometido com os intr
resses da sociedade brasileira. M:râ ia-

11az de cm 1990 abrir outro caminho e 
que, ponanto. é fundamental µr1mtrr 
desde 1989 o que só ocorrerá no próxi
mo ano. Enquanto isso. e funcarr.en'l:11 
não permitir que o setor público se� 
.destruído, que as estatais estra1êg1ca, 

. -para o nosso <iesenvolvímento sejam 
sucateadas. mesmo que a maior pane
desse custo tenha ainda que recair ·so
bre o seu setor mais explorado e sacri
ficado - mas também o mais con,
cie n te. s eu s  trabalhadores. Ne�te 
momento cabe exatamente às forças so
ciais mais comprometida� com a 'de
mocracia assumirem o peso das tl\r<'· 
f as de lutar por ela a todo custo. 

Somos cidadãos de um único mundo 
e num único tempo e pais. É funda· 
mental apoiar tudo o que nos le\-t:' à 
democracia e resistir por todos os meio� 
a tudo o que nos impeça de cheE-'ar là 
pelo caminho da inteligéncia. do diálnl!(, 
e da luta firme por construi.la coin>J 
participação atÍ\'a do conjunto d;i socie
dade e formas mais consistente� e 111Dn1-
doras de mobilização popular. 

Levamos 25 anos esperando pelo mo
mento de imc1ar com o •.-010 -um novu 
período de nossa história. Não creio 
que mereçamo� perdé-lo. : : , 
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O batalhão 

Levanta
mento feito 
pe lo  JOR
NAL DO 

BRASIL no 
mês passado 
revelou que 
somente nos dois primeiros meses 
de 1996 a Polícia Mihtar matou 
oito ,ezes mais do que no mesmo 
período do ano passado. A ínes
ma pesquisa mostrou que Jl 9° 
Batalhão da Policia Militar, em 
Rocha Miranda, e o recordistà de 
numero de mortes, a maiôna 
ocomda em operações em qÚe su
postamente houve confronto com 
os criminosos. 

Foram 43 mortes entre janeiro 
de 1995 a fevereiro de 1996. O 
numero chamou a atenção d;J en
tidade não governamental Hu
mans Rights Watch Americans, 
que pediu ao governo estadua1 os 
registro de ocorrêncra do go ta
lhão, para 1mest1gar as m ftes. 

O comandante do bata • o, 
coronel Marcos Pa disse ue 
desde que assum·a, e gpstO'd 
ano assado. us bomen Qlfta-
am 5 as. O o· ro foi 
supenor a uumero de m es da 
Ronda Os ens1 a T b,a â 
A mar o ), urudade espeaali

da da PM e São PauJo co e
c1da pelo numero de ,mo ijuc 
causa em suas op a ões. No 
mesmo periodo, a ota contabili
zou 69 mortes. 

Uma operaçã do 9° ão 
no o di S de abnl, a Fa
vel de Acan matou o meruno 
Mrucon de Souza, de 2 anos. An
teontem na Favel do MuqutÇO, 
em --·---,--, na Suburbana, a 
vítima da operação do 9° h4ta
lhão fo1 Luciano da Silva de :Je
sus, também de 2 anos. 

O comandante do 9° ba1ã!líão, 
que ontem à tarde coma-nàeva 
uma operação no trânsito na Pa
vuna, não se mostrava constran
gido com o resultado do traba1ho 
de seus policiais. "Pelo contrário,
vamos continuar atacando os tra
ficantes de drogas da mesma ar
ma que fazemos desde que assu
mi", disse o oficial. 

1 JOKSAL DO HRASIL l 
Oat11: t1} 1 ..Q5 _____ /J (, _ · 

iCaderau __ Pac� l 
' 
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SeITalheiro acusado da PJromotor comemora 
confissão de policial chacina vai a acareação 

Sér io Moraes - 26.7 93 

• Inocentado por
três PMs, Jurandir
ainda é suspeito

O d e l e g ado· 
Jor�e Serra, da 
DiVIsâo de Def e-
s a  d a  V i d a  
(DDV), vai pro
mô\tr, às 15h de 

+·ffllll�

a m a  n h �, u m a  0-JU_LGA_M_E_NTO_ acareaçao entre -----
os ex-policiais militares presos sob 
acusação de terem participado da 
chacina de Vigário Geral e o serra
lheiro Jurandlf Gomes de França. 
Inocentado pelos três PMs que 
confessaram integrar o grupo que 
matou os meninos na Candelária. 
,urandir teria contado a Sérgio e 
'Hélio que participou do crime, jun
to com Maurício da Conceição, o 
&.xla-Feira 13, morto há dois anos, 
e os PMs que já confessaram seu 
envolvimento. 

A confissão do serralheiro aos 
ex�PMs teria acontecido em dezem
bro de 93, quando todos estavam 
presos na DDV. ··0s dois ex-PMs 
relataram que o Jurandir, além de 
se incriminar, tena acusado deter
minadas pessoas, como o Liaffa 
(soldado Carlos Jorge Liaff a), o 
Maurício Sexta-Feira 13, o próprio 
(Marco Aurélio) Alcântara e o Nél
son (Cunha)", disse o delegado. Na 
-suposta conversa, o serralheiro não
citou o tenente Marcelo Côrtes e o
soldado Cláudio Luiz dos Santos.
Os três irão a julgamento no dia 27
de maio. 

Jµrandir nega que tenha feito
comentários sobre a chacina com
o cx-PMs. A representante de Sér
gJP Cerqueira Borges e Hého V1lá
rio (}uedes, a advo�ada Sandra

·_.--.e-.,...-,, nenhuma testemunha. 
"Se depender de nós, não vai 

haver pedido de prorrogação da 
'prisão do PM Nílton de Oliveira'', 
afirmou o delegado, que já identifi
cou uma testemunha que viu os 
PMs Marco Aurélio Alcãntara, 
Nélson Cunha, Marcus Vinicius 
Emanuel e Mauricio da Conceição 
lavando o Cbevette amarelo - mo
delo e cor do carro visto na Cande
lária - na manhã seguinte à chaci
na. A lavagem do carro, de acordo 
com o delegado. aconteceu na por
ta do prédio onde Maurício mora
va, na Cândido de Oliveira, no Rio 

Jurandir teria assumido o aime Comprido. 

Bóssio- que defende· o réu confes
so Marcos Vinicius Emanuel -
custa a acreditar na versão de seus 
chentes. Para ela, se tal conversa 
realmente ocorreu, não passou de 
uma bravata do serralheiro. "De 
repente, ele pode ter dJto aquilo 
apenas para se garantir, para criar 
fama de mau. É comum nesse 
meio", comentou. "Mas nem por 
isso vou me opôr à acareação", 
disse. 

Liaff a - Já o PM Calos Jor
Liaff a pode ser posto em liberdade 
no dia 11 de maio, quando termi a 
sua pnsão provisória, apesar de 
apontado por Wagner dos Santo 
como o homem que atirou em seu 
rosto durante chacina. De acordo 
com o delegado Serra, tudo vai de
pender do resultado do exame de 
balística da arma do ex-soldado 
Nélson Cunha, que assumiu a àuto
ria do disparo. Outro que deve ser 
solto na mesma data, é o soldado 
Nílton de Oliveira, cunhado do ser
ralheiro Jurandir, que também foi 
acusado pelos ex-PMs Nelson e Hé
lio, mas não foi reconhecido por 

Confissão - O delegado Jor
ge Serra disse ontem que ficou sur
preso com a confissão do solda 
Marco Aurélio Alcântara, oo:tmcsa 
na noite de anteontem. "Elt tinha
tudo para ficar na negativa. pesar 
de já ter sido incrimi por 1-
son Cunha Eman(lel. Alcântarà 
não foi reconhecido pela tima 

agner dos Santos), e por isso 
/POCJena tranqüilaménte �nece 
na negativa, mes que fo dé
n unciado pelas demais provas. 
Ag • posso dizer que não � 1 façjf. 
parac;ele e muito menos para mim", 
afirmou o delegado,a tando 
que dita mais em AJ tara do 
que em 'elson Cunha. 

"O Nélso veio disposto a de
r. FJe teve todo um preparQ psi

�p· co e orientação do gado 
parà dep_or. O Alcâatara, não. Eu 
pedi que e vi aqui, para uma 
reinquirição. O Alcântara tinha tu
do para negar o crime, por não ter 
sido reconhecido pelo Wagner. Eu 
imagmava que ele fosse permanecer 
na negativa. Para mim, sua confis
são foi uma surpresa'', disse Jorge 
Serra. 

A confissão do PM Marcos pies. "O Alcântara é amigo do 
Aurél o Alcântara ao delegado Cunha e do Emanuel. Se ele con
Jorge Serra, da Divisão de Defesa tinuasse negando, só prejudicaria 
da Vic (DDV), na n01te de sexta- os dois que já tinham confessado. 
feira, foi comemorada pelo pro- Acho que eles têm noção de que 
motor José Muiõos Piiieiro Filho. estão todos no mesmo barco", 
do 2° nbunal do Júri, responsa- ponderou a advogada, que esteve 
vel peilo julgamento da chacina da ontem no Batalhão de Choque da 
Candcdária. Segundo ele, a confis- Polícia Mihtar, onde Emanuel e 
são �, foi possível graças a uma Alcântara estão presos. 
-estra !gia legal da acusação. ''Fi- Sandra disse que ambos con
zemo questão de pedir as pruões �ersaram sobre o futuro do pro
preveinuvas dos envolVJdos so- cesso, e que "estão em paz com 
mente quando o julgament jâ es- eles mesmos'', devido às confis-
tava rnarcado. Asi.im, evitàmos - . A advogada disse também 
que el se comumcassem e e ue Alcântara está recebendo 
tras num possível acordo so- apoio total de sua família, apesar 
b iriam reagir às acusa- de, até sexta-feira, nunca ter reve-

s ih ões re ultaram lado em casa qualquer envolvi-
om tor. mento com a chacina. Ontem, no 

o, a tratégia prédio da Rua Cândido de Olivei-
or · vei "não só ra, no Rio Comprido, onde mora 
mas � odas as três Alcântara, imperou o silêncio. 
''. Ele se referia aos de- Poucos vizinhos quiseram falar 

toa. nas semanas passada e sobre o caso e a família do solda-
-.--•. - -, dos soldados Marcos do ficou trancada dentro de casa 

ama 'Borges Emanuel e Nel- durante todo o dia. 
JoD ·veira dos Santos Cunha, Mesmo sem data ainda para 

ta.i:nbém admitiram ter parti- acontecer. 0 segundo julgamento pado, do crime. Piiíeiro Filho de Emanuel já provoca polêmica disse tlão acreditar que as três no meio jurídico. Na tarde de sexconfisg;pes quase que segmdas dos 
PMs possam fazer parte de uma ta-feira, Piiieiro e o promotor 
plano para inocentar O tenente MauríCJo Assayag recorreram da 
Marcelo Ferreira Côrtes, o único decisão dos sete jurados do pri
oficial ,acusado dos crimes, ou jo- meiro Julgamento com relação 
gar a oJaior parte da culpa sobre aos crimes de Emanuel cujas pe
Mauriqío da Conceição, o Sexta- nas são inferiores a 20 anos, ou 
feira T.re:e, morto há dois anos. seja, as condenações por lesão 
"Não b1,wia saída para estes poli- corporal. Segundo Muiiios, o Mi-
ciais, aienão confessar", disse. nistério Público entende que estes 
"Eles foram impelidos a contar a crimes devem ser enquadrados co-
verdad•i". ,, mo tentativa de homicídio. Caso 

Para Sandra Bóssio, advogada d T "b J de Marcos Vinicius Emanuel. os desembargadores O n una 
condeI111ldo a 309 anos de cadeia aceitem o pedido dos promotores. 
no dia J!9 de abril e à espera de um os crimes cuJas penas s.io inferio-
segundc> julgamento, a confissão res a 20 anos também serão julga-
de Alcântara tem uma lógica sim- dos nO\amente. 

�----... 

Família 
pode ser 
indenizada 

O tenente Marcelo E.erreira 
Côrtes, os soldados Cláudio 
Luís Andrade dos Santos e Mar
cos Vinicius Emanuel e o serra
lheiro Jurandir Gomes Franç'à, 
réus da chacina da Candelária. 
podem desembolsar RS 90 mil 
cada, a título de indenii.ação PP. 
la morte de Valdevino de Almei
da - um dos oito menores mor
tos em 23 de julho de 1993 na 
porta da Igreja da Candelária. 

Os quatro e o governo esta
dual são réus no processo de 
perdas e danos movido por Jqr
ge Miguel de Almeida, irmão âe

Valdevino, na 5ª Vara de Fazen
da Pública. O juiz Luiz Felipe 
Haddad só aguarda o julgamen
to dos três últimos réus para dar 
a sentença. 

A ação de indenização cont'tà 
o governo estadual, impetralÍà
pelo advogado Jorge Beja, foi 
contestada pelo procurador d9 
estado Leonardo Amarante, !Xl
ra quem a inderuzação deve ser 
cobrada dos policiais que mata
ram as criança e não do estado. 
"Quando ocorreu a chacina, ós 
militares não estavam à servi9,9 
do poder público", argumenyi
Orsini. 

P-.ira exigir mdenização do es .. 
tado, Beja afirma que o estado é 
culpado pela chacina porque o 
massacre foi praticado por servi
dores pagos pelo poder públicp 
para dar segurança a todos � 
cidadãos. Segundo Beja, a indé
nização para os parentes de V.11-
devino pode chegar a R$ 360 
mil. Se os parentes de outras 
vítimas da Candelária também 
mgressarem na justiça, a inderri• 
zação chega a R$ 4 milhões. 
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����lasse lllédia 
fll Ps1cologa paulista desvenda universo � '' Os teus pais temem o que.se passa nas profundezas 
das mulheres que 'gostam de apanhar' deles e daí você é roubada do 

direito de percorrer os teus labi
rintos interiores. Você se rebela e 
se liberta. E se casa com um 
suJeito que suga a tua força, tua 
vitalidade e te tira o �paço de 
\1ver. Ele te suga e te vigia. por
que precisa da tua energia para 
se alimentar. Psicóloga, 40 a�.
que l·iteu 15 anos com um 

S1\0 PAU.LO - Uma pesquisa 
da psicóloga paulista Ruth Ghel
uer lançou luzes sobre um univer
o misterioso: o das mulheres de 
mse média que são espancadas 

r.eqüentemente pelos maridos.
:mas insistem em manter o casa
.H)Cnto. Reza a máxima chauvinis
� de Nélson Rodrigues que "as 
1;1mlheres não gostam de apanhar. 
exceto as normais". O estudo de 
Ruth mostra, obviamente, que 
mulher nenhuma gosta de violên
cia. A agr�são gera raiva e medo, 
,RVlS a possibilidade de o casamen-
to fracassar é tão desconfortável 
para certas mulheres que :la_s op
iam por manter a conv1vencta 
cbin um parceiro violento. 

Outra conclus.fo da pesquisa é 
que a inserção das mulheres no 
mercado de traba-

As vítimas de Yio!t�ncia são 
mulheres inseguras e com a auto
estima debilitada. que assumem. 
no casamento. o papel de sofredo
ra. Fazem tudo para agradar ao 
companheiro, tomando para si a 
responsabilidade pelo sucesso da 
união. Se ele é ciumento. isso é 
interpretado como uma manifes
tação de amor. É sinal de que ela 
é amada, o que é bom. "Elas se 
comportam como supermulheres 
", teorua a psicóloga. Já as que 
nunca sofreram violência revela
ram outro perfil: são seguras de si 
e escolheram seus parceiro:, de
pois de se entenderem bem com 
eles em matéria de sexo. 

Ruth entre\istou três mulheres 
de classe média. vítimas de espan
camento: uma socióloga. uma psi
cóloga e uma estudante de Direi
to. Queria entender por que elas 

insistiram no casa
lb_o potencializa a 
violência conjugal. 
""Entrevistei ape

s m ulberes d i!
média. co11 

'8'tiv!dade profissk-
11111 e alguma inde-

dência finan
.e1ra. A agressfo 
S'.Urgia por ciúmes. 
.sçmo uma revolta 
.do parL-eiro contra 
� autonomia con-

"A mulher não 
reage à agressão 
porque, no fundo, 

no fundo, 
concorda com o 

mento, apesar dos 
castigos físicos.  
Dos depoimentos, 
emergiu uma reali
dade dura e curio
sa. As três mulhe
res ,iam a agressão 
como um sinal de 
fragilidade do par
ceiro. E acabavam 
perdoando. embo
ra sentissem raiva e 
medo. "Ele faz ISSO

porque precisa de 

marido" 

Ruth Oheller, 
paleóloga 

uistada pela mu
e.r", diz Ruth  

Gheller, pesquisadora da Facul
de de Saúde Pública da Univer

de de São Paulo. "Possessivos 
c;áumentos. não admitiam perder 

-controle sobre os passos da par-
a ....
Ao pesquisar mulheres de elas
média com uma carreira sólida,
psicóloga Ruth buscou estudar

o fenômeno sem a interferência
do fator econômico. O estudo
rendeu a tese de mestrado Estilos
de amor e de apego em mulheres 
'fm•olridas em situação de i·iolência 
,o relacionamento amoroso, de

'da por Ruth há duas sema
na USP. 

O trabalho dividiu-se em duas 
:,&pas. Na primeira, a psicóloga
.aplicou questionários a um grupo 

_ mulheres, todas com f onna
universitária, que haviam

curado a Casa Eliane de 
�mmont. um centro de orienta

de mulheres vítimas de violén-
conjugal, da Prefeitura da São 
o. Ruth submeteu aos mes

mos questionários outras 20 mu

lheres, sem nenhuma história de 
violência no casamento. Fez a 
comparação e obteve o perfil e o
stilo de amor das espancadas.

mim. Tenho que a
judá-lo", conta Ruth. 

Já os parcerros, segundo o relato 
das mulheres agredidas, justJfica
vam a , iolência como uma medidá
necessária para a manutenção ao 
casamento: "Depois da agressã , os 
parceiros ainda posaram de pr� 
res. Explicaram que a agressão bus
cava poupar a mulher de apamn
como vulgar ou lev1ana em publi
co". 

Completa-se, assim, segundo a 
pesquisa, o circulo vicioso: o casa
mento se mantém, graças ao sacrifi
cio de uma supermulher e apesar 
das agressões de um homem fraco, 
que só quer proteger a amada. A 
realidade é diferente: o casamento 
vai mal porque há, de um lado, uma 
mulher insegura e, de outro, um 
homem possessivo e violento. 

Ruth vai adiante e mostra que, 
embutido neste comportamento. há 
wn descoof orto das mulheres com 
seu novo papel na sociedade. '·A 
mulher não reage à agressão por
que, no fundo, concorda com o ma
rido. Aaedita que a função de mãe 
e mulher é o que há de mais impor
tante em sua vida. O fracasso do 
casamento é muito doloroso para 
ser reconhecido f acihnente ·•. 

homem que a agredia ,,

,, Após o primeiro episó-
dio de \iolênc1a. ele se 

retratou e comecei então a 
achar que tinha de ser uma • 
mulher forte, que ha,ia depen
dência afetiva dele em relação 
a mim, que eu tinha de dar 
sustentação emocional a ele. 

( ... ) Suportar a situação e ten
tar convertê-lo faz você pare-

J 

ccr mais forte a seus próprios 
olhos.( ... ) Sempre disse que as 
palavras têm um peso muito 
grande para mim. Quando ele 
dizia que eu era migar, eu me 
sentia vulgar. Não era o ato 
que era vulgar: era o meu ser. 
Portanto, ele não me amava .. 
mais. Socióloga, 52, ca·

., 
sada há dez anos ,, 

,, Ele acaba de me agredir e 
eu vou atrás dele. Tenho 

grande nece!>sidade de arrumar 
a relação. Sempre faço listas. 
Tenho medo de errar. de deixar 
faltar. ( ... ) Casei-me com ele 
porque senti que ia ser mais 
valorizada( ... ) Hoje ele é a pes-

. 
' 

soa que eu mais amo e que me 
faz ter mais conflito. Tenho • 
muita raiva do meu marido .•. 
Estudante de Direito, 21, 
casada há dois anos 

........� ... as aumentam na delegacia 
· em cada dez

casos relatados 
são de agressão 

S 
ÃO PAULO - Faz quase
uma década que São Paulo 

criou a primeira delegacia da mu
lher do país. Hoje. há 59 espalha
das pelo estado, mas a primeira 
delegacia da capital paulista ainda 
é referência para crimes contra a 
mulher. É a única que se mantém 
aberta 24 horas. No ano passado, 
atendeu a quase 5 mil ocorrências, 
mil a mais que em 1994. Seis em 
cada dez queixas são de agressões. 

As outras quatro reúnem crimes 
sexuais: estvpros e denúncias de 
assédio. 

Por que aumentou o número 
de queixas? "Acho que as mulhe
res, agora que conhecem os seus 
direitos. estão desafiando mais os 
homens'', actedita a policial Mara 
Sílvia Moscatelli, tnvestigadora 
da delegacta paulista há cinco 
anos. "Elas não ficam caladas co
mo antigamente. Os homens rea-
gem e a violência aumenta'', ex
plica. 

Mara conta que 1995 registrou 
uma onda de denúncias de �sédio 
sexual, que agora arrefece1:1. 
"Houve uma divulgação de que 

assl.'dio é crime e nós recebemos 
muitas denúncias. Mas a maioria 
nem era assédio. Eram só canta
das grosseiras". diz. 

Homens - O cotidiano da 
delegacia da mulher tem ocorrên
cias inusitadas. Com alguma fre
qüência, são os homens que pro
curam a delegacia. Segundo a po

licial Mara, isso acontece em três 
sttuaç6es. "As vezes, o mando

vem atrás da mulher, para mos
trar para a delegada que também 
apanhou na bnga. Já vi muito 
homem mais esfolado do que a 
mulher que veio denunciá-lo", 
afirma. 

Maridos que apanham da mu
lher, sem revidar, também procu
ram os scn iços da delegacia. 

."Nestes casos, nós pedimos des
culpa e encaminhamos o sujeito 
para o distrito policial mais próxi
mo. pois o nosso trabalho não é
cuidar das queixas masculinas", 
conta Mara. De acordo com a 
investigadora, os homens também 
vão lá �ir conselhos. "Te\e um
que veio perguntar o que devia 
fazer. Contou que a mulher o es
tava irritando de propósito, só 
para ele a agredir e ela poder 
denunciá-lo", lembra Mara. 
(F.M.) 
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• P�dras na pista atrapalham �otorista ,f· :,� ., � , 
e veiculo se choca contra uma pilastra Disque JB Cinco pessoas morreram e 15ficaram feridas. no início da tarde

1 de ontem. quando o ônibus (placa : XN 5439) da linha 345 - Vila"\Kosmos-Praça 15, da empresaTransportes Mosa - chocou-se 
1 contra uma das pilastras do Elevado da PenmetraL na Avenida Rio de Janeiro. em frente ao prédio do JORNAL DO BRASIL. O trânsito ficou interditado a tardeinteira engarrafando as avenidasRodrigues Alves e Francisco Bi-
1 calho, com reflexos na PraçaMauá. 

Segundo testemunhas. a coli.são, que ocorreu às 14h30, foi provocada porque o ônibus vinha em alta velocidade e acabou chocando-se contra uma carreira depedras que ocupava quase toda apista - as pedras fanam parte daobra municipal de recuperação daAvenida Brasil. Portal do Rio.Testemunhas disseram ainda que o motorista Sérgio Luiz dos Santos. de 38 anos que morreu amda no local, dmgia a mais de 80 Km h e perdeu o controle do ônibusao bater nas pedras. 
Bombeirm, dos quartéis de Vila Isabel e Benfica chegaram ao local às 15h. quando trabalhadoresdo cais já haviam retirado do om-" bus 13 feridos, levados em carros particulares para o Hospital Sou

za Aguiar. Em menos de cinco

minutos os bombeiros retiraramas três pessoas que ainda estavam presas entre as ferragens do ônibus e a pilastra do Elevado: o funcionário da empresa Transportes Mosa. Manuel Eugênio Sampaio, de 39 anos, em estadograve: Maria Leda R. Silva, que morreu na ambulânci� e o motorista Sérgio Luiz dos Santos, que teve a perna esquerda arrancada. 
A ambulância dos bombeiros ainda levou outros três feridos para o hospital Souza Agwar: Heloisa Barros Bonfim. de 43 anos,com fratura na perna e cortes nacabeça. sua filha Roberta Lia Barros, 18 anos e Jamerson Carlos Barbosa. Um mendigo que passava pelo local foi atropeladoe acabou morrendo. No início danoite, outras duas pessoas morreram no Hospital Souza Aguiar:Márcio Silva Nascimento, de 28anos, e Benedito Vitória. 
O comprador Fernando Francisco Ribeiro. de 23 anos, que estava dirigindo um Santana logoatrás do ônibus. acredita que aprincipal causa do acidente foi apedra. "Os responsáveis pela obradeviam ter colocado um aviso alguns metros à frente. Não havi nenhuma sinalização". reclamou.Para Wagner Fernandes. de 30anos. um dos 25 passageiros, omotorista devia estar bêbado. 

Quinta terá reforDia 
• Ministérios se
1nobilizam para
recuperar palácio

A restauração do Mu::.euNacional da Quima da Boa Visla, em São Cristóvão, está mais perto de acontecer. A visita do mmistro da Educação,Paulo Renato de Souza, e doministro da Cultura. Francisco 
WclTort, ontem a tarde ao museu foi um sinal de quõ as obras de restauração, no valor de RS 17 milhões, serão realizadas. Pelo projeto, os três prédios que abrigam parte signíficatP,a do patrimônio históricobrasileiro serão recuperados. 

Os ministérios da Cultura e

quadrados. Com a obra, voltará funcionar o Departamento de Pesquisa dos Cursos de PósGraduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Os ministros percorreram 15 ambientes repletos de problemas e ficaram chocadoscom a situação de abandono .Entre, telhados descobertos,andaimes, poeira e mofo, chegaram à conclusão de que o orçamento não parece absurdo. '"Vou batalhar para conseguir a quantia. Contamos também com a iniciativa privada ecom a ajuda da comunídade. Só dessa maneira seremos capazes de reparar estragos de muito tempo", explicou o mi-
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informações 
Os leitores do JORNA�;no
BRASIL contam com um sern

ço gratuito sobre bares, restau
rantes, museus, atrações turisti-. � cas etc. E o Disque JB. í5ara
utilizá-lo, basta ligar para 585-
4545 e discar o código da i9':t>r
mação desejada (quadro).

113. Descontos do INSS para asserecia� 
114. Salério mlnlmo 
115 -Rendimento da poupança desde 1994 
116 • Ulir de março O 
118-Uferj ( f) 
211 · Restaurantes japoneses 
212 - Restaurantes a quilo 
213-Bares 
214 -Novidades em bares 
311 · Atrações turistícas 
411 -Museus 
412- Feiras 
413 • Salvamar 
414. 51.lpermercados 24 horas 
417 • Hospitais 
418 - Farméelas 
421 • Aerobarcos 
422 - Ponle aérea 
423 - Barcas 

, () 
611 -Grande Prêmio do Rio de F6rmpla lndy 
612 -Ingressos para o GP de Fbmluhl trldy. 

Chi luarque ganha causa judiei. Dep?is de t� anos âe dú puta com as perseguições da polícia poli- de regis_trá-lo" ·. O advogado de Segundo Chico, o grupo foilprena Justiça, Chico Buarque vt!nceu tica aos artistas durante O regime Paulo Cesar, Alc1one �arreto. pre- so e levado à �e. do Dep�rtâiífen
ontem a causa contra o empresJno militar. No ano seguinte O compo- tende recorrer da dec1sao. O desen- to de Ordem Polttica e Social. an Paulo �ésar Ferreira

,_ 
que acue ou o sitor foi condenado a p;gar indení- t�n.dimento entre Chi:o e o _empre- encontraram Paulo César. ��riJ'compositor de ofende-lo. e� 1992. zaçào de cmco salários mtnimos a sano tem ongem no 6 Festival ln- assessor da Rede Globo. hoJe numa entrevista conced1d,� ao p I c· 0 t - 1 temacional da Canção promovido dos sócios da empresa de TVJORNAL DO BRASIL A d isão au o e<;ar. n em. ao JU gar o • . . " , 

e. , 1 Ch' B · � - recurso o tribunal acolheu a tese pela Rede Globo. em 1970. Chico e cabo Net-Rio: O Paulo Cesaf.,avorave a 1co uarque ,c11 to• · T J b. l' d d di 
" mada pelos desembargadores do 2º da advogada do músico, Eny Mo- outros artlstas, com? om o u�. tava a, e a11 � a gente , ac 

Grupo de Câmaras Cíveis d Tri- reira. que defendeu "o direito de Edu Lob�, Serg10 Ricardo e Paub- Chtc?. Paulo �e�r afirma que 
bunal de Justiça do Rio de Ja eiro. voz que possui todo cidadão, víti- nho da V10la. recusaram-se a entre- nha ido ao prédio, onde tarnbê

Em setembro de 1992 ico ma, testemunha ou participante de gar as letras para censura prévia, e funcionava a Censura Federalacusou Paulo César de c�la orar fato histórico; o direito de contá-lo. publicaram um manifesto. nas para liberar as canções.

César é bom par· 
23°k dos carioca 
A prefeitura divulgou ontem uma 
pesquisa Ibope, segundo a qual 
23% das pessoas ouvidas 
consideram a administração do 
prefeito César Maia boa ou ótima. 
quando em junho de 1995 apenas 
18% tinham esta opinião. Já a
atuação do governador Marci�llo 
�1.encar. que em 95, era considera a

Diretor de instituto 
acalma hemofílicos 
O diretor do Instituto Noel Nutels, Oscar • 
Berro, disse ontem que não bá certcta de 
que os hemolilicos que utilizaram 
anticoagulantes produzidos pelo Instituto 
de Hematologia Santa Catarina lenham 
sido contaminados pelo vírus HIV. O 
Inst1tuto Santa Catarina foi um dos três 
inspecionados por técnicos do Ministério 
da .Saúde e da Sei;retaria Estadpal de 

Leptospirose tem 
4 7 novos casos 
O numero de casos de leptospirose 
continua aumentando. A Secretaria 
Municipal de Saude do Rio recebeu 
ontem a notificação de 47 OO\'OS casos. 
Ao todo. 453 pessoas estão doentes no 
Estado e já ocorreram 10 mortes. 
Qualro mortos eram moradores da 
Cidade de Deus, dois da Taquara, um 
de ?acarepaguá, um da Lag�a. um do 

Comissão vistoria 
cabos da NET ' 1

Integrantes da CPr do Rio Cidade dtt 
Câmara Munic.ipaJ do Rio de Janc_!fg
-cnada para mvesugar o uso das 
obras do Rio Cidade pela NET para 
instalar cabos de televisão -fizeram 
ontem pela manhã uma vistoria das' 
obras em Ipanema. Botafogo e Ilha do 
Governador. O gasto total com as obras 
chega a R$ 400 milhões. Os vereadores 
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Ônibus invade casa e mata dois 
garotos que brincavam no quintal 

Nádima Bo,zfim 

e 

Nilber Bitlencaurt 

O Natal deste ano aliou bebidas. 
chuvas e. conseqüentemente, muitos 
mortos e feridos nas estradas federais 
e estaduais. O mais grave aconteceu 
anteontem, às 16b, na Avenida 
Joaquim da Costa Lima. no Bairro 
Vona, em Belford Roxo. O ônibus da 
empresa Flores, placa KPE 3627, 
linha Parque São Vicente-Caxias. 
dirigido por Francisco Oliveira da 
Costa, 47 anos, perdeu o controle ao 
entrar numa curva. bateu num 
Chevette e invadiu a ca,;a 885. matan
do. na hora, Antonio Carlos Dioiz, 13 
anos. e Moacir da Silva Torres, 14 
anos, que brincavam no quintal. No 
acidente. ainda ficaram feridos 26 
pessoas, que foram socorridas na 
Unidade Mista de Saúde do Lote 15. 

Os acidentes de trânsito nos últi
mos dois diüs superamm as expectati
vas da Polícia Rodoviária Federal. O 
número de seis mortos registrados no 
mesmo peóodo do ano pa<isado. subiu 
para 20 em 95. A causa. de acordo 
com o chefe do Serviço de Operações 
da PRF. Reinaldo Tavares. pode ser 
atribuída ao aumento de carros circu
lando nas rodovias _ uma frota de 
aproximadamente 350 mil carros _, 
aliado as bebidas e as chuva,; que cas
tigaram o Estado do Rio nos últimos 
diac;. Os patrulheiros registraram 202 
acidentes envolvendo 357 veículos. 
136 feridos e 20 mortes nas rodovias 
federais e,, estaduais, principalmenle 
Outra e WashinPfon Luis. "As chuvas 
alagaram as estradas, que estão em 
péssimas condições, e causaram mui
tos acidentes", disse Tavares 

Na madrugada do dia 23. às 3h30. 
os guardas municipais de Duque de 

Caxias, que estavam de serviço no 
Quartel Central. localizado na 
Rodovia Washington Luís, em Jardim 
Primavera. foram surpreendidos com 
o caminhão Mercedez-Benz verme
lho, placa VS 8179, que ''sobrevoou"
o muro e caiu no estacionamento da
unidade destruindo o Fusca, placa QY
7921. Os guardas correram para ver o
que tinl1a ocorrido. mas o motorista já •
havia desaparecido. O caminhão esta
va crivado de balas. segundo o guarda
Célio Germano, de armas de grosso
calibre.

Ontem às 8h30, na Estrada RJ 
093, que liga a Rodovia Presidente 
Outra a Engenheiro Pedreira, distrito 
de Japerí. o ônibus da Viação 
Transmil, placa KOE 6065. dirigido 
por Osmar Pinheiro, 28 anos. derra
pou numa curva e derrubou um poste. 
danificando a rede elétrica. Ninguém 
ficou ferido. 



J • 
JORNAL HOJE 

Data ..JJ_/ _M_/ X 

Caderno,_,. ____ Pág. l 5'

r- Dois acusados são ,soltos
''i' 

• Apesar de reconhecidos pela testemunha Wagner dos Santos, Carlos Liaffa e Nílton Oliveira foram libertados ontem à noitê
Carlos Ma hei O e x  - P M ���� lheiro Jurandir. . , ·. .

Carlos Jorge Os promotores e a Divisão de ' 
Liaffa Coelho, Defesa da Vida ainda investigam 
um dos acusa- 11 PMs e um vigilante que estão 
d_os, de ter par- sendo investigados pelo MP que 
t1c1_pad·o d a  -----'---- teriam participado da matança . 
e;h a e i n � ? a 1)' JULGAMENTO Seus nomes não foram divulgados 
C�ndela n a1 • para que as investigações não fos-
fo1 solto optem, as 20h35, por sem prejudicadas mas o JOR-
detennina?ão do juiz J?sé Geral- NAL DO BRASIL apurou que os 
d? _Antoruo, do 2° Tnbunal do investigados são Júlio César de 
Jun. Segundo a ad�ogada do ex.- Mello Silva, Rogério Cândido de PM, Darcy Burland1 Cardoso, e]a Souza Andersen Marcelo Pinhei-não c��gou a pedir_ o rel��a�ent� ro de' Albuquerque, Luiz Henri-da pnsao de seu cliente. Nao fo1 que Marinho Pires Celso Luiz necessário. O juiz teve bom senso Soares Paulo Roberto Moura �e �ào_ estender a prisão !emporá- dos Sa�tos, Carlos Alberto Bor-
r:1ª , disse Darcy. Ao sair d� Po- ges Emanuel (irmão de Emanuel �ter, _onde �tava_ preso ha � ), Aladir Paulo da Rocha, Jailson mes,.�1affa nao qms �ar_ entr:ev1�- Silva de Lucas, José Paulino de t�s._ Vou ret�mar mmha vi,da • Figueiredo Filho, Franklin Mi-limito�-s� a dizer. O PM Ntlton randà Monteiro e Marco Antonio de Oliveira, o Xuxa, que estava Pereira preso no 5° Batalhão de Políeia 
Militar (Harmonia), também foi . Receptação - Dos de�un-
libertado ontem à noite, cumprin- CJ�dos ontem, o soldado �lmd? 
do determinação do juiz do 2º Lisboa Afonso _respondera em �1-
Tribunal do Júri. berdade pelo cnme de receptaçao 

Ontem, o Ministério Público 
denunciou mais três soldados 
acusados de participarem da cha
cina. Os denunciados foram os 
PMs Nélson Oliveira dos Santos 
Cunha, Marco Aurélio Dias Al
cântara e Arlindo Afonso JúnioF. 
O juiz José Geraldo Antonio acei
tou a denúncia e decretou a prisão 
preventiva de Cunha e Alcântara, 
que estavam sob regime de prisão 
temporária. No mesmo despacho, 
o juiz negou o relaxamento da
prisão do tenente Marcelo Ferrei
ra Côrtes, do soldado Cláudio 
Luiz dos Santos e do serralheiro 
Jurandir Gomes de França. 

de arma. Ele adquiriu um revólver 
usado na chacina da Candelária, 
do PM Fábio Bezerra da Silva, do 
6ºBPM (Andaraí), já morto. Ar
lindo pode ser condenado a qua
tro anos de prisão. Cunha e AJ. 
cântàra respodem por oito homi
cídios e seis tentativas, e podem 
receber a mesma pena do PM 
Marcos Vinicius Emanuel (309 
anos), julgado semana passada. 

A decisão do juiz José Geraldo 
Antonio de não relaxar a prisão 
de Côrtes, Cláudio Luiz e Juran
dir agradou ao promotor José Pi
iiéiro. Para ele, não havia razão 
para deixar os três em liberdade. 
"Quem pede o relaxamento é por
que acredita que houve ilegalida
de na prisão. Mas o Tribunal de 
Justiça já ratificou que as prisões 
foram legais", explicou o promo

Rolicial é enterrado como heró · 

· Adiamento - Os promoto
res José Muiíios Püieiro e Maurí
cio Assayag, do II Tribunal do 
Júri, pediram também o adiamen
to do julgamento de Côrtes, Ju
randir e Cláudio Luiz, marcado 
para 27 de maio, sob a argumen
tação de que há fatos novos que 
poderiam influenciar na decisão 
dos jurados. Os fatos novos vie
ram, basicamente, dos depoimen
tos de Nélson Cunha e Marco 
Aurélio Alcântara, que confessa
ram 0s crimes e inocentaram cin
co acusados, entre eles o tenente 
Cortes, Cláudio Luiz e o serra-

tor. 
Dificilmente Cunha e Alcânta

ra terão suas prisões relaxadas no 
decorrer do processo porque são 
réus conf esssos. A transformação 
de suás prisões de temporárias em 
preventivas foi uni sinal que eles 
não terão benefícios. Cunha se 
·entregou à Justiça dias antes do
julgamentó do PM após ficar dez 
dias foragido. 

Com honras de herói militar, o 
soldado Herbert Marques dos San
tos Filho, 30 anos, foi enterrado 
ontem à tarde, no cemitéào Jardim 
da Saudade, em Jardim Sulacap, na 
Zona Oeste. Herbert foi morto na 
noite de anteontem. com dois tiros 
no peito, ao entrar numa casa no 
conjunto habitacional Parque Cer 
lumbia, dentro do conjunto de f a 
velas deAcari, na Zona Suburbana. 
Lotado no 9'1 Batalhão de Polícia 
Militar (Rocha Miranda), o solda
do participava de uma ação em que 
se jnvestigava informações de que a 
casa servia de esconderijos para 
traficantes. Na troca de tiros entre 
os.bandidos e os PMs, três trafican
tes foram mortos. 

Ontem, o governador Marcello 
Alencar lamentou a morte de Her-

bert e a do cabo da PM Marcos 
Antônio da Silva, do 20º BPM 
(Nova Iguaçu), atingido anteontem 
por um tiro na cabeça J:tuando 
abordou dois homens numa moto, 
na Rua Carlos Marques Rolo, em 
Nova Iguaçu. Segundo o governa
dor, as mortes refletem o esforço de 
reestruturação da PM. "Eles mor
reram no cumprimento do dever de 
combater o crime. lsto prova que a 
PM está empenhada em afirmar a 
autoridade da sociedade perante a 
pressão diária exercida pelo crime 
organizado", avaliou. 

Criticas-No enterro de Her
bert, o secretário de Segurança Pú
blica. Nilton Cerqueira, voltou a 
criticar as entidades de defesa dos 
direitos humanos. "Gostaria que 
estas entidades meditassem sobre 0 

seguinte: os direitos ultrajados são 
os difeitos dos trabalhadores", afir
mou Cerqueira. O secretário criti
cou, também, "os pesquisadores 
que vão estudar em Paris, na Ho
landa, e pass;im quatro ou cinco 
anos fora. Eles voltam totalmente 
afastados da realidade''. 

Durante a cerimônia, o secretá
rio consolou a viúva de Herbert, 
Carmen Lúcia Fernandes dos San
tos1 mãe da filha única do soldado, 
de 1 ano. O enterro foi iniciado, às 
16h. com uma salva de nove tiros 
de f'4Zil. Depois, um corneteiro ex,e
cutou o toque de silêncio, O caixão 
de Herbert foi coberto pela bandei
ra brasileira. 

Considerado o melhor policial 
do <JO BPM pelo subco:mandate da 
unidade ma·or Maurício Ghedini 

16 

Herbert vai receber. posl-mor.ten;s:. 
uma promoção a cabo. "Se houyes
se 30 como ele em cada batalhão 9! ·
PM, o problema do crime estai;1a1 

resolvido'', disse Ghedini. ' 
Também presente ao ent�rr'6� 

junto com o comandante da P 
coronel Dorasil Corval, o comaiifl 
dante do <JO BPM, tenente-coroneP 
Marcos Paes, garantiu que serã?, 
investigadas as 'fiiórtes de Maicct>W 
de Souza e Luciano Silva de Jesus, 
ambos de 2 anos, atingidos por j�
ros durante operações do ()O BP�. 
"Enquanto houver a presença df
trãficantes nos morros e favelas h� 
verá riscos para as pessoas ordeir� 
que ali residem. Os incidentes ocol 
ridos serão apurados com rigor 
máxima isenção de ânimo'', di 
uma nota distribuída or Paes. 
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lA lista aa 
�hacina 

• O ex-policial Sérgio Borges, que já esteve preso com um dos

acusados da Candelária, revela os nomes de 9 sus_Qeitos do crime 

A chacina da candelária 
pode ter sido obra de um 
grupo de pe1o menos nove 
�essoas. A lista desses sus
t1cito s está guardada há --�-
mais de dois anos no fundo O JULGAMENTO 
de uma sacola cheia de documentos. Esta 
papelada pertence ao ex-PM Sérgio Cer
queira Borges, 33 anos, o Borjão, um dos 19 
pol1ciais soltos há quatro meses por falta de 
pt-evas de participação no assassinato de 21 
tjloradores de Vigário Geral. Entre 1993 e 
1]9�, Borjão dividiu uma cela da Polinter 
com o serralheiro J urandir Gomes de Fran
ça, acusado de participação na chacina da 
Candelária. Foi a partir de um depoimento 
de Borjão, contando que o serralheiro sabia 
os nomes dos principais envolvidos na cha
cina, que a policia conseguiu botar atrás das 
grades os PMs Nélson Cunha e Marcos Au
ré!io Alcântara, que depois confessaram o 
cnme. 

No início da semana, Borjão esteve frente 
a frente com Jurandir , numa acareação na 
Di:visão dé Defesa da Vida. O serralheiro, 
no entanto, negou que tenha dito _ao ex-PM 
qualquer coisa a respeito da chacina. Ago
ra, em entrevista ao JORNAL DO BRA
SIL, Borjão revela detalhes da confissão de 
seu ex-companheiro de cela e diz quem são 
as 9 pessoas apontadas pelo serralheiro co
mo participantes da chacina. Na relação 
constam os nomes de Marcus Vinicius Ema
nuel, Nelson Cunha, Marcos Aurélio Al
cântara e Maurício da Conceição, o Sexta
Feira 13. Com exceção do último, que mor
reu há dois anos, os três já confessaram 
participação no crime. Há ainda o nome do 
soldado Carlos Jorge Liaffa Coelho. preso 
recentemente, também apontado por Juran
dir como participante da chacina. Constam 
ainda da relação de suspeitos os ex-PMs 
Vinicius Estevão, Paulo Reberto Moura, o 
PM Amarildo Rosa dos Anjos e Fábio Be=< 
zerra da Silva (PM já morto). 

Estes nomes circulam pelas celas da Polin
ter há mais de dois anos, mas nada foi feito 
para se chegar aos suspeitos. "Não havia 
investigação nenhuma. O nome desses caras 
(entre eles dois dos réus confessos, pres� 
recentemente) só entrou a partir do nossõ. 
depoimento", afirma B01jão.
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�µhos menores do casa 
Camila. 

A acusação, anexada ao pro
cesso, foi feita no dia 26 de abril 
pela ex-mulher do contraventor. 
Ana Cristina fez a revelação em 
�epoimento prestado na 13ª DP 
'{lpanema). Ela revelou até o no

CARL .me do funcionário de Castor de 
�):0 ·Andrade encarregado do paga
ç!foo11 'Jllento das propinas: Haroldo Al� 
õl�ar ves Bernardes, motorista particu
J' EI Jftr do bicheiro. Segundo a mu
Cóhhe ·lber, ele dá dinheiro aos policiais 
aJgun: ]ue "vivem paparicando Castor 
eJ!aín 1 _na prisão do Ponto Zero'' . 
.,"En· No dia 30 março de 1994, a 
:,; Vo -polícia apreendeu na fortaleza de 
cerv · :castor de Andrade, em Bangu,
màs eJ ,diversos livros-caixas e disquetes 

, '•de computador que indicavam o 
�gmn .,eagamento de subornos a políti
tl.tma .c;i)s, policü:lis, juízes, promotores 
;��.de Justiça, artistas, esportistas e 
fsiq j.9malistas. O processo, acompa

. t . J1bado desde o início pelo Minis-n 
° ' · Públi I t'. . , .teno co, resu tou no aiasta-

�JãtSl mento de 50 policiais civis. 
�li ª .. Empregados - Dizendo-se

,:i9, � ,4meaçada de morte por Castor de
-1.�p1e Andrade, que não a perdoa pelale1,�;a: série de denúncias levadas à dele

di; m .gacia, Ana Cristina revelou ainda no. ça• que Castor conta com cinco em
C"Ql}� 'pregados que permanecem com 
:�:� ele na prisão do Ponto Zero. As 
Tfvea 
-1!,Jur 
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três mulheres, que atua:m como 
d0rnéstieas do chefe na prisão, sã0 
Jurema, Benedita e Rosa. Tam
bém estão ao lado de Castor na 
p11isã0, segundo Ana Cristina, o 
advegado Carlindo Gurgel e um 
homem chamado Hércules, que 
funcionam como mordomos e a
judantes-de-ordem. 

Sobre as mordomias que Cas
tor de Andrade gozaria na prisão, 
Ana Cristina diz, no depoimento, 
que o bicheiro tem telefone celu
lar - que usa para ameaçá-la-, 
forno de mieroondas, televisor, 
aparelho de som, seis aparelhos 
de ar-refrigerad0 e outros eletro
domésticos. 

Outra revelação feita por Ana 
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Cristina foi a de que, no dia 24 de 
dezembro do ano passado, Caster 

jprovoveu uma "festa de arrom
ba" na carceragem da Polinter. 

Escondida na casa de amigos, 
Ana Cristina disse que só está 
f azeodo as revelações por crer na 
seriedade do chefe de Polícia Ci
vil, Hélio Luz, e do secretário de 
Segurança Pública, Nilton Cer
queira. Disposta a enfrentar a 
contravenção, Ana Cristina acu
sou Castor de possuir um arsenal 
contrabandeado em uma de suas 
mansões na Ilha Grande. 

Ana Cristina revelou ainda que 
seu ex-'COmpanheiro ainda explo
ra o jogo de videopôquer em so
ciedade com Miro e Maninho. 



,,,. . .. 

Data Jí}__/ .JjjJ 96 

Caderno __ Pág. 11i21 

O CASO E SUAS REVIRAVOLTAS 

O julgamento dos acusados da chacina da Cande
lária sofreu uma reviravolta com a confissão do 

• ex-PM Nélson Cunha. Até então, pensava-se que os·
pàrticipantes da chacina eram oito homens. Esta
hipótese não está descartada, mas Nélson sustenta
que apenas ele e outros três homens mataram os
menores. A versão está sendo aceita pelo Ministério
Público, já que confissões são as provas mais concre
tas para a condenação de acusados. Os soldados
Marcos Aurélio Alcântara e Marcus Vinicius Ema
n\iet' também confessaram sua participação na chaci
na

,. 
-cpnfirmando o depoimento de Nélson Cunha. Há

dôis' dias, Alcântara chegou a tentar convencer uma
testemunha do caso de que teria sido visto limpando
o éatro usado na chacina. Veja, as seguir, os fatos que
vêih mudando o rumo do julgamento.
Pri�6es - Faltando 15 dias para. o julgamento da 
C)ndelária, o juiz José Geraldo Antonio decreta a
P.Íisao de mais quatro suspeitos de participar da
n\'i\tança, os PMs Carlos Jorge Líaffa Coelho, Marco
tttírélio Alcântara, Nilton de Oliveira e Nélson Cu
nha, que já haviam sido citados como suspeitos há
dois anos e meio. Dos quatro, somente Cunha não é
.... p��so.

Novo acusado - O soldado Cunha, que estava
f OJ;agido, reaparece. se entrega para justiça e inocenta
ti�dos quatro réus que vão a júri. O processo sofre
� reviravolta inesperada.
O Julgamento - Em 29 de abril, promotores e 
ad.vogados de defesa conseguem desmembrar o pro
ce's§o. Dos quatro réus, somente o soldado Marcos 
\Gttiéius Emanuel é levado a júri e condenado a 309 
atros de prisão. O julgamento do tenente Marcelo 
Fert:eira Côrtes, Jurandir Gomes e Cláudio Luiz 
Ahdrade é marcado para 27 de maio. 
��confissão - Durante o julgamento, o soldado 
E°'anuel confessa que particípou da chacina, desnor
teaqtio a defesa e causando mais confusão no proces
sõ. 'Ele c-0nta detalhes de sua participação. 

I...,> • • 

Q ,reconhecimento - Em 30 de abril, o sobrevi-
vênte da chacina Wagner dos Santos torna a reconhecer 
o-ooldado Carlos Jorge Liaffa como um dos participan-

tes do crime, mas não aponta outros policiais como 
Cunha, Alcântara e Nilton de Oliveira. 
Nova confissão - O soldado Alcântara, preso 
no Batalhão de Choque, volta a tumultuar o proces
so: após dois anos e meio negando autoria, eJe con
fessa que participou do massacre de meninos de rua. 
Inocenta o tenente e o serralheiro. 
Liberdade - Diante das confissões, os advoga
dos de defesa pedem a liberdade de Côrtes, Jurandir e 
Cláudio Luiz. 
Receio - As ONGs· e a assistência da acusação 
temem que Côrtes, Jurandir e Cláudio sejam conside
rados inocentes no júri marcado para 27 de maio 
após as novas confissões. Propõem que o julgamento 
seja adiado para qu6 as investigações da DDV se 
aprofundem. 
Culpado - Em todas as confissões, o soldado 
Maurício Conceição, o Sexta-Feira 13, aparece como 
o principal exterminador dos menores da Candelária.
Maurício foi morto pela polícia em abril de 1994.
Novos personagens - A imprensa e poli
ciais citam sempre novos acusados e suspeitos. Por
exemplo: Paulo Roberto Moura seria o cabo que
estaria dirigindo o Chevette no qual Wagner dos
Santos foi colocado na Rua Dom Gerardo, na noite
da chaoil)a. Amarildo Rosa dos Anjos, o Fumaça, é
citado por Nelson Cunha como um de seus colegas
do 6° 

BPM que souberam da chacina. Fábio Bezerra
da Silva teria vendido para o soldado Arlindo Afonso
Lisboa um dos revólveres usados na chacina. Ne
nhum destes policiais está detido porque ainda não
há provas contra eles. 
Semelhanças - O soldado Liaffa e o tenente 
Côrtes são muito parecidos fisicamente. Há a tese de 
que Wagner dos Santos teria trocado o tenente por 
Liaffa nos primeiros reconhecimentos. O soldado 
Cláudio Luiz também pode ter sido confundido no 
reconhecimento com.Maurício Conceição, o Sexta
Feira 13. 
Acareação - O ex-PM Sérgio Cerqueira Borges 
e Hélio Vilário foram acareados com Jurandir Fran
ça. Para a dupla, Jurandir conhecia quem participou 
da chacina. Na acareação. Jurandir negou. 

OS NOMES 

Marcos Vinicius Emanuel - Confessou o 
e.rime. Condénado a 309 de prisão, terá a sentença 
revista. 

Carlos Jorge Liaffa Coelho - Reco
nhecido por Wagner dos Santos duas vezes, teria 
dado o tiro no queixo do rapaz. 

Mauriclo da Conceição FIiho - Apeli
dado de Sexta-Feira 13, foi morto em abril de 1994 
por policiais civis. Nas confissões de Cunha, Alcânta
ra e Emanuel, aparece como o principal participante 
da chacina. 

Nelson éunha - Réu confesso, foi um dos 
quatro soldados com prisão temporária decretada. 
Agora evangélico, arrependeu-se dos crimes e se en
tregou à Justiça. 

Vinicius Estevão - Também serviu DQ,

6ºBPM. A policia não tem ainda pistas concret�Ã
sobre sua participação na chacina. 

Paulo Roberto Moura - Segundo alguns 
sobreviventes, teria sido o motorista do Chevette que:
sequestrou ttês meninos de rua antes da chacina. 

Amarlldo Rosa dos Anjos - Conhecido 
como Fumaça, teve seu nome apontado como partic�:. 
pante da chàcina logo após as primeiras prisões. .,. 

Fábio Bezerra da Silva-Também inte
graria uma lista de PMs participantes da chacina. 
Vendeu para o soldado Arlindo Lisboa um dos revó\i, 
veres usados na chacina. Já está morto. 

Marco Aurélio Dias Alcântara - Con
fessou ter participado da chacina. Estava preso há 25 
dias. 
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Jovens entre
,.
12 e 17 anos são··=º 

pelegado despreza as pro,ras· 
colliidas pelo pai de Luciano 
• O assas.sinato do menino Lu
&iano Silva de Jesus, mono na
1erça-feira. durante uma operação
1le policiais militares na favela do 
'Muquiço, em Guadalupe (Zona 
Deste). tem duas investigações
't!ístintas. Enquanto o pai do m�
l!ino já conseguiu pelo menos
duas provas e depoimentos de
moradores de que os policiais mi

'lítares entraram na favela atiran
llo, a policia civil, sem provas e
.baseada no depoimento dos PMs,
yraticamente os inocenta de terem
jerido o menino. ·
: O pai de Luciano, Luís Oáu
Jlio Costa de Jesus, 30 anos, tem 
� seu poder duas balas. uma 
,delas intacta e outra deflagrada 
:"de calibres 9mm e 380, recolhidas 
}Ili frente à casa onde Luciano e 
_sua mãe, Rosilene, estavam quan 
�o oomcçou o tiroteio. As duas 
j,istolas usadas pelos policiais e já 
.apreendidas pela delegado Hércu 
Jes Pires do Nascimento. da 3-0' 

ddegacia policial, em Marechal 
Hermes, são de calibre ]80. 

Com as balas é possivel que o 
Instituto de Criminalistica Carlos 
Éboli. atravês de um exame de 
confronto balístico, confinne se 
algumas destas balas foram ou 
não disparadas pelos policiais m i 
litares. A s  provas ainda não fo
ram entregues ao delegado. A ba
la que matou Luciano, DO entanto 
não foi encontrada. 

O delegado Hércules Pires do 
Nascimento, responsável pela in
vestigação, minimiza o trabalho 
de Luís Cláudio. "Qualquer um 
pode encontrar balas na favela", 
argumenta. O policial está prati
camenteconvencido de que foram 
traficantes os autores dos dispa
ros que mataram o menino. ··É 
impossível que os dois policiais 
tenham acertado o menino pela 
posição em que eles estavam na 
hora que começou o tiroteio". 
disse. Hércules esteve ontem na 

favela-: acompanhado do capilào 
Ricardo Rodrigues. rum dos poli
ciais envolvidos no tiroteio. 

O delegado anotou., de acordo 
com a versão dos policiais milita
res, a posição em q_ue cada um 
estava no momento em que eles 
alegam terem sido atacados por 
traficantes. O capiuão Ricardo 
contou que o menino e sua mãe 
estavam exatamente na linha de 
fogo, entre os policiais e os trafi 
cantes. O ponto de venda de dro
gas na favela fica a p,oucos melros 
de onde Luciano esca,va. 

Alheios á investigaçãó, os mo
radores do M uquiço orgànizaram 
um protesto durantt· o velório de 
Luciano. Aos grilos de "justiça". 
o corpo do menino saiu da sede
da associação de mroradores em
um carro funerário e seguiu em
velocidade baixa até o Cemitério
de Ricardo de Albuquerque.

... , $ 

maiores vítimas da violência 
O Rio é muito mais perigoso 

para os jovens emre 12 e 17 anos do 
que par.i as crianças de O a 11 anos. 
Estudo divulgado ontem pelo Insti
tuto Superior de Estudos da Reli
gião (!ser) mostra que os adok.-sl 
centes são a grande maioria dos 
menores vitimas de homicídios do, 
losos (intencionais) no Estado do 
Rio. DOS últimos quatro anos. Dos 
2.063 menores assassinados de 1992 
a 1995. 1.943 - equivalentes â 
94.1!<°1a do total - têm mais de 12 
anos. No mesmo período 120 crian
ç;is (5.81% dos menores mortos) 
for:1m assassinadas. 

Segundo o antropólogo Rubem 
César Fernandes. o estudo indica 
Qll<! eslil havendo. especialmente no 
exttnor. uma distorÇào dos ni1me
ros da violência contra menores no 
R.10. "Ao confundir menores com
crianças. criou-se a imagem do Rio
como um lugar onde meninos são
exterminados em tempo ioicgral.
As vitimas priodpais de homicídios
são jolll!ns com mais de 12 anos". 
diz Rubem César.

O antropólogo definiu a chacina 
cfa Candelária como um dr.!Dla que 
precisa ser punido exemplannente, 
mas que não pode ser tomado co
mo regra p;tra avaliar a situaçiio 
das mortes violentas de menores oo 
Rio. ··com· as informações corrttas 
e bem interpretadas. pode.roos defi
nir caminhos melhores para enfren
tar os probk-mas do Rio. Pcxkmos 
ch.:gar na Comunidade Europ,?i,1 e 
apres.:ntar projetos voltados para a 
juventude do Rio, que é o alvo 
principal da violência". acredita 
Rubern César. 

De açordo com os números cole

tados pelo !ser. morrem menos 
crianças proporcionalmente ao 'Rio 
do que nos Estados Unidos. Em 
1995. aos Estados Unidos. foram 
assassinadas em média 1,9 em cada 
grupo de 100 mil crianças de O a 12 
anos. No mesmo ano. no Estado do 
Rio. o número foi de 0.79 assassi
natos para 100 mil crianças cnti:e O 
e l l  anos. 

A violência do Rio mostra sua 
pior face quando o que se compara 
é o número de mortes de adolescen
tes. Nos Estados Unidos, foram as
sassinados. em 1995, 13 jovens para 
cada !!fUpo de 100 mil habitantes 

entre 13 e l9 anos. No Rio -de'. 
Janeiro. no mesmo período. foram 
mortos 39.80 adolescentes de 12 a 
17 anos. 

Os íerimentos provocados por 
. armas de fogo são a principal causa 

dt.-stas mortes. Após analisar todos 
os inquéritos policiais referentes ao 
ano de 1991. o !ser apurou que 
91.67% dos homicídios praticados 
contra adolescentes de 12 a 17 anos 
foram provocados por tiros. Entre 
O e 11 anos. a taxa foi de 35.71 %. 
Do to_!al de menores mortos por 
disparos de armas de fogo, 97% 
tinham mais de 12 anos. 

O estudo descobriu ainda ·que 
um dos principais obstáculos á i m 
plantação de uma polí1ica consis
tente de segurança pública no Rio é 
a falta de informuçÕt.--s. Numa aná 
lise dos registros de ocorrência dos 
homicídios dolosos praticados em 
todo o estado entre 1992 e 1994. o 
!ser levantou que cm 64.95% das 

507 

40 

mortes de crianças e 73. 78 % das 
mortes de adoles<:enles, não houjie 
qualquer indicação do motivo ec!Qs 
suspeitos do crime. ., "' 

Pouc-o mais de 5% das mortes d! 
crianças e 11 % dos assassinato5: !!,: 
adolescentes foram atribuídos-a 
grupos de extermínio. Vale:-temb.rar 
que o número de homicidios do� 
sos aponiados pela policia civil .!l!} 
cidade de Rio não inclui as vitilllll6 
dos chamado� -autos de resistêii
cia ". classificação dada quando bá 
mortes de civis em supostos l'-On· 
fron10s com policiais. Anexado'"'30 
estudo do lser. um levaotamerii& 
do JORNAL DO BRASIL publita
do no mês passado indica que. das 
7 .059 mortes registradas em l99�. 
153. ou 1.2%. foram provoô,�
pela Policia Mililar. Os jovens de
15 a 20 anos mortos pela PM. de 
acordo com os registros das 37 di:i 
legacías da capital. representam; 
em média. cerca de 20% do total.,, 

570 

467 

39 

Assassinato de menores (Em 100 mil habitantes) 

Estados Unidos.-
: População total : Branoos 

1 9: 
. .

1,3 

13 a 19 anos 13: 6,1 

Rio de Janeiro 
: População total : Brancos

0,79: 

12 a 17 anos 39,80 : 
Fonte: Po/Fae CM/1/BGEIF.B.I. -Bureau oi lhe C6nsual/SER. 

Negros 
5,2 

49,4 

Negros 
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Corpo do estudante estava 
enterrado m Belf ord Roxo 

Clébio Luiz 

O corpo do estudante Rób
son de Souza Gomes, 18 
anos, foi encontrado ontem 
pela manhã crivado de balas 
em um terreno de difícil aces
so na Rua Rui Corrê a, no 
Bairro Shangrilá Torre, em 
Belford Roxo. A vítima esta
va enterrada. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros de Nova 
Iguaçu, comandada pelo sar-

gente Pedro, esteve o local e 
resgatou o cadáver, q e já esta
va em adiantado e tado de 
putrefação. Róbson Gie Souza 
Gomes desapareceu quinta
feira junto com o s colega 
Paulo Jorge Correia Costa, o 
China, 24 anos. A lícia não 
tem nenhuma pista os mata
dores. O local é p igoso e 
impera a lei do silên · o. Até a 
manhã de ontem o ·orpo de 
China não hav.ia sido ocalizado 

Segundo algumas teste
munhas, Róbson e C hina 

jogavam bola na última quin
ta-feira, em um campo na 
Estrada do Miguel Couto, 
quando por volta das 18b 
começou um tiroteio e eles 
saíram correndo em direção à 
Rua Rui Correia. De acordo 
com o relato de um dos 
irmãos de Róbson, Cosme de 
Souza Gomes, 31 anos, na 
quinta-feira à tarde o estu-

. dante esteve na surt casa e 

almoçou. Ele não aparentava 
estar nervoso com nada. 
Segundo Cosme de Souza, 
Róbson saiu em companhia 
do seu amigo Paulo Jorge 
Correia Casta, o China. "O 
Róbson estava aguardando o 
chamado do Exército para se 
apresentar. Sinceramente, não 
sei se ele tinha envolvimento 
com tráfico de drogas", reve-
1 ou, acrescentando que por 
volta das 18h ouviu '-'muitos 
tiros". 

Cadáver de Chi a ainda não foi achado 
Enquanto os Bombeiros de

senterra varo Róbson de Souza 
Gomes. alguns curiosos ten 
tavam chegar per to do corpo, 
mas desistiam, porque o ca
dáver já estava em decom
posição e exalava mal cheiro. 
O outro irmão de Róbson, Pau
lo Roberto Gomes, acompan
hou de perto o trabalho dos 
Bombeiros. Ele reconheceu o 
estudante pela bermuda azul e 

camisa branca. Uma atuagem 
de águia nas costas também 
ajudou a identificar vítima. 
Ele não soube inf mar' do 
envolvimento do irm ·o com o 
tráfico. '�Não mor aqui. O 
Róbson vivia com a minha 
mãe", resumiu. 

Quando retirara o corpo 
de Róbson, os Bomb iros con
tinuaram cavando p a ver se 
encontravam o ca, áver de 

China. Minutos depois desisti
ram, pois não encontraram 
nada. 

A mãe de Paulo Jorge Cor
reia Costa. o China_ que não 
quis se identificar _ disse que 
o filho morava com o pai na
Tijuca, Zona Norte do Rio. e
há duas semanas estava em
Shangrilá Torre. Segundo ela.
na última quinta-feira, por
volta das 14h, Róbson cbamou

China e saíram juntos. Ele tra
java uma bermuda azul da 
Archipiélago e uma camisa 
camuflada sem mangas. Ela 
não sabe se China Linha algum 
envolvimento com traficantes. 
"Ele não morava comigo e 
vinha para a minha casa nos 
fins de semana. Não posso 
afirmar nada sobre a sua con
duta na rua". arrematou. 
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Seqüestradores já haviam 

pedido RS 100 mil 

O comerciante foi encontrado 
em uma casa abandonada que 
servia de cativeiro. Ele estava 
amarrado, sujo de barro e com 
várias tscoriações pelo corpo. A 
polícia acredita que Claudionor 
Nunes foi o "mentor intelectual'' 
do seqüestro. porque o pedreiro 
conhecia muito bem os hábitos de 
Chow Cheung. Anteontem _ dia 
do seqüestro _ a família recebeu 
uma ligação de um homem que 

camisa nos olhos de Chow 
Cheung para impedir gue ele 
reconhecesse o caminj10. 

O comerciante disse que os 
seqüestradores levaram cerca de 
R$ 900,00 que es ava no seu 
bolso e lhe aa,arraram. "Eles 
bateram na minh car-0 e di seram 
que queria R$ J 00 mil. Depois 
deram várias voltas peló Centro 
de Nova fguaçu e, em seguida, 
me levaram para o cativeiro. 

• 

pedira R$ 100 mil pelo resgate. 
O comerciante contou que 

todos os dias sai de casa às 6h 
para ir trabalhar em uma de suas 
pastelarias, na Avenida Amaral 
Peixoto. no Centro de Nova 
Iguaçu. Anteontem, quando che
gou no portão, ele foi surpreendi
do por dois homens que encosta
ram uma faca na sua barriga e o 
jogaram dentro de um carro. Os

seqüestradores colocaram uma 

Sofri muito··. revelou Chow 
Gbeung. 

Mário Chow. 13 anos, filho do 
comerciante, disse que anteon
tem. por volta das 7h a família 
recebeu um telefonema. Segundo 
ele. o homem disse que eslava 
com o comerciante e queria R$ 
100 mil para liberá-lo. ·'Ele tam
bém pediu para a família não 
envolver ninguém nesta história", 
contou. 
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D o no ele pastelaria deixa 

cativeiro em Belf ord Roxo 
Clébio Luiz 

Policiais do 202 BPM (Ndva

Iguaçu), ,pren.deram ontem pela

manhã. no ba\ro Babi, em Bel

ford Roxo. os seqüestradores

Elias Neiva de Oliveira, 26 anos,

e Roberto Carlos, 29 anos. Eles

estavam em companhia do co

merciante chinês Chow Cheung,

60 anos, que foi seqüestrado

anteontem, quando saía de sua

casa na Rua Otávio Tarquino, no

Centro de Nova Iguaçu, e se diri

gia a uma de suas pastelarias. Ele

foi rendido por dois homens que

encostaram uma faca na sua bar

riga e ".Rwearam" com o

comerciante pelas ruas de Nova

Iguaçu. Elias dirigia a kombi

placa UO - 9690-RJ, e Roberto

Carlos foi preso no local do cati

veiro, na Estrada do Xerém, em

Babi _, com o Passat vermelho,

placa WP - 8474-RJ. O delegado

da 544 DP, Nilton Gama, encami

nhou o caso para a Divisão Anti

Seqüestro (DAS). O pedreiro

Claudionor Nunes, 45 anos, é um

dos suspeitos, porque trabalhou

na casa do comerciante por muito

tempo. Ele está foragido. Os

seqüestradores queriam R$ 100

mil de resgate. 
Por volta das 6h de ontem, o

cabo Florindo e o soldado Ricar

do passavam pelo bairro Babi,

quando suspeitaram do Passat

vermelho com dois homens e o 

chinês no banco traseiro. Os poli

ciais seguiram o carro e um dos

ocupantes _ Cleuber Vaz Sam

paio, 22 anos _, conseguiu fugir

a pé. O Passat seguiu em direção

à Estrada de Xerém. onde estava

o cativeiro do chinês. Elias Neiva

de Oliveira. vinha logo atrás diri

gindo a kombi, teve o veículo

interceptado. Com ele foram

encontrados dois revólveres cali

bre 38, carga dupla. Roberto

Carlos·foi preso no cativeiro . De

acordo com a polícia, a kombi

estava sendo utilizada para efe

tuar a troca de cativeiro
O comerciante estava com

marcas de espancamento por

todo o corpo. Um policial infor-

mou que Chow Cheung tentou

fugir do cativeiro e foi recaptura

do pelos seqüestradores. que o

espancaram e o amarraram,

jogando4o em um buraco dentro

da casa abandonada.
Segundo os policiais, Claudio-

nor Nunes é o mentor do seqües

tro e fez o primeiro contato com

a família. ontem por volta de 7h.

O delegado Nilton Gama expli

cou que como há indícios de Eli

e Roberto Carlos terem participa

do de outros seqüestros, o caso

foi encaminhado para a DAS.

"Seqüestro de oriental é coisa

rara e a DAS irá investigar isto

com mais profundidade", frisou

o qelegado.

r • 

Elias Neiva e Roberto e .. 

arlos sequestraram • comerciante Chow Cheung quando omesmo saía 

de casa, no domingo para O trabalho 
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Estudante é libertado em Caxias 

Policiais da Divisão Anti-Seqüestro 
(DAS) libertaram anteontem à noite o 
estudante Anderson da Silva Ribeiro. de 
17 anos, que havia sido seqüestrado no 
último dia 16, na Rua do Bispo. na Tijuca, 
Zona Norte da cidade. Três homens foram 
presos, entre eles um policial militar lota
do no'3!! Batalhão de Polícia Militar 
(Méier). O estudante foi encontrado em 
um chalé, em um pequeno hotel-fazenda. 
em Xerém. Duque de Caxias. 

Com a libertação de Anderson, filho de 
um dono de borracharia. restam ainda três 
pessoas em cativeiro no Estado. O policial 

militar. cujo nome não foi divulgado até o 
final da noite. foi preso nas proximidades 
do 32 BPM. Os outros dois seqüestradores, 
cujos nomes também não foram revelados. 
estavam no cativeiro. Anteontem, a 
Secretaria de Segurança Pública anunciou 
que o diretor da Divisão Anti-Seqüestro, 
delegado Paulo Maiato foi promovido para 
o cargo de Superintendente da Polícia
Judiciária, passando a ocupar o terceiro
lugar no comando da Chefia de Polícia
Civil, Ele se,rá substituído pelo delegado
Antonio Graç,as Francisco Ragozo.

Maiato informou que, ao contrário das 

famíli.as das outras quatro pessoas 
seqüestradas em janeiro, os parentes de 
Anderson colaboraram. mesmo que discre
tamente, com a investigação da policia. 
Continuam em cativeiro Fabiano Man
calossi. ,;eqüestrado no dia 5 de janeiro. o 
comerciante português Joaquim Mário de 
Souza Moreira, levado no dia 8 de janeiro. 
e o empresário Luiz Carlos Mercante, 
seqüestrado no dia 8 de j aneiro. O 
empresário Maurício Mor ato Brasil, 
se�üestrado no dia 4 de janeiro, foi liber
tado pelos seqüestradores. após pagamento 
de resgale, no último dia 19. 
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i---. mpresário do Rio
1

,.,. __ _

libertado. em Itaguaí 

Marita Boos 

O empresário Maurício Mo
rato Brasil, seqüesLrado no dia 4 
janeiro. foi libertado ontem, por 
volta do meio-dia, em Itaouaí 

o '

no Grande Rio. Segundo infor-
mações não-oficiais, a família
de Morato, que é sócio de uma
empresa de metalurgia em
Inhaúma, na Zona Norte, pagou
o resgale, cujo valor não foi rev
elado. Ontem também, a Divisão
Anti-Seqüestro (DAS) anunciou
mais um sequestro: o filho do
dono de uma borracharia,
Anderson da Silva Ribeiro, foi
levado no dia 16, na Rua do

Bispo, no Rio Compridú, Zona
Norle da cidade.

Com a libenação d� Morato e

o anúncio do seqüestro de
Ribeiro, quatro pessoas ainda
estão em cativeiro no Rio.
Desde o início do ano. cinco
pessoas foram seqüestradas no

Estado. O diretor da DAS, dele· 
gado Paulo Maiato, afirmou que 
as f amílias das vítimas se 
recusaram a dar informações 
sobre os crimes, o que tem difi
cultado o trabalho da polícia. 

Maiato não tinha nenhum 
detalhe da libertação de Morato. 
A polícia sabe apenas que o 
empresário foi seqüestrado em 
algum ponto do trajeto entre 
Inhaúma e a Barra da Tijuca, 
onde mora, na noite do dia 4 de 

.janeiro. Morato foi a primeira 
vítima de seqüestro esse ano. 

Continuam em cativeiro 
Fa�iano MancaJossi. filho de 
Raul Mancalossi, gerente de 
uma empresa de transportes com 
sede no Rio Grande do Sul; o 
empresário do setor imobiliário 
Luiz Carlos Mercante; o comer
ciante português Joaquim Maria 
de Souza Moreira e Anderson 
Ribeiro. 



Baixada tem 
, . empresar10 

seqüestrado 
O diretor da Divisão Anti

Seqüestro (DAS), Antonio 
Ragozo, confirmou ontem mais 
um caso de seqüestro no Rio. O 
empresário Jean Bardot, 62 
anos. foi levado terça-feira pas
sada de dentro da própria firma. 
a Engenharia de Forma Metálica 
(Engeforma), em Campos 
Elíseos, em Duque de Caxias. 
na Baixada Fluminense. O dele
gado informou ainda que até 
ontem à noite a fanu1ia do estu
dante de Administração de 
Empresas Wagner Mocellin, 19 
anos, filho do dono da rede de 
churrascarias Porcão, Waldir 
Mocellin. seqüestrad9 anteon
tem. ainda não recebeu 'o pedia o 
de resgate. 

Com a confirmação do 
seqüestro de Bardot. sobe para 
oito o número de pessoas ainda 
em, cativeiro no Estado, incluin
do o estudante. Desde o início 
do ano, IS pessoas já foram 
seqüestradas. Segundo as inves
tigações da DAS, um grupo 
invadiu a Engeforma com a 
intenção de roubar o dinl)eiro 
dos ca1xas, já que era dia do 
pagatnento dos funcionários. 
Durante a ação, eles resolveram 
seqüestrar o empresário. 
Somente anteontem à noite. os 
seqilestradores ligaram para a 
família de Bardot, pediram o 
resgate, cujo valor não foi reve
lado, e apresentaram uma prova 
de vida. 

Wagner Moce1Iin foi 
seqüestrado por seis homens, na 
manhã de quarta-feira, quando 
chegava à filial do Porcão, na 
Ilha do Governador, Zona Norte 
da cidade. Ele é o terceiro da 
família a ser seqüestrado. Em 
fevereiro de 1992, foi seqüestra
do um primo do estudante, 
Nédio, e em setembro de 1993, 
a mãe dele, Nelly Fátima 
Mocellin. 

JORNAL HOJE 
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A droga apreendida na Favela do lixão acabou provocando um prejuízio de R$ 1,2 milhão para a quadrilha de Charles Gato Preto -
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Governador: 01atadores de viúva 
de traficante não são policiais . 

O chefe de Polícia Civil. 
delegado Hélio Luz. disse hoje 
(08) que a principal suspeita da
polícia é de que traficantes da
favela de Acari sejam os assassi
nos de Márcia Frigues Vieira. 18
anos. e de  Theresinha Maria
Frigues de Lacerda. 43 anos.
mãe de Márcia. O grupo que
controla o comércio de drogas
na favela do Acari. Zona Norte
do Rio. era chefiado por Jorge
Luís dos Santos. o Jorge de
Acari. e Márcia era uma das
mulheres do traficante.

Nem Luz nem o governador 

Marcello Alencar acreditam no 
envolvimento da polícia no 
assassinato. "Se Rafik realmente 
acusou policiais dessç crime. 
será interpelado por mim", disse 
Alencar. ··De qualquer forma. 
volto a dizer que qualquer poli
cial envolvido em práticas- deli
tuosas será punido·'. Os corpos 
das duas mu.jlieres foram encon
trados, na terça-feira.próximo a 
Rodovia Presidente Outra. altura 
de Nova Iguaçu. Ma,s foi somen
te no sábado que o pai de Márcia 
e ex-marido de Ttiere-sinha, 
Sebastião Vieira. reconheceu os 

corpos no Instituto Médico 
Legal. Jorge Luís foi preso pela 
Divisão Anti-Seqüestro (DAS), 
em Salvador, dia 4 de fevereiro e 
trazido para o Rio. No dia 
seguinte. foi encontrado morto 
na cela. enforcado com a própria 
camisa. 

Márcia, que era mãe de um 
dos filhos do traficante, um 
menino de três anos, compare
ceu ao enterro de Jorge Luís e 
denunciou que ele sofrera várias 
extorsões de policiais durante os 
anos que comandou o tráfico na 
favela de Acari. 
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Quebra no im ério de 
Charles Gato Preto 

Adriana Cruz 

Depois de 12 horas de 
incursão, policiais do 152 BPM 
(Duque de Caxias) fizeram a 
maior apreensão de drogas nos 
últimos cinco anos, no Parque 
Vila Nova, conhecido como 
favela do Lixão, controlada pelo 
traficante Charles Batista da 
Silva. o Charles Gato Preto, no 
Centro do município. Foram 
apreendidos 233 quilos de 
maconha, 22,5 de cocaína pura, 
um cortador de grama, uma bal
ança de precisão eletrônica, 
esterco bovino, 11 sacos com 
mil canudos de amendoim para 
embalar a droga e 150 latinhas 
de fermento em pó para misturar 
a cocaína. Apesar da polícia já 
ter informações de que os trafi
cantes possuem o fuzil suíço Sig 
Saucer, com capacidade de 700 
disparos por minuto. não houve 
troca de tiros e ninguém foi 
preso. 

De acordo com o comandante 
da operação, capitão Ademir 
Perissé, a droga estava escondi
da numa casa com chiqueiro, na 
Rua Santo Antônio uma das 
transverssais da Avenida 
Capineira. principal acesso à 
favela. Para descobrir o material, 
os policiais tiveram que passar 

por um verdadeiro labirinto com 
seis portões. A droga estava 
encoberta pela tampa do cocho 
do chiqueiro. "Era um túnel que 
dava na sala onde encontramos
guardado a grande quantidade 
do material. Diante dessa difi
culdade não encontramos 
ninguém. Os traficantes apenas 
soltaram fogos para avisar que 
estávamos na favela", conto4 
Perissé. 

A polícia calcula que apreen
são rendeu um prejuízo de R$ 
1.2 milhão ao tráfico. A oper-: 
ação foi planejada durante 15 
dias e contou com a atuação d� 
11 policiais. Eles chegaram ao, 
Lixão por volta das 6h da. 
manhã. ''Fizemos todo um tra-

balho de investigação para 
chegarmos ao local certo. E. 
mesmo bem escondido, con, 
segui{llos atingir o nosso objeti .. 
vo". o.ornemorou o capitão 
Perissé. ·, 

Para despistar a polícia, os 
traficantes do Lixão estão usan .. 
do uma nova estratégia: embalar 
a droga em canudos de amen
doim. Isso porque, tanto a cocaí, 
na como a maconha podem ser 
entregues nas ruas sem chamar 
atenção. Na incursão, os polici� 
ais apreenderam mil canudos em 
11 sacos de farinha. 

Fernanclinho do Beira-Mar 
Luiz Fernando Rodrigues, 29 anos, 

o Fernandinho do Beira-Mar e
Charles Batista da Silva, 27 anos. o
Charles Gato Preto. Estes são os traf
icantes mais procurados de Duque de
Caxias. Na mira de Fernandinho,
responsável pelo abastecimento de dro
gas das favelas da região. a polícia
acredita que sozinho ele movimenta 
R$ 2 milhões por mês com o comércio
de drogas. 

E foi com a detenninação de destru
ir este comércio que os policiais do 151i 
BPM apreenderam grande quantidade 
de drogas, ontem pela manhã, no 
Lixão. O material foi avaliado em R$
1,2 milhão. A favela é controlada pelo
traficante Charles Gato Preto, que 
também domina a Vila Ideal, o Parque 

Jardim Ana Clara, Vale do Ipê, Nova 
Jerusalém e o morro da Mangueira. 

Mas. na avaliação da maioria dos 
policiais, o traficante número 1 do
município é o Fernandinho do Bei"'
Mar. morro localizado no quilômetro 
2,5 da Rodovia Washington Lui:i.
Traficante independente, Fernandinhp 
mantém ligação com os bandidos do 
morro do Dendê. na lha do 
Governador. que pertencem a organi
zação criminosa conhecida como 
Te rceiro Comando, e com os de
Vigário Geral, de outra facção _ con
siderada forte na disputa pelo comércio 
de drogas_, o Comando Vermelho 
(CV). Objetivo da polícia é prender 
esses traficantes para desestabilizar o 
tráfico na região. 
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Guerra pelo controle de 
[4� tráfico deixa 5 mortos 
n· 0 

MaritaBoos 

A guerra pelo controle do 
comércio de drogas causou a 
morte de cinco suspostos trafi
cantes, ontem à tarde, na favela 
Chapéu Mangueira, no Leme, um 
dos bairros mais tradicionais da 
Zona Sul da cidade. Uma 

1 moradadora, Valéria Cristina 
Machado, 18 anos, foi baleada na 
perna direita, sofreu fratura do 

I fêmur e está internada no Hospital 
Miguel Couto. 

1 O grupo estava na laje de urna
cisterna, quando foi supreendido 
por outro grupo rival de crimi-
nosos, que já chegou ao local ati
rando. Dos cinco mortos, apenas 
um foi  reconhecido: Marcos

Vinícius Coelho Bonfim, 19 anos. 
A família do rapaz afinnou que ele 
não era trafic;ante. Os outros mor
tos não são conhecidos pelos 
moradores da favela, e um deles 
foi identificado como '·Parque 
União". 

O ataque aconteceu por volta 
das 14h15. De acordo com a polí
cia, eles estavam almoçando na 
laje �ando a quadrilha rival 

chegou. As cinco vitimas ainda 
tentaram correr. mas foram mortas 
pelo caminho. Os corpos, que até 
às 18h30 não haviam sido removi
dos, ficaram espalhados na parte 
al ta da favela. Na laje, foram 
encontradas 237 Lrouxinhas de 
maconha e material para embalar a 
droga. 

O bando que atacou teria chega
do à favela do Chapéu Mangueira 
pelo acesso da favela da Babilônia 
e surpreendeu os traficantes locais. 
Policiais do 19º Batalhão de 
Polícia Militar (Copacabana) ocu
param o morro logo depois do 
crime. D · acordo com os mo
radores, a favela foi invadida por 
uma outra quadrilha no dia 12 de 
janeiro. 

Segundo ama moradora, que 
pediu para não ser identificada, 
esse- grupo chegou usando uni
fonnes parecidos com os dos garis 
da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana (Comlurb). 
Desde então, os tiroteios têm sido 
frequentes. Essa moradora acres
centou que entre o final da noite de 
terça-feira e a madrugada de  
ontem, houve um t iroteio que  

durou várias horas. 
O comandante do 199 BPM. 

tenente-coronel Jorge Lindolfo, 
informou que o comércio de dro
gas no Chapéu Mangueira é domi
nado pelo traficante Billy Joe. 
Segundo o comandante, há algu
mas semanas os traficantes identi
ficados como "Emani'' e "Parque 
União", que eram da Mangueira, 
na Zona Norte da cidade, se 
aliaram a Billy Joe. 

Na segunda-feira, "Ernani" foi 
mor to na favela por '·Parque 
União". Hoje "Parque União" foi
identificado como um dos mortos. 
Uma das hipóteses que está sendo 
investigada pela polícia é de que o 
grupo que invadiu o Chapéu Man
gueira hoje seja da Mangueira. 

Depois do ataque, a maioria dos 
moradores se escondeu em suas 
casas e o comércio foi fechado. No 
Chapéu Mangueira moram a 
senadora Benedita da Silva (PT
RJ) e seu o marido, o vereador e 
ator Antonio Pitanga. O tenente
coronel Jorge Lindolfo, que per
·correu ontem a favela, informou
que possivelmente o morro ficará
ocupado pela polícia militar.
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li�Jxático de drogas pode estar 
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Hem estruturado no Posto Nove 
A suspeita sobre a ligação do 

tráfico com a "turma do Posto 
Nove" aumentou depois da 
apreensão da maconha realizada 
1mtem. A polícia acha que pode 
haver um esquema Je tráfico 
bem estruturado nas areias da 
Praia de Ipanema, em frente ao 
Posto Nove. 

Quarta-feira foram ouvidos 
os distribuidores de apito que 
foram presos no fim de semana. 
O residente de medici na, 
Wellington de Paiva Gouvêa, de 

25 anos, e a estudante de econo
mia Bianca de Oliveira Freitas, 
de 18, disseram ao delegado
titu lar da 132 Delegacia 
(Copacabana). Homero Graça 
Filho, que não fumam maconha 
e que faziam um protesto de 
cunho anarquista contra a 
repressão policial. Eles podem 
ser indiciados por pertubação do 
sossego ou do trabalho alheio 
com uso de instrumentos sono
ros, baseado nos artigos 41 e 42 
da Lei de das Constravenções 

Penal que prevê de 15 dias a 3 
meses de reclusão ou pagamen
to de fiança. 

As investigações na praia vão 
continuar, com a filmagem do 
movimento do tráfico e do con
sumo de drogas na praia. Mais 
três pessoas serão convidadas a 
depor. São amigos de WelJing
ton e Bianca e ajudaram o casal 
na produção dos panfletos que 
instruíam S•)bre como usar o 
apito, prevenindo contra o fla
grante policial. 



400kg de 5'°',. 4'lllµ,
'�-3 

maconha em 
apartamento 

A polícia apreendeu ontem 400 
· quilos de maconha. no apartamento

1407 da Rua Oswaldo Cruz, 87, no
bairro do Flamengo, um dos endere
ços mais sofisticados do Rio. Junto
à droga, foram encontrados carim
bos com a inscrição "Pela vida e
pela paz", mesma frase dos panfle
tos apreendidos domingo na praia
de lpanema, em frente ao Posto 9,
onde os freqüentadores que fazem
uso de drogas, utilizavam apitos
para alertar à chegada da polícia.

Apesar da operaç ão, não foi
encontrado ninguém no apartamen
to, segundo os policiais que também
não revelaram o nome do seu mora
dor. A droga estava prensada e
enpacotada em sacos plásticos, dis
tribuídos em três freezers. Segundo
os policiais, quando chegaram a
porta do apartamento estava aberta
Eles acreditam que a maconha seria
distribuída na Zona Sul, principal
mente entre os freqüentadores da
Praia de Ipanema. Os agentes tam
bém acharam estranho 0 fato de
muitas pessoas terem saido do pré
dio em trajes de banho, durante os
dias que investigavam o caso.

Sobre os carimbos, os policiais 
suspeitam que pode se tratar de 
matrizes para a confecção de mais 
panfletos como os que foram distri
buídos no fim de semana em na 
Praia de Jp_anema. A polícia encon
trou também material para embala
gem de pequenas quantidades de 
maconha, vendidas no varejo, e 
cerca de 25 1 itros de mel, para mis
turar à droga e escamotear o cheiro. 

Os policiais da 192 Delegacia, na 
Tijuca, Zona Norte, chegaram à 
droga depois de uma investigação 
que começou no dia 1 2 de dezem
bro. O objetivo era encontrar a 
fonte da droga distribu(da nos mor
ros do bairro. Quando enlraram no 
apartamento, eles se surpreenderam 
com a quan1idade de droga. 
Segundo um dm letetives, a quanti
dade seria suficiente para abastecer 
também toda a Zona SuJ, inclusive 
o mercado do Posto Nove.
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Perícia identifica PMs 
envolvidos com tráfico 

O secretário de Segurança 
Pública do Rio, general Nilton 
Cerqueira, recebeu ontem um 
relatório que aponta o envolvi
mento de policiais militares com 
traficantes de drogas. O documen
to se baseia em escutas telefônicas 
feitas com autorização da Justiça 
pela Polícia Federal. As gravações 
foram analisadas por peritos do 
Laboratório de Fonética Forense 
do Departamento de Medicina 
Legal da Universidade de  
Campinas (Unicamp). que depois 
de analisarem três horas de 
gravações em cinco fitas magnéti
cas identificaram nove PMs que 
extorquiam traficantes. 

O coordenador do laboratório, 
Ricardo Molina de Figueiredo, 
entregou o relatório de 250 pági
nas a Cerqueira durante cerimônia 
de condecoração a 32 policiais no 
Comando da PM. Segundo ele, a 
análise das fitas é conclusiva, ou 
seja, a hipótese de imprecisão do 
laudo está descartada. "Os méto
dos que usamos são universais, 
aceitos nos melhores laboratórios 

do mundo", garantiu Mqlina. 
O perito explicou que as anális

es consumiram quatro meses de 
trabalho e foram divididas em três 
etapas: transcrição do conteúdo 
dos telefonemas, exame de auten
ticação e identificação dos polici
ais. Para chegar aos nomes dos 
envolvidos, os técnicos da 
Unicamp observaram o sotaque 
dos policiais. vícios e defeitos na 
fala de cada um e características 
particulares de cada falante. As 
vozes das gravações foram com
paradas com as de vários suspeitos 
e confrontadas pelo espectógrafo 
digital, um aparelho de leitura de 
sinais acústicos. 

As gravações indicam que os 
policiais prendiam os traficantes 
para rnim:irnr _ termo que na gíria 
policial significa exlorquir. Para 
não serem presos, os traficantes 
pagavam de R$ 5 mil a R$ 500 mil 
de propina, de acordo com o posto 
ocupado na hierarquia do tráfico. 
Em geral, as ligações eram feitas 
dos batalhões para telefones celu
lares dos traficantes. 

Suspeito é condecorado 
Um dos policiais acusados teria 

sido condecorado com medalha de 
bonra ao mérito por ato de bravu
ra. Informações que circularam 
ontem na Secretaria de Segurança 
identificavam o militar como o 
tenente Paulo José Barbosa Nunes, 
mas o Comando da PM desmentiu 
a informação, alegando que o 
nome nem consta dos quadros da 
corporação. Nilton Cerqueira con
firmou que há policiais envolvidos 
com o tráfico, mas não quis divul
gar nenhum nome nem falar sobre 
o relatório. "Ainda não li nada,
não tenho visão de raio laser para
ler tudo na hora". comentou o
secretário.

Cerqueira encaminhou ontem 
mesmo o documento ao 
Corregedor-Geral da PM, coronel 

Laércio Pacheco, que instaurou 
inquérito para apurar o caso. O 
secretá.rio de Segurança garantiu 
que se as acusações forem confir
madas os policiais serão expulsos 
da PM e responderão a processo 
na Justiça. Ao ser questionado 
sobre a parlicipação de coman
dantes de batalhões no caso _ já 
que as ligações eram feitas nas 
pr6prias unidades _ Cerqueira foi 
metafórico: "Um pai "(tão pode 
responder pelos atos de seus filhos 
24 horas por d ia··. O secretário 
não soube dizer se os acusados 
continuam trabalhando normal
mente. ''Eles não sabem que estão 
sendo investigados, mas a essa 
altura as consciências culpadas 
devem estar se perguntando: 'Será 
que fui eu'?", disse. 
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Atentado a sem-teto em Itaguaí 
aterroriza dezenas de famílias 
A ameaça. possivelmente, de 

proQ_rietário.s está µrovocando o 
desespero dos invasores de parte do 
loteamento conhecido como Estrelu 
do Céu, em ltaguui. Na última quar
ta-feira. um grupo ainda não identi
ficado, ateou fogo no barraco da 
dona-de-casa lvonete Rodrigues 
darcia. Com medo. ela e os filhos 
abandonaram a área. O que restou 
da  casa foi apenas cinzas. 
Apavorados com o alentado. muitos 
ocupantes que ainda resistem 
temem ser o próximo ab ,. 

De acordo com ,i p-.:-lre,ro 
Antônio da Silva _ uma das teste
munhas _ pouco antes do incêndio 
criminoso, o representante da 
Companhia [mobiliária Atlântica 
Brasileira, dona da  maioria dos 
lotes,. Bento Silva, acompanhado de 
cinco homens e dois policiais. 
arrancou �s cercas d a  casa de 
Ivonete. "Eles quebraram tudo", 
contou Antônio. apoiado pelo te·ste
mu nho de Carlos Robeno Garcia. 
irmão de lvonete. "Depois dr.;so. vi 
Zezinho (José Sagário Neto). filho 
do candidato a prefeito pelo PSDB, 
Sagário, que também é dono daque
las terras. tocando fogo na casa. O 
Bento pediu dois mil reais pela 
minha casa ou um filho meu como 
pagamento'', denunciou Carlos 
Roberto. 

Foto: Jorge H, Dias 

Bento Silva é acusado de vilão 

Bastante ir ritado. o representànte 
Bento Silva. confessou que foi ao 
local "apenas·• para retirar as cer
cas dos invasores. Para isso, ele 
conLratou, por R$ l 00.00, cinco 
seguranças. No entanto. Bento nega 
que tenha encomendado o incêndio 
e ameaçado as famílias. No início 
da tarde de ontem, ele entregou aos 
invasores um "convite'' para con
versar sobre o contrato de compra e 

venda dos lotes. "A Companhia não 
quer que ninguém saia prejudicado, 
Queremos até indenizar a pessoa 
que perdeu a casa", argumentou 
Bento. 

Indignado com a acusação de ser 
um dos responsáveis pelo incêndio, 
José Sagário (O\! Zezinho) garantiu 
que no dia do atentado não foi ao 
local. Ele lembrou ainda que ape
nas ficou sabendo que Bento Silva 
havia ido na ocupação com a polí
cia e alguns homens ... Sou pai de 
família e evangélico. Isso é menti
ra. O meu pai está em Itaguaí, há 
18 anos, e realmente tem lotes em 
Estrela do Céu. Quem disse isso vai 
ter que provar. Fui em Estrela do 
Céu na terça-feira", disparou José. 

Depois de ouvir o depoimento 
dos invasores, o promotor de 
Justiça Luiz Antônio Ayres, garan
tiu que o Ministério Público vai 
apurar o atentado. Na avaliação do 
promotor, ·'em tese", há suspeita 
de crime de esbulho _ retomada da 
posse da terra sob coação. "Vamos 
ouvir os depoimentos hoje (ontem) 
e investigar"' prometeu o promo
tor. Hoje, às 10h. a procuradora do 
mun1c1p10, Jorgina Souza 
Francisco, se reunirá com o advo
gado da Companhia Imobiliária 
Atlântica. 



Data o-1 / o .Z_j_?Ç:., 

Caderao __ Pág. o!:;
--

VereadoF a �usado na morte 

de Sahino se diz inocente 
Clébio Luiz 

O vereador Valcler Vieira, do 
PL de Belford Roxo, acusado de 
ameaçar o líder comunitário João 
Batista Joaquim Sabino _ ass11ssi� 
nado no último sábado _ já 
prestou depoimento na 54!! DP. 
Ele se disse revoltado as 
acusações de Maria da Conceição 
Dias_ irmã de João _, que o 
acusa de ser o mandante do crime. 
o parlamentar garantiu que irá
processá-la por calúnia e
difamação. O delegado titular,
Nilton Gama. revelou que, pelo
menos, os primeiros indícios das
investigações "inocentam" o
yereador. Já o P!Y"l�ttentar revelou
éntem que sua família está '°assus-
.,_--... . 

1 

tada" e que pedirá gar ntias de 
vida. 

Valcler classificou d "idiota" 
as acusações de aria da 
Conceição Dias. Ele afi ou que 
na sexta-feira de madr�rada via
jou para Saquarema co� o intuito 
de descansar e de alugar uma casa 
para os seus tios eva�gélicos. 
"Anteontem, é que fiquei sabendo 
do assas�inato do Joã Sabino. 
Não tinha nada contra elt• e admi
rava a sua inteligência e seu tra
balho. Inclusive doe· tênis e 
boinas para a Patrulha I irim". 
contou. O vereador con inna que 
em um.a festa rasgou esmo os 
diplomas da Patrulha mm e 
mandou João enfiá-los em um 
lugar. impróprio. "O _Joãl Sabino 

queria telhas e tijolos para con
struir uma sede e não pude dá. Na 
festa, ele fez desfeita de mim. 
Fiquei irado e rasguei os diplo
mas, mandando-o enfiá-lo em um 
lugar que prefiro não dizer agora. 
Será que o que fiz por ele não 
merecia um diploma?", perguntou 
nervoso. 

Segundo Valcler V ieira, um 
ano após este incidente, Sabino o 
procurou e fizeram as pazes. O 
vereador acrescentou que o com
erciante conhecido como Manuel

da Padaria passou a ajudar João 
Batista Sabino e conseguiu o seu 
apoio. " A ida do Sabino para o 
outro lado não me abalou, porque 
ele não me tiraria votos. O que 
assusta as pessoas é que sou muito 

popular e isto deixa muita gente 
preocupada", disse. Irritado, 
Valcler V ieira, não poupou 
Manuel da Padaria de suas críti
cas. "Ele tem que parar de ficar 
falando besteiras nos jornais. 
Todo mundo sabe que o Manuel é 
impopular no bairro", alfinetou. 

O delegado Nilton Gama expli
cou que as primeiras investi
gações não incnmrnam o 
vereador. Ele acrescentou que um 
irmão de João Batista Sabino 
inocentou Valcler Vieira. "Não há 
indícios da participação do parla
mentar neste crime. O que dá para 
perceber é que foi uma briga de 
rua. Estamos investigando e nas 
próximas horas capturaremos os 
criminosos", arrematou. 
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Desolado, Romeu permaneceu durante 24 horas ao lado do cadáver do irmão Moacir Batista aguardando pelo rabecão do Corpo de Bombeiros 

CadáYer de homem fica 24h 

abandonado em Belford Roxo 
A11a Cristina Rocha 

vítima ameaçaram retirar o corpo 
daquele local para velá-lo em casa. 
A remoção. entretanto, aconteceu 

Um crime ocorrido na noite da depois de 24 horas do assassinato. 
última quin1.a-feira, deixou a comu- A Polícia Militar não apareceu. 
nidade do Bairro Mutirão Santa Eunice Batista de Oliveira. irmã 
Cruz. em Nova Aurora, Belford de Moacir. contou que o crime 
Rox0. abalada. O carroceiro Moacir ãconteceu por volta das 19 horas. 
Batista Diniz., 41 anos, foi retirado Segundo ela. seu irmão estava em

de casa por dois homens desconhe- casa, em companhia dos três filhos 
cidos e morto com vários tiros. · menores (duas meninas e um meni-
Moacir ainda tentou fugir. mas aca- no), quando dois homens o chama-
bou tombando no quintal de um ram ao portão. "O menino de nove 
vizinho. na Rua Grota Funda, lote anos foi ver quem era. Os homens 
19. Os Bombejros de Nova Iguaçu disseram que queria111 comprar
só foram informados sobre o homi- cavalos e pediram para que o meu 
oídio às 15 horas e 30 mi nu tos de sobrinho cbama;;se o pai. Quando 
ontem, por policiais da 54ª Moacfr se aproximou. eles foram 
Delegacia. Parentes e amigos da atirando. Ele ainda correu por den-

___ __,l�ro
"--=

d
""
o quintal do �inho. n�o

conseguiu escapar. Os dois homens 
fugiram: um de bicicleta e outra a 
cavalo". 

Moacir tinha nove irmãos e era o 
mais novo da famfüa. Eunice infor
mou que ele estava separado da 
mulher e havia ganho a guarda das 
crianças. De acordo com seu relato, 
o carroceiro, que na sua opinião,
"era um homem de bem'·, morador 
naquele bairro desde criança. vinha 
tendo uma série de problemas com 
a ex-mulher, conhecida como Ruth. 
"Ele até levou umas coças por 
causa dela e foi parar na delegacia. 
Lá todos os policiais conhecem ele. 
Ela desapareceu e parece que está 
morando em Vassouras". disse. 

Dulcinéia piniz Araújo, uma 
outra irmã de Moacir. assim que 

soube do crime, foi até à delegacia 
registrar a ocorrência. "Vim com os 
policiajg até aqui. Eles viram o 
corpo, disseram que iam chamar o 
perito e depois foram embora", 
denunciou. A perícia, segundo os 
moradores. chegou ao local por 
volta das 15 horas. Inconformados. 
parentes da vítima ameaçaram 
remover o corpo para velar em 
casa. "Não podemos mais pennane
cer nesta situação. Isso só acontece 
porque a gente é pobre. Se fosse um 
rico. eles já teriam retirado daqui. 
Meu irmão foi assassinado, mas era 
um homem trabalhador. que cuida
va sozinho dos seus Lrês filhos", 
desabafou Eunice, enquanto 
Romeu. um dos nove irmãos. acari
ciava o corpo de Maocir. 
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O corpo do líder comunitário João Sabino foi velado e sepultado diante de um clima de muita revolta no município de Belford Roxo 

Mataram lí ier comunitário 
Clébio Luiz 

O assassinato de João Batista 
Joaquim Sabino, 25 anos, presiden
te da Associação de Moradores da 
Vila Magalhães, em Miguel Couto, 
Belford Roxo, e da Patrulha Mirim 
do mesmo município. continua 
envolto em mistério. O líder comu
nitário foi alvejado com vários tiros 
na noite de sábado, após realizar 
uma passeata que pedia melhorias 
para a comunidade do bairro. Ele 
morreu na Rua Barão de Taquara. 
Participantes da passeata disseram 
que João foi morto por quatro ele
mentos que estavam em um fusca 
azul de placa não identificada. 
Logo após o assassinato de João 
Sabino, Maria da Coceição Dias _ 

sua i7llã _, disse que desde o ano 
passado o vereador de Belford 
Roxo, VaJcler Vieira (PL) havia 
ameaçado o seu irmão. S�gundo 
ela, o parlamentar esta lia com 
medo de perder votos para João 
Batista Joaquim Sabino. D JOR
NAL DE HOJE tentou contato com 
o vereador, mas não conseg iu.

Ontem à tarde _ durante o enter
ro _, o clima era de evolta. 
Oi versos representant,es de 
Associações de Moradores 1•stavam 
inconsoláveis com o que chama
vam de "crime brutal". Uma 
senhora que participou da passeata 
contou que antes de morwr, João 
Sabino "discutiu com os iqtegran
tes do fusca" que o agre�pram e 
deram-lhe uma chinelada nb rosto. 

"As pessoas que participavam do 
movimento de reivindicação sepa
rou a briga. Porém, os quatro ele
mentos que identifico como três 
magros � um gordo, prometeram 
voltar. As 18h, eles retornaram, 
pediram para ninguém se meter e 
mataram o João, em frente a barra
ca do Sinatra" contou a aposentada 
pedindo para não ser identificada. 

R.S.D, sócio da Associação de 
Moradores do Xavantes, revelou 
que antes de morrer, João Sabio() 
havia dado o número da placa do 
fusca a uma pessoa que estava na 
passeata, "para avisar a uma 
patrulha" que estava próximo ao 
local. O denunciante disse ainda 
que, quando assassinaram Sabino, 
os matadores atingiram sem querer 

um dos ocupantes do fusca, que foi 
baleado no abdomen. "Queremos 
que agora a Polícia apure todos os 
fatos e que este episódio não se 
transforme em mais um crime sem 
solução", finalizou. 

Muito abatida, a companheira de 
João sabino, Rosemary da Silva, 22 
anos. falou pouco com a {mprensa. 
Ela contou que o marido nunca lhe 
havia falado sobre as possíveis 
ameaça,; de morte. "Estava na casa 
da minha mãe quando soube da 
noticia. Ele não era candidato e não 
é do meu conhecimento se havia 
aJguém querendo lhe matar", arre
matou. Um primo do líder comuni
táiio desmentiu a versão da viúva. 
"O João estava ameaçado de 
morte", afirmou sem se identificar. 
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Vereador depõe no casó 

da morte de líder 1

Cle'bio Luiz

O vereador de Belford Roxo 
Valcler Vieira (PL). está sendo 
aguardado para prestar depoi
mento na 54! DP. Nas próximas 
horas ele será intimado a com
parecer à delegacia. O parla
mentar é apontado como princi
pal suspeito pela morte do líder 
comunitário loão Batista 
Joaquim Sabino, assassinado 
com vários tiros no último sába
do, em Miguel Couto, quando 
participava de uma passeata rei
vindicando melhorias para o 
bairro. A acusação está sendo 
feita por Maria da Conceição 
Dias, irmã de João. Ela afirma 
que há meses Valcler Vieira 
ameaçou o líder comunitário. 
Até à tarde de ontem o vereador 
não havia sido localizado para 
falar sobre as denúncias. 

Ontem pela manhã. as portas 
da casa do vereador, na Estrada 
Miguel Couto (Shangrilá), em 
Belford Roxo, estavam fecha
das. Os vizinhos não sabiam do 
paradeiro do parlamentar. O 
telefone celular de Valcler 
Vieira estava desligado ou fora 
de alcance. Assessores do parla
mentar informaram que ele via
jou para Saquarema, desde a 
última sexta-feira. 

Não contendo a revolta com a 
notícia de que o vereador estava 
envolvido na morte de João 
Batista Joaquim Sabino, Juarez. 
Delfino assessor de Valcler 

Vieira _ disse ontem que o par- '

lamentar sempre ajudou João. 
Ele cita como exemplo, o fato • 
de Valcler Vieira ter pago o 
registro do estatuto da Patrulha 
Mirim de Belford Roxo, que era 
presidida pelo líder comunitário. 
"Acredito que ele nem sabe o 
que está acontecendo aqui. O 
Valcler viaja para Saquarema 
toda sexta-feira. Estamos aguar-
dando o seu retorno". comen
tou. As acusações da irmã de 
João tam bém irritou Juarez. 
"Ela está sendo usada por pes
soas que querem queimar o 
filme" do Valcler. "O vereador 
Josemar Henrique. o Zemar, 
aproveitou a oportunidade para 
falar besteiras e dizer que o 
Valcler é violento", arrematou. 

Zenaide .Moraes _ assessora 
de Valcler�_ disse que o verea
dor viajou na sexta-feira de 
ma�rugada para Saquarema. Ela 
não acredita que o parlamentar 
esteja envolvido. "Isto tudo e 
jogada política. Estão armandp 
para cima dele, pois o Valcler 
nunca teve nenhuma divergên
cia com o Sabino", concluiu. 
Juarez Delfino disse também 
que Yalcldr Vieira não tel')l 
nenhum motorista com o apeli
do de Nem _ que segundo 
denúncias _ era assessor do 
vereador e estava no fosca dQs 
matadores. "Quem dirige para o 
vereador é o seu outro correle
gi onári o que se chama Carlos 
Henrique", finalizou. 

Vítima falou de ameaças 
O candidato a vereador por 

Belford Roxo, Manuel Salvador do 
Pinho, 43 anos, o Manuel da

Padaria, contou que há meses João 
Batista Joaquim Sabino havia lhe 
dito que fora ameaçado de morte 
por um político de Belford Roxo. O 
fato ocorreu durante a cerimônia de

entrega dos diplomas para os garo
tos da Patrulha Mirim, da qual João 
era presidente. Segundo Manuel da

Padaria, nesta solenidade, o políti
co rasgou os diplomas na cara de 

João e o mandou enfiar em um lugar 
impróprio. "Ele ficou muito magoa
do com esta pessoa. O João sempre : 
foi batalhador e participava da 
Campant- t da Cidadania. Hoje nin
guém quer falar que ele foi ameaça
do porque estão com medo de , 
morrer". finalizou. Manuel da;

Padaria disse também que João · 
Batista Joaquim Sabino não era can
didato a vereador. "Com certeza. ele 
não ple iteava nenhum cargo 
político". concluiu. 
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Coronel desconhece estatísticas 
Apesar dos frequentes as

saltos nas empresas de ôni
bus Santa Eugênia, Mirante, 
Ponte Coberta, o coman
dante do 20º BPM (Mesqui
ta), coronel Otávio Tavares 
da Fonseca, disse que a atu
ação dos assaltantes é feita 
em diferentes lugares, difi
cultando a ação dos poli
ciais. "Quando eles perce
bem que estamos fazendo 
um policiamento ostensivo 
numa determinada região, 
começam a atuar em outro 
local", justificou. 

Na opinião do coman
dante do 20º BPM, os ban
didos agem isoladamente e 
de acordo com oportunida-

des. "Se uma pessoa estiver 
distraída, não haverá jeito; 
certamente, ela irá ser 
assaltada. Ainda não con
seguimos detectar os bandi
dos, mas, ternos vários poli
ciais fazendo revistas a 
coletivos nas linhas Pavu
na/Nova Iguaçu, Cosmora
ma e Nilópolis, vias que 
nos consta, são as mais as
saltadas", enfatizou. 

Tavares disse ainda que 
no mês de janeiro, o 20º

BPM registrou apenas uma 
ocorrência de assalto a
ônibus, desconhecendo os
dados cedidos pela Federa
ção das Empresas de Trans
portes Rodoviários do Leste

Meridional do Brasil (Fe
transpor), que revelaram 
296 assaltos nos 70 pri
meiros dias de 96. "Muitas 
vezes, os passageiros não 
registram os casos, ou por 
medo ou por pura comodi
dade. Quando a população 
solicita o nosso serviço é, 
geralmente, quando ocorre 
um assalto a coletivos com 
troca de tiros", tenta expli
car. 

Tavares concluiu dizendo 
que o 20º BPM pede sem
pre às delegacias regionais, 
as empresas de ônibus e a 
comunidade em geral, que o 
avise das regiões mais atin
gidas. 

O coronel Otávio Tavares da Fonseca, diz que os bandidos agem de forma a confundir a Polícia 
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Tiroteio e mortes dentro 
do ônibus em Nova Iguaçu 

- --

Nilber Bitteucourt 

O guarda municipal da Pre
feitura da Rio de Janeiro Alan 
Barrier da Silva, 31 anos, mor
reu, na tarde de ontem, com um 
liro na cabeça. ao reagi r um 
assalto ao ônibus da empresa 
Ponle Coberta, linha Bangú x 
Edson Passos, placa de ltaguaí 
KNI 8233. Um dos assaltantes, 
que não foi identificado, também 
morreu ao tentar fugir. O homem 
tombou na calçada do Colégio 
Estadual Presidenle Castelo 

identificou o assaltante morto na 
calçada. "Foi ele, foi ele. Tunho 
certeza", gritou, iniciando a 
busca de seu rádio na mochila do 
cadáver. Mesmo depois de uma 1__.• 
"geral" completa na bolsa do t 
homem, o rapaz não conseguiu 
achar o walkman .. 

Os moradores de Juscelino 
revelam que os assaltos a ônibus 
e residências são comuns na área 
e culpam a falta de poJiciamento. 
Segundo a aposentada Anna 
Maria Ferreira da Silva, "A cada 
dez moradores do bairro, 8 já 
foram assaltados", garante. 

Branco, o Vocacional, e seu 
comparsa conseguiu fugir em 
direção ao Bairro Coréia. No 
final da tarde, um grupamento da 
Guarda Municipal esteve na 53! 

DP (Mesquita) para obeter 
melhores informações. Nenhuma 
arma foi encontrada pelos poli
ciais. 

Os dois homens _ um negro e 
outro branco_, entraram no cole
tivo, em Nova lguaçu e, na altura 
de Presidente Juscelino, em 
Mesquita, começaram a recolher 
dinheiro e relógios dos passagei
ros. "Eles já tinham tomac_lo tudo 

da gente, quando o homem negro 
gritou que queria saber se 
alguém estava armado. Nesse 
instante começou o tiroteio", 
contou urna testemunha, que não 
quis ser identificada. A carroce
ria do veículo foi completamente 
perfurada com os tiros. 

De acordo com o estudante 
Willian Ferreira, 16 anos, no iní
cio da tarde, os mesmos dois 
homens já haviam lhe roubado 1 
um walkman, quando estava se 
dirigindo à Nova Iguaçu em um 
ônibus da E mpresa Mirante, 
linha Edson Passos x Austin. Ele 1 
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Nilber Bittencourt 

Um verdadeiro arrasLão deassaltos a supermercados e roubosde carros. ,i'tJ:;sim pode ser resumida a açãoitt.1'e um grupo de oítohomens. na manhã de ontem. noMunicípio de Belford Roxo. Oscriminosos roubaram três carros todos no Bairro São Bernardo _, eos supermercados Modelo, na Avenida José Mariano dos Passos. na Prata: e Principal, na Praça deHeliópolis, onde mataram doisfuncionários os fiscais de salão Ronaldo Sitvã Souza. 31 anos. eAlvino óa ·silva Costa, 25. Ambos foram colocados de joelhos e fuzilados GOm tiros na cabeça e várias partes do corpo. diante de olhares perplexos de outros empregados da loja. Ao todo. os assaltantes levaram cerca de R$ 5 mil do estabelecimento comercial. A ação dos marginais começoupor volta de 9h, em São Bernardo. onde roubaram o Chevette preto.placa XV 1067, e o Opala azul,placa YE 9574. Logo depois. obando se dirigiu a transportadoraTransportes Palmares. na AvenidaJoaquim da Costa Lima. 2.105, onde renderam funcionários e roubaram a pick-up D20 vermelha, placa de Guarulhos, São Paulo. YH 7799. "Dois homens chegaram aqui querendo falar como proprietário, e o restante ficoudentro de dois carros, na portaria.Quando falei que ele não estava.

JORNAL HOJ� 
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fui rendido e eles levaram ocarro", contou o encarregado deTransportes da empresa, FranciscoTadeu. Com três carros, o grupo seguiuem direção ao centro e invadiramo Supermercado Modelo. às 9h10, na Avenida José Mariano dosPassos. 720, levando, segundo o proprietário da loja, RonaldoCosta, cerca de R$ 2 mil. i.Foimuito rápido. Quatro homensentraram, deram uma coronhadano gerente. recolheram o dinheiroe saíram". contou. No mesmoinstante em que os quatro homens assaltavam o supermercado, outros dois agiam na padaria Darlydalto, localizada no número 730 da mesma rua. O proprietárionão quis dar entrevista e nem mesmo comunicar o assalto à Polícia. Às 9h20. o grupo chegou aoSupermercado Príncipe, emHeliópolis _ dois ficaram do lado de fora e seis entraram na loja.Outra vez, numa ação rápida, osassaltantes renderam fregueses e funcionários. levaram ap(oximadamente R$ 2.5 mil, mataram os dois funtionários e fugiram. Revoltado, o gerente Carlos Jorge Antônio, 32 anos, cinco anos trabalhando na loja, não entendia porque os bandidos haviam matado seus dois funcionários. "Eles não reagiram, foram mortos a sangue frio. Já tinham o dinheiro; pra que matar os rapazes?", questionava. 

Grupo vem agindo há tempos 
A Polícia suspeita que o mesmo grupo de assaltantes jávem agindo em Belford Roxo háalgum tempo. No mês passado,oito homens também invadiram oSupermercado Vianense, em Andrade de Araújo, nas mesmas··circunst1f.' ·as, só que não mataram ni 'm, De acordo com policiais a 54� DP (Belford Roxo), os dois assaltos, "possivelmente", têm ligação. "Foi tudo muito parecido. Até mesmo a forma de agir (sempre muito rápido)é igual", revelou um policial. sem

dar detalhes das investigações. De acordo com moradores de Heliópolis, um grupo de assaltantes vem agindo no bairro com freqüência. O próprio Supermercado Príncipe já foi assaltado quatro vezes em menos de dois anos. "Eles sabem onde estãopisando, onde fica tudo, comochegar e sair. Não é gente de fora.Duvido que não sejam de BelfordRoxo", aposta uma funcionária do supermercado, que também nãoquis se identificai:, com medo derepresálias. 
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Sacoleiros com 

aram na eral 
de Nova guaçu ..,=-----�------�U�m""õ�n!':i,--bu-,--;d-e_m:'!u!!a"m""beirds

que saiu ·do Paraguai com.
36 passageiros, fez ontem
uma "baldeação" forçadil,,
na porta da Polícia Fedeial
de Nova Iguaçu, pai;'a
deixar uma carga de 540
cartuchos de fuzis AR-15
que, provavelmente, ab�§?
teceria morros e favelas a�Rio. O coletivo foi int�r;
ceptado pela Polícia RQ!
doviária Federal, na V.i:j.
Outra. Págin��

'. 
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Cartuchos tle AR-15 na 
muamba d: Parag_!l:m. 

Nilber Bittenco11rt 

A Polícia RodoviáJia Feder.li apreen
deu ontem. às 12h. em uma operação em 
conjunto com a Receita federal. 540 car
tuchos de AR-15, na Rodovia Presidente 
Outra. altura do km 318, em Itatiaia. 
Resende. A munição, que provalmente 
abasteceria os morros do Rio de Janeiro, 
estava escondida embaixo de uma 
poltrona do ônibus da emp resa 
Transportes Pluma. que fazia a linha 
Assunção (Paragu:u') x Nitéroi (Rio de 
Janeiro), placa de Curitiba ACC-0173. 
Ao todo 36 pas...ageiros foram detidos e 
levados para a Delegacia de Polícla 
Federal, em Nova Iguaçu. O dono da 
mercadoria não foi identificado. 

O ônibus saiu de Assunção. às 15h de 
anteontem, com 38 passageiros, a maior
ia sacoleíros _ brasileiros que viajam para 
a cidade paraguaia em busca de eletro
eletrônicos baratos _, mas, em São Paulo, 
dois deles desceram. Na opinião do 
Chefe de Operações da 51 

Superintêndencia da PRF, inspetor José 
Carlos, --com certe,.a··, o dono dos cW1u
éhos estaria entre os pas.,;ageiros levados 
para a PF. mas em quase impossível que 
ele se apresentasse. Mesmo assim, os
policiais estavam .. trabalhando" com
dois suspeitos _ um morndor do Vilar 
Carioca, Zona Oeste do Rio. e o outro 
morador do Morro do Borel, Zona Norte, 
ambos não identificados. O delegado da 
PF de Nova Iguaçu, Carlor Rogério 
Ferreira Cota, não quis dar declarações. 

Como o dono da muamba não apare
ceu. todos os passageiros prestaram 
depoimento e tiveram suas mercadoóas
revistadas e apreendidas. "Ele não pode 
fazer isso. Passamos em todas as bar
reiras e a Receita Federal nos liberou", 
reclamavam os sacoleiros do Paraguaí. 
De acordo com o advogado da empresa 
de ônibus, Lázaro José Freitas, o proceéli
mento do delegado foi ilegal. "Ele não 
pode apreender a mercadoria e liberar os 
passageiros. Se vai apreender, terá que 
prender todo mundo em flagrante", 
explicou. 

Em meio a tantas sacolas e aparelhos, 
a dona de casa Silvia Batista Domingues 
chorava com a filha Taísa Domingues de
lima, 1 O meses. Moradora de Rio das 
Ostra, Região dos Lagos, Sílvia tino_a 
saído do Rio no último dia 27, com desµ
no ao Paraguaí, para visitar seus pais. Na
volta, acabou detida, mesmo sem ter 
comprado nada. "Minha filha está com 
fome, queria saber porque estou presa. Se 
fosse sua esposa e sua filha o senhor iria 
prendê-las?'', qlle\tionava a mãe ao dele
gado. A resposta do delegado fo\ direta: 
"Minha esposa não anda ele ôrubus do 
Paraguaí". disparou. 
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Justiceiro mata 
as·sa tante no coletivo 

.. 

Dois bandidos tentaram assaltar 
ontem os passageiros do ônibus 
KOE-8031, que fazia a Linha Pavu
na-Austin, via BNH, quando o veí
culo passava pela Avenida Tan
credo Neves_ antiga Guadalajara_, 
em Santa Eugênia, Nova Iguaçu, e 
foram surpreendidos pela reação de. 
um justiceiro, não identificado, que 
viajava nos últimos bancos. Houve 
troca de tiros com a morte de urn: 
dos assaltantes _ um homem more
no. de 25 anos presumíveis _ atingi
do por uma bala no pescoço. dei
xando ainda três outras pessoas feri
das, 9ue foram levadas para o 
Hospnal da Posse. onde ficaram 
internados. O assaltante morreu no 
interior do coletivo. que levado para 
a porta da 56� DP (Comendador 
Soares) pelo motorista Newton dos 
Santos Oliveira. para ser examinado 
pelos peritos. 

Entre os feridos está Paulo 
Sérgi_o Montenegro. atingido por
um disparo na axila direita. Ele não 
tinha documentos e fora apontado 
pelos passageiros como um dos 
assaltantes. Os outros feridos são os 
passageiros Durvalino da Con
ceição, 48 anos, atingido por três 
tiros _ dois no abdomem e um nas 

costas _ e Maria Ramos Firmino, 
45, com uma bala encravada no 
ombro. Policiais da 569 DP não con
seguiram identificar o passageiro 
que trocou tiros com os assaltantes. 
Ele conseguiu escapar pela porta 
traseira do coletivo, após saltar a 
roleta. Ainda muito assustada com o 
que aconteceu, a cobradora Marine
te Duarte de Souza, não soube des
crever o justiceiro para os policiais. 

Passava pouco das 13.h quando 
os dois homens embarcaram num 
ponto entre o tem1inal da Coderte e 
um hipermercado na Avenida 
Tancredo Neves, para, logo em 
seguida, anunciar o assalto. Durva
lino conta que·"foi tudo muito rápi

0

-

do" e que não prestou muita aten
ção no que ocorria no fundo do ôni
bus. porque "estava mais preocupa
do em chegar logo em casa com o.s 
dois quilos de carne" que compra
ra. Quando se apercebeu do qu� 
ocorria, viu que estava baleado jurr
tamente com Maria e Paulo Sergio. 
sendo levados para o hospital. O 
assaltante morto no corredor do ôni,. 
bus vestia calça jeans, camisa bran
ca e usava um tênis branco importa
do. 



JORNAL HOJE 

Data ,,,(3,1 o'3J 90

Caderno __ Pág. O 3.

Assaltos a ônibus 
atormentam Nova Iguaçu 

Márcia Villa11ova 

Os assaltos a coletivos estão 
de volta à Baixada Fluminense. E 
com eles, a segurança de milha
res de usuários da Baixada 
Fluminense é colocada em risco. 
Somente em Nova Iguaçu, 
segundo dados da Federação das 
Empresas de Transportes Rodo
viários do Leste Meridional do 
Brasil (Fetrasnpor), no período 
entre lº de janeiro a 11 de março 
de 96, foram registrados 296 
casos, o que dá uma média de 4,2 
assaltos por dia, sem contar os 
pequenos furtos realizados contra 
os passageiros, que não são regis
trados. 

Na última sexta-feira, um jus
ticeiro ainda não indentificado 
pela Polícia, impediu, a tiros, um 
assalto ao ônibus que fazia a 
linha Pavuna-Austin, via BNH. 
Um bandido conseguiu fugiu, 
mas o comparsa foi morto dentro 
do coletivo. Anteontem, o guarda 

municipal da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, Alan Barrier da Silva, 
não teve a mesma sorte do justi
ceiro de sexta-feira passada. Ao 
reagir a um assalto contra os pas
sageiros que viajavam no ônibus 
da empresa Ponte Coberta. que 
fazia a linha Bangú x Edson 
Passos, ele morreu juntamente 
com um marginal também não 
identificado. 

Moradores dos bairros Banco 
de Areia, Rocha Sobrinho e 
Juscelino os mais afetados 
pelos assaltos _, estão evitando 
utilizar os coletivos das empresas 
Santa Eugênia (linha Borba 
Gato/Belford Roxo) e Mirante 
(linha Nova Iguaçu/BNH), as 
mais visadas pelos bandidos. A 
ação dos marginais geralmente 
acontece durante o dia e, por 
incrível que pareça, nas proximi
dades do 202 BPM (Mesquita). 

De acordo com usuários 
daqueJas linhas de ônibus, os 
ladrões que agem na empresa 
Santa Eugênia, são quatro home-

ns _ dois brancos e dois negros, 
aparentando idade entre 18 e 25 
anos. Maria de Jesus Farias con
tou que seu neto, de 13 anos, já 
foi assaltado duas vezes dentro 
do Borba Gato/Nova Iguaçu. 
''Graças a Deus não aconteceu 
nada de grave. Mas o susto foi 
grande. Quatro homens entraram 
no ônibus e começaram a roubar 
os passageiros e o trocador. Do 
meu neto, levaram o relógio e a 
bolsa de compras", contou. 
Segundo Maria de Jesus, os 
moradores de Rocha Sobrinho 
estão "muito assustados" e exi
gem um melhor policiamento 
para a região. 

Outra vítima dos assaltos-, a 
aposentada Zaíra do Carmo 
Camavos, 58 anos, recolheu cer
ca de 300 assinaturas pedindo a 
instalação de um DPO no bairro, 
mas até hoje não foi atendida. 
"Hoje em dia, temos que evitar 
andar na rua. Como não existe 
policiamento, os assaltantes 
fazem a festa", denuncia. 
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Luz diz qúe-mulher não 
foi torturada na Baixada 
Apesar dos vários hematomas 

nas costas de Suzana Inegens de 
Lima, o chefe de Policia Civil do 
Rio, delegado Hélio Luz, disse não 
acreditar na acusação de tortura 
feita por ela. Em depoimento na 
609 DP, Campos Elíseos, Suzana 
disse que um policial da DAS 
(Divisão Anti-Seqüestro) ajudou 
polici ais mineiros a torturá-la 
durante a ação que resultou na 
libertação do estudante Rodrigo 
Lanna Neto, no início da semana. 

Suzana, de 24 anos, é mulher de 
Osmar Elias Barbosa, o Escadinha, 
acusado de participação no seques
tro do rapaz. Para Hélio Luz, ela "
mentiu" em seu depoimento. Luz, 
que já foi diretor da DAS, disse 
que conhece bem os dois agentes 
da DAS que auxiliaram os 20 poli
ciais do  Departamento de 
Operação Especiais de Minas 
(Deoesp) �a ação, e que não acre-

dita que o detetive Valente (acusa
do por Suzana) tenha participado 
da sessão de tortura. 

Através de fotografias publica-· 
das em jornais, Suzana identificou 
Valente e dois policiais mineiros 
como seus agressores. Luz disse 
ainda que vai aguardar o resultado 
de exame de corpo de delito a que 
ela foi submetida para Si}ber se 
pedirá à Corregedoria-Geral de 
Polícia Civil para que abra sindi
cância para apurar o caso. Apesar 
de não estar convencido das decla
rações de Suzana, ele garantiu que 
as denúncias serão apuradas com 
rigor. 

"Sempre defendi que a polícia 
use instrumentos de investigação, 
mas não a violência. O delegado 
João Reis ( diretor do Deoesp e res
poa sável pela ação) sabe•q__ue eu 
não tolero violência, ele sabe como 
eu atuo", disse Luz. 
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Preso acusa carcereiro 

pelas torturas� 
Irmã 

denunciou 
o fato

Nadima Bonfim 

Jorge Mendonça Santana. 36 anos, 
acusou ontem o chefe da carceragem 
da 55! DP (Queimados), identificado 
apenas como Silva. como responsá
vel pelo espancamento sofrido por 
ele no último dia 25. Condenado há 
15 anos de prisão por homicídio, 
Santana está preso há quase dois 
meses naquela unidade policial. O 
delegado titular, José Afonso Mota, 
anunciou ontem a abertura de inqué
rito para a apuração do fato. 

Jorge contou que o espancamento 
ocorreu por volta das dez horas do 
dia seguinte à manifestação -promovi
da pelos detentos, na madrugada do 
dia 24, devido a falta de água. 
Segundo ele, SUva mandou retirá-lo 
da carceragem, juntamente com outro 
preso, identificado como Roberto, 
dizendo que queria conversar com o 
dois _ apontados como líderes da 
manifestação. 

"Eu ouvi quando o senhor Silva 
mandou que fossemos retirados da 
carceragem. O Roberto disse ainda, 
que só iria acompanhado do seu 
advogado. Mas o senhor Silva garan
tiu que só queria conversar e saímos. 
Fomos levados para uma sala, onde 
ele estava nos esi- ndo cüm um 
porrete. Primeiro el deu dois tapas 

no meu rosto e no do Roberto, dizen
do que "não queria zoação na cadeia. 
Aí, pegou o porrete e começou a 
bater na gente. Eu levei pancadas no 
peito, no joelho, e nas costas. Depois 
ele encurralou o Roberto num canto ·e 
bateu várias vezes na sua cabeça", 
relatou. 

Santana disse que essa é a primei
ra vez que apanha na delegacia, onde 
está há há cerca de 45 clias. "Antes eµ 
estava na 52ª DP (Nova Iguaçu), até 
ser transferido para cá, depois de 
reclamar da falta de atendimento 
médico, quando fiquei doente quase 
uma semana", conta. Segundo ele, os 
outros carcereiros permaneceram no 
corredor sem participar do espanca
mento. O delegado, que afirmava 
"desconhecer o fato" até conversàr 
aom o preso, demonstrou-se ontem 
surpreso ao saber que Santana fora 
transferido da 52ª DP para sua delt;-
gacia. 

O promotor da 5! Vara Criminal 
de Nova Iguaçu, Luciano Lessa 
Gonçalves dos Santos, que ouviu o 
preso, depois detenninar o exame de 
corpo delito no IML do município, 
enviou oficio para a 3! Central qe 
Inquéritos. Procurada,. a promotora 
responsável pelo caso, Valéria 
Ribeiro da Costa, disse que ainda iria 
examinar a denúncia. 

O espancamento de  Jorge 
Mendonça de Santana foi denun
ciado anteontem por sua irmã, 
Sueli Mendonça de Santana, 35 
anos, a justiça de Nova Iguaçu. Ela 
disse que a família só tomou 
conhecimento do caso, durante a 
visita ao irmão na carceragem dois 
dias depois da agressão. Na oca
sião, Sueli disse que exigiria a 
transferência de Santana para a 64! 
(Vilar do Teles), onde esteve pres"o 
por quatro meses.. 

Apesar de condenado, Santa�a 
que também esteve preso na 52!1 
DP (Nova Iguaçu), vem cumprin
do pena nas delegacias. Na 55ª DP 
(Queimados) com um total de 31 
presos, 13 já foram julgados e co.n
denados pela justiça e deveriam 
estar internados em penitenciárias 
conforme prevê a lei. 
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Sold3<lo: ''Eu só q-ue a 
dar :a vertenc1a "1 

Nilber Bilte11court 

O soldado do 31 2 Grupo de

Artilharia de Combate (G.A.C) do 
Exército, Paulo Roberto dos S.inros 
Ferreira. 22 anos. continua detido 
no quartel a espera de inquérim mil
itar. Ele atirou anteontem no estu
dante Wellington Luis Fonseca. 15 
anos, durante uma suposta revista 
próximo ao Viaduto da Posse. em 
Nova Iguaçu. Wellington ficou 
tetraplégico e continua respirando 
apenas com o auxílio de equipa
ment0s no Hospital da Posse. O 
militar estava acompanhado do 
cabo Jorge Luis de Souza. 23 anos. 
e do também soldado Cassio 
Mendes Duque, 21 ano�, ambos 
moradores na Baixada Fluminense. 

De acordo com o pai de Paulo 
Roberto, o encarreoado de 
máquinas Carlos Augu!rto Santos 
Ferreira. seu filho nunca se 
envolveu em .. confusão ... Carlos
Augusto esteve ontem no quarte( 
onde o Paulo Roberto lhe contou 
sua versão do acidente. Segundo o 

militar, ao passar pelos garotos. um 
dele teria xingado os soldados e, 
por isso. ele parou para dar uma 
"advertência·' nos garotos. Nesse 
momento a arma disparou. teria 
dito. "Não tenho nem o que dizer. 
Ele me garantiu que não deu coron
hada em ninguém". disse. O acom
panhante de Wellington no IJlOmen
to da ··revista·', o estudante Nelson 
Loyola Junior, 17 anos, reafirmou 
ontem para a reportagem do JOR
NAL DE HOJE que Paulo Roberto 
o chamou de funqueiro, desceu do

caminhão do Exércjto, engatilhou a 
pistola e lhe deu duas coronhadas 
na cabeça antes de atirar em 
Wellinton. "Ele fez isso na frente 
das pessoas. Existem várias teste-: 

'munhas do crime", garantiu. 
Com a confirmação dos médicos 

da paralisia de Wellington, seu� 
pais, o pintor desempregado Edsoq 
Fonseca e evangélica Arivaldin� 
Silva Barreto entraram em deses·
pero após a visita ao f ilho � 

Unidade de Tratamento Intensivo 
do HGNI �aAtar?e de ontem, e pedi<
ram prov1denc1as às autoridades. 
"Queremos justiça para nosso filho: 
Até ontem (anteontem) ele era ape-· 
nas um garoto com a vida inteira
pela frente, agora nunca mais vaí· 
andar'·, desesperou-se a mãe. Já o 
pai, que foi procurado por militares 
quer_ �vitar que o Exército consiga
arquivar o processo. "Vamos até as 
ú�timas cons_eqüências. Eles pre� 
cisam assumir a responsabilidade 
pe!o que fizeram ao meu filho", 
avisou. 

Segundo alguns funcionários do 
hospital. durante toda a madrugadà 
de ontem médicos do Exército 
estiveram na UTI para saber dÔ. 
estado de Wellington. Eles queriam 
remover o estudante para o Hospital 
Central do Exército (HCE) na Vila 
Militar. em Deodoro. Os 'médicas· 
não realizaram uma tomografia 
computadorizada. que avaliaria o 
comprometimento da médu.1a óssea, 
para evitar rnovi111entos. "Por hora 
não vnmos mexer muito com e1é 
para não piorar a situação", expli
cou o plantonista da UTI Airtoh 
Silva. 
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· Jui;z faz Nova Piam fes.t.r;
Moradores da localidade de 

No"a Piam, em Belford Roxo, 
&rnp..irnando cartazes, fesleJa· 
ram, ontem a tarde, em frente 
�o Fôrurn ce nova lgL,açu, é de
cisão do Juiz da 4.ª Vara Cível, 
Paulo l\.'e11rfcio Pereira, que in
oefe·it• o pedido de reintegração 
de posse, feita pela Corr:panhia 
4ese11r'ense Participações, da 
área o�de vivem. Pc,rém esta 
r.ão foi a sentenca definitiva, 
pois Paulo Mrnrfcío, que ouviu 
� ete dales, deu urr prazo de 15 
dias, acs advog&dos ca Comis
são de Justiça e Paz da Cáritas 
Diocesana, para que forneçam 
i:rovas e om,.rovóndo que o ter-

estava abandonado há 25 
. A área de 33 mil 844 rr.2, 
ua :1,iguel de Guirm,raés es

quina corr Avenid, Joaquim C:a 
Costa Lima, é ocupada, atual
rr.ente, por cerca de 150 farr f. 
lias. 

Os manifestant-es chegHar 
antes de 1 hora, aglorr.eraram
se em frente ao Fôrurr e agué r
daram a decisão do Juiz. Alguns 
deles recebf'rarr intimação, Pe· 
rr.ana pafisada, para lima au
diência corr Pwlo MéUrício. 
Agindo de rcrne � a< fííca, porta
vam cartazes com c,s (ileres 
"OL.&re:11os Terra não 0J6re
rr,os Gu� rra", ''Caea $i-r � 1A 
r ãc ·, a 'J:;sfiÇê ;:,ara ú,1911 nãc 
t .... m O .de i!orar", objetivando 
tr'l'�,,e,iciar o Juiz. Entre e!e�. �n
c _! .. -se L,�.na Jcr.é c'E L.i ric,, 
i:t...,.: ::$;; do rrarido, que rnc,ra 
no ceai cor- sêus quatro filhcs 
e Lúcia r,�aria de Lima, sua irmã. 
Há L,n· ar( r&sidindo ro terreno, 

,frt' mm11ando cartazes, os morador e� a;1u·,rdam a resposta do Juiz 

t .• n:, ·f ·--"·f'= quE, tendo que 
sair de lá, nãc sabe para once 

irá. Ela tem quE· trabalhé r, corre. 
9,1rçorete, para sustentar os �i
lhos 1 Ftévb, de 1 e a--os, Pa rr:-,a 
e k,a Pe:.Jla 7,e L eifcia, de ape
nas 4 anc s, alérr da irmã e;ui: 
ajur'a é' educá-los. 

A Companhia Resandens.g 
(e Participações, à ftv. G1aça 
Aranha, 326, centro de R e, en
trcu, no dia 1 dE· junho, cc-m c1 
pedido de reiteg ração de pos�:e 
co terreno junto à 4.•. Vara Cível 
de Nova louaçu. O Juiz da Vara, 

Sarney prorrogará prazo de 
cobrança de IPI a taxistas 

BRASfLIA - O Presidente 
José Scirney prometeu ontem 
ao Deputado Jorge Leite 
(PMDB-RJ) que vai prorrogar 
o pr azo de vencimento da 
lei qLJe isenta a cobrança do 
1, nposto sobre Produtos I n
dustrialtzados (IPI) na venda 
de carro a álccol para táxi, que 
ter:n ina no dia J1 de julho 
próximo. O Deputado acredi
ta que a rnedida vai beneficiar 

categoria de taxistas, porque 
'.J1ante da escassez de veículos 
l"lo mercado e as altas taxas de 
iuros ,mi itos , 1101oristas não ti-

car de carro este ,.no. 
Jorge Leite explicou que a 

isenção de I PI na venda de 
carro a alcool foi decorrente 
da lei 7.613, de 13 de julho 
do ano passêdo. Êle informou 
que os táxis estão pagando so
mente 8,5 por cento do Im
posto sobre Circulação de Mer
cadorias (ICM), de acordo com 
decisã_p to,nada pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendá
ria tomada no último mês de 
abril. 

o benefício vai somente 
até o dia 31 de julho a exem-
·- ... -� � ,.,,, ... 

Paulo r,'.hL rício Ps1elré., antes, e 
ôar o seu pc:recer, r2s0!•1eu Cl'I· 
vir &loLns djs mcr,,icicres a n t· 
cou uma audiência, ontem pars 
às 13 horas, com sete óeles. 

Acornr:anhados de Vera Lú� 
eia Machade, An1:dir Faria c:o� 
Santos e Fernandc dos Sbntos, 
adrngados da Ccrr issâc Dioce
�ana de Justiça e Paz, foram, 
parante ao Juiz, ju�til_icél 1 -=: rc: 
sé do terreno. Dei:01s dê: mé 1s 
de 1 hora de reuniãc, fii,alfl',nlJ?, 

. ...... , 

to\ r ' 
ar,c s. o ,: r1 ,1 
ci: ,.., r.ra � J:-Jê 
r;i( -é>:INiO e;:. "· 

�:�i '-'' ,,e , 
p� ssoas h� 1r-, ;-
tão rrcrando , 

Presidente n{io opina S(

eleicões e1n dois turn. 
.:> 

BRASILIA - O Presidente Jo
sé Sarney afirmou ontem para o De

putado Jorge: Leire \PMDB-RJ; gue 
só emitirá a sua opinião sobre clei
çõe� cm doís turnos depois de 1 ccc
bcr e examinar o projeto de lei 
apro,·aJo pelo Congresso Nacional 
que regulamenta o pleito muni
cipal de 15 de novembro. O Presi
dente Sarney. segundo Leite. não 
tem ainda uma posição definida e 
vai ouvir os políricos para saber da 
viabilidade da medida. Sarne} pre
tende consultar especia !mente os 

presidentes dos partidos que· 
apoiam o Governo e outras lideran-

decisão de dispu , .. 1 

carioca. Ele d<'fc11d • 
nns . .,firmando q11l é 
correca para s, , ,, 
co" d:; e ida d,· í 
pode --cxpn•,•« 
com 1:iaior rit i,. 
raJo, no pr:n .. i, 
leque Jc Land , 
rua o 2roci:ssc, ,
dolo,.•, n,1 Seu 
para' f' i., ,! 
�r.ind .. ·n.•r.,ct, 

can·o 

ças partid}-rias. fere , 1,, ' ... O D"Pt;�ado.Jorgc �c.itc comu- .iin .: , 1 

... ,\__ �,.,: lt· 
Pn·�· (: 11 - ,,. 
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Cerca de mil e soo moradores em B Roxo do Bairro Diinas Filho, em Belford . 
• 

· 

Roxo, ameaçados de despejo, con-
se� uma ação de desapro- _______________________________ Fo_1o11_: z._n11_•_,,•
priação da área de 54 mil 337 metros 
quadrados para efeito de interesse 
social. A medida tomada, ontem 
pelo prefeito de Nova Iguaçu, Alu: 
fsio Gama, impedirá a retirada dos 
moradores conquistada na Justiça 
pela Companhia Resendense de Par
ticipações, proprietária da área. 

Segundo a promotoria geral da 
prefeitura, só após a desapropriação 
da área concluída e publicada em 
�iário Oficial, o que deve ocorrer 
.ililPa esta semana, os moradores 
9> o direito a titularidade da t.erra.
''Como em outros casos, atendere
mos priineiro às mães de família e
depois, aos demais moradores'', ex
plicou o prefeito.

Aluísio Gama comentou ainda 
que a companhia não deve se recu
sar a receber a indenização, já que 
a empresa não terá interesse em bri
gar para retirar as cerca de 400 fa
mílias do bairro. A presidente da 
associação dos moradores do Bairro 
DÍJJUjg Filho, Conceição de Souza, 
acredita, no entanto, que a luta está 
apenas começando. 

"Este processo está rolando há 
seis anos e somente agora consegui
mos desapropriar a área. Ficaremos 
em cima das autoridades para que 
eles nos dêem definitivamente o direito 
de posse dÕS lotes", garantiu a pre-

•
nte da associação. Conceição - que a maior parte dos mora-

o es só construiu em t.erreno alheio 
porque não tinha aonde morar e acu
sou "se não conseguirmos perma
necer no local, não teremos para 
onde ir, já que esse governo não 
constrói uma casa''. 

Antigos moradores da região, no 
entanto, desconheciam qualquer 
ação de reintegração de posse da 
área até que a ameaça de despejo se 
tomoo uma realidade. Nilza anclido 
Azevedo, há 26 anos no bairro, não 
tinha conhecimento da ação movida 
na Justiça e em todos esses anos 
nunca tinha visto sequer uma pessoa 
da companhia medindo ou visitando 
o local. A informação foi confir
mada pelo deputado federal Laerte
Bastos, mediador entre os morado
res e a prefeitura. ''O fato da área
não ter sido loteada ajudará bastante
a decisão da Justiçaº, comentou.

Segundo o prefeito Aluísio 
Gama, esta não foi a priineira desa
propriação efetuada pela promotoria. 
Outras localidades como os Bairros 
Jardiin Iguaçu e Metropoli� se 
tomaram propriedade póblica a par
tir de um levantamento de todas as 
áreas públicas do município, feito 
este ano pela Empresa Municipal de 

aá participaram do protesto contra o despejo em massa no a rro 
••-••••- - · Dimas FIiho
Urbanismo (Emurb). "A partir deste radores e regularizai a situação de 
estudo, pudemos averiguar os locais c?.Ja um deles", acrescentou Paulo 
onde existem OCUJ1� ilícita de mo- Amaral, diretor da Emurb. 
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Prefeitura vai desapropriar 
área para fann1ias em B. Roxo 

Cerca de miJ õ 50() moradores l'ol01c Zonlte -h-

d� Bairro Dimas Filho, em Belford 
Róxo, ameaçados de despejo, c-0n
SC$Uiram uma ação de dcsapro
prtação da área de 54 mil 337 metros 
quadrados para efeito de interesse 
social. A medida tomada, ontem, 
pelo8refeito de Nova Iguaçu, Alu
ísio ama, impedirá a retirada dos 
moradores conquistada na 1 ustiça 
pela Companhia Reseodense de Par
ticipações, proprict.iria da área. 

Segwido a promotoria geral da 
prefciiura, só após a desapropriação 
da área conclufda e publicada em 
Diário Oficial, o que deve ocorrer 
ainda esta semana, os moradores 
terão o direito a tibllarldade da terra. 
"Como cm outros casos, atendere
mos primeiro às mães de família e 
depolS, aos demais moradores", ex
plicou o prefeito. 

Alufsm Gama comcmou ainda 
que a companhia não deve se recu
sar a receber a indenização, já que 
a empresa não terá interesse em bri
gar para retirar as cerca de 400 fa. 
mllias do b.lirro. A presidente da 
associação dos moradores do Bairro 
Dimas Filho, Conceição de Souza, 
acredita, no ellUlnto, que a luta está 
apenas começando. 

"Este processo está rolando há 
seis anos e somente agora consegui
mos desapropriar a área. Ficaremos 
cm cima das autoridades para que 
eles nos dêem definitivamente o direito 
de posse dõs lotes". garantiu a pre
sidente da associação. Conceição 
alega que a maior parte dos mora
dores s6 consll'lliu em terreno alheio 
porque não tinha aonde morar e acu
sou ''se não conseguirmos perma
necer no local, não teremos para 
onde ir, já que esse governo não 
constrói uma casa". 

Antigos moradores da região, no 
em.amo. desconheciam qualquer 
ação de reintegração de posse da 
área até que a ameaça de despejo se 
tornou uma realidade. Nilz.a cand.ido
Azevedo, há 26 anos no bairro, não 
tinha coohecimeoto da ação movida 
na Justiça e em todos esses anos 
nunca tinha visto sequer uma pessoa 
da companhia medindo ou visitando 
o local. A informação foi confir
mada pelo deputado federal Lacrtc
Bastos. mcd iador entre os morado· 
res e a prcfcin1ra. "O fato da área 
não ter sido loteada ajudará bastante 
a decisão da Justiça '. comentou. 

Segundo o prefeito Alufsio 
i Gama. esta não fot a primeira desa
propriação efetuada pela prOOIOIOria. 
Outras localidades como os Bairros 
Jardim Iguaçu e Metropoliiana se 
tomaram propriedade pt\blica a par-

Cerca de 600 peaaoaa participaram do protesto contra o despeJo em masaa no Bàlrro.QjmaaFIUio 

tir de um levantamento de todas as 
áreas públicas do município, feito 
este ano pela Empresa Municipal de 

Urbanismo (Emurb). "A partir deste 
esiudo, pudemos averiguar os locais 
onde existem ocupação ilícita de mo-

radores e regularizar a situação de 
c:>.;.ia um deles'', acrescentou Paulo 
Amaral, diretor da Emwb. 
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Identificado o éãdá;ver do 
jovem morto por ju�sticeiro 

O assaltante morto anteontem 
no interior de um ônibus que fazia 
a linha PaHma-Austm já foi iden
tificado pela Polícia. Trata-se de 
Anderson Moreira Ros,1, 19 anos, 
que mora, a em Queimados e tinha 
antecedentes cnmmais. O bandido 
foi reconhecido por sua mae, 
Eliéstn Moreira. no IML de No..,a 
Iguaçu. Eliésia contou que o filho 
mornva na Rua Olegano Di.1s, 
106, no batrro de Sao Cnstovão. 
em Queimados. e Já espera'va que 
"coisa semelhante" acontecesse a 
Anderson, já que chegou "di..,ersas 
vezes" a implorar para que ele 
abandonasse a vida de cnmes. 
Muito tnste. ela contou que An
derson. no ano passado. fora 
preso. também, por assalto na 29! 
DP (Madureira). onde chegou a 
ficar algum tempo. Anderson foi 
sepultado ontem me'imo no Cemi
tério de Queimados. 

1 

A tentativa ele assalto ocomda 
na Avenida Tan rcdo Ne,es. (anti
ga Gualajara no bairro Santa 
Eugêma, dei u atnd,1 fendo,;; 
Paulo Sér 10 Montener,ro, o 
segundo assalt,tnte e um c,1sal de 
passageiros. Nq míc10 da tarde de 
ontem. o dele�ado José Resende. 
da 56' DP Comendador Soares) 
fo, ao Hospital da Posse par.i 
tomar o dep mento de Paulo 
Sérgio, e dizia 1nao ter dú, idas que 
ele era mesmo um dos as�altante<;. 
E que Paulo Sérgio. tentando se 
aproveitar da c,onfusao que se f 01-
mou logo após o tiroteio com um 
justiceiro no nibus. tentara se 
fazer pas,;ar I or passareiro. O 
delegado Jo é I e ende nao cónse
gu iu  explicar, no entanto, onde 
foram parar as, nnas usadas por 
Anderson e P o érgio n à� 1 
to. Ele acha q e ém aprovei-
tou a confusa ar om el . 

Anderson Moreira tombou morto com tiro no citmedor do ônibus 
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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação contém o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de maio de 
1993. 

A divulgação do texto aprovado pela Câmara tem por objetivo favorecer 
o acompanhamento de sua tramitação no Senado Federal, pela sociedade
brasileira vista como um todo e, em especial, por seus segmentos organizados
- políticos, econômicos e sociais - que se preocupam com o futuro do

Brasil em termos educacionais.
O projeto de LDB, tal como se encontra, é fruto de demorado, profundo, 

amplo e abrangente processo de elaboração legislativa, desencadeado pela 
Câmara dos Deputados antes mesmo de ter sido promulgada a Constituição 

Federal de 1988, por iniciativa do Deputado Octávio Elísio. 
Sua tramitação consumiu quase cinco anos e compreende duas fases. 

Na primeira fase, a Câmara dos Deputados, por intermédio da Comissão 
de Educação, Cultura e Desporto, ouviu com todo o empenho as mais diferen

ciadas instâncias individuais e coletivas interessadas e envolvidas na educação 
brasileira, nos âmbitos federal, estadual e municipal, da esfera pública e privada. 
Analisou as diversas propostas e sugestões recebidas e conformou-as num 
texto redigido pelo deputado Jorge Hage, e que foi aprovado como Substitutivo. 
Esse "Substitutivo Jorge Hage" recebeu a aprovação também da Comissão 
de Finanças e Tributação, no final de 1990. 

A segunda fase se inaugura com a atual legislatura, iniciada em 2 de 
fevereiro de 1991, e é caracterizada pela rediscussão de pontos centrais e 

de algumas questões tangenciais. A Câmara dos Deputados foi renovada em 
64% de seus membros, trazendo novas idéias, reforçando tendências antes 

latentes ou manifestadas com menos vigor e determinando outra composição 
de forças políticas. 

Em conseqüência, o projeto de LDB teve um novo período de discussão. 
Colocado na Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, recebeu 1.263 emendas 

de plenário. 
Foram dois anos de caminhada democrático-participativa, marcada pela 

busca de fórmulas consensuais que transcendessem conflitos e tendências 
contrárias em pontos centrais do Substitutivo. 

9 



Designada Relatora, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, das 
emendas de plenário, cuidei de dar tudo de mim, para corresponder à responsa

bilidade que me foi confiada. Cumpri os prazos regimentais, fiz-me sempre 
presente nas reuniões formais e informais promovidas para estudar as emendas 

e buscar o entendimento. Participei de debates em diversos lugares, ouvindo 
entidades e pessoas preocupadas com o projeto, ou com um ou outro conjunto 

de emendas apresentadas. Estimulei ao máximo as decisões de consenso, 
no âmbito da Comissão de Negociação designada pelos líderes dos partidos, 

e as incorporei em meu relatório, visando chegar o mais rápido possível ao 
termo do processo de discussão e votação da Lei tão ansiosamente esperada 

pela sociedade brasileira. 
Por certo, o projeto pode conter defeitos e não agradar a todos. Isso é 

natural. Excessos e lacunas haverão de ser corrigidos pelo Senado Federal. 
E haverá, ainda, a manifestação final da Câmara dos Deputados, sobre modifi-

cações introduzidas pelo Senado. 
Confio em que a decisão final não esteja distante, nem seja protelada, 

para que possamos contar com a legislação indispensável à arrancada do 
Brasil para o futuro, com base em um sistema de educação caracterizado 

pela qualidade, pela eficiência, pela responsabilidade, pela liberdade de aprender 
e ensinar em regime democrático-participativo, enfim, por um sistema educa-

cional sólido e progressista. 

10 

ÂNGELAAMIN 

Presidente da Comissão de Educação, 

Cultura e Desporto 
Relatora das Emendas de Plenário da LDB 

REDAÇÃO F(NAL DO 
PROJETO DE LEI N9 1.258-C, DE 1988 

Fixa diretrizes e bases da educação nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO 1 
Da Educação 

Art. 1 º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na convivência humana, na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 
� 1 ° A presente lei disciplina a educação escolar que se desenvolve, 

predominantemente, através do ensino, em instituições próprias. 
§ 29 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e

à prática social. 

CAPÍTULO li 
Dos Fins da Educação Nacional 

Art. 29 A educação nacional, instrumento da sociedade para a promoção 

do exercício da cidadania, fundamentada nos ideais de igualdade, liberdade, 
solidariedade, democracia, justiça social e felicidade humana, no trabalho como 

fonte de riqueza, dignidade e bem-estar universais, tem por fins: 
1- o pleno desenvolvimento do ser humano e seu aperfeiçoamento;

11-a formação de cidadãos capaze$ de compreender criticamente a reali
dade social e conscientes dos seus direitos e responsabilidades, desenvolven
do-lhes os valores éticos e o aprendizado da participação; 

Ili -o preparo do cidadão para o exercício da cidadania, a compreensão 

e o exercício do trabalho, mediante acesso à cultura, ao conhecimento huma
nístico, científico, tecnológico e artístico e ao desporto; 

IV - a produção e difusão do saber e do conhecimento; 
V - a valorização e a promoção da vida; 

VI-a preparação do cidadão para a efetiva participação política;
Vil -o fortalecimento da soberania do País, da unidade e soberania nacio

nal e da solidariedade internacional, pela construção de uma cidadania contrária 
à exploração, opressão ou desrespeito ao homem, à natureza e ao patrimônio 

cultural da humanidade. 
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CAPÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 39 A educação, direito fundamental de todos, é dever do Estado 
e da família, com a colaboração da sociedade, cabendo ao Poder Público: 

1- assegurar a todos o direito à educação escolar, em igualdade de condi
ções de acesso e permanência pela oferta de ensino público e gratuito em 
todos os l}Íveis, além de outras prestações suplementares, quando e onde 
necessárias; 

11- promover e estimular, com a colaboração da família e da sociedade,
a educação e.xtra-escolar, pelos diversos processos educativos disponiveis. 

Parágrafo único. O acesso à educação escolar pública não sofrerá restri
ções decorrentes de limite máximo de idade, observará modalidades e horários 
compatíveis com as características da clientela, inclusive aquelas devidas às 
obrigações de trabalho do educando e não dependerá, de modo exclusivo, 
dos recursos do Município ou Estado. 

Art. 49 O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 

1- universalização da educação básica, em todos os seus níveis e modali
dades, através de: 

a) atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos

de idade, nos termos dos arts. 79, X>0/, 30, VI, 208, IV, e 227 da Constituição 
Federal; 

b) oferta de ensino gratuito fundamental e médio, inclusive para os que
a ele não tiveram acesso na idade própria, vedada a cobrança, a qualquer 
título, de taxas escolares ou outras contribuições dos alunos; 

e) cumprimento da obrigatoriedade imediata do ensino fundamental e
da sua progressiva extensão ao ensino médio, nos termos da Constituição 
Federal, desta lei e dos planos nacionais de educação; 

11- oferta de ensino noturno regular, nos níveis fundamental, médio e
superior, no mesmo padrão de qualidade do ensino diurno; 

Ili - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com caracte
rísticas e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, ga
rantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e pennanência 
na escola; 

N - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

V - oferta de educação superior, que possibilite o acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística; 

VI - programas suplementares de material didático-escolar, transporte, ali
mentação e assistência à saúde física e mental, nos níveis da educação básica 
e, sobretudo, nas áreas de maior carência; 

VII -programas especiais de apoio para alunos carentes de nível médio 
e superior; 
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VIII - condições especiais de escolarização para os superdotados; 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 

e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvol
vimento do processo de ensino-aprendiz.agem, que incluam, necessariamente: 

a) recursos humanos qualificados;
b) material didático-escolar;
c) transporte, assistência à saúde e alimentação para os que deles neces

sitarem. 
Art. 59 O ensino obrigatório e gratuito, na condição de direito social, 

pode ser exigido do Poder Público por cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente consti
tuída, bem como pelo Ministério Púqlico. 

§ 1 9 Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimi
dade para peticionar perante o Poder Judiciário, na hipótese do § 29 do art. 
208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 
correspondente. 

§ 29 Compete ao Poder Público:
1- recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental,

e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; 
IJ - fazer-lhes a chamada pública; 
111- zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola; 
N - estabelecer as prioridades de atendimento nos planos de educação. 
§ 39 É dever dos país ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, 

a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. 
§ 49 A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino

médio, o respectivo censo e a chamada pública deverão constar das políticas 
e planos de educação. 

Art. 69 Para garantir a universalização do direito à educação escolar bási
ca, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes niveis 
de ensino, independentemente da escolarização anterior. 

CAPÍTULO N 

Dos Princípios da Educação Escolar 

Art. 7° A educação escolar será ministrada com observância dos seguin
tes princípios: 

1 - igualdade de condições para acesso e permanência na escola, cabendo 
ao Estado a adoção de medidas capazes de tomá-la efetiva; 

li - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a cultura, a arte e o saber; 

Ili - pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público; 
V - valorização do profissional da educação escolar; 
VI - gestão democrática; 
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VII -garantia de padrão de qualidade do ensino em todos os níveis e 
da sua integração, no nível superior, com a pesquisa e a extensão; 

VIU -vinculação entre a educação escolar. o trabalho e as práticas sociais; 
IX -garantia a todos. pelo Poder Público, de educação básica comum, 

anterior ou simultânea à educação profissional ou formação técnico-profissional; 
X-garantia, pelo Poder Público, de continuidade e permanência do pro

cesso educativo; 
XI -reconhecimento da experiência extra-escolar. 
Parágrafo único. A gestão democrática será definida nesta lei e na legisla

ção do respectivo sistema de ensino para as instituições públicas e, quanto 
às instituições privadas, conforme dispuserem os respectivos estatutos e regi
mentos. 

CAPÍTULO V 
Da Organização da Educação Nacional 

Art. 8° A educação nacional será organizada sob forma sistêmica, para 
assegurar o esforço organizado, autônomo do Estado e da sociedade brasileira 
pela educação. compreendendo os sistemas de ensino da União. dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 9° A organização da educação nacional, sob forma sistêmica, orien
tar-se-á pelos seguintes princípios: 

1- garantia do padrão de qualidade, através da competência e da valoriza
ção dos profissionais da educação, garantindo-lhes condições de trabalho; 

11-universali1.ação da educação;
UI - coordenação, planejamento e administração democrática da política

educacional; 
N - participação da sociedade, dos agentes da educação e dos seus desti

natários; 
V -simplificação das estruturas burocráticas, descentralização dos proces

sos de decisão e de execução e fortalecimento das unidades escolares; 
VI -colaboração entre as diferentes esferas do Poder Público e entre a 

escola e outras agências públicas e privadas; 
VII -articulação entre os diferentes níveis de ensino; 
VIII -integração entre a educação escolarizada formal e as ações educa-

tivas produzidas fora dos sistemas de ensino; 
IX -flexibilidade para o reconhecimento da experiência extra-escolar; 
X -valorização do processo de avaliação institucional. 
Art. 1 O. A articulação e coordenação entre os sistemas de ensino da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão exercidas pelo 
Conselho Nacional de Educação. como órgão normativo, e pelo Ministério 
responsável pela área, como órgão executivo e de coordenação. 

§ 1" Na articulação e coordenação referidas neste artigo, incluem-se tam
bém as instituições públicas ou privadas prestadoras de serviços de natureza 
educacional. 
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§ 29 Incluem-se entre as instituições públicas e privadas referidas no
parágrafo anterior as de pesquisa científica e tecnológica, as culturais, as de 
ensino militar e as que desenvolvem ações de formação técnico-profissional. 

§ 3° O Conselho Nacional de Educação e o Ministério responsável pela
área contarão ainda, como instância de consulta e de articulação com a socie
dade, com o Fórum Nacional de Educação. 

Art. 11. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios compreendem as redes de instituições escolares públicas 
e privadas sob a respectiva jurisdição e os órgãos e serviços públicos de caráter 
normativo, administrativo e de apoio técnico existentes em seu âmbito. 

§ 1 q As instituições verticalmente integradas, que oferecem ensino em 
diferentes níveis, situam-se na jurisdição do sistema a que corresponda o nível 
mais elevado. 

§ 29 A autorização do funcionamento e a avaliação da qualidade de insti
tuições de ensino e de seus cursos nas redes pública e privada, e a definição 
de diretrizes técnicas e pedagógicas cabem ao órgão normativo do sistema 
de ensino no qual está incluída a instituição, salvo quando disposto diferente
mente nesta lei. 

§ 39 Aplicam-se ao Distrito Federal as disposições que, nesta lei, se refe
rem aos estados, principalmente aos sistemas estaduais de ensino. 

Art. 12. O Sistema de Ensino da União abrange as instituições de ensino 
criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público Federal, 
e as instituições de ensino superior, mantidas e administradas pela iniciativa 
privada, bem como os órgãos federais de caráter normativo, administrativo 
e de apoio técnico. 

Parágrafo único. Cabe à União, além de organizar, financiar e administrar 
a sua rede de ensino, prestar assistência técnica e financeira aos Estados e 
aos Municípios, visando ao desenvolvimento dos respectivos sistemas, à com
pensação e à superação das desigualdades sociais e regiohais, tanto em termos 
quantitativos quanto qualitativos. 

Art. 13. O Sistema de Ensino dos Estados compreende: 
1- a rede pública, integrada pelas:
a) instituições de ensino criadas ou incorporadas, mantidas e administradas

pelo Poder Público Estadual; 
b) instituições de ensino superior criadas ou incorporadas, mantidas e

administradas pelo Poder Público Municipal; 
li - a rede privada. integrada pelas instituições de ensino fundamental 

e médio, mantidas e administradas pela iniciativa privada; 
111 -os órgãos e os serviços estaduais de caráter normativo, administrativo 

e de apoio técnico. 
Parágrafo único. A autorização do funcionamento e a supervisão de insti

tuições privadas de ensino superior não-universitárias e de seus cursos, podem 
ser delegados pelo Sistema de Ensino da União aos sistemas estaduais. 
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Art. 14. O sistema de ensino dos Municípios compreende: 
1- a rede pública, integrada pelas instituições de ensino fundamental.

médio e de educação infantil. criadas ou incorporadas, mantidas e administradas 
pelo Poder Público Municipal; 

li -a rede privada, integrada pelas instituições de educação infantil, man
tidas e administradas pela iniciativêl privada; 

111- os órgãos e serviços municipais de caráter normativo, administrativo
e de apoio técnico. 

§ 1" A organização do sistema de ensino municipal depende de solicita
ção do Município interessado ao órgão normativo do sistema estaduaJ e obedece 
a requisitos e normas gerais por este estabelecidos. 

§ 29 Não existindo sistema municipal organizado, as instituições de edu
cação integram o respectivo sistema estadual. 

§ 3'1- A hipótese prevista no parágrafo anterior não elimina a obrigação
de o município manter plano de carreira para o seu pessoal. 

§ 4� Ao Município com sistema de ensino organizado pode ser delegada
a competência, pelo sistema estadual, para que inclua em seu sistema as 
instituições privadas de ensino fundamental e médio. 

Art. 15. Na sua organização geral e na composição do órgão normativo 
de coordenação, o sistema de ensino dos Estados, e, onde houver, o dos 
Munjcípios, adotarão as normas de planejamento e administração democrática 
estabelecidas neste capítulo e a forma colegiada e representativa. 

Art. 16. O sistema de ensino dos estados organizará, em seu território, 
as ações educacionais, mediante a articulação e colaboração das redes públicas 
federal, estadual e municipal e da rede privada, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, para garantir o atendimento escolar em padrão de quaHdade, nos 
termos desta lei e de sua legislação. 

Art. 17. A repartição das responsabilidades na oferta de ensino na rede 
pública obedecerá às seguintes diretrizes: 

1- a União atuará prioritariamente na manutenção e expansão da sua
rede de ensino superior e da sua rede especializada de educação tecnológica; 
em caráter supletivo, corretivo de desigualdades regionais, atuará nos níveis 
anteriores, mediante prestação de assistência financeira e técnica aos Estados 
e Municípios delas mais necessitados; 

U - os Estados atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio e, atendida a universalização da educação básica em 
seu tersitório, nos padrões de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino, 
passarão os Estados a atuar, ou ampliar sua atuação, na educação superior 
pública; 

UI - os Municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino 
fundamental, sendo-lhes vedada a aplicação de recursos do percentual obriga
tório da sua receita de impostos na ampliação da oferta em níveis ulteriores 
de ensino, enquanto não atendida plenamente a demanda nos níveis- iniciais. 
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§ 19 A definição de níveis de atuação prioritários, nos termos deste artigo, 
não reduz a responsabilidade compartilhada ou corretiva, atribuída nesta lei 
à União e aos Estados, em relação a níveis de ensino anteriores, nem o dever 
de colaboração entre os sistemas. 

§ 29 A colaboração deverá incluir, quando conveniente, a utilização con
junta de redes físicas, pessoal, recursos materiais e financeiros, vinculados a 
diferentes esferas administrativas. 

§ 39 A repartição de responsabilidades previstas nos incisos 1, ll e III inclui,
obrigatoriamente, o atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Art. 18. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 
seguintes categorias administrativas: 

1- públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público; 

11 - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado. 

Art. 19. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes con-
dições: 

1- cumprimento das normas gerais da educação nacional;
11- autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
§ 19 Na autorização ·para o funcionamento de instituições privadas de 

ensino, ou de seus cursos, o sistema de ensino competente deve exjgir, além 
da observância das diretrizes gerais desta lei e das normas específicas dos 
órgãos competentes, o atendimento aos seçiuintes requisitos: 

1- proposta pedagógica e de organização institucional capaz de assegurar
padrão de qualidade; 

11- participação da comunidade docente na definição das orientações
pedagógicas de acordo com o previsto no estatuto e regimento; 

111 - liberdade de crença e de expressão, vedada a discriminação de qual
quer natureza; 

N -liberdade de organização sindical e associativa. 

§ 29 No caso de instituições de ensino superior, a autorização obedecerá,
ainda, ao disposto no Capítulo XIII desta lei. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino, contempladas no art. 213, 
caput e seus incisos I e II, da Constitwção Federal, se enquadram nas seguintes 
categorias: 

1- comunitárias, quando, criadas com ou sem a interveniência do Poder
Público, são organizadas, mantidas e administradas por associações e fundações 
de caráter comunitário, cooperativas ou sindicatos e têm por objetivo o atendi
mento de necessidades educacionais da comunidade; 

li - confessionais, quando organizadas e mantidas pelas diversas denomi
nações religiosas; 
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111- filantrópicas, quando, cumpridos os requisitos exigidos por lei, se dedi

cam a suprir carências educacionais específicas e oferecem ensino gratuito 
a todos os seus alunos. 

§ 19 A autorização do funcionamento de instituições de ensino de finali
dade não-lucrativa depende do atendimento aos requisitos estabelecidos no 
artigo anterior e da comprovação das seguintes condi5ões: 

J - objetivos educacionais, sem prejuízo das finalidades inerentes ao caráter 

confessional, filantrópico ou comunitário da instituição; 
II - instituição mantenedora, quando houver, sem fins lucrativos e com 

objetivos que abranjam os da instituição de ensino por ela mantida; 
111- constituição, sob a forma de associação, sociedade civil ou fundação

de direito privado; 
IV - contabilidade unificada da instituição de ensino e sua mantenedora, 

com publicação anual do balanço; 
V - recwsos adequados para sua manutenção; 
VI - dirigentes não-vitalícios nas instituições mantidas; 
VII - aplicação dos excedentes financeiros nos mesmos objetivos definidos 

no inciso I deste parágrafo; 
VIII - destinação de seu patrimônio a outra instituição de ensino comu

nitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerra
mento de suas atividades. 

§ 29 No caso de instituição de ensino ou respectiva mantenedora, organi
z.ada sob a forma de fundação, o recebimento de recursos públicos dependerá 

de demonstração de que a entidade instituidora deles não se beneficie. 
Art. 21. As instituições públicas de educação básica e as que recebem 

recursos públicos para sua manutenção observarão, em sua organização e 
administração, as seguintes diretrizes: 

1- constituição de conselhos escolares, com representação da comu
nidade; 

li - obrigatoriedade de prestação de contas e divulgação de informações 
referentes ao uso de recursos e qualidade dos serviços prestados; 

Ili - avaliação do desempenho institucional; 
IV - elaboração do planejamento anual da escola, de forma participativa, 

valorizando a experiência da comunidade. 
§ } 9 Os sistemas de ensino definirão a forma de escolha dos dirigentes

das escolas públicas, admitindo-se, entre outras: 
1- escolha pelo dirigente do órgão responsável pela administração da

educação; 
li - escolha pela comunidade escolar; 

IJ1 - concurso público; 
IV - ascensão na carreira 
§ 29 Quando se tratar de instituições de ensino superior, serão observadas

as disposições específicas desta lei. 
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Art. 22. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públi
cas de educação básica, que os integram, progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais 
de direito financeiro público. 

Parágrafo único. A autonomia da gestão financeira da escola, em qualquer 

nível, incluirá a competência para o ordenamento e a execução de gastos 
rotineiros de manutenção e custeio, excetuados os relativos a pessoal efetivo. 

Art. 23. Cabe ao Conselho Nacional de Educação: 
1- subsidiar a formulação de políticas educacionais articuladas com as

políticas públicas de outras áreas e acompanhar sua implementação; 
li - propor diretrizes e prioridades para o Plano Nacional de Educação 

e sua expressão anual na Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhando e 
avaliando a sua implementação e articulação com as políticas públicas de 
outras áreas; 

111 - interpretar a legislação de diretrizes e bases da educação nacional 

e estabelecer normas comuns a serem observadas pelos sistemas de ensino; 
IV - decidir sobre recursos por argüição de contrariedade à legislação 

de diretrizes e bases da educação nacional, interpostos de decisões finais dos 
órgãos normativos dos sistemas de ensino dos estados e dos órgãos delibera
tivos máximos das instituições que integram o sistema da União; 

V-articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino e com

as Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
e estimular a integração entre as redes de ensino federal, estaduais, municipais 
e privadas; 

VI - fixar. após ouvir educadores e comunidades científicas das áreas envol

vidas, diretrizes curriculares gerais, definindo uma base nacional de estudos 
para o ensino fundamental, médio e superior de graduação; 

Vil - estabelecer diretrizes gerais para organização e desenvolvimento da 
pós-graduação; 

VIII - fixar normas para revalidação de diplomas e certificados expedidos 
por instituições estrangeiras, de nível médio e superior; 

IX- aprovar a adoção de inovações educacionais e formas não-conven
cionais de educação, experimentadas com êxito no âmbito dos sistemas de 

ensino ou por instituições educacionais de reconhecido valor; 
X- estabelecer diretrizes para validação e feconhecimento, pelos sistemas

de ensino, das experiências adquiridas nos processos educativos extra-escolares; 

XI - propor a forma de articulação das instituições referidas no § 29 do 

art. 1 O com os sistemas de ensino; 
XII- estabelecer normas para o reconhecimento de formas de educação

à distância; 
XJU - estabelecer diretrizes para avaliação das instituições de ensino e 

de seus cursos; 
XIV - estabelecer normas para autorização de funcionamento de institui-

ções de ensino superior e seus cursos; 
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XV - autorizar o funcionamento das instituições privadas de ensino supe

rior e seus cursos; 
XVI -estabelecer diretrizes para os processos de avaliação institucional 

necessários ao credenciamento e recredenciamento, que atribua a qualificação 
de universidade a instituições de ensino superior; 

XVII - estabelecer critérios gerais para destinação de recursos públicos 
a projetos de pesquisa e extensão a cargo de instituições privadas de ensino 

superior, nos termos do § 29 do art. 213 da Constituição Federal; 
XYlll - exercer as funções de órgão normativo do Sistema de Ensino da 

União, cabendo-lhe, especialmente, nessa condição: 
a) deliberar, após conclusão de inquérito, sobre intervenção nas instituições

federais de ensino; 
b) apreciar os estatutos ou regimentos e os projetos de criação, implan

tação e desenvolvimento de instituições que integram o Sistema de Ensino 
da União, com vistas à autorização de seu funcionamento; 

e) apreciar os projetos de criação ou reformulação de cursos oferecidos
por instituições não-universitárias de ensino superior federais; 

d) estabelecer diretrizes por avaliação qüinqüenal das instituições não-uni
versitárias públicas e privadas integrantes do Sistema de Ensino da União e 

de seus cursos; 
e) sugerir critérios para a alocação de recursos orçamentários entre as 

instituições federais de ensino, avaliá-los e propor ao Poder Executivo as altera
ções necessárias. 

Art. 24. O Conselho Nacional de Educação é composto por 24 (vinte 
e quatro) conselheiros, observado o seguinte: 

1- 12 (doze) conselheiros escolhidos pelo Presidente da República, obede-
cidos os seguintes critérios: 

a) pelo menos um representante dos sistemas de ensino dos Estados;
b) pelo menos um representante dos sistemas de ensino dos Municípios;

e) garantia de representação das diferentes regiões do País;

d) garantia de representação dos diversos níveis e modalidades de ensino;

ll-12 (doze) conselheiros indicados por segmentos sociais organizados,
vinculados à área educacional. obedecidos os seguintes critérios: 

a) 2 (dois) conselheiros indícados por entidade nacional que congregue
os dirigentes das instituições de ensino superior, sendo um das instituições 
públicas e outro das instituições privadas; 

b) 2 (dois) conselheiros indicados por entidade nacional que congregue
os professores do ensino superior, sendo um da rede pública e outro da rede 
privada; 

e) 2 (dois) conselheiros indícados por entidade nacional que congregue

os professores da educação básica, sendo um da rede pública e outro da 
rede privada; 
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d) 1 ( um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue traba
lhadores não-docentes da educação; 

e) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue os
estudantes de ensino superior; 

f) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue os
estudantes de ensino médio; 

g) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue cien
tistas e pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento; 

h) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue as
instituições de educação especial; 

i) 1 (um) conselheiro indicado por entidade nacional que congregue as
instituições de formação profissional não-universitária. 

§ 19 Todos os membros do Conselho Nacional de Educação serão no
meados pelo Presidente da República para mandato de quatro anos, vedada 

a recondução imediata, cessando a cada dois anos o mandato de metade 
dos conselheiros. 

§ 29 Cada membro do Conselho Nacional de Educação será indicado
com seu suplente, que o substituirá nos termos do regimento interno. 

§ 3° O Conselho Nacional de Educação será Unidade Orçamentária do 
Ministério responsável pela área e gozará de autonomia administrativa, caben

do-lhe elaborar e aprovar seu regimento interno, observadas as disposições 
legais aplicáveis. 

§ 49 O Conselho Nacional de Educação organizar-se-á internamente em
câmaras, cujo número, denominação, atribuições e composição serão previstos 

h,o seu regimento interno, incluídas obrigatoriamente as Câmaras de Educação 
Básica. de Educação Superior e de Formação Técnico-Profissional 

§ 59 A Presidência do Conselho Nacional de Educação será exercida
por um de seus membros, nomeados pelo Presidente da República, a partir 

de lísta tríplice, elaborada pelo Conselho, para cumprir mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

Art. 25. O Fórum Nacional de Educação, previsto no art .. 10, § 39, desta 
lei, integrado majoritariamente por representantes indicados pelos vários seg
mentos sociais através de entidades de âmbito nacional, além da representação 
de poderes constituídos, reunir-se-á qüinqüenalmente, precedendo à elaboração 

do Plano Nacional de Educação, para avaliar a situação da educação e propor 
as diretrizes e prioridades para a formulação da política nacional de educação, 

na perspectiva da valorização do ensino público. 

§ 19 O Fórum reunir-se-á extraordinariamente sempre que motivo rele

vante ligado à educação nacional o justifique, especialmente quando necessária 
a revisão da legislação básica da educação. 

§ 29 O Fórum Nacional será, sempre que possível, precedido de Fóruns
Estaduais, Regionais e Municipais, com finalidade e organização equivalentes, 

nas respectivas jurisdições. 
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§ 3° O Fórum Nacional de Educação será promovido e coordenado
pelo Conselho Nacional de Educação, com a colaboração das Comissões de 
Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Ministério 
responsável pela educação. 

§ 4° O Fórum Nacional de Educação terá sua organização e normas
de funcionamento definidas em regimento aprovado em seu próprio âmbito. 

§ 59 O Conselho Nacional de Educação promoverá e convócará a pri
meira reunião do Fórum Nacional de Educação a partir dos princípios estabele
cidos no caput deste artigo, quando então será elaborada a proposta de regi
mento do Fórum Nacional de Educação, a ser aprovado antes do término 
da referida reunião. 

CAPÍTULO VI 
Da Educação Escolar e seus Níveis 

Art. 26. A educação escolar será organizada da seguinte forma: 
I -Educação Básica, compreendendo os níveis: 
a) Educação Jnfantit. oferecida a crianças de O (zero) a 6 (seis) anos, 

em creches e pré-escolas; 
b) Ensino Fundamental, obrigatório a partir dos 7 (sete) anos e facultativo

a partir dos 6 (seis) anos, com duração de 8 (oito) anos, dividido em duas 
etapas: a primeira, com duração de 5 (cinco) anos e a segunda, com duração 
de 3 (três) anos, concedendo-se, ao término de cada etapa, certificado de 
conclusão; 

c) Ensino Médio, posterior ao fundamental e com duração mínima de 
três anos, ou duas mil e quatrocentas horas de trabalho escolar; 

D - Educação Superior, que se realiza através do ensino, da pesquisa 
e da extensão, com duração variável de acordo com os requisitos dos seus 
cursos. 

Parágrafo único. Assegurados os padrões de qualidade, a educação esco
lar pode adotar alternativas de processos, estratégias e metodologias mais ade
quadas aos seus objetivos, às características do educando e às condições dispo
níveis, inclusive mediante sua combinação com processos extra-escolares. 

CAPITULO Vil 
Da Educação Básica 

Art. 27. Á Educação Básica tem como objetivo geral desenvolver o indivi
duo, assegurar-lhe a formação comum indispensável para participar como cida
dão na vida em sociedade e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 
e em estudos posteriores. 

Art. 28. A Educação Básica, em seus diversos níveis, poderá se organizar 
por séries anuais, períodos semestrais, plurianuais, ou outros, a critério do 
respectivo sistema de ensino, admitida, ainda, a matrícula por disciplina no 
ensino médio, em qualquer nível. no ensino noturno e no ensino de jovens 
e adultos. 
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Parágrafo único. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiari
dades regionais, inclusive climáticas e econômicas. 

Art. 29. A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, se organi
zará de acordo com as seguintes regras comuns: 

1-a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuída
em um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho escolar efetivo; 

11- o ensino noturno, o ensino de jovens e adultos, o ensino rural, o
ensino em regiões de difícil acesso ou condições climáticas adversas e as 
formas alternativas de organização autorizadas poderão ter regime especial, 
a critério dos respectivos sistemas; 

Ili - a matrícula em qualquer série do ensino fundamental, excetuada 
a primeira, e do ensino médio, poderá ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série
ou fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas, que
comprovem aproveitamento em estudos anteriores; 

c) independentemente da escolarização, mediante avaliação feita pela es
cola, para o ensino fundamental e o ensino médio, em estabelecimento autori
zado para essa finalidade, pelos órgãos competentes do sistema de ensino 
ql'e determine sua inscrição na série ou etapa adequada; 

IV- nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série,
o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que
preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo siste
ma de ensino;

V - poderão organizar-se classe, ou turmas, com alunos de séries distintas, 
com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 
estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares; 

VI -a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resulta-
dos do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c) aproveitamento parcial de estudos concluídos com êxito;
d) períodos de estudos de recuperação para os casos de reprovação;
VII-- o controle de freqüência fica a cargo de cada estabelecimento de 

ensino, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do sistema de 
ensino, exigida a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de 
comparecimento à escola para aprovação; 

VIII-os estabelecimentos de ensino público devem funcionar também
nos intervalos dos períodos e horários letivos regulares para oferecer oportuni
dades de reforço de aprendizagem aos alunos, de aperfeiçoan:iento aos profis
sionais de educação e pessoal administrativo, bem assim para oferecer outras 
programações do interesse da comunidade; 
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IX- cabe a cada instituição de ensino expedir os certificados de conclusão
de série e os diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especifi
cações cabíveis. 

Parágrafo único. O ensino fundamental será ministrado progressivamente 
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 

Art. 30. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar 
relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária 
e as condições materiais do estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condi
ções disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 31. A organização administrativa, pedagógica e disciplinar das insti
tuições de educação básica, ou de qualquer de seus níveis isoladamente, será 
regulamentada no respectivo regimento, observado o disposto nesta lei, na 
legislação estadual e nas normas estabelecidas pelo respectivo sistema de en
sino. 

Art. 32. Os currículos do ensino fundamental e m�dio devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conheci
mento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente 
do Brasil. 

§ 19 Os conteúdos relativos aos conhecimentos especificados no caput

devem abranger uma base nacional comum, a ser complementada em cada 
sistema de ensino e, quando for o caso, em cada escola, com uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais de sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. 

§ 29 O tratamento dos conteúdos curriculares deve levar em conta o
ponto de partida de aprendizado do aluno, a sua prática escolar anterior, o 
seu meio ambiente social e familiar e, quando for o caso, as suas condições 
de trabalho. 

§ 39 Cabe a cada instituição de ensino elaborar o seu currículo pleno,
observado o disposto nesta lei e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação 
e do sistema de ensino respectivo. 

§ 49 Às instituições de ensino privado é assegurada a faculdade de regular,
a seu critério, o ensino religioso que ministrarem, nos termos da Constituição 
Federal. 

Art. 33. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, para desenvolver a criatividade, a percep
ção e a sensibilidade estética, respeitadas as especificidades de cada linguagem 
artística, pela habilitação em cada uma das áreas, sem prejuízo da integração 
das artes com as demais disciplinas. 

§ 1 º Terão tratamento especial a preservação do patrimônio cultural na
cional e regional, bem como as diferentes formas de manifestação artístico
cultural típicas do Brasil. 
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§ 2� Entende-se por ensino da arte os componentes curriculares perti
nentes às artes musicais, plásticas, cênicas, desenho e demais formas de mani
festação artística. 

, Art. 34. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,
e componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias 
e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 

Art. 35. Os sistemas de ensino promoverão, em todos os níveis: 
1- O dPsporto educacional e as práticas desportivas não-formais tendo

como objetivo a formação integral para a cidadania e o lazer; 
' 

li - programas de saúde para desenvolvimento de práticas úteis ao edu
cando e à comunidade. 

Art. 36. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda 
as seguintes diretrizes: 

' ' 

1- educação ambiental considerada nos conteúdos curriculares de forma
multidisciplinar e integrada em todos os níveis de ensino· 

U - iniciação tecnológica, a partir do ensino fundarn'ental; 

. 
íll - ensino da História do Brasil que leve em conta as contribuições das

diferentes culturas, raças e etnias para a formação do povo brasileiro; 
IV - ensino dos direitos, deveres e garantias fundamentais; 
V- desenvolvimento de critérios de leitura crítica dos meios de comuni

cação social. 

. Art. 37. Será incentivada a colaboração de órgãos públicos, empresas,
entidades comunitárias, sindicais e de serviços par<1 a utilização de parte do 
tempo dos alunos como estágio ou visitas orientadas em atividades de caráter 
comunitário e social, sob a supervisão de escola, 

Art. 38. As instituições de ensino proporcionarão orientação para o traba
lho e informações relativas à escolha de profissão para os alunos do ensino 
fundamental e médio. 

Art. 39. Na oferta de educação básica para a população rural os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculia
ridades da vida rural e de cada região, especialmente: 

1- conteúdos curriculares e metodologias apropriados às reais necessi
dades e interesses dos alunos da zona rural; 

li - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

UI - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

CAPÍTULO VIJI 
Da Educação Infantil 

Art. 40. A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, objetiva 
especificamente: 

1- proporcionar condições para o desenvolvimento físico, psicológico e
intelectual da criança, em complementação à ação da família; 
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11 _ promover a ampliação de suas experiênci�s e conhecimentos, estim�
lando seu interesse pelo processo de transformaçao da natureza e pela conv1-
vênc1a em sociedade. . Art. 41. A educação infantil será oferecida em creches, para cnan�as_de zero a três anos, e em pré-esc0las, para as de quatro a seis: e const1tu1
direito da criança e dos seus paisJ e dever do Estado e da família, na forma
dos arts. 79, X)0/, 30, VI, 208, IV e 227 da Constituição Federal. _ . . . _ § } 9 As creches e pré-escolas, isolada ou integradamente, sao mst1tu1çoes
de educação infantil. _ . . , _ § 29 As instituições públicas de educaçao infantil, �le� d� sua funç�o
básica, assegurarão saúde e assistência, em complei:_nentaçao a �çao da famíh�.

§ 39 As instituições de educação infantil deverao atender cnanças necessi-
tadas de cuidados especiais, após avaliação competente. 

§ 49 Os educadores que atuarão nas creches e pré-escolas serao forma-
dos em cursos de nível médio ou superior. 

Art. 42. As empresas, excetuadas as microempresas e as qu� empre
guem menos de 30 (trinta) trabalhadores, deverão manter creches e pre-escolas,
diretamente ou através de convênios, para os filhos e dependentes dos seus
empregados. . . . 

Parágrafo único. O cumprimento desse dever independe do recolhimento
da contribuição social do salário-educação. 

Art. 43. (D currículo da educação infantil deve levar em conta, n� sua
concepção e administração, 0 grau de desenvolvime�to da criança, a diversidade
social e cultural das populações infantis e os conhecimentos que se pretendam
compensar e universalizar.

. , _ _ . , § } 9 o currículo da educação infantil tera onentaçao nacional, de carater
geral: estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, a se� complementa?ª· 
no âmbito de cada Estado ou Município, por normas do sistema de ensino
respectivo, cabendo a cada instituição de educação infantil a montagem de
sua proposta curricular.

_ . . _ . § 29 As propostas curriculares da educaçao infantil serao articuladas com
o ensino fundamental. . § 39 Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante ª:ompanha
mento do desenvolvimento da criança, sem julgamento de aprovaçao, mesmo
para o acesso ao ensino fundamental.

CAPÍTULO IX
Do Ensino Fundamental 

Art. 44. O ensino fundamental tem por objetivos especí!icos:
1 _ 0 domínio progressivo da leitura, da escrita e do calculo, enquanto

instrumentos para a compreensão e solução dos problemas humanos e o
acesso sistemático aos conhecimentos; _ . . 11- a compreensão das leis que regem a natureza e as relaçoes soc1a1s
na sociedade contemporânea;
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111- o desenvolvimento da capacidade de reflexão e criação, em busca
de uma participação consciente no meio social. 

Art. 45. O currículo do ensino fundamental obedecerá ao disposto no
Capítulo 79, acrescidas as seguintes diretrizes:

1- será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem;

li - na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna,
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades
da instituição;

Ili - os sistemas de ensino poderão autorizar, nas regiões predominan
temente agrícolas, a partir da quinta série, a inclusão no currículo de disciplinas
profissionalizantes, ligadas ao setor primário da economia. 

Art. 46. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, podendo
ser oferecido de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou
por seus responsáveis: 

a) em caráter confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno
ou seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos prepa
rados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas;

.b) em caráter interconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo
programa.

§ 1 9 Os sistemas de ensino se articularão com as entidades religiosas
Ji>ara efeito da oferta do ensino religioso e do credenciamerito dos professores
ou orientadores.

§ 29 Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será assegurada
atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento de justiça,
a solidariedade humana, o respeito à lei e o amor à liberdade.

CAPÍTULO X
Do Ensino Médio 

Art. 4 7. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem os seguintes
objetivos específicos:

I - o aprofundamento e a consolidação dos conhedmentos adquiridos
no ensino fundamental; 

li - a preparação do educando para continuar aprendendo, de mo.do a
ser capaz de se .:1daptar com flexibilidade, a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamentos posteriores;

III - o desenvolvimento da c.:1pacidade de pensamento autônomo e criativo;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos proces

sos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina;
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V - a preparação do aluno para o exercício de profissões técnicas, segundo 
disposições do sistema estadual de ensino. 

Art. 48. O currículo do ensino médio observará o disposto no Capítulo 
VII e as seguintes diretrizes: 

1- destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado
da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação; 
o acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;

11- ad0tará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a inicia
tiva do estudante; 

li - será incluída uma língua estrange'ira moderna, como disciplina obriga
tória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição; 

IV - serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias. 
Art. 49. O ensino médio poderá, mediante ampliação da sua duração 

e carga horária glpbal, incluir objetivos adicionais de educação profissional. 

§ 1 º Observadas as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, caberá
aos órgãos normativos dos sistemas de ensino regulamentar as alternativas 
de educação profissional, tendo em vista as peculiaridades regionais e as condi
ções disponíveis em cada instituição. 

§ 29 Independentemente da regulamentação de outras, ficam definidas
as modalidades Normal e Técnica, como áreas de educação profissional que 
poderão ser oferecidas pelas instituições de ensino médio em todo o País 
que, quando dedicada exclusivamente a uma dessas modalidades, usarão a 
denominação de Escola Normal e Escola Técnica. 

§ 39 A modalidade Normal se destina à preparação de professores para
a educação infantil e as quatro primeiras séries do ensino fundamental, deven
do o currículo incluir, além dos conteúdos do ensino básico, os conteúdos 
pedagógicos necessários à prática docente e ao domínio teórico-prático do 
processo educativo, os estudos humanísticos e as tecnologias educacionais. 

§ 49 A modalidade Técnica se destina a preparar pessoal técnico de
nível intermediário, habilitado para atuar em equipes dé pesquisa e desenvol
vimento de tecnologias, no processo produtivo e na prestação de serviços 
à população, devendo o currículo abranger, além da formação básica comum, 
conteúdos tecnológicos específicos, necessários às especializações técnicas 
oferecidas, que serão definidas pelos sistemas de ensino. 

§ 59 A duração mínima para as modalidades previstas nos §§ 3° e 4° 

será de 4 (quatro) anos, totalizando uma carga horária global de três mil e 
duzentas horas de trabalho escolar e mais um semestre letivo de estágio supervi
sionado. 

§ 69 Os cursos de ensino médio nas modalidades Normal e Técnica
poderão distribuir as disciplinas de conteúdo profissionalizante ao longo de 
todo o curso. 
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Art. 50. A educação profissional de nível médio poderá assumir a forma 
de educação continuada, podendo o concluinte do ensino médio recebê-la 
a qualquer tempo, assegurado à instituição o direito de exigir avaliação para 
admissão de candidato egresso de outras instituições, ou do que concluiu 
curso médio básico há mais de cinco anos. 

§ 1 º Ressalvada a avaliação prevista no caput deste artigo, não haverá
restrições para a transferência de aluno entre diferentes instituições de ensino 
médio, independentemente da oferta de modalidades de educação profissional 
em qualquer delas. 

§ 2� Será assegurada a obtenção de certificado de conclusão do ensino
médio ao aluno que conclua, com aproveitamento, os estudos correspondentes 
à educação básica, previstos no art. 48 da presente lei. 

§ 39 O Conselho Nacional de Educação, ouvido o Conselho Nacional
do Trabalho, estabelecerá formas de cooperação e regras de complemen
taridade entre as instituições de ensino médio regular, que ofereçam educação 
média profissional, e as instituições específicas de formação técnico-profissional 
previstas no Capítulo XI desta lei. 

§ 4° As instituições de ensino médio podem articular-se com instituições 
de ensino superior, inclusive para uso comum de equipamentos, laboratórios, 
instalações hospitalares, oficinas e outros recursos, bem como para i,rogramas 
de aperfeiçoamento de pessoal docente. 

Art. 51. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, 
quando registrados, terão validade nacional. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino disciplinarão o registro de diplo
mas e certificados expedidos por entidades de formação técnico-profissional 
não-integrantes do sistema regular de ensino. 

CAPÍTULOXl 
Da Formaçào Técnico-Profissional 

Art. 52. A formação técnico-profissional é acessível a todos e não substitui 
a educação regular. 

§ l 9 A formação técnico-profissional desenvolvida sob a forma de progra
mas estabelecidos para esse fim, será oferecida predominantemente fora do 
sistema de ensino regular, em instituições especializadas ou no próprio ambiente 
de trabalho e, quando necessário, nos estabelecimentos regulares de ensino. 

§ 29 As modalidades e processos de ensino-aprendizagem a serem utiliza
dos na formação técnico-profissional serão definidos pelo Conselho Nacional 
do Trabalho . 

S 39 O Conselho Nacional do Trabalho articular-se-á com o Conselho 
Nacional de Educação, para assegurar a equivalência e a complementaridade 
entre a formação técnko-profissional regulada neste capítulo, a educação profis
sional de nível médio ministrada no sistema de ensino regular e a educação 
básica nos níveis fundamental e médio. 
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§ 4° A formação técnico-profissional será planejada e desenvolvida para

atender às necessidades identificadas no mercado de trabalho, tendo em vista 
os interesses da produção, dos trabalhadores e da população. 

Art. 53. As instituições destinadas à formação técnico-profissional consti
tuem uma rede própria. 

§ 1 9 A formação técnico-profissional oferecida nas instituições de ensino
regular dependerá de autorização do órgão normativo do respectivo sistema 
de ensino, como atividade de extensão, sem prejuízo das atribuições básicas 
da instituição. 

§ 29 As instituições de formação técnico-profissional que integram a rede
definida no caput deste artigo podem oferecer, excepcionalmente, outras formas 
e modalidades educacionais, inclusive de ensino regular, básico ou profissional, 
de acordo com as normas do respectivo sistema de ensino. 

Art. 54. A rede de formação técnico-profissional compõe-se dos estabele
ciment0s que integram os serviços nacionais de formação profissional, vincula
dos ao sistema sindical, referido no art. 240 da Constituição Federal e demais 
instituições privadas ou públicas com objetivos semelhantes. 

§ 1 � As instituições públicas de formação técnico-profissional serão cria
das por lei de iniciativa do Poder Executivo competente e dotadas dos requisitos 
de autenomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira asseguradas 
às unidades escolares. 

§ 29 As instituições referidas neste artigo poderão funcionar também
no período noturno, de modo a facilitar o acesso e a freqüência de todos 
que demandem formação técnico-profissional. 

§ 39 As instituições de formação técnico-profissional serão localizadas
preferencialmente nas proximidades das unidades escolares de ensino funda
mental e médio. 

§ 49 Qualquer empresa, entidade da sociedade civil ou instituição pública
poderá manter unidade própria destinada à formação técnico-profissional, ob
servadas as condições estabelecidas nesta lei. 

Art. 55. A rede de formação técnico-profissional será financiada com 
recursos provenientes de: 

1- receitas orçamentárias da União, dos Estados e dos Municípios, destina
das, para esse fim, nos orçamentos dos ministérios e das secretarias respon
sáveis pelas á(eas do Trabalho e da Educação; 

11- receitas provenientes de contribuição social das empresas, nos termos
do art. 240 da Constituição Federal e da legislação específica; 

Ili - recursos efetivamente gastos pelas empresas em seus próprios progra
mas de formação técnico-profissional; 

IV - receitas provenientes de acordos, convênios, doações e outros recur
sos destinados à formação técnico-profissional. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos previstos neste artigo destina
dos à formação técnico-profissional não se considera despesa com manutenção 
e desenvolvimento do ensino, nos termos desta lei. 
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CAPÍTULO XII 
Da Educação Básica de Jovens e 

Adultos Trabalhadores 

Art. 56. A educação básica pública oferecerá alternativas adequadas às 
necessidades da população trabalhadora, jovem e adulta, e será regulada pelo 
respectivo sistema de ensino. 

Parágrafo único. As alternativas referidas neste artigo, incluirão, no mí
nimo: 

1- disponibilidade de aparelhagem e demais condições para recepção
de programas de teleducação no local de trabalho, em empresas e órgãos 
públicos com mais de 100 (cem) empregados; 

li - oferta regular de ensino noturno, entendido como tal o oferecido 
a partir das dezoito horas, nos mesmos padrões de qualidade do diurno, e 
em escola próxima dos locais de trabalho e residência; 

Ili - alternativas de acesso a qualquer série ou nível, independentemente 
de escolaridade anterior, sem restriçéies de idade máxima, mediante avaliação 
dos conhecimentos e experiências, admitida, quando necessária, a prescrição 
de programas de estudos complementares em paralelo; 

IV - conteúdos curriculares centrados na prática social e no trabalho e 
metodologia de ensino-aprendizagem adequada ao amadurecimento e expe
riência do aluno; 

V - organização escolar flexível, inclusive quanto à redução da duração 
da aula e do número de horas-aula, à matrícula por disciplina e a outras variações 
envolvendo os períodos letivos, a carga horária anual e o número de anos 
letivos dos cursos; 

VI - professores especializados; 
VII - programas sociais de alimentação, saúde, material escolar e trans

porte, independentemente do horário e da modalidade de ensino, financiados 
com recursos específicos; 

VIII - outras formas e modalidades de ensino, que atendam a demandas 
dessa clientela, nas diferentes regiões do País. 

Art. 5 7. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência 
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si, que incluirão: 

1- ações junto aos empregadores, mediando processos de negociações
com os trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das normas legais, e criando 
incentivos e estímulos, inclusive de natureza fiscal e creditícia, para as empresas 
que facilitem a educação básica dos seus empregados; 

11- ações diretas do Estado, na condição de empregador, por si e por
suas entidades vinculadas e empresas públicas. 

Parágrafo único. O valor de bolsas de estudo ou outros benefícios educa
cionais, concedidos pelos empregadores a seus empregados, não será conside-
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rado. para nenhum efeito. como utilidade e parcela saJarial, não integrando 
a remuneração do empregado para fins trabalhistas, previdenciários ou tribu
tários. 

CAPÍTULO XIII 
Da Educação Superior 

Art. 58. A educação superior realiza-se atraves do ensino, da pesquisa 
e da extensão. 

§ 1 º O ensino superior tem por objetivos:
1- aperfeiçoar a formação cultural do ser humano;
li - capacitá-lo para o exercício de uma profissão;
111- prepará-lo para o exercício da reflexão crítica e a participação na 

produção, sistematização e superação do saber. 
§ 29 A pesquisa tem por objetivo o avanço do conhecimento teórico

e prático, em seu caráter universaJ e autônomo, e deve contribuir para a solução 
dos problemas sociais, econômicos e políticos, nacionais e regionais. 

§ 3° A extensão, aberta à participação da população, visará difundir as
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição. 

Art. 59. O ensino superior abrange: 
1- cursos de graduação abertos à matrícula de candidatos que concluíram

o .ensino médio, ou tenham educação equivalente, nos termos desta lei;
li - programas de pós-graduação, compreendendo cursos de mestrado 

e doutorado e, ainda. os cursos de especialização e aperfeiçoamento, abertos 
à matrícuJa de candidato diplomado em curso de graduação. 

Parágrafo único. Poderão, ainda, ser oferecidos cursos de extensão, com 
objetivos, duração, clientela e demais características livremente definidos pela 
instituição promotora. 

Art. 60. No ensino superior de graduação, o ano letivo regular, indepen
dente do ano civil, corresponderá, no mínimo, a 200 (duzentos) dias de trabalho 
acadêmico, distribuídos em períodos a critério da instituição, podendo, ainda, 
ser oferecidos, nos intervalos dos períodos regulares, programas especiais. 

Art. 61. O ensino superior será ministrado em instituições de ensino 
superior públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especia
lização. 

Art. 62. A criação de instituições de ensino superior, bem como de seus 
cursos e habilitações, será efetivada em conformidade com a política de expan
são do ensino superior expressa no Plano Nacional de Educação. 

§ 1 º A criação de instituição pública de ensino superior será feita por
lei de iniciativa do Poder Executivo competente, sendo a mesma autorizada 
a funcionar após aprovação dos seus estatutos e o projeto de criação, implan
tação e desenvolvimento pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 

§ 2° A criação de instituição privada de ensino superior obedecerá às
formas em direito permitidas, observado o disposto no Capítulo V, mediante 
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decreto do Poder Executivo competente, sendo a mesma autorizada a funcio
nar, após aprovação, pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 
do seu estatuto e projeto de criação, implantação e desenvolvimento. 

§ 39 A criação de cursos e habilitações em instituições não-universitárias
de ensino superior, públicas ou privadas, será efetivada por decreto do Poder 
Executivo competente, sendo as mesmas autorizadas a funcionar após parecer 
favorável do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. 

§ 49 A criação de cursos e habilitações nas universidades será efetivada
nos termos dus seus estatutos e regimentos, no exercício da autonomia definida 
no art. 77 desta lei. 

§ 59 Na criação de instituições de ensino superior, de seus cursos e
habilitações, serão observados os seguintes critérios prévios, além de outros 
que venham a ser estabelecidos pelo órgão normativo competente: 

1 - estudo de caracterização da necessidade social de sua criação, relacio
nado com aspectos de ordem social, econômica, demográfica, de serviços, 
todos relativos à região geoeducacional correspondente; 

li - estudo de viabilidade, mediante verificação de recursos financeiros 
à disposição da entidade mantenedora; 

Ili - projeto pedagógico e de estrutura acadêmica e administrativa; 
IV - atendimento satisfatório das necessidades locais de ensino básico. 

Art. 63. Cabe ao Poder Público Federal credenciar como universidades 
as instituições que comproyem qualificação acadêmica e científica, nos termos 
desta lei. 

§ 1 9 O credenciamento de instituições de ensino superior como universi
dades será precedido de processo de avaliação institucional. 

§ 2º O processo de avaJiação para fins de criação e avaJiação externa 
sistemática de instituições de ensino superior, de periodicidade qüinqüenal será 
conduzido pelo Ministério responsável pela área através de Comissão de Espe
cialistas. 

§ 3° As diretrizes da avaliação referida neste artigo serão estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação, atendidos os parâmetros básicos fixados 
nesta lei e assegurado à instituição amplo direito de recurso, bem como prazos 
adequados para que eventuais insuficiências sejam sanadas. 

§ 49 O credenciamento de instituições como universidades dar-se-á por
decreto do Presidente da República, após parecer favorável do Conselho Nacio
nal de Educação, à vista do relatório de avaliação da Comissão prevista no 
§ 29 deste artigo.

§ 5° O termo de validade do credenciamento inicial ficará a critério do
Conselho, dependendo das condições existentes na instituição e a sua renovação 
far-se-á por decreto do Presidente da República, à vista de parecer favorável 
do Conselho. 

§ 69 Na hipótese de desempenho insuficiente de universidade pública
no processo de avaliação institucional referida no § 29, cabe à própria univer-
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sidade e ao Poder Executivo competente cumprir as recomendações e prazos 
constantes do relatório de avaliação, após o que haverá nova avaliação. 

§ 79 O relatório final do processo de avaliação incluirá o elenco de provi
dências para a superação das deficiências institucionais identificadas, com pra

zos para o seu cumprimento, devendo o referido relatório, para cumprir suas 
finalidades, ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e comunicado 
à universidade, que terá prazo de 90 (noventa) dias para recurso. 

§ & Na hipótese de continuado desempenho insuficiente da universidade
pública na segunda avaliação consecutiva, dois encaminhamentos podem ocor
rer: 

1 - se a insuficiência decorrer de causas internas e próprias da instituição 
avaliada, após o devido cumprimento, das providências pertinentes ao Poder 
Executivo competente, haverá a suspensão temporária das prerrogativas pre
vistas no art. 72, § 19, incisos Ili, IV, VI e VIII e § 29, incisos I e Ili, e a constituição 
de uma comissão de revitalização até que, mediante nova avaliação, que poderá 
ser solicitada a qualquer tempo, comprove desempenho satisfatório; 

li - se a insuficiência decorrer do não-cumprimento de providências por 
parte do Poder Executivo competente, o Relatório de Avaliação será enviado 

ao Poder Legislativo competente para as providências pertinentes em cumpri
mento ao inciso VII do art. 206 da Constituição Federal. 

§ 9" A Comissão de Revitalização, composta por representantes dos pro
fessores, alunos e funcionários da instituição de ensino superior avaliada, mem
bros da Comissão Autônoma de Avaliação e membros do Poder Executivo 
competente, homeada pelo Conselho Nacional de Educação, elaborará t: a�orn

panhará, em colaboração com os colegiados da instituição avaliada, um plano 
de revitalização dessa universidade definindo as providências cabíveis ao Poder 
Executivo mantenedor e às instâncias internas da instituição e seus prazos 
de execução. 

§ 1 O. Na hipótese de desempenho insuficiente de universidade privada,
compete à própria universidade e sua mantenedora cumprir as recomendações 
e prazos constantes no Relatório de Avaliação, após o que, haverá nova avaliação. 

§ 11. Na hipótese de continuado desempenho insuficiente de univer
sidade privada na segunda avaliação consecutiva, haverá suspensão temporária 
das prerrogativas previstas no art. 72, § 29, incisos m, IV, VI e VIII, até que, 
mediante nova avaliação, que poderá ser solicitada a qualquer tempo, comprove 
desempenho satisfatório. 

Art. 64. São requisitos mínimos para a constituição de universidade: 
1- institucionalização da pesquisa pura e aplicada;
li - pluralidade de áreas do conhecimento na oferta de ensino de gradua

ção e organização multi e interdisciplinar, admitida a ênfase em determinadas 
áreas do saber; 

111- produção científica comprovada;
IV - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica

de mestrado ou doutorado; 
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V - um terço do corpo docente em dedicação exclusiva, admitindo-se 
inicialmente, este quantitativo em tempo integral com a implantação progressiva 
de dedicação exclusiva, definida pela instituição através de um plano articulado 
com o disposto no inciso IX deste artigo; 

VI - infra-estrutura para ensino e pesquisa, com laboratórios, bibliotecas, 
equipamentos e instalações; 

VII -oferta de cursos de mestrado ou doutorado, com base nas atividades 
de pesquisa e produção científica e tecnológica; 

VIII - atividades de extensão, nos termos do art. 58, § 39 desta lei; 

IX - plano de capacitação para ampliar o número de docentes com titula
ção de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino dos Esta
dos poderão solicitar ao Conselho Nacional de Educação a elevação dos níveis 
mínimos de exigência, contidos neste artigo, para efeito do credenciamento 
de universidades em sua área de jurisdição. 

Art. 65. Constitui requisito mínimo para o funcionamento das instituições 
de ensino superior não-universitárias o disposto no art. 64, VI e VIU, desta 

lei. cabendo ao Conselho Nacional de Educação estabelecer o atendimento 
parcial ou total dos demais requisitos. 

Art. 66. A autorização para funcionamento de instituições não-univer
sitárias de ensino superior, ou de seus cursos isoladamente, pode ser suspensa 
ou cancelada, por recomendação do 6rgêo normativo do respectivo sistema 

de ensino. com base em avaliações qüinqüenais das condições de funciona-, 
menta e da qualidade do ensino ministrado. 

§ 19 A avaliação prevista neste artigo adotará procedimentos semelhantes
aos estabelecidos no art. 63 desta lei, em tudo o que lhe for aplicável, com 
as adaptações decorrentes das suas finalidades. 

§ 29 A primeira avaliação da instituição, ou do curso autorizado, será
concluída antes da diplomação da primeira turma de alunos. 

Art. 67. Na avaliação externa, além dos que constam nos arts. 63 e 66 
desta lei, serão observados os seguintes objetivos: 

1- identificação de deficiências a serem superadas, a fim de melhorar
a qualidade da educação superior no País; 

II - orientação dos investimentos e outras providências necessárias, no 
caso de ínstitujções públicas, por parte do Poder Público, e, no caso de institui
ções privadas, por parte dos proprietários ou entidades mantenedoras; 

Ili - orientação da clientela usuária e da sociedade em geral. 

§ 19 A avaliação será conduzida de forma aberta, cabendo aos órgãos
executivos competentes publicar os resultados da última avaliação a que forem 
submetidas as instituições sob sua jurisdição. 
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§ 2� Juntamente com os resultados referidos no parágrafo anterior, deve
rão ser explicitadas as condições materiais e financeiras da instituição e identifi
cadas as in·stâncias decisórias responsáveis pelas providências saneadoras. 

§ 39 A avaliação das instituições levará em conta suas funções sociais
e terá, necessariamente, instâncias externas ao sistema de ensino competente, 
a serem definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art 68. As instituições de ensino superior devem manter mecanismos 
de auto-avaliação de suas atividades, que garantam a participação de profes
sores, alunos e demais trabalhadores da educação. 

Art. 69. Em razão de infringência da legislação de ensino ou de preceitos 
estatutários, o órgão normativo competente pode determinar a instauração 
de inquérito administrativo em instituições de ensino superior. 

§ 19 Concluído o inquérito, o órgão que o determinou estabelecerá a
adoção de medidas saneadoras ou punitivas, podendo chegar à intervenção. 

§ 29 Declarada a intervenção, o Poder Executivo competente nomeará
dirigente pro tempore.

§ 39 Constatada a conveniência da cessação definitiva do funcionamento
da instituição, a medida se tomará efetiva por lei ou decreto, de acordo com 
a hierarquia do ato de sua autorização. 

Art. 70. As instituições de ensino superior adotarão, obrigatoriamente, 
além dos princípios de organização e administração previstos no Capítulo V 
desta lei, as seguintes diretrizes: 

1-os órgãos colegiados serão constituídos de forma a assegurar:
a) a participação de representantes dos professores, servidores e alunos,

bem como da comunidade externa, no órgão deliberativo estatutário e regimen
tal, de nível máximo da instituição; 

b) a participação de professores e alunos nos colegiados com competência
acad�mica; 

e) a participação da comunidade acadêmica, pelas formas definidas nos
seus estatutos e regimentos, nas demais instâncias de deliberação coletiva 
da instituição; 

li-a duração do mandato dos dirigentes de instituições de ensino superior
será definida em seus estatutos, não podendo exceder, no caso das instituições 
públicas, a três anos, se permitida a recondução, ou a quatro anos, quando 
vedada a recondução; 

UI - o dirigente máximo das instituições de ensino superior e, se for o 
caso, seu vice serão escolhidos na forma definida em seus estatutos, assegurada, 
no caso das instituições públicas, a participação de professores, servidores 
e alunos no processo de escolha, cabendo a nomeação, no caso dos dirigentes 
destas últimas, ao chefe do Poder Executivo competente; 

N - no caso das instituições públicas de ensino superior, a indicação 
de representantes para órgãos colegiados, previstos no inciso J deste artigo, 
obedecerá a processo eletivo direto; 

36 

V- a proposta orçamentária, planos de qplicaçâo de recursos e prestações
de contas das instituições de ensino superior públicas serão aprovados por 
órgãos de deliberação coletiva, nos diversos níveis hierárquicos da instituição; 

VI - a alteração de estatutos e regimentos das instituições de ensino supe
rior públicas observará processo que assegure a participação de professores, 
servidores e alunos. 

Parágrafo único. Os estatutos e regimentos das instituições de ensino 
superior definirão as regras para sua organização e administração, respeitadas 
élS disposições desta lei e o que estabelecer o respectivo sistema de ensino. 

Art. 71. As instituições públicas de ensino superior contituir-se-ão nas 
formas de direito mais adequadas às suas especificidad�s institucionais, assegu
radas as prerrogativas da autonomia, nos termos do art 72 desta lei. 

Art. 72. As instituições de ensino superior usufruirão de diferentes graus 
e elementos de autonomia, segundo se encontrem ou não constituídas como 
universidades. 

§ 1 9 A autonomia didático-científica expressa-se, entre outros, pelos se
guintes princípios: 

1- estabelecer seus objetivos filosóficos, pedagógicos, científicos, tecnoló
gicos, artísticos, culturais e desportivos, organizando o ensino, a pesquisa e 
a extensão, sem quaisquer restrições doutrinárias, ideológicas ou políticas; 

li - garantir aos pesquisadores e grupos de pesquisa a liberdade de elaborar 
projetos e definir os problemas que considerem relevantes, sujeitos apenas 
à avaliação dos seus pares da comunidade científica interna e externa; 

Ili - criar, organizar, alterar e extinguir cursos, habilitações e programas 
de ensino, pesquisa e extensão; 

N -definir os currículos de seus cursos, observadas as diretrizes gerais 
do Conselho Nacional de Educação; 

V - estabelecer a duração do calendário escolar e o regime de trabalho 
didático de seus diferentes cursos, observadas as exigências mínimas estabele
cidas nesta lei; 

VI - estabelecer critérios e normas de seleção, admissão e promoção de 
seus alunos e da matrícula dos transfeddos; 

VII - outorgar graus, diplomas, certificados e outros títuJos acadêmicos; 
VIU - fixar e alterar os limites quantitativos da oferta de vagas nos seus 

cursos; 
IX- zelar pela observância de princípios éticos nas pesquisas.

§ 2� A autonomia administrativa consiste em:
1- organizar-se internamente na forma mais conveniente às suas peculiari

dades, estabelecendo suas instâncias decisórias, unidades e subunidades, quan
do for o caso, sem quaisquer restrições que não as decorrentes desta lei; 

li - estabelecer a política geral de administração da instituição; 
Ili - elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos nesta lei; 
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IV - escolher seus dirigentes, respeitadas as disposições desta lei e as 
normas dos respectivos sistemas de ensino, quando houver; 

V - estabelecer seu quadro de pessoal, em articulação com o Ministério 
ou Secretaria a que esteja vinculada, e administrá-lo dentro dos limites orçamen
tários aprovados; 

VI - autorizar o afastamento do País do seu pessoal, para participar de 
atividades científicas e culturais; 

VII-admitir professores, pesquisadores ou especialistas estrangeiros, na
forma prevista nos seus estatutos ou regimentos; 

VIU -celebrar acordos, contratos, convênios e convenções; 
IX -manter regulamento próprio para licitações, compras, alienações e 

contratações de obras, locações e serviços, respeitados os prindpios gerais 
da legislação específica, no caso das instituições públicas. 

§ 3� A autonomia de gestão financeira e patrimonial, no caso das institui
ções públicas, compreende as competências para: 

1- propor e executar seu orçamento, com fluxo regular de recursos do
Poder Público, que lhe permita planejar e implementar suas atividades, indepen
dentemente de outras fontes de receita com fins específicos; 

U - receber os recursos que o Poder Público tem o dever de prover-lhe 
em montante suficiente, assegurada a dotação necessária ao pagamento do 
pessoal e dotações globais para outros custeias e despesas de capital que 
permitam livre aplicação e remanejamento entre diferentes rubricas de elemen
tos ou categorias de despesas, sem prejuízo de fiscalização posterior dos órgãos 
externos competentes; 

Ili - gerir livremente o seu patrimônio; 
IV - administrar as rendas patrimoniais e as decorrentes de suas atividades 

e serviços, delas dispondo na forma dos seus estatutos; 
V - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação finan

ceira resultante de convênios com entidades públicas e privadas; 
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação 

do Poder Público competente, para investimento de capital em obras, imóveis, 
instalações e equipamentos; 

VII - definir, em regulamento próprio, suas normas e procedimentos de 
proposição, discussão, execução e controle orçamentário. 

§ 49 A autonomia de gestão financeira e patrimonial, no caso das institui
ções privadas, compreende as competências para elaborar e executar o orça
mento devidamente aprovado pela instituição mantenedora. 

§ 59 Às instituições de ensino superior não-universitárias aplicam-se os
princípios de autonomia constantes deste artigo, incisos 1, li, V, VIJ e IX do
§ J 9, incisos 11, IV, V, VIII e IX do § 29 e incisos 1, 11, Ili, IV, V, VI e VII do §
39 além de outros que podem ser definidos pelo órgão normativo competente.

' Art. 73. Os diplomas concedidos pelas instituições de ensino superior,
reconhecidas pelo Poder Público, referentes aos cursos de graduação e progra-
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mas de pós-graduação, terão validade nacional como prova de formação rece
bida pelo seu titular. 

Parágrafo único. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por 
elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias, 
serão registrados em universidades indkadas pelo Conselho Nacional de Edu
cação. 

Art. 74. As instituições de ensino superior constituídas como universi
dades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, 
ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação espe
cífica. 

Art. 75. Os planos de ensino, pesquisa e extensão das instituições de
ensino superior, levarão em conta a necessidade de articulação desse nível 
de ensino com os anteriores, principalmente quanto aos critérios de seleção 
de alunos, aos objetivos e estrutura curricular e à formação e aperfeiçoamento 
de profissionais do magistério para aqueles níveis de ensino. 

Art. 76. As instituições de ensino superior oferecerão, no período noturno,
cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos pela institui
ção no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições pú
blicas. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação definirá as áreas 
impróprias ao ensino superior noturno. 

Art. 77. Aos docentes das instituições públicas de ensino superior serão
garantidos estatutos e planos de carreira próprios, que assegurem: 

1- identidade de estrutura de cargos e funções e isonomia de pisos sala
riais; 

li - ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos; 

111- regime de progressão funcional, baseado na avaliação do desempenho
acadêmico e titulação; 

IV - direito ao exercício de atribuições administrativas e de cargos eletivos 
na estrutura universitária, independentemente da posição funcional, ressalvadas 
as funções de conteúdo essencialmente acadêmico e científico que exijam 
competência específica; 

V - apoio a programas de capacitação de pessoal docente, através de 
uma política de pós-graduação, que garanta o progresso na carreira docente 
e a possibilidade permanente de aperfeiçoamento; 

VI - instituição do semestre sabático para a carreira docente, cuja conces
são será condicionada à avaliação do mérito e aprovação de plano de atividades
pelo respectivo colegiado acadêmico, sem prejuízo da licença especial, instituída 
em lei; 

VII - regime de trabalho preferencial em dedicação exclusiva, sendo asse
gurada a opção pelo regime de vinte ou quarenta horas, a juízo da instituição; 

VIII -férias anuais de quarenta e cinco dias; 
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IX_ afastamento de docente para exercício de atividades em órgãos públi
cos fora da instituição ou realização de pós-graduação, condicionado à aprova
ção prévia do respectivo colegiado acadêmico, sem ônus para a instituição, 
por prazo determinado e assegurada a substituição. . • . § l 9 As instituições de ensino superior poderão estabelec�r a ex1�enc1a 
de concurso público de provas e títulos para a investidura no mvel mais alto 
da carreira. 

§ 29 Na hipótese prevista no inciso IX, serão mantidos todos os direito�
do docente durante o período de afastamento, sendo ele dispensado �o �u�pr'.
mento de tarefas docentes, ainda que realize a pós-graduação na propna insti-
tuição. . . . - 1 · 

§ 39 Nas instituições privadas de ensino superior, as d1spos1çoes re ativas
ao pessoal docente constarão dos seus estatutos, regimentos e planos de car
reira. 

CAPÍTULO XJV 
Da Educação Especial 

Art. 78. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ l 9 ttaverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na esco
la regular, p,ara atender às peculiaridades da clientela de educação especi�. 

§ 29 O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou seMços
especializados, sempre que, em função das condições espe�íficas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 39 A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

§ 49 O educando em condições de integrar-se no ensino regular terá
assegurada matrícula no ensino público básico. . Art. 79. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessi-
dades especiais: . . _ 1- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e orgamzaçao espe-
cíficos, para atender às suas necessidades; _ . . n _ terminalidade específica para aqueles que nao possam atingir o nível 
exigido para conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar i:;ara os super-
dotados; . Ili - professores com especialização adequada em nível médi� ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular e 
capacitados para a integração desses educandos nas classes coi:nu�s; 

IV_ educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva _mtegraçao
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os qu� nao �evelem 
capacidade de inserção no trabalho e::ompetitivo, mediante articulaçao com 
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o Sistema de Formação Técnico-Profissional, e as áreas do trabalho e de assis
tência social, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior
nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. 

Art. 80. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
�ritérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especia
l�ad_as e �om a�uação exclusiva em educação especial, para fins de apoio
tecnico e f1r.ance1ro pelo Poder Público. 

P3:ág�afo único. . O Poder Público adotará, como alternativa preferencial,
a amphaçao do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
p�ópria re?e pública regular de ensino, independentemente do apoio às institui
çoes preV1stas neste artigo. 

CAPÍTULO XV
Da Educação para Comunidades Indígenas 

�- 81. O Sist�ma de Ensino da União, com a colaboração das agências 
feder�1s de fomento a �uJtura e de_assistência aos índios, desenvolverá progra
m�s integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe 
e intercultural aos povos indígenas. 

Parágrafo único. Os programas previstos neste artigo serão formulados 
co� audiência _das comynidades envolvidas, através das respectivas organi
zaçoes e de entidade representativa das comunidades indígenas. 

Art. 82. Os programas referidos no artigo anterior deverão ser incluídos 
nos Planos Nacionais de Educação, com recursos específicos das agências 
de c�ltura e de assistência ao índio, além das dotações ordinárias da educação, 
e terao os seguintes objetivos: 

1- fortalecer as práticas sócio-culturais, a língua materna de cada comu
nidade indígena e desenvolver metodologias específicas do processo de ensino 
aprendizagem da educação escolar nas comunidades indígenas, especialmente 
na aprendizagem de primeiras e segundas línguas; 

U - manter programas de formação de recursos humanos especializados, 
destinados à educação escolar nas comunidades indígenas, garantido, preferen
cialmente, ao índio, o acesso aos mesmos; 

Ili - desenvolver currículos, programas e processos de avaliação de apren
dizagem, bem como material didático e calendário escolar diferenciados e 
adequados às diversas comunidades indígenas; 

IV - publicar sistematicamente material didático em línguas maternas indí
genas e material bilíngüe, destinados à educação em cada comunidade indígena, 
visando à integração dos vários conteúdos curriculares; 

V - preparar o educando da comunidade indígena para o exercício da 
cidadania, tal como expresso no art. 29 desta lei; 
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VI - incluir os conteúdos científicos e culturais correspondentes ao grupo
respectivo, buscando a valorização e fortalecimento do conhecimento tradicional
vigente nas comunidades indígenas.

Art. 83. Os Sistemas de Ensino da União, dos Estados e dos Municípios 
articular-se-ão para assegurar que as escolas situadas em áreas indígenas ou 
em suas proximidades, vinculadas a qualquer dos sistemas, observem as carac
terísticas especiais da educação nas comunidades indígenas estabelecidas nos 
artigos anteriores, inclusive quanto à formação especializada dos seus profes
sores.

Parágrafo único. É obrigatória a isonomia salarial entre professores índios
e não-índios.

CAPÍTULO XVI
Da Educação a Distância 

Art. 84. Considera-se educação a distância a forma de ensino que se
baseia no estudo ativo, independente e possibilita ao estudante a escolha dos
horários, da duração e do local de estudo, combinando a veiculação de cursos
com material didático de auto-instrução e dispensando ou reduzindo a exigência
da presença. 

Art. 85. As normas para produção, controle e avaliação de programas
de educação a distância e a autorização para sua implantação caberão ao 
órgão normativo do Sistema de Ensino do Estado, observadas as diretrizes
do Conselho Nacional de Educação. 

§ 1 9 Na educação infantil e no ensino fundamental, a educação a distância
desempenhará apenas função complementar. 

§ 29 A educação a distância deve ser utilizada, preferencialmente, em
programas destinados a jovens e adultos engajados no trabalho produtivo ou
a pessoas na terceira idade, com características de educação continuada, para
aperfeiçoamento profissional ou enriquecimento cultural. 

§ 39 Para programas de educação profissional em nível médio, com titula
ção de validade nacional, a regulamentação e autorização caberão ao órgão 
normativo do respectivo sistema de ensino. 

§ 49 Quando se tratar de programa destinado ao ensino superior, que
conceda diploma de validade nacional, a iniciativa e a competência para promo
vê-lo ficarão restritas a instituições de ensino superior credenciadas como univer
sidades, mediante autorização específica do Conselho Nacional de Educação,
e desde que as mesmas possuam setor organizado de educação a distância 
que funcione em articulação com as estruturas acadêmicas responsáveis pelos
conteúdos curric;:ulares respectivos, no ensino regular, ou a instituição pública
de igual nível, criada por lei, especificamente com essa finalidade. 

§ 5? Não haverá discriminação ou restrições aos diplomas e certificados
expedidos pelos programas de educação a distância, ministrados em obser
vância ao disposto nesta lei. 
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_ § 69 Os conte��os curriculares dos programas de educação a distância
serao. os mesmos ministrados no ensino regular de cada nível e modalidade. 

§ 79 O planejamento e produção de material didático, bem como o acom
panhamento e verificação da aprendizagem dos alunos, deverão contar com
a participação de professores habilitados para o magistério no nível e modalidade
de ensino a que se dirige o programa. 

_ § 89 No caso de cursos com abrangência nacional ou regional, a autori
zaçao deve ser de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação. 

Art. 86. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado que
incluirá:

1- redução de tarifas postais e telegráficas; 
li - custos de transmissão reduzidos, em canais comerciais de radiodifusão

sonora e de sons e imagens; 
m - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas·
IV -:-- r:�erva de tempo mínimo, sem ônus para 0 Poder Público, �elos

concess1onanos de canais comerciais. 

CAPÍTULO XVII
Dos Profissionais da Educação 

SEÇÃO! 
Da Formação

Art. 87. A formação do profissional da educação, obedecida uma base 
comum nacional, far-se-á em cursos específicos, de modo a atender aos obje
tivos dos diferentes níveis e modalidades do ensino e às características de 
cada fase do desenvolvimento dos educandos. 

Art. 88. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade Normal. 

§ 1 9 A preparação pedagógica do professor para as disciplinas de habilita
ção profissional no nível médio deverá ser feita em curs.o de complementação 
de estudos, de nível superior, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas
pelo Conselho Nacional de Educação e as normas do respectivo sistema de
ensino.

§ 29 Os sistemas de ensino, em suas áreas de jurisdição, promoverão
a continuidade do aperfeiçoamento e atualização do professor, assegurando
em seus planos e orçamentos, recursos e condições materiais e institucionais
e vinculando essa atualização aos planos de carreira docente. 

§ 39 A política de incentivo ao aperfeiçoamento do professor incluirá 
formas regulares de especialização e atualização e recursos aos meios de educa
ção a distância, assegurando, em qualquer caso, atividades em sala de aula 
e avaliações periódicas.
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Art. 89. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-gra
duação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base 
comum nacional a que se refere o art. 87 desta lei. 

Art. 90. Na preparação para o magistério da educação básica, será exigi
do estágio, com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas, sob supervisão 
da instituição formadora, em escola do mesmo nível daquela onde irá atuar 
o formando, de acordo com as normas estabelecidas pelo sistema de ensino.

Art. 91. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á, 
preferencialmente, em nível de pós-graduação, em cursos e programas de 
mestrado, doutorado e pós-doutorado, na forma prevista nos estatutos e regi
mentos das instituições de ensino. 

Parágrafo único. A equivalência de títulos dependerá do que dispuserem 
os estatutos e regimento da instituição de ensino e do disposto em normas 
do Conselho Nacional de Educação. 

Art. 92. Os sistemas de ensino e as universidades poderão promover 
experiências alternativas, por prazo determinado, com diferentes modelos de 
estruturas e organização, curricular e administrativa, para formação de profis
sionais de educação, mediante aprovação e acompanhamento do respectivo 
projeto pelo órgão normativo do sistema de ensino. 

SEÇÃO!! 
Da Carreira 

Art. 93. Os Sistemas de Ensino da União, dos Estados e dos Municípios 
promoverão a valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes condi
ções dignas e remuneração adequada às suas responsabilidades profissionais 
e níveis de formação, e aos do magistério público, na forma dos arts. 39 
e 206, V da Constituição Federal, plano de carreira que assegure: 

1- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
U - piso salarial profissional;
III - regime jurídico único;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avalia

ção do desempenho; 
V - progressão salarial por tempo de serviço; 
VI - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 
VII -qualificação dos professores leigos, em cursos regulares; 
VIII - adicional para aula noturna ou redução de carga horária regular 

noturna, sem prejuízo salarial; 
IX- adicional de remuneração para os que trabalhem em regiões de difícil

acesso; 
X- férias anuais de quarenta e cinco dias;
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XI-regime de trabalho de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, ado
tando preferencialmente o de 40 ( quarenta) horas e incentivos para a dedicação 
exclusiva; 

XII - tempo destinado para atividade extraclasse definido pelo respectivo 
sistema de ensino. 

§ 1 � A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional
de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino. 

§ 29 Nas instituições de ensino privado, a carreira do profissional da
educação obedecerá às disposições da legislação vigente. 

§ 39 Nos estabelecimentos de ensino privado, será assegurado piso sala
rial profissional, definido por dissídio, convenção ou contrato coletivo de trabalho. 

CAPÍTULO XVIII 

Dos Estágios 

. Art. 9�: . As e�presas e entidades privadas, dos setores primário, secun
dário e terc,ano, os orgãos e agências públicas, as organizações civis e comuni
tárias e as instituições de ensino em geral podem aceitar, como estagiários, 
aluno� regularmente matriculados no ensino médio ou superior, e nas diversas
modalidades de formação técnico-profissional. 

§ l 9 O estágio ocorrerá em instituições que tenham condições de propor
cionar a experiência prática orientada, na linha de estudos e formação do 
estuda�te, e será planejado e acompanhado com a participação da instituição 
d� ensmo� de modo a constituir-se em um processo auxiliar de aprendizado
e mtegraçao. 

§ �9 • Os sist�mas de ensino estabelecerão as normas para realização
dos estágios nos diversos níveis, em sua jurisdição. 

Art. 95. O estágio realizado nas condições deste capítulo não estabelece 
vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segu
rado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação 
específica. 

Parágrafo único. A jornada diária e semanal de atividade no estágio deverá 
ser compatível com o horário escolar do estagiário e com o nécessário repouso 
semanal, podendo, nos períodos de férias escolares, ser -alterada, em comum 
acordo das partes. 

CAPÍTULO XIX 
Dos Recursos Financeiros 

Art. 96. A educação pública será financiada com recursos provenientes 
das seguintes fontes: 

J - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 

11- receita de transferências constitucionais e outras transferências;
Ili - receita decorrente de programas governamentais específicos;
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IV - receita da contribuição social do salário-educação; 
V - receita de loterias e de quaisquer concursos de prognósticos; 
VI - receita de incentivos fiscais; 
Vil - receita decorrente de royalties pagos a Estados e Municípios; 
VIII - doações e legados; 
IX- operações de crédito internas e externas;
X - outras receitas previstas em lei.
Art. 97. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. po

dendo ainda, nos termos do art 213 da Constituição Federal, ser concedidos 
às escolas comunitárias, -confessionais ou filantrópicas, definidas no art. 20 
desta lei. 

§ l 9 Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à conces
são de bolsas de estudo, no ensino fundamental e médio, a alunos comprova
damente carentes, de acordo com as normas espedficas adotadas pelo órgão 
normativo de cada sistema de ensino, desde que haja falta de vagas e cursos 
regulares de rede pública na loc-ali<1ade da residência do educando. 

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, fica o Poder Público Estadual
responsabilizado pela articulação com as demais esferas de governo envolvidas, 
para fins de investimento prioritário na expansão da rede pública na localidade. 

§ 39 As atividades de pesquisa e extensão das instituições de ensino
superior poderão também receber apoio financeiro do Poder Público. 

§ 49 Os sistemas de ensino definirão as normas para concessão dos
recursos de que trata este artigo a instituições de finalidade não-lucrativa que 
incluirão avaliação periódica de qualidade. 

Art. 98. Das receitas resultantes de impostos, compreendidas as prove
nient:es de transferências, a União aplicará nunca menos de dezoito e os Estados, 
Distrito Federal e Municípios nunca menos de vinte e cinco por cento, ou 
do que constar nas respectivas Constituições e Leis Orgânicas, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino público. 

§ 19 A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 
receita do governo que a transferir. 

§ 29 Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuí
dos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei orçamentária anual, 
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, 
com base em eventual excesso de arrecadação. 

§ 39 As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente
realizadas, que resultem no não-atendimento dos percentuais mínimos obriga
tórios, serão apuradas e corrigidas a cada bimestre do exercício financeiro, 
prdcedendo-se à sua compensação, no período imediatamente seguinte. 

§ 49 O repasse dos valores referidos neste artigo ocorrerá imediatamente
ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos: 

1- recursos arrecadados do 19 ao 109 dia de cada mês até o 209 dia;
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11- recursos arrecadados do 119 ao 209 dia de cada mês até o 309 dia·
Ili - recursos arrecadados do 21 9 dia ao final de cada mês até o '109

dia do mês subseqüente. 
§ 59 Picam sujeitos à correção monetária, com base na Taxa Referencial

Diária ou eventual substituto, os recursos não liberados nos prazos previstos 
no parágrafo anterior. 

Art. 99. Para efeito do disposto no artigo anterior, consideram-se como 
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas no 
âmbito dos sistemas de ensino, diretamente para a consecução dos objetivos 
básicos das instituições públicas de ensino, e as diretamente relacionadas com 
o ensino nas demais instituições previstas no art. 97 desta lei, a saber:

1- remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais trabalha
dores da educação, em atividade de manutenção e desenvolvimento do ensino;

li - aquisição e manutenção de equipamentos utilizados no ensino; 
W - co.nstrução e manutençao de instalações físicas diretamente vincu

ladas ao ensino; 

IV - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
V - estudos e pesquisas levadas a efeito em instituições integrantes dos 

sistemas de ensino; 
VI - atividades de apolo técnico-administrativo e normativo, necessários 

a regular funcionamento dos sistemas de ensino; 
Vil - amortização e custeio de operações de crédito destinadas à manu

tenção e desenvolvimento do ensino, nos termos aqui definidos; 
VIII - concessão de bolsas de estudo a alunos da rede pública ou na 

hipótese do art. 97, § 19 desta lei; 
IX- aquisição de material didático escolar e manutenção de programas

de transporte escolar; 
X - manutenção de pessoal inativo e de pensionistas. 
§ 19 Os bens móveis, imóveis, equipamentos e outros, adquiridos com

recursos considerados para os fins deste artigo, não poderão ser remanejados 
para outra função ou atividade distinta das de manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

§ 29 No caso em que, por razões de interesse público, se revele imperioso
o remanejamento referido no parágrafo anterior, caberá ao Poder Público promo
ver a devida compensação no período subseqüente, em valores reais.

Art. 100. Não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino, para efeito do cálculo dos percentuais mínimos obrigatórios referidos 
no art. 98 desta lei, as relacionadas com: 

1- assistência médico-hospitalar à comunidade, mesmo quando Jigadél
ao ensino, indusive nos hospitais universitários; 

II - subvenções a instituições privadas de caráter assistencial ou cultural; 
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UI - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, quando realizadas 
em instituições não integrantes dos sistemas de ensino; 

IV - preparação de quadros para a administração pública, civis, militares 
ou diplomáticas; 

V - 0bras de infra-estrutura urbana, ainda quando venham a beneficiar 
a rede escolar; 

VI- concessão de bolsas de estudo a alunos da rede particular, quando
não incluídos na hipótese do art. 213, § l 9, da Constituição Federal; 

VII -pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino. 

Art. l 01. O órgão central dos sistemas de planejamento, orçamento, 
administração financeira, contabilidade e auditoria, bem como os Tribunais 
de Contas e órgãos equivalentes, estabelecerão mecanismos para controlar 
e apurar os resultados que visem ao cumprimento das determinações do art. 
212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

§ } 9 As ações de manutenção e desenvolvimento do ensino serão identifi
cadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos orçamentos das diferentes 
esferas administrativas, devendo estes conter anexos discriminatórios dos proje
tos e atividades correspondentes e da receita constitucionalmente vinculada. 

§ 29 As despesas realizadas com a manutenção e desenvolvimento do
• ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim
como nos relatórios a que se refere o art. 165, § 39, da Constituição f-

º

ederal.
§ 39 A Mensagem Anual do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo

incluirá relatório sobre o que foi realizado no período.
Art. 102. Sem prejuízo de outras cominações legais, a prestação de assis

tência técnica e financeira da União aos Estados e Municípios, e dos Estados
aos Municípios, ficará condicionada à observância, pelos Estados e pelos Municí
pios, do disposto nesta lei, em atendimento ao art. 212 da Constituição Federal.

Art. 103. O não-cumprimento da aplicação mínima em educação, corri
gido, bimestralmente, acarretará intervenção da União nos Estados ou dos
Estados nos seus Municípios, nos termos dos arts. 34, VI, e 35, Ili, da Constituição
Federal.

Art. 104. O Poder Executivo, através do Ministério responsável pela edu
cação, deve divulgar de dois em dois meses, no Diário Oficial da União, as 
aplicações em educação, incluindo a relação nominal dos montantes destinados 
a instituições privadas de fins não-lucrativos e os destinados a bolsas de estudo. 

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, 
pelos meios próprios, divulgar,.as aplicações em educação. 

Art. 105. O Plano Nacional de Educação, eJaborado pelo Ministério res-
ponsável pela educação, em consonância com o Conselho Nacional de Educa
ção, terá duração qüinqüenal e será aprovado em lei. 
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Parágrafo único. O Plano Nacional de Educação visará à articulação das 
áreas das várias esferas de governo e compatibilizará objetivos, diretrizes e 
metas prioritárias, com os recursos financeiros disponíveis mobilizáveis, inte
grando-se com o Plano Plurianual do Governo Federal, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária anual. 

Art. 106. O ensino público fundamental terá como fonte adicional de 
financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma 
da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino 
fundamenlal de seus empregados e dependentes. 

Art. 107. A contribuição social do salário-educação, a ser recolhida no 
Município onde se dá o fato gerador, incidirá sobre a folha de salários e sobre 
a soma dos salários-base dos titulares, sócios e diretores das empresas e demais 
entidades públicas ou privadas, definidas na legislação previdenciária. 

Parágrafo único. A contribuição da empresa obedecerá aos mesmos pra
zos de recolhimento e estará sujeita às mesmas sanções relativas às contri
buições da Previdência Social, sem prejuízo de outras penalidades. 

Art. l 08. A contribuição social do salário-educação, destinada à universa
lização do ensino fundamental, será regulada por lei específica, que fixará os 
percentuais das cotas federal, estadual e municipal. 

Art. 109. É vedado ao Poder Público conceder isençãp ou suspensão 
temporária do recolhimento da contribuiçãQ do salário-educação, ressalvados 
os casos das seguintes instituições: 

1- instituições públicas de ensino;
Il - instituições privadas de ensino, de finalidade não-lucrativa, nos termos

desta lei; 
111- instituições de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Art. 11 O. O Poder Público assegurará às instituições de ensino por ele

criadas ou incorporadas, mantidas e administradas, os recursos para a realização 
dos seus objetivos institucionais. 

Parágrafo único. Em relação às instituições públicas de ensino superior, 
serão observadas as regras que definem a sua autonomia. 

Art. 111. Constitui responsabilidade das autoridades educacionais, nas 
diversas instâncias, o bom uso dos recursos públicos, respondendo as mesmas, 
criminalmente, por sua má aplicação, malversação ou desperdício. 

Parágrafo único. Os recursos públicos só poderão ser aplicados no mer
cado financeiro através de estabelecimentos bancários oficiais, revertendo-se 
os resultados das aplicações em benefício dos mesmos projetos ou atividades 
a que estavam alocados os recursos originais. 

Art. 112. Os programas suplementares de caráter assistencial e social, 
previstos no art. 208, inciso VI, da Constituição Federal, deverão ser descentra
lizados e regionalizados, tanto na sua gestão, quanto no concernente à produção 
e aquisição de materiais, gêneros e serviços. 
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Art. 113. As escolas da rede pública receberão, para despesas correntes 
e despesas de capital, percentual mínimo calculado sobre os gastos com pessoal, 
a ser determinado nas leis orçamentárias da respectiva esfera de governo. 

CAPÍTULO XX 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 114. Em cumprimeQto ao que dispõe o art 60 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias: 

l - os Poderes PúbJicos mobilizarão os setores organizados da sociedade,
em esforço conjunto, para a eliminação do analfabetismo e a universalização 
do ensino fundamental; 

11- as instituições públicas de ensino superior e médio que atuem na
formação de profissionais de educação participarão, de forma específica, desse 
esforço conjunto, mediante as seguintes contribuições, dentre outras: 

a) oferta intensiva de cursos de formação de alfabetizadores;
b) recidagem de professores que atuam no ensino fundamental, na alfabe

tização e na educação de jovens e adultos; 
e) elaboração de material didático adequado ao ensino fundamental, à

alfabetização e à educação de jovens e adultos;
d) realização de projetos de pesquisa e de extensão voltados para a solução

de problemas ligados à alfabetização e à universalização do ensino fundamental;
e) cessão de espaços para programas de alfabetização;
f) Jiberaçâo de tempo de professores, servidores e alunos, procedidas,

quando for o caso, as devidas compensações, para dedicação de determinados 
períodos de tempo, em cada semestre, a atividades diretas de alfabetização 
de jovens e adultos; 

m - as empresas e os Poderes Públicos articular-se-ão para o desenvol
vimento de programas de alfabetização de empregados adultos; 

IV - os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, nos próxi
mos dez anos, atribuirão, isoladamente, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
das aplicações estabelecidas no art 212 da Constituição Federal, às metas 
de erradicação do analfabetismo e de universalização do ensino fundamental; 

V - o ensino médio, na modalidade Normal, receberá investimentos para 
a sua expansão e melhoria qualitativa. 

Art. 115. O primeiro Plano Nacional de Educação, a ser elaborado na 
forma prevista no art. l 05 desta lei, deverá abranger período de cinco anos, 
a partir do ano seguinte ao da publicação da presente lei, e observará os 
seguintes objetivos prioritários: 

I - erradicação do analfabetismo; 
I1 - universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens 

e adultos trabalhadores; 
lll - universalização e extensão da obrigatoriedade ao ensino médio e à 

educação infantil públicos; 
IV-melhoria da qualidade do ensino na rede pública;
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V - estímulo à formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação 
e melhoria das condições de desenvolvimento do trabalho educacional; 

VI - estímulo à formação para o trabalho, assegurada a educação básica 
comum; 

VII - expansão e melhoria do ensino noturno em todos os niveis; 
VIII - ampliação do período diário de permanência do aluno na escola, 

na educação básica; 
IX - estímulo à formação de pesquisadores e especialistas em áreas essen

ciais; 
X- articulação entre os diferentes níveis de ensino.
Art. 116. Nos primeiros Planos Nacionais de Educação, serão obser

vadas, ainda, as seguintes diretrizes: 
1 - os dois primeiros Planos Nacionais de Educação, a vigorarem os 

próximos dez anos, serão elaborados tomando em consideração o disposto 
no art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 165, 
§ 79 da Constituição Federal;

II - nos dois primeiros Planos Nacionais de Educação, pelo menos 80% 
(oitenta por cento) dos recursos oriundos da quota federal da contribuição 
do salário-educação serão aplicados nas áreas de maior déficit de escolarização 
obrigatória, ouvido o Conselho Nacional de Educação; 

III - após a universalização do ensino fundamental de qualidade. na sua 
jurisdição, o sistema de ensino deslocará a prioridade de alocação de recursos 
e demais elementos de sua política educacional para alcançar a universalização 
do ensino e da educação infantil; 

IV - à medida em que se efetivar a extensão progressiva da obrigatoriedade 
ao ensino médio, os orçamentos públicos destinarão dotações específicas para 
o atendimento desse nível de ensino.

Art. 117. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua 
legislação educacional e de ensino às disposições desta lei, no prazo máximo 
de um ano, a partir da data de sua publicação. 

§ 19 O Conselho Nacional de Educação e os órgãos normativos dos 
sistemas de ensino emitirão as normas necessárias à implementação dos dispo
sitivos desta lei, dentro do prazo máximo de 180 ( cento e oitenta) dias, contados 
da sua publicação, salvo disposição expressa em contrário e os casos que 
dependerem de legislação estadual ou municipal. 

* 29 Inclui-se entre as normas de implementação da presente lei, previstas
no parágrafo anterior, a elaboração de um plano de transição, em que cada 
sistema de ensino definirá etapas, prazos, prioridades, condições e providências 
necessárias. 

§ 39 O plano de transição referido no parágrafo anterior observará as
seguintes diretrizes gerais: 

1- prazo máximo de um ano, a contar da edição do plano, para dar
início às medidas práticas nele contempladas, evitada, sempre, a desconti
nuidade do período letivo; 
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li - definição dos prazos considerados necessários para implementação 
das medidas programadas, que não poderão ultrapassar cinco anos, salvo 
disposição expressa, em contrário, nesta lei; 

lfl - vigência progressiva dos dispositivos legais que alterem direitos e 
obrigações de caráter es<::olar ou financeiro, de modo a que não interfiram 
no período letivo em curso; 

N - ênfase na formação, atualização e aperfeiçoamento dos profissionais 
da educação, sobretudo daqueles que atuam nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, e na melhoria das suas condições de remuneração e 
trabalho; 

V - atenção especial às condições para implantação da nova concepção 
do ensino médio, incluindo-se providências para: 

a) criação de um programa especial de atualização de professores do 
ensino médio, com duração de cinco anos e recursos especificamente alocados 
para esse fim; 

b) ampliação dos recursos aplicados na rede pública de ensino médio,
em valores reais, ao longo dos próximos dez anos, de modo a aumentar a 
participação desse nível de ensino nos gastos públicos com educação; 

e) definição de formas de relacionamento operacional entre as atuais esco
las técnicas, as demais escolas de n1vel médio e as instituições de ensino 
superior, independentemente da sua vinculação administrativa, para fms de 
colaboração, orientação e intercâmbio. 

Art. 118. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regi
mentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de 
ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 

Parágrafo único. Enquanto _não dispuserem de seus estatutos e regimen
tos adaptados, as instituições deverão observar normas gerais para esse fim 
expedidas pelos respectivos sistemas de ensino, respeitada a autonomia univer
sitária. 

Art. 1] 9. No prazo de 180 ( cento e oitenta) dias, o Congresso Nacional 
disporá, mediante leis específicas, ajustadas às diretrizes desta lei, sobre as 
seguintes matérias: 

1 - valores das cotas da contribuição social do salário-educação; 
li - incentivos e benefícios às empresas que facilitem e estimulem a educa

ção básica dos seus empregados. 
Parágrafo único. No prazo de 180 ( cento e oitenta) dias, o Poder Executivo, 

em cumprimento ao disposto no art. 86 desta lei: 
a) submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a reseiva

de horários nos canais comerciais de radiodifoisão sonora e de sons e imagens, 
para programas públicos de educação a distância e definindo os canais que 
ficarão reservados, em todas as faixas de onda, para concessão com finalidade 
exclusivamente educativa, bem como as condições de habilitação para concorrer 
a essa concessão; 
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b) regulamentará a redução das tarifas e outros custos para a educação
a distância. 

Art. 120. A partir da publica_ção desta lei, nenhuma instituição de ensino
criada ou incorporada.pelo Poder 'Público, poderá cobrar dos seus alunos qual
quer espécie de mensalidade, anuidade, taxa ou outra forma de contribuição 
ou pagamento, pela oferta de seus cursos regulares. 

Parágrafo único. As instituições criadas por lei estadual ou municipal, 
anteriormente à promulgação da Constituição Federal, que recebem recursos 
públicos em montante inferior a 50% (cinqüenta por e::ento) do seu orçamento, 
e se encontram excluídas do princípio da gratuidade, por força do art. 242 
da Constituição Federal, são equiparadas, para os efeitos desta lei, às instituiç0es 
comunitárias, a elas aplicando-se as disposições dos arts. 20 e 97 desta ·Jeí. 

Art. 121. As atuais instituições privadas de ensino, sem finalidade lucra
tiva, registradas como filantrópicas deverão ajustar-se às exigências desta lei, 
para receber os benefícios dela decorrente. 

Parágrafo único. Não se aplicam às instituições de ensino, para quaisquer 
efeitos decorrentes desta lei, as disposições da Lei n9 1.493, de 13 de dezembro 
de 1951. 

Art. 122. As instituições referidas no art. 61 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, sejam elas as previstas no art. 213 da Constituição 
Federal, sejam as fundações de ensino e pesquisa criadas por lei, que tenham 
recebido recursos públicos nos últimos três anos e preencham os mesmos 
requisitos, poderão continuar a recebê-lo,. 

Art. 123. Ficam extintos os mancfc3tos dos 12 (doze) conselheiros do 
atuaf Conselho Federal de Educação de mandatos mais recentes, para possi
bilitar a nomeação imediata dos 12 (doze) conselheiros previstos no art. 24, 
inciso ll. 

§ 19 Em caso de mesmo tempo de mandato, ficará extinto o mandato 
do conselheiro de idade menor. 

§ 29 Os conselheiros previstos no art. 24, inciso 1, serão nomeados na 
medida que forem.vagando os demais cargos de conselheiro do atual Conselho 
Federal de Educação. 

Art. 124. As transferências de alunos de uma instituição de ensino para 
outra serão reguladas pelo órgão normativo do sistema de ensino competente, 
pelas instituições de ensino, no caso de ensino superior, e pelo Conselho Nacio
nal de Educação, no caso de institu,ições estrangeiras ou de conflito de jurisdição 
entre sistemas de ensino distintos. 

Art. 125. Será concedida transferência, em qualquer época do ano, e 
independentemente da existência dê vaga: 

1 - para estabelecimentos vinculados a qualquer sistema de ensino, quan
do se tratar de servidor público feç:ieral, ou membro das Forças Armadas, 
inclusive seus dependentes, quando requerida em razão de comprovada remo
ção ou transferência, de ofício, que acarrete mudança de residência para o 
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Município onde se situe o estabelecimento em que se solicite a matrícula 

ou para localidade próxima deste, observadas as normas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação; 

li - para estabelecimentos vinculados ao sistema estadual, quando se tratar 

de servidor público estadual e seus dependentes, se requerida na condição 
prevista no inciso anterior, respeitadas as normas expedidas pelos órgãos norma

tivos dos sistemas estaduais de ensino; 
Ili - para estabelecimentos vinculados a qualquer sistema de ensino, quan

do se tratar de estudantes que ocupem funções de direção nas entidades 
nacionais representativas dos estudantes de nível médio e superior durante 

o exercício do mandato, respeitados os prazos e os requisitos exigidos por
cada instituição escolar e universitária.

Parágrafo único. Aos trabalhadores em atividade itinerante e a seus depen
dentes será assegurada matrícula inícial ou por transferência, nas escolas públi
cas locais de ensino fundamental e médio, independentemente de vaga. 

Art. 126. Serão estimuladas as experiências educacionais inovadoras, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, promovendo-se, quando for o caso, 
a sua incorporação ao sistema regular, mediante aprovação dos órgãos norma
tivos competentes. 

§ 19 As instituições escolares poderão submeter aos órgãos normativos

dos respectivos sistemas de ensino, para fins deste artigo, as inovações que 
hajam desenvolvido em sua prática escolar, com vistas à sua adoção, inicial

mente em caráter experimental, e, após cinco anos, em termos definitivos, 
em âmbito local, estadual ou, a critério do Conselho Nacional de Educação, 

em escala nacional. 
§ 29 Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais,

com currículos, métodos e períodos escolares próprios, dependendo seu funcio
namento de autorização dos órgãos normativos dos respectivos sistemas de 

ensino. 

Art. J 27. A administração dos sistemas de ensino e as pessoas jurídicas 

de direito privado poderão instituir, para algumas ou todas as institLtições de 
ensino fundamental por elas mantidas, um regimento comum que, assegurando 

a unidade básica estrutural e funcional da rede, preserve a necessária flexibilidade 
didática de cada escola. 

Art. 128. Enquanto não existirem professores, em número suficiente, 
com as habilitações exigidas nesta lei, para atender às necessidades de cada 

nível da educação básíca, admitir-se-á a preparação emergencial, sem prejuízo 
da qualidade do ensino, por meio de cursos intensivos e exames, nas formas 

adotadas pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, durante período 
limitado, estabelecido nos planos de transição, e com validade restrita ao Muni
cípio ou Estado responsável _pelo programa. 

Art. 129. As licenciaturas curtas de primeiro grau, oferecidas por institui

ções de ensino superior, devem ser convertidas em licenciaturas plenas, no 
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prazo máximo de dois anos, assegurados os direitos dos diplomados no sistema 

anterior. 
Parágrafo único. Os alunos atualmente matriculados nos cursos referidos 

neste artigo terão o prazo de cinco anos para sua conclusão, vedada a admissão 
de novos alunos. 

Art. 130. Os professores leigos constituirão quadro suplementar, em ex
tinção, cabendo ao órgão normativo do sistema de ensino, de acordo com 

diretrizes do Conselho Nacional de Educação, estabelecer as condições e prazos 
para habilitação e acesso ao plano de carreira respectivo. 

Parágrafo único. Os professores leigos em exercício nas instituições de 
educação infantil terão o prazo de 8 (oito) anos para obter a qualificação 
mínima, de nível médio, exigida nesta lei. 

Art. 131. Os cursos de estudos adicionais, oferecidos, dentro da moda
lidade Normal, até a data de publicação desta lei, pelas instituições de ensino 

médio, na forma do art. 30 da Lei n9 5.692, de 1971, com a redação dada 
pela Lei n9 7.044, de 1982, poderão ser mantidos pelo prazo de 5 (cinco) 

anos. 

Parágrafo único. Durante o rnesmo prazo do caput deste artigo, poderá 

a formação pedagógica de professores para as disciplinas de língua estrangeira 
ser feita em cursos de complementação de estudos, de nível superior, de acordo 

com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do respectivo sistema 
de ensino. 

Art. 132. Até que os respectivos órgãos normativos decidam sobre a 

autorização dos cursos médios técnicos na respectiva jurisdição, ficam autori
zados a continuar funcionando os cursos técnicos de 29 grau existentes na 
data da publicação desta lei. 

Art. 133. Fica assegurado ao aluno de qualquer nível o direito de concluir 
os estudos do nível em que se encontre na data da publicação desta lei, de 
acordo com as diretrizes curriculares vigentes à época do seu início. 

Parágrafo único. 0 dever das instituições de ensino de se adaptarem 

às novas diretrizes, nos prazos concedidos neste capítulo, será compatibilizado 
com o dispoto no caput deste artigo, em normas do resJiÍectivo sistema de 

ensino ou orientações gerais do Conselho Nacional de Educação. 
Art. 134. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 

deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se 
ao respectivo sistema de ensino, sem que isso implique perda do vínculo empre

gatício de origem dos seus empregados, nem perda dos recursos da assistência 
social ou da vinculação com o sistema de saúde. 

Parágrafo único. O pessoal atualmente em exercício nas creches e pré-es
colas terá sua situação trabalhista preservada, independentemente do disposto 
no art 41, § 49 desta lei. 

Art. 135. Enquanto não for atingida, no ensino fundamental, uma taxa 
de escolarização e permanência na escola, superior a cinqüenta por cento, 
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até a a� série, poderá ser fornecido, a critério do órgão normativo de cada 
sistema de ensino, aos alunos que completem a 4, série, um certificado de 
condusão das quatro primeira séries, com a denominação de "primeira etapa'' 
do ensino fundamental. 

Parágrafo único. Essa terminalidade precária, expressa na emissão do 
certificado referido neste artigo, bem como a caracterização de uma ''primeira 
etapa" no ensino fundamental, somente serão admitidos pelo prazo máximo 
de cinco anos, prorrogável por igual período, a critério do Conselho Nacional 
de Educação. 

Art. 136. A regulamentação prevista no art. 30 desta lei estabelecerá, 
aJém da concessão de um prazo adequado para a fixaçào correta do número 
de alunos por professor, a seguinte meta a ser alcançada: 

1- creches: 20 crianças/1 professoc
li - pré-escola e alfabetização: 30 crianças/] professor;
IU - ensino fundamental e médio: máximo de 45 alunos por professor.
Art. 137. As atuais escolas técnicas e agrotécnicas federais, bem como

os centros federais de educação tecnológica, gozarão do mesmo grau de autono
mia definido nesta lei para as instituições de ensino superior não-universitárias, 
independentei:nente da sua natureza jurídico-institucional atual. 

§ 1 � As instituições referidas neste artigo que se encontrem na condição
de órgãos da administração federal direta passam a ter, por força desta lei, 
personalidade jurídica própria, e integrar a administração federal indireta, na 
condição de autarquias em regime especial, com os atributos de autonomia 
aqui definidos. 

§ 29 O Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC. criado
pela Lei n9 6.344, de 1976, fica transformado em Centro Federal de Educação 
Tecnológica - CEFET - Bahia, com as finalidades, competências e demais 
características próprias dos centràs federais de educação tecnológica criados 
pela Lei n9 6.545, de 1978, e legislação posterior. 

§ 39 O Conselho Nacional de Educação definirá diretriz, no prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias, a respeito da conveniência de novas autorizações 
de funcionamento, de instituições verticalmente integradas, que ofereçam os 
níveis superior e médio de ensino, com caráter especializado, na área tecnoló
gica, a partir da experiência dos atuais centros federais de educação tecnológica. 

Art. 138. Enquanto não regulamentadas, pelos órgãos normativos com
petentes, as disposições dos arts. 23, IX e 56, parágrafo único, 111, desta lei, 
continuam em vigor as regras da Lei n9 5.692, de 1971, sobre exames supletivos, 
reduzidos os seus limites de idade, respectivamente, para quinze anos, no que 
se refere ao ensino fundamental, e dezessete anos para o ensino médio. 

Parágrafo único. Os cursos supletivos que se encontravam em funciona
mento regular na data de publicação desta lei poderão continuar funcionando 
pelo prazo de 3 (três) anos, sendo mantidos neste período, na forma deste 
artigo, na jurisdição dos respectivos sistemas de ensino, os exames supletivos 
correspondentes. 
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Art. 139 Enquanto não forem baixadas novas regras de equivalência 
entre as modalidades de formação tecnico-profissional e o ensino regular, nos 
termos previstos no art. 52, § 49 desta lei, permanecem em vigor as normas 
que atualmente regem a matéria. 

Art. 140. As instituições de ensino superior credenciadas como universi
dades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estu
dantes, levarão em conta os efeitos desses critéri.os sobre a orientação do 
ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

Parágrafo único. Enquanto não forem definidas novas formas de seleção, 
permanecem em vigor, para todas as instituições, as atuais normas sobre o 
concurso vestibular. 

Art. 141. Nos próximos cinco anos, o Conselho Nacional de Educação, 
avaliando a experiência de funcionamento das instituições de ensino superior, 
constituídas nas formas de Direito mais adequadas às suas especificidades 
institucionais, asseguradas as prerrogativas da autonomia, nos termos do art 
72 desta lei, deliberará quanto à continuidade ou extinção das fundações de 
apoio atualmente existentes junto às instituições federais de ensino superjor. 

Art. 142. O Conselho Nacional de Educação, em colaboração com o 
ministério responsável pela educação e outros órgãos do Poder Executivo, 
elaborará e aprovará normas gerais definidoras das características das institui
ções públicas, constituídas nas formas de Direito mais adequadas às suas 
especificidades institucionais, asseguradas as prerrogativas da autonomia, nos 
termos do art. 72 desta lei. 

§' 19 O disposto neste artigo será efetivado dentro do prazo máximo 
de noventa dias. 

§ 29 Enquanto não forem editadas as normas previstas neste artigo, as
instituições públicas de ensino superior continuarão a reger-se pela legislação 
atual, no que se refere à sua natureza jurídica. 

Art 143. Ficam, de imediato, credenciadas como universidades, nos ter
mos definidos no art. 63 desta lei, todas as instituições de ensino superior 
legalmente criadas como universidades até a data ela publicação deste diploma 
legal. 

§ 19 Caberá ao Conselho NacionaJ de Educação estabelecer calendário
para renovação do credenciamento das instituições incluídas neste artigo, obser
vadas as regras dos arts. 63 e 64 desta lei, escalonando as universidades para 
serem submetidas aos processos de avaliação. 

§ 29 Constatadas insuficiências na primeira avaliação, prevista no pará
grafo anterior, será concedido prazo para a sua correção, findo o qual haverá 
nova avaliação. 

Art. 144. As instituições de ensino superior não-universitárias atualmente 
existentes poderão requerer ao Conselho Nacional de Educação o seu credencia
mento como universidade, na forma dos arts. 23, 63 e 64 desta lei. 
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Parágrafo único. Fica m,antida a autonomia concedida em lei às institui

ções de ensino superior federais isoladas, até que o Conselho Nacional de 
Educação promova a avaliação necessária ao seu credenciamento como univer

sidades, ressalvados os casos das que deixem de requerê-lo. 
Art. 145. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

celendários próprios para a realização da primeira avaliação qüinqüenal das 
instituições de ensino superior, não-universitárias, sob sua jurisdição, para os 

fins previstos no art. 66 desta lei. 
Parágrafo único. O calendário previsto neste artigo não poderá ultrapassar 

o limite de dois anos, a partir da data da publicação desta lei, devendo, dentro
desse prazo, estar concluídos os pareceres do órgão normativo.

Art. 146. Enquanto não forem designadas as universidades responsáveis, 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 73 desta lei, permanecem 

inalteradas as normas em vigor. 
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação concluirá, no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as providências de sua competência, 
mencionadas neste artigo. 

Art. 147. A obrigação de oferta de cursos noturnos, em nível de gradua
ção, nas instituições públicas de ensino superior, prevista no art. 76 desta lei, 

será cumprida de acordo com planos de implantação coordenados pelo órgão 
normativo do respectivo sistema de ensino. 

Art .. 148. O ensino ministrado nas instituições militares será regulado 
em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas 

dos sistemas de ensino. 
Art. 149. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino regularão, na 

sua jurisdição, o uso dos livros didáticos, evitando a sua excessiva e constante 
substituição, de modo a impedir abusos e exploração comercial. 

Art 150. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior 
e o que se institui na presente lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional 

de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos siste
mas de ensino, preservada a autonomia universitária. 

Art.. 151. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 152. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis 

n� 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.540, de 28 de dezembro de 1968, 
5.692, de 11 de agosto de 1971, 6.660, de 21 de junho de 1979, 7.044, de 

18 de outubro de 1982, 7.348, de 24 de julho de 1985, o Decreto-Lei n9 

1.422, de 23 de outubro de 1975, assim como as leis e os decretos-leis que 

os modificaram. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1993. -Ângela Amin, Relatora.
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•ova Iguaçu, a 08 de maP90 de 1991

lesta data tnmamoa conhecimento 4a e
xistência de problenaaa envolyendo os 
posseiros do !móvel situado à Rua Mo
raes e castro, '37 Jardim D1mas Fa • 
Sr ELCIO DIREITAS RIBEIRO e MARIA DA 
HORA BARCELLOS - e, ainda com a parti 
cipagão da AMJ'Dt e SEAP. 
Isto posto, solicitamos o compareci -
mento desta Diretoria, especialmente 
do sr Pre$1dente e Vice•Presidm te PI 
ra reunião de esclarecimento no pró� 
mo dia 15.03.91, as 09a00h, junto a
Comissão de justiça e Paz. 
Nad.a mais havendo• 

Cordialmente, 



llmo Sr 
ALECI lLORIA;:lO DA SILVA 
Rua Jer1c5 1 09 
Jardim Dimas Filho 

I'' 
1 

Nova Iguaçu, em 21 de agosto de l 991. 

26115 Eelford Roxo - Nov� Iguaçu 

'C')ndo torne.do conhecimento <te proceô.imen
tos não convencionais de V. Sª diante da 
familiares e comunidade circunvizinha, � 
mo.mos a iniciativa de encaminhar-lhe es
�e .P g a 'l LL� �ara o próximo dia 28 
de agosto de 19910 as 09100h; onde pre -
tendemos analisé"lr em conjunto e consensu 

almente a situa�ão. 
-

Certos de seu compa.1·0cimento, i!'irmamo-ncs 

Cordial�nen te, 



-·

COMISSÃO DIOCESAl'.JA DE JUSTlÇA E PAZ 
'JCUPAÇÃO DO BAIRRO DIMAS FIIBO - BELFORD ROXO 

LEVANTAMENTO SÔCIO-ECONÕMICO REALIZADO ?-.i'O MES DE ABRIL DE 1991 

01) Nome do Pai:
02) Endereço:
03) Local de trabalho:
04) Estado Civil:
05) Profissão:
06) Salário Cr$:
07) Tem Carteira assinada: Sim ( ) Não ( ) 

08) Paga INPS: Sim ( ) Não ( ) 

09) Quanto gasta de passagem ao mês Cr$:
10) Nome da mãe:
11) Local de Trabalho:
12) Estado Civil :
13) Profissão:
14) Salário Cr$:

15) Tem Carteira assinada: Sim ( ) Não ( ) 

16) Paga INPS: Sim ( ) Não ( ) 

17) Quanto gasta de passagem Cr$:
18) Renda Fa�iliar Cr$:

--�_.;._�-------------------

19) Número de filhos: Menores Maiores 
------ ------- -------

20) Estão na Escola: Sim ( ) Não( ) 

21) Escola PÚblica: ( ) Escola Pa:--ticular: ( ) 

22) Há dependente: Sim ( ) Não ( ) Quantos: __________ _ 

23) Hã quanto tempo ocupou a área: __________________ _
24) Porquê ocupou a terra?
25) Tipo da moradia: Tijolo ( ) Estuq11e ( ) Sucata ( ) 

Telha ( ) Lage ( ) 

26) Infra- estrutura do bairro: Tem água: Sim ( ) Não ( ) 

Tem luz: Sim ( ) Não ( ) 

Tem escola:Sim( ) Não ( ) 

Saneamento:Sim( ) Não ( ) 

Posto Médico: Sim ( ) Não ( ) 

27) O que a comunidade deseja e espera das autoridades? __________ _

Nova Iguaçu, 11 de abril de 1991 
\ 



• 

TABULAÇÃO DAS FICHAS DE LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA OCUPAÇÃO DO BAIRRO DIMAS FILHO 

Rea I i zado em abri I de 1991 

Total de Familias: 208 

1 - Estado Civi 1: 

Nº 

casado 71 

solteiro 62 
sem resposta 64 
desquitado 07 
VIUVO 04 

208 

2 - Profiss�o do Pai: 

Nº 

Pintor 09 
Camelô 07 
Vigia 05 
Pedreiro 15 
Servente 11 

Motorista os 

Serviços Gerais os 

Ajudante Cam. 03 
Auxi I iar de Produç�o 03 
Comerciário 03 
Cobrador 03 
Bonneiro 03 
Biscateiro 03 
Diversos 58 
Pedreiro 04 
Sem resposta 71 

208 

3 - Salário do Pai: 

Nº 

Menos de 01 salário 04 
De 01 à 02 salários 103 
De 2,5 à 03 salários 14 
04 salários 01 
Sem resposta 86 

298 

% 

34 
30 
31 
03 
02 

100 

% 

04 
03 
02 
07 
09 
02 
03 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
28 
02 
34 

100 

% 

02 
50 
07 
0,5 

- 40,5
100 



4 - Paga I .N.P.S. ? 

Nº % 

Sim 95 45 
Não 53 26 
Sem resposta 60 29 

298 100 

5 - Tem Cartreira assinada? 

Sim 76 36 
Não 71 35 
Sem resposta 61 29 

_____ .....;__ 

208 100 

6 - Quanto gasta de passagem ao �s? 

Nº % 

De Cr$ 1.500,00 � Cr$ 5.000,00 45 22 
De Cr$ 5.500,00 � Cr$10.000,00 29 14 
Acima de Cr$10.000,00 14 06 
Não respondeu 120 58 

-------=----

7 - Estado Civi 1 da mãe: 

Nº 

Solteira 90 
Casada 75 
Separada 17 
Viuva 18 
Sem resposta 08 

208 

8 - Profissão da Mãe: 

Nº 

Do lar 85 
Dom�stica 71 

Serviços Gerais 07 
Vendedora arroulante 03 
Demais Profissão 21 
Sem resposta 21 

208 

% 

43 
36 
08 
09 
04 

100 

208 100 

% 

41 
34 
03 
02 
10 
10 

100 



-

9 - Sal�rio da mãe: 

Nº % 

Menos de 01 sal�rio 
De 01 à 02 sal�rios 
De 2,5 à 3,5 sal�rios 
Não tem sal�rio 
Sem resposta 

13 
79 
02 
18 
96 

208 

.10 - Tem carteira assinada? 

Sim 
Não 
Sem resposta 

Nº % 

25 
155 
28 

208 

12 
75 
13 

100 

11 - Paga I.N.P.S. ? 

Sim 
Não 
Sem resposta 

Nº % 

53 
136 
19 

208 

25 
65 
10 

100 

6 
38 
01 
09 
46 

100 

12 - Quanto gasta de passagem por mês? 

Nº % 

De Cr$1.000,00 à Cr$5.000,00 
De Cr$5.500,00 à Cr$10.000,00 
Acima de Cr$10.000,00 
Não gasta passagem 
Tem vale transporte 
Sem resposta 

13 - Renda Familiar: 

32 
26 
07 
21 
02 

120 
208 

Nº % 

Menos de 01 sal�rio 89 42 
De 1,5 a 02 sal�rios 61 29 
De 2,5 a 03 sal�rios 35 17 
Acima de 03 sal�rios 10 05 
Não tem nenhuma renda 06 03 
Sem resposta 07 04 

208 100 

15 
13 
03 
10 
01 
58 

100 



14 - Nº de filhos por famf I ia: 

Nº % 

De 01 a 03 filhos 125 60 Filhos menor.es: 451 
De 04 a 06 filhos 54 26 Filhos maiores: 180 
Acima de 06 filhos 16 08 Total de filhos: 631 
Nenhum f i I ho 09 04 
Sem resposta 04 02 

208 100 

15 - Os filhos estão na escola? 

Nº % 

Sim 149 92 
Não 50 24 

Sem resposta 09 os 

208 100 

16 - Escola: 

Nº % 

P�bl ica 132 63 
Particular 20 10 
Sem resposta 56 27 

208 100 

17 - H� dependentes? Quantos dependentes? 

Nº % Nº % 

�-
Sim 191 92 De 01 a 03 134 64 
Não 10 os De 04 a 06 44 21 

Sem resposta 07 03 De 07 a 09 13 07 

208 100 Nenhum 10 os 

Sem resposta 07 03 
208 100 

18 - H� quanto tempo ocupou a �rea? 

Nº % 

Menos de 01 ano 10 os 

01 ano 15 07 
02 anos 29 14 
03 anos 70 33 
04 anos 75 36 
05 anos os 03 
Mais de 06 anos 04 02 

208 100 



. . 

19 - Porquê ocupou a terra? 

Não pode pagar aluguel 
Não tinha aonde morar 
Por causa da enchente 
Por necessidade 
Morava de favor 

20 - Tipo de moradia: 

Nº 

Tijolo 204 
Madeira 02 
Sem resposta 02 

208 

133 

39 
15 

14 
07 

208 

% 

98 
01 
01 

100 

21 - Infra-Estrutura no bairro: 

Àgua: 

Sim - 208 

Luz: 

Sim - 208 

Escola: 

� Sim - 208 
,. 

Saneamento: 

Não - 208 

Posto �dico: 

Não - 208 

% 

64 
18 
08 
07 
03 

100 

Telha 
Lage 
Madeira 

Sem resposta 

Nº 

160 
41 
02 
04 

208 

22 - O que a Comunidade deseja e espera das autoridades? 

Justiça a favor de que necessita da terra para morar - 208 

% 

76 
21 
01 
02 

100 
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lllita�e� co111denam Ot\�p4Ulo

'' • • 1 '' greVIsmo v101ento 
RIO --, O ministro da Aero

nd.u ti ca, brigadeiro Octávio 
Moreira Lima, pecllu ontem às 
lideranças sindicais - durante 
as solenidades do 11• aniversá
rio da vitória dos aliados na II 
Guerra Mu.ncUal, TRAVESSAO. 
Que nâo criem um ambiente de 
"radicalismos e violências" 
para a resolução dos problem� 
sociais. Para o brigadeiro, esses 
movimentos têm caráter "mais 
polltico do Que reivinctlcatório" 
e prejudicam as classes menos 
favorecidas. 

redomocratlzação do Pala", dis
se. 

Mais uma vez, o ministro 
negou a posslbllldade de golpe 
mllttar e assegurou que Quem 
for eleito tomará. posse. "Será 
que nós ndo acreditamos em de
mocracia?", indagou o briga
deiI'o. 

Além do ministro da Aero
náutica, participaram da sole
nid11de o ministro de Exórcito, 
Leónidas Pires Gonçalves, o ml
ntst;ro interino da Marinha, Má
rio César Flores, o governador 
Mo1�eira. Franco, o vice-prefeito 
Roberto D'Áv1la, o superlnten
den t,e da Poli ela Federal no Rio, 
Fábio Calheiros. o cardeal-arce
bispo do Rio, d. Eugénio Salles e 
o se,cretário de Transportes Jo-

A mensagem das Forças Ar
madas. segundo o ministro, é de 
repúdio ao "grevJsmo violen
to", porQ ue perturba o processo 
democrát.ico. O brigadeiro acre
dita que a "sociedade brasileira 

. deve estar preocupada com os 
últimos acontecimentos". Em 
sua oplnlll.o, o Pais está vivendo 
o "período de adolescência da. 
democracia" e este é um proces
so conturbado. "Depois de 30
anos, é natural que as campa
nhas assumam um caráter de
retaliações pessoals. Mas esses

·fatos não vão impedir que se

sef:Barat. · ' 

atinja a. meta de todos, que é a

O ministro do Exército, em 
sua ordem do dia, classificou do 
"impatriótica as minorias Que 
enganam as classes operárias" e 
afir-mou que o direito de greve 
estll sendo usado para "Intimi
dar a sociedade e desarticular 
os :meios de producã.o, quase 
sempre contra a. vontade dos 
traloalbadores". 

'' Sairemos vitoriosos de qualquer embate''�� 
Esta é a Integra da ordem do dia 

dos mlnistos do Exército, MarlnJ1a e 
Aerooáut.lca: 

"Uma vez mala nos oncontra
mos neste local, eugrndo monumen
to de heróis. para comemorarmos o 
aoJvernárlo da vitória doa Aliados, 
frente ao totalitarismo que avassa
lava o mundo. 

!-1_1 ·!1 """A Arlina-se um marco 
fundamental na lllstórla. Atro.vea 
da pnrt.iclpação ·direta de no11saa 
Força.a Armndas, contrlbulmos efe
llvo.menLe para aQuele desfecho. 

• Hoje, reverenciamos at1ut:,ê5 .::u
Jaa vlc.l::.s foram tom:\ílas em defeso. e 
salvaguarda doa supremos lnteres
i:w11 da ?áula. Cc;;r. ;:::it� ��C""!'l" itA
monstramos ás gerações que oe su
cederam o quanto a Nação valoriza 
os filhos que, em momentos cru
clnls, atendem ao 11eu eh.amamento. 
Move-nos a cert,eza de que a repell
ç4o deste rltunl de reoonbecimento 
contribui para e. prd.tlca do civismo, 
sem a qual nenhuma nação encontra 
os eeu11 verdadeiros deetlnos. 

Complementarmente, estas co
memoro.coes jusLlflcam-se pela 
oportunidade de reflexionarmos so
bre os evonL011 rne.rcant.ee e deles de
duzir novos ent1lnamentoa ou revi
gorar aqueles quo Lêm paute.do aa 
D08Bll8 condu UIS. 

Neste 11ent.1do. cumpre registrar 
que a dectaào de en�ajar-ae na 11 
Guerra Mundial ndo equivaleu a 
uma rtimlncta à trnd1çllo de solução 
pacl!lca p1,ra as no::1s1111 desavoncae 
r.om out1·oe povos. AbsoluLament.e!
i::11u\va.mo11 diante tle agressões e a

1\nlca decisão, polltlc11mente acei
tável e soberano.mente Identificá
vel, seria a resposta pelas armas. 

Dc1Sta forrna, o cu! to ao paclf1s
mo, t1o arraigado aos nossos valo
res. não nos Impediu e ntio h11verô. de 
nos Impedir de estarmos sempre 
preparo.dos po.ro. o. even tualldade dos 
conflitos bélicos. 

Por outro lado, é n,eoessârlo tra
x.c::, Ô. alauÜ�� :0 ==��!f�!rlatfi) A ciP.llca
dl:za de uma decisão desta espécie. A 
opção por uma resposta armada aos 
agressores, loLegrnnd,o-se à coliga
��º dM A lia.dos. ensejou uma conse
qilente avaliação doe eacr1flctoe que 
ser1atn t:xiB JdGõ C:u ncse.s. gen�. 

Em nenhum momento. oa diri
gentes da Nacào i,:;c;onüc, c1111 t,;.Js fa
tos ou liuscaro.m minimizá-los. 

Ao escolherem a 1:ruerrn, como 
ultimo recur:10, estavnm a exigir de 
nossos Jovens a hlpot;eca do que os 
tinham de mate precioso - suas vi
das - em troca da dlguldade doe ho
mens e da Pátria. 

O monumento qu,, lhee dedica
mos e esta repet.lda c:omemoração 
falam. por ai. da eterna gratidão e 
respeito quo a Nação llnee deve. 

Assim n. experH!oc:la e o sangue 
de nossos Irmãos revitalizam em nós 
enslnamentOA tJUe haverão de perpe
tuar-se e serdo orientadores noa dl
ncels meandros das co,nJunluros que 
levanlo ao i,rogresoo doe homens e 
ao aperfelçonm,.mto da nossa 11ocle
dade. 

A concordância 1:om qualquer 
tipo de agressão que atlnJa a nossa 
autodeLermlno.ca.o e a.soberania em 

todo seu espectro é uma tralção"à 
memória desses combatentes. 

Aqueles que procuram pertubar 
nosso progresso a paz social. cumpre 
a reflexdo e o reconhecimento da'. 
grave decisão que estl\o a optar e a 
estimulai'. Mais ainda, cabe-Jb·esQ 
dever da consolentlzacdo do seus se
gu-1dore11 quanto as conseqüêncla:i 
que os esperam, pois a soclodade 
brasileira não i:1c submeterá pc.�sf; 
vamente a sua açiw üt:iei.,a ; ... 

Iludem-se aqueles que se Julgam
� · fortes bastante pni:a conduzir-nos�
. situação de fatos consumados. ·-

CO�IPATRIOTA:Sl ' 
I Impatr16tlcas são as miuotl.Íi 

que '!O!J'!l'1Alll A. classe operária., utJ: 
Jlzando o 1.agrado direito i:1octal - a 
&reve, para intimidar a socledade·e 
desart.lcular os meios de produção, 
quase 11empre contra a vontade dq� 
trabalhadores que desejam manter 
ae suas organizações em funclona
meoto. 

Cooíundero o 6ímplcs de6ejo coai o po
dtr e olo rerdaai qiul11uer ubedoria no l1• 
itr. 

Neste 8 de maio, exa1Laç4o do 
Dia da Vitória. as Forças Armadas 
do Brasil - Marinha. de Ouerrâ: 
Exército e Forca Aérea. reafirmam 
11eu compromisso com a ordem dJh 
moorát.ica e asseguram A Naçdo a 
certeza de que sairemos vltorlosoi 
de qualquer embate, eolJrcpujando

J Juntamente com todo o povo deet11 
Pala. Qualsqutir obstáculos que se 
lnt.erponllnm ô. reallzaçO.o tio nosso 
destino." �-

-. 
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:iarney admite .. wranço/�' 
em medidas provisórias 

. .

�sr.tl"o 
�0es .p-'IU to

Mas o presidente acha, 
indispensável o uso do 
. . .. ,.. 

recurso, previsto -· 
na nova Constituição f:, 

BRAS!LIA - O preaident� 
José Sarnoy reconhece que�a. 
cascata de medidas pr<'vlsórláâ 
baixadas pelo Poder Executiv'ô 
desde a promulgação da Consti� 
tuinte "tem um caráter antlpã� 
ttco aos olhos da populaçã.01), 
guarda um ranço autoritário 
dos anos da dl ta.dura". Sarney 
fez estas declarações anteott.� 
tem à noite, a bordo do Boein� 
presidencial, enquanto 1·etornà
va de Manaus, onde se reuniu 
durante três dias com os pres\
dentes dos sete outros países 
que integram o Pacto Amazônf.: 
co. J-' 

Embora o recurso à medida. 
provisória. desagrade ao presf
dente, ele se torna indtspensá.:. 
vel, a seu ver, diante de um Po
der Legislativo "esfacelado p�
las disputas em torno das elel• 
ções presidenciais e tranai to� 
riamente indisposto p ara't> 
exerclclo das prerrogativas 
eonquistada.a na nova Consti
tuição". Sarney la.meu tou a; 
proliferação dos partidos poli ti� 
coa que, na sua opinião, têm da. .. 
do provas' de "incapacidade". a.o 
atraírem pa.ra. oeus quadros mi
noria.a radicais, que, à direltâ. 
ou esquerda, só têm aumentaqp 
na ações "à margem da lei". 

Sarney demonstrou preocu� 
pação com n. transiçllo de poct_er. 
no Pais, classificando-a con:i� 
dramática.: "Além da mudança 
de comando no Poder Executi, 
vo, soma-se ainda a transição 4� 
um regime autoritário paro. um 
regime democrático". E é com.d
medo dessa segundo. passagem 
que o presidente associa os gru
pos que insistem na "mllitdncla 
violenta." da polit1ca. E ressal
tou que, durante seu governo, 
foram abertos espaços para a 
atuação de todas as correntes 
politicas e ideológicas. ''Mas 
ainda assim há. quem insista em 
se manter à margem da legali
dade", reclamou. 

Ontem, durante reunil'lo 
com os Uderes governistas no 
Senado e na Câmara, Sarney 
avaliou que as greves tendem'a 
diminuir em todo Pais devido 
ao prejuízo político que a CUT 
está causando ao candidato dQ 
PT, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Confor·me entende, passado o 
primeiro momento da euforia 
das greves, "as lideranças do P'r 
compreenderam que as parali
sações em alguns setores produ
ziram efeito negativo: a soei�- ,r
dado não apoiou". .J,.. 
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. D1izer basta às provocações 
O ministro Oscar Dias Corrêa, no pro- que enganam a cl:1.sse operária, utilizando patrióticas a que se referem os ministros 

grama de TV Cara ci Caro transr.1itido do- o sagrado direito social -a greve_ para militares estejam sendo guiadas por
mingo último. fez comentário que por soa intimidar a sociedade e desarticular os- aprendizes de feiticeiro. que preferem o 
gravidade merece ter destacado. Ao res- meios de produção. qu3,se sempre contra a arbítrio à democracia. porque esta consa-
ponder a uma pergunta da entrevistado- vontade dos trabalhi;,dores. que desejam gra o império àa lei. no qual não se sen-
:a. Marília. Gabriela.. ::.cerca do tp.1e se po- manter as suas organizações em funcio- tem eles á. vontade. De outro lado. instau-
ct·eria entender das reiteradas ,tàvertên- namento". No longo documento que é ob- rada a ordem material. lo�o desfraldam a 
çias do presidente da República quanto jeto deste comentário. os ministros do bandeira da luta pela liberdade. da qual se 
aos riscos que co:-n: a tr2.nsição democrã- Exército. da Marinha. e da. Aeronáutica proclamam defensores. misturando-se à 
tica. o ministro da Justiça. diSfle aprox.i- acusam as minorias malsinadas de con- grande maioria que resiste á opressão e 
madamente o se!?:llmte: o risco maior é o fundir o "simples desejo (dos que as mani- quer vê-la àerrotada. O c:>mbate à demo-
da convulsão soêiaL .Numa convv.lsão so- pulam) com o poder": e de não �evelarem cracia permite que os adeptos de qualquer 
dal, tudo é passive''.: "Um genenl de qua- "qualquer sabedoria nb fazer". Recomen- ideologia que leva à ditadura se confun-
tt-o estrelas-disse s. ex:: .. -poàe tomar o da a ordem do dia '·aqueles que procuram àam com quantos ansei�m pela paz e pela 
poder. mas também o sargento c;-;ie passar perturbar nosso progresso e paz social" ordem, no regime em que possam exerci-
pelo Pala.cio ão Plar:.alto poder ã fazê-lo. que se entreguem à reflexão "da grave de- tar os direitos inerentes à cidad3.;:1ia. En-
cpmo aliàs aconteceu em .alguns pa.ises c1são por que estão a optar•·. chamando tão. entregam-se õs arquitetos do caos a 
{_à.tino-americano�" (ci t;amos ele rnemó- atenção para "as conseqüénc1as que os es- todo tipo de provo<Zação, empenhados em 
r}a). peram. pois a sociedade brasileira não se forçar ações que conduzam à fechadura. A 

:r A· ·a d d , 1 t· submeterá passivamente à sua ação dele- manobra é conhecida. mas torna-se indi.;;-
_..., gravi a e as pa,avras < 0 an lgo téria". pensá,;el denunciá-la para quequem se es-

n'linistro do Supre me: Tribunal Federal E dever de patriotismo fazer refluir a teja prestando a servir-lhe. de boa fé, dei-
!à.lta aos olhos: o risco das cc nstantes · onda de desordem e evitar o confronto es- xe .de favorecê-la e passe a alinhar no con-
i:.rovocações. àas greves ilegais e contrâ- téril. fadado a prejudicar gravemente a tingente majoritário dos que buscam o 
rias às decisões da Jnstiça do Trabalho, Nação. Seria insensato abandonar a segu- ponto de equilibrio entre ordem e liberda-
das atentados terrcrista!l da esq·ierda e J.a rança da oràem juridica. trocando-a pela de. 
direita não é apena.3 a :nterrupç.io do pro- aventura do ar':ntrio. no qual às vezes é çesso democrático pelo golpe de Estado fácil er.trar. sem que se saiba quando e co-t;radicional. quand0 c:i.da lado -- con:o se mo se sairà. dele -e a que o. reço. Os fatos dizia. no Brasil nos. anos 50 - conta seus dos últimos 25 anos estão aí. para avalia-tanques e ganha aquele que 1 ,em n:ais ç.:i.o de quem se queira debruçar sob!'e eles blindados. afora se1• comandado por geoe- com isencã.o para extrair a licão valiosa r.al mais antigo. O ri=.co é O rompiménto que contém. A !ntervenção do 31 de marco da !::lierarquia milit,ar. o que significa. di-
temos nós. a presenca da conv-u.bão em to- seguiu-se a imnlantação de um regime de 
dos os setores sociais. exceção, do QU3.l o Pais ainda não emergiu 
._ � Por isso. reveste-s� de espec: d.l imror
t�ncia a ordem do dia baixada. J:eios n,i
nistros mili ta:es. :i o transcurso do Dia da 
V.itória. para comemorar. ontem. a rendi
ção das forç?.S naziiascL5taa ao; Aliados. 
na Europa. Condenaral'lê ::is titi:.lares das 
três Armas as .. impatrióticas min,:irias 

de todo. Pois ainda neste sombrio 1989 
ninguém de boa ié dirà. que o Brasil in
gressou na plenitu1e do Estado de Direito 
e cada. qual reconhecerá que há um esfor
ço ingente a empreender a fim de co'n
c1uir. penosamente. a. transição democrá-
tica. 

E �em possível que essas minorias im-

O interesse nacional jamais serâ re
presentado pelo general de quatro estre
las ou pelo sargento que. passando pelo 
palácio do governo na hora da confusão. 
resolva empalmar o poder e alcance éx.ito 
na empreitada. Neste ano. esse interesse 
mais alto consiste em chegar às eleições 
presidenciais e renovar o poder rr.ediante 
a. consulta a urnas lívres. cuJa. sentenca
há. êc ser inspiraàa nas mais nobres ccgi
tacões. Este é o momento de dize� basta 
às provocações. cujo objetivo subalterno 
é. em última instãncia. abalar a deter
m:nação das Armas e leva-la.;; a se torna
rem ineficazes no comba:e que teriam de 
travar para assegurar o res;:eito à lei. 

// 
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Na base do crime

� ;\t -'\.2.-'4 ':, 1) \-\ � ÁNUALMENTE são rou- a 50%, o que sigmfica au- Á TECNOLOGIA da infor
bados ou furtados no Bra- mento de violência nesse mática é a principal arma 
si� ap�oximadamente 200 tipo de crime . que a autondade tem con-
m1I ve1culos, �e _uma frota tra esse t ipo de crime . 
total de 20 m1lhoes. Meta- ESTIMAND0-SE um pre- Quando estiver em pleno de desses roybos e furtos 1·uízo QP R$10 mil por veí- funcionamento o Registroocorre em Sao Paulo; no 1 � b d /f d N · 1 d V ' 1 A Rio são 50 mil; no restan- cu o JOU a o urta ,o, <?S aciona e e1cu os u-
te do país outro tanto ladroes de aú tomove,s to mo tore s _(Re,nav�ml, ' · causa,n:i u�a perda qu� c,ei:tamen�e ficara ma!s t(i-
0 NÚMERO de veículos 

po�e atingir a R$ 500 1)11· f1c1I legalizar automove1s
roubados e furtados no lhoe � por ano no R,_o; roubaáos, porque o� De
Rio por ano equivale a to- Com 1ss(?, o seguro aqui e trans e Ciretrars jerao de 

da a frota de Belém. En- pr�porc,onalmente bem consultar o h1storico de

quanto aqui são recupera- mais çaro go que no resto cada um d�les antes de 
dos de 3()% a 35% dos au- do pais. N�o e por acaso conceder a licença de em
tom óve is e cam inhõe s gu e no Rio  Grande do placamento. 
surrupiados, em São Pau- Sul onde a incidência de 
lo esse índice é de 45%, e roubos e furtos de veicu- E PRECISO também mais
em Minas Gerais ou no los é de 0,3% da frota, rigor con tr a  "desman
Paraná osci la de 60% a vende-se relat ivamente ctles

11 

e ferros-velhos, a 
�0%. No ano passado, o mais apólices do que no maioria dos quais com
mgice de recuperaçãQ de R!o �e Janeiro (com inci- endereços perfeitamente
v�1culos_ no Rio foi amda denc1a de 2,5% a 3%). conhecidos. A autoridade
p1�r , nao pass ,an�o de foi complacente por mui-25 ¼. Embora o md1ce te- O ROUBO de automóvel to tempo: apenas há pounba aµmen,ado este ano, costuma ser tratado pela co tempo desapareceu a nao ha mot1v.o para com,- autoridade policial como "robauto" de Acari, feira 
moração� pm� a melhoria delito de menor importân- onde eram vendidas aber-é atr1bu1da a queda, de · t t d cerca de 40%, nos preços eia, o qu, pode ser UI!' ame n e p eça� usa _as

dos carros usados: P,as- grave �.qu1v.oco: c9m mui- �or preços mu�t� abaixo 
sou a ser melhor negócio fa frequen�1a ele e o pon- do mercado leg1t1mo. 
devolver os veículos às to de partida para outros
seguradoras do que ven- crimes . Exatamente por O MINIMO que o Rio de
dê:tos ãs oficinas que os isso, no seminário inter- Janeiro pode se propor
desmontam. nacional "Violência urba- como meta na repressão 

lIÁ três anos, os furtos
correspondiam a 80% dos
veículos desaP.arecidos, e 
os roubos, a 20%. Agora 
os roubos corresponãem 

na o desafio das grandes ao roubo e ao fur to de 
cidades"' promov,ao rela veículos é redu.,ir os ín
Associação Comercia do dices para ní, : seme
Rio de Janeiro, com apoio lhantes aos do resto do 
do GLOBO, o tema mere- país - onde eles já são 
ceu especial atenção. bastante altos. 
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A PRIMEIRA vista, é exage- Interesse pelo conforto dos 
rada a multa de R$ 120 para o passageiros. 
ônibus que P@rar fora do pon- , 
to e cometer outras lrregula- E POSSfVEL, assim, que o rldades. Mas quem é obrigado projeto do  prefeito César a viajar de 6nlbus no Rio sabe Mala, elevando as multas do que é llu•ão esperar que a 
maioria dos motoristas tenha teto de R$ 7 para os pesados 
bom comportamento esponta- R$ 120, dê um saudável susto 
numente - ou que as con- em quem não se cansa de as-
cessionárias exijam de seus sustar seus Indefesos passa-
funcionários respeito às leis e gelros. 
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transtornado. Até hoje tenho marcas do espancamen
to. Eu estava vendo a tela "Mulheres na rua" e tive 
essa visão - disse. 

Segundo o delegado Reginaldo Guilherme, como 
Jandr não tem antecedentes criminais e seu crime é 
afiançavel, deverá responder em liberdade. 

A obra de Miró que ele danHicou está avalíada em 
US$ 1 milhão. Perguntado por um policial se tinha no
ção da gravidade de seu ato, Jandr confessou que 
sim: 

- Eu já conhecia através de publicações essas
obras, mas só pude vê-las de perto depois que vim de 
Manaus para cá. Também já visitei o Masp, em São 
Paulo, onde vi telas de Van Gogh - afirmou. 

Natural do Pará, Jandr viveu 20 anos em Manaus. 
Mudou-se para o Rio no início do ano para estudar na 
Escola de Artes do Parque Lage, onde faz um curso de 

pintura abstrata. Suas telas já foram expostas no Cen
tro de Arte Hanerman Barcela, em Manaus. 

- Eu também trabalhava em loja em Manaus, mas
minha principal atividade era de artista plástico. Aqui 
no Rio, não consegui mais me manter com a arte e, 
com o tempo, a minha situação financeira foi pioran
do. Sou um artista abstracionista, mas não consigo 
espaço aqui nesta terra. Agora sei que vou aparecer 
nos jornais. Mas não era assim que eu tinha imagina
do - disse. 

Da delegacia, Jandr disse que seguiria para casa e 
que depois deveria sair por alguns dias para descan
sar. Ele deverá responder por crime de dano, caso a 
Fundação Mlró, dona da obra, formalize a queixa. 
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Polícia prende traficantes 
ijue atiraram_ em. torcedores 

Seis dos sete bandidos presos ontem no Complexo da Maré: eles confessaram ter atacado os torcedores 



A Polícia Militar prendeu
ontem, numa operação reali
zada nas favelas do Complex0
da Maré, sete traficantes do
Comando Vermelho e do Ter
ceiro Comando que confessa
ram ter participado do aten
tado contra os torcedores do
Santos, na noite de quarta
eira passada. Na ocasião, o
vendedor Ronaldo Mattos
Ferreira, de 32 anos, foi mor
o e quatro colegas seus fica
am feridos. A operação foi 
eita por policiais do 2� BPM 

(Benfica), juntamente com
agtmtes do se viço r ervado
da corporaçã Uln dos pres · o áfico na Vila do

,vui-... t ,em apenas 13 anos. 
Na · 1 , ram

presos Rubens Batista da Sil
va. o Rubinho, de 19 anos; e
Paulo Roberto da Silva, o Pa
tinho, de 20 (ambos do Ter
ceiro Comando). Na Vila do
João, foram detidos cinco me
nores, com idades entre 13 e
16 anos, todos ligados ao Co
mando Vermelho. Levados
para a 21! DP (Bonsucesso ), 
os presos das duas facções ri
vais passaram a trocar acu
sações� um tentando pôr no
grupo inimigo a culpa pela
morte do vendedor. 

No entanto, todos confessa
ram ter metralhado os carros
dos torcedores, um Vectra e
um Cherokee, por pensarem
que se tratava de um grupo
de policiais. No dia do aten
tado, os torcedores erraram 
caminho e entraram no Com 
plexo da Maré. O Vectra, on 
de Ronaldo se encontrava, na
Vila Pinheiro; e o Cherokee,
na Vila do João. 

Ontem mesmo as fotos dos
presos foram encaminhadas 
para a Secretaria de Seguran
ça de São Paulo, para que os 

,.-- O GL���-;-- .Z
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outros torcedores possa�conhecer os bandido/. O che-
àu trâfico na Vila do João, de apenas 13 anos, disse qu

�ºá havia matado muita gent r..?a guerra pelas bocas-de-fu �o da área: 
- Eu mato mesmo, nã 

tem problema, mas quem ma 
tau o cara que estava no Vec
tra foi o Rubinho, do Terceiro
Comando. Eles iam até jogar
o corpo dele na vala, mas nós
ão deixamos que isso acon-
ecesse - . o 

egun o a Polícia Militar.

o menor e Rubínho passaram
a ser perseguidos, juntamen
te com seus cúmplices, após
descrições dos agressores fei
tas pelas vítimas. O capitão 
Luís Carlos Gomes, do 22� 
BPM, um dos coordenadores 
da operação de ontem, infor
mou que as quadrilhas do
Complexo da Maré estão em
guerra há mais de dez me
ses. 

Na blitz, além das sete pri
sões efetuadas, a Polícia Mi
litar conseguiu apreender
um fuzil 12 milímetros um

revólver calibre 38, farta mu
nição, um carregador de pis
tola 7.65, 500 trouxinhas de
maconha e cerca de cinco
quilos de maconha· prensada. 

O capitão Luís Carlos Go
mes disse que a operação de
repressão ao tráfico nas fave
las Vila do João, Esperança,
Vila Pinheiro, Timbau, Vila
Esperança e áreas vizinhas
vai continuar por tempo in
determinado. A partir de ho
je, os policias vão investigar 
informações prestadas pelos
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Verão do medo na 
.Reg1íl9 .�Q_s.,_Lagos 

Um dos seis vigias contratados por condomínios patrulha a cavalo a região de Geribá, em Búzios 
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CARTER ANDERSON 

Um verão de dar calafrios. A 
proximidade da alta estação 
acendeu o sinal de alerta na Re
gião dos Lagos. Preocupados 
com a falta de condições de se
gurança para receber uma popu
lação flutuante calculada em um 
milhão de pessoas, policiais e 
moradores dos municípios mais 
visados pelos turistas - como 
Cabo Frio, Búzios e Araruama 
- não sabem o que poderá acon
tecer, numa época em que as
ocorrências policiais chegam a
quintuplicar. Os índices de cri
minalidade são inversamente
proporcionais ao número de po
liciais distribuídos pelas delega
cias. O diretor da 4!! Divisão Re
gional de Polícia Civil (DRPC),
João Custódio Rajào, admite que
o efetivo das onze delegacias que
lhes são subordinadas, incluin
do as da Região dos Lagos, cor
responde a um terço do que se-

na 1 ea para os serviços de 
plantão e de investigação. Ao ser 
perguntado sobre como será o 
verão, respira fundo: 

- O que vai acontecer? E im
previsível. A situação é pior do 
que caótica. Vai no dicionário e 
vê se encontra uma palavra 
pio1: 

A preocupação maior é com a 
atuação de criminosos, atraídos 
pela legião de turistas. Segundo 
dados da 4!! DRPC, foram regis
tradas em janeiro 451 ocorrên
cias, contra 360 registradas em 
maio, um mês de baixa tempo
rada. O número de roubos em ja
neiro (78) foi quase o dobro do
de maio (40). As estatísticas de 
furtos de veículos também im
pressionam: foram 40 em maio, 
contra 81 em janeiro. Em Cabo 
Frio - que em janeiro de 95 re
gistrou o maior número de ocor
rências (148) - o delegado-titu
lar, Celso Chatack, disse que 
chegam a ser registradas 50 
ocorrências num dia de alta 
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tempora 
A polícia contabiliza vitórias 

como a resolução de sete dos oi
to homicídios investigados neste 
ano pela DP de Araruama, s�
gundo o chefe do Setor de Inv�
tigações (SIG), Henrique Costâ. 
Na semana passada, o 2� BPM 
(Cabo Frio) estourou em Ara
ruama um arsenal clandestino 
com 35 armas, incluindo metra
lhadoras e fuzis. 

Operacões bem-sucedidas não 
escondem uma realidade preocu
pante: delegacias como a de Sa
quarema (124!! DP) chegam a ter 
apenas um policial em seus 
plantões. A de Araruama, por 
sua vez, tem apenas 25 dos 85 po
liciais previstos para uma dele
gacia de l!classe. Encarregado 
de patrulhar uma área de 1.800 
quilômetros quadrados, o 25� 
BPM tem 440 homens para dar 
segurança para 400 mil habitan
tes - segundo a estimativa feita 
pelo comandante da unidade, te
nente-coronel Ari Frazào. 
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No feriadão, estu ro, assassinato e assalto 

O feriado prolongado do dia 2 
de novembro começou e termi
nou com dois crimes que servi
ram de alerta aos moradores de 
Búzios, preocupados com o que 
poderá acontecer neste verão. 
Na quinta-feira, dia 2, Isabel de 
Souza Xavier, de 22 anos. foi as
sassinada com um tiro na boca, 
disparado por um homem que 
tentou estuprar uma adolescen
te de 16 anos. A adolescente con
versava com Isabel por volta das 
21h, numa rua perto da praia da 
Ferradura, uma das mais procu
radas pelos turistas. As duas fo. 
ram abordadas pelo homem. que 
inicialmente pediu dinheiro e l 
em seguida mandou a amiga de 
Isabel tirar a roupa: 

- Estava chovendo e a Isabel 
1jogou o guarda-chuva no ho

mem. Ele caiu e a menina fugiu. 
Quando Isabel tentou escapar, 
levou um tiro - contou uma 
amiga de Isabel, que pediu para 
não ser identificada. 

O crime levou os colegas de 
Isabel, estudante da Escola Ni-1 comedes Vieira, a organizar 
uma passeata de protesto. Até 
hoje o criminoso não foi identi
ficado, Há dois anos, Búzios já 
passara por uma onda de estu
pros que motivou outra cami- ' 
nhada de protesto, no centro da 
cidade. A pediatra Jandira Tere-
1 za Teixeira de Souza. que traba-
lha no posto de saúde munici
pal, chegou a escrever um artigo 
num jornal local afirmando que 
somente em 1993 atendeu 15 mu
lheres vítimas de estupro: 

- Elas não denunciavam à 
poUcia porque tinham vergo
nha, mas quando vinham aqui 
tratar da gravidez acabavam di
zendo o que aconteceu. As des
crições dos estupradores varia
vam: uma hora era um homem 
branco; outra. um homem ne
gro. Um suspeito chegpu a ser 
p�eso e tivemos um 94 ttanq üilo. 
So espero que agora isso não re
comece - disse a médica. 

No sábado, dia 4, um dos co
merciantes de Búzios também 
sentiu de perto a violência típi
ca dos grandes centros urbanos. 
Carlos Roberto de Alencar - do-, no da rede de padarias Mr:Vf>ào 

Carlos (com a família): 'O carro da polícia estava com pneus furados' 

, ,As mulheres não 
denunciavam os 
estupros porque 
tinham vergonha,, 
Jandira Tereza Teixeira de Souza 
Pediatra 

- teve um de seus estabeleci
mentos assaltados por trés ho
mens, armados de escopetas. 
Eliete, mulher de Carlos Rober
to, contou que os ladrões fugi
ram no Astra branco de Carlos e 
seguiram em direção à única 
saída de Búzios, passando obri
gatoriamente pelo Destacamento 
de  Polic iamento Ostensivo 
(DPO), em Manguinhos: 

- Ligamos para a delegacia. 
mas eles disseram que o carro 
estava com os pneus furados -
disse Carlos, que decidiu contra
tar vigilantes de uma empresa 
particular para proteger pelo 
menos dois dos seus trés esta
belecimentos, um dos quais fica
rá aberto 24 horas por dia du
rante o verão. 

O Astra de Carlos foi encon
trado em Macaé. o que levbu os 

, , Os assaltos 
sempre ocorreram 
em meses de férias 
ou em feriados , , 
André Granado Nogueira da Gama
Dono de farmácias 

policiais da delegacia de Búzios 
a suspeitar que os criminosos 
sào pessoas de fora, orientados 
por moradores de Búzios, que 
não cometem o crime para não 
serem reconhecidos. Assaltos co
mo o sofrido por Carlos Roberto 
tornaram-se rotina neste ano pa
ra o médico André Granado No
gueira da Gama, dono de quatro 
farmácias em Búzios. Três delas 
foram assaltadas em 95; uma das 
farmácias foi visitada duas ve
zes pelos assaltantes: 

- Os assaltos sempre ocorre
ram em meses de férias ou em 
finais de feriado. No início re
gistrava os casos na delegacia. 
mas depois desisti - disse An
dré. 
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Búzios quer barrar 
os indese · áveis 

Búzios preten-

(fj 
de apertar o funil 
para evitar a en-
' trada de visitan-
1tes indesejáveis 
!neste verão. Os MEDO 

mesmos líderes 
Ido movimento que culminou 
com a emancipacão do até então 
distrito de Cabo Frio assumiram 
outro compromisso: levantar os 
recursos necessários para am
pliar o destacamento da PM, lo
calizado estrategicamente em 
Manguinhos, passagem obriga
tória para Búzios. O projeto pre
vê um sistema de iluminação e a 
construção de uma cabine envi
draçada no meio da estrada. 

- Queremos que tudo esteja
pronto já neste verão. Assim, 
pretendemos controlar a entra-

'Y:ciº 7J f . 7\i. � � � 1-t da �idade, dando m; noe� 
condições de trabalho aos poli
ciais. Hoje, o destacamento não 
tem condições. Aquele lugar es
tá abandonado, às escuras - ex
plica Chico Sales, um dos res
ponsáveis pela execução do Pla
no Estratégico de Búzios. 

Chico foi semana passada ao 
Palácio Guanabara e, ao voltar a 
Búzios, mostrou-se otimista. Se
gundo e}e, o Governo estadual se 
encarregará do asfaltamento e 
da instalação dos postes. Para a 
construção da cabine e arrema
tes da obra serão necessários 
cerca de R$ 20 mil, dinheiro que 
Chico acredita ser possível le
vantar na comunidade. Desde a 
semana passada, estão sendo 
vendidos bônus de R$ 100. 

Com a melhoria do destaca-

v---?c:::::.::.Ã.-\. 
mento, os executores do Plano 
Estratégico esperam que o 2� 
BPM (Cabo Flio) aumente o efe
tivo, hoje restrito a 19 homens. 
Segundo Chico, a Polícia Militar 
já se comprometeu a ampliar es
se efetivo para 80 policiais, mas 
a informacào foi negada pelo co
mandante do batalhão, tenente
coronel A.ri Frazão: 

- Não é bem assim. Oitenta
homens seria o ideal, mas eu 
não tenho esse efetivo para dar. 
Algumas lideranças de Búzios 
disseram que entrariam em con
tato com o Palácio Guanabara e
tentariam conseguir mais ho
mens. Os carros fazem parte do 
mesmo problema. Hoje, há dois 
canos em Búzios. O estudo pre
vê a necessidade de cinco, mas 
eu não tenho como fornecê-los. 
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Chatak tem medo de ir ao médico: 'ele pode achar que tenho algum problema e recomendar que descanse' 

Delegado fica até três dias sem dormir 
buções não tem ninguém. Ele é o 
único delegado em Cabo Frio, 
encarregado do andamento de 
1.097 inquéritos: 

- Precisava miseravelmente
de mais dois delegados. Quando 
surge um flagrante à noite, eu 
varo a madrugada e de manhã 
tenho que trabalhar normal
mente. Mas sou humano, preciso 
descansar - desabafa. 

O delegado-titular da 12� DP 
(Cabo Frio), Celso Assad Chata
ck, vive uma rotina massacran
te. Ele chegou a ficar três dias 
acordado em novembro, no fim 
de semana em que respondeu 
pelo plantão de sua delegacia e 
das DPs de São Pedro da Aldeia 
e de Búzios. Depois, se viu obri
gado a desativar temporaria
mente os setores de Roubos e 
Furtos e de  Homicídios para 
manter um minimo de três po
liciais por plantão. Para inves
tigar, conta com apenas um po
licial no Setor de Investigações 
Gerais (SIG); para dividir atri-

Na terça-feira passada, ele no
vamente varou a madrugada. 
Dessa vez, despachou cerca de 
250 inquéritos e pediu à Justiça 
um prazo maior para investiga
cões. Alguns destes inquéritos 

!..------------------

foram instaurados há sete anos 
e até hoje estão inconclusos. 
Com todos estes problemas, Cha
tack nem consegue imaginar (ou 
não quer in1aginar) como será o 
verão, quando o número de ocor
rências chega a quintuplicar: 

- A média de registros passa
de dez para 50. Desse jeito, vou 
ter stress ou sofrer um enfarte. 
O cansaço é tanto que às vezes 
nem sinto fome, mesmo ficando 
um tempão sem comer. Sincera
mente, tenho até medo de ir ao 
médico, porque ele pode dizer 
que estou com algum problema 
e recomendar descanso. 
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Na delegacia de Araruama há hoje em dia 85 presos, mas só cabem 65. No início do ano, já foram 120 

Nas delegacias, celas ficam superlotadas 
Pior do que a falta de água, 

eterno problema dos moradores 
da Região dos Lagos, o verão 
traz para os presos das delega
cias da área uma preocupação 
ainda maior: a falta de espaço, o 

1
que ano passado obrigou parte 
deles a se revezar na hora de 
dormir. Até agora, o revezamen
to não foi necessário, mas os 
presos sabem que a invasão de 
turistas deverá atrair crimino
sos e superlotar as carceragens. 
A situação é pior na 118:!. DP 
(Araruama), que herdou um 
problema adicional: a situação 
precária de delegacias vizinhas. 

- Das três celas da delegacia
de Saquarema, só uma funciona. 
Hoje, temos 19 prM>os de lá. A 

delegacia de Rio Bonito também 
desativou sua carceragem, por 
falta de segurança. Vieram todos 
para cá e no verão o número de 
prisões até duplica - explicou o 
chefe do Setor de Investigações 
Gerais (SIG) da delegacia de 
Araruama, Henrique Costa. 

A delegacia de Araruama tem 
hoje 85 presos onde só cabem 65. 
Já foi pio1: No início do ano, che
gou a guardar 120 presos - uma 
época infernal, que presos mais 
antigos, como Marlei Costa, pre
ferem esquecer: 

- Em dezembro foi horrível.
Éramos 12 presos e um calor in
suportável. Também tinha falta 
de água e a gente só tinha duas 
lwras para se revezar no banho. 

E ainda por cima seis de nós. 
precisávamos ficar umas quatro 
horas em pé, para que os outros 
dormissem. Depois, era nossa 
vez - disse Marlei. 

Como a redução do número 
de prisões é algo improvável, os 
policiais só imaginam duas so 
luções: a transferência dos con 
denados para o sistema carcerá 
rio (o que não ocorre há doi 
meses) e um esforço da Defen
soria Pública para conseguir a 
progressão de regime dos que já 
cumpriram a maior parte de 
suas penas. 
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Até há alguns

�
anos, o aposenta-
do Z., de 81 anos, 
não teri� razõe:5 
para pedir anom-
mato ao dar uma MEDO

t 
entrevista. Mas, 
âepois de ter sido assaltado dentro de sua casa, no condomínio Ilha do Anjo, em Cabo Frio, passou a pensar de forma diferente. Acostumado à h·anqüilidade das cidades do interior, Z. adquiriu 

novos hábitos, como o de manter 
permanentemente ligado um sis
tema de alarme infra-vermelho. 
Como conselheiro do condomí
nio, foi um dos que aprovaram, 
há três anos, a contratação de 
seguranças armados que, 24 ho
ras por dia, protegem as 45 ca
sas de classe média alta. Os há
bitos aos poucos foram se tor
nando parecidos com aqueles 
dos moradores do Rio. de onde 
Z. saiu em busca de uma paz ca-

da vez mais distante: A/1 
- Jamais pensei que isso pu

desse acontecer aqui. Eu e mi
nha mulher fomos trancados 
num quarto por dois ladrões, 
que levaram uma televisão. De
pois, assaltaram outra casa no 
condomínio e decidimos refor
çar a segurança. 

Os hábitos não mudaram ape
nas no condomínio Ilha do Anjo. 
Aos poucos Cabo Frio vem tra
vando contato com problemas 

que antes só acompanhava· pélo 
jornais das grandes cidades. Há 
três anos, Henrique Lopes - um 
dos sócios da loja Fotolagos -
foi seqüestrado no Centro de Ca
bo Frio. Menos de 24 horas de
pois, policiais militares estoura
ram o cárcere em São Pedro da 
Aldeia e mataram três seqües
tradores, incluindo Antônio Car
los Portela, o Lagarto, conside
rado na época um dos principais 
criminosos no Rio. Depois do se-

� 

qüestro, Henrique se mudou pa
ra o condomínio Moringa, o 
mais luxuoso de Cabo Frio, que 
também tem segurança armada 
e ininterrupta. Hemique se re
cusa a andar com seguranças e 
tenta manter ao máximo o estilo 
de vida despreocupado que sem
pre levou, mas admite que nun
ca mais será o mesmo: 

- Também não ando armado
e ainda acho que Cabo Frio é 
um bom lugar para se morar. 

Sou do Rio e não pret�ndo volt�r 
para 1�. Aq�i na ba��a estaçao 
ainda e muito tr�qüp9, mas a 
sensação de como e facil ser le
vado por bandidos fica par� 
sempre. Al�s seqüest__rados ate 
deixam O pais. Eu nao tenho 
condições para isso e procuro 
apenas não estar �m certos lu
gares. Não vou mais para o fim 
da Praia do Forte, por ��emplo. 
Achava um lugar tranqüilo, mas 
agora acho perigoso. 
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Muro não detém ladrões 
Mesmo involuntariamente, 

Carlos Serva Emídio contribuiu 
para amenizar o problema dos 
sem-teto em Búzios. Durante os 
três anos gastos para erguer sua 
casa perto da praia de Geribá, 
Carlos precisou repor o material 
de construção, incluindo tubula
ções, portas, e janelas, levados 
por ladrões que visitaram a obra 
em três ocasiões. Eles não se in
timidaram com o muro de dois 
metros e meio que cerca a casa e 
deram a Carlos um prejuízo de 
R$ 2 mil, sem contar a dor-de
cabeça: 

-Alguém aqui em Búzios es
tá morando muito bem e deve 
agradecer a mim. Na primeira 
vez. eu não acreditei no que vi: 
tinha acabado de instalar uns 50 
metros de canos de cobre. Quan
do voltei no dia seguinte, eles ti
nham sido arrancados das pare
des, durante a madrugada -
conta Carlos, que há sete anos 
largou o seu emprego no Hotel 
Sheraton, no Rio, e hoje é geren
te da pousada Byblos. em Bú
zios. 

O furto dos canos foi apenas o 
começo. Nas outras duas oca
siões os ladrões levaram toda a 
tubulação de água e esgoto, duas 
portas, duas janelas, dobradiças 
e fechaduras. Cada furto foi pa
cientemente registrado na dele
gacia de Búzios. Quando final
mente conseguiu terminar a 
obra e se mudar, Carlos sofreu 
outro susto: enquanto sua mu
lher, sua filha e a faxineira es· 
tavam em casa, um homem pu
lou o muro e fugiu com o video
cassete instalado na sala. Hoje, 

Carlos tem dois cachorros de 
guarda (um pastor alemão e um 
rotweiller) e arame farpado so
bre o muro. Nada disso, porém, 
é suficiente para fazer Carlos 
voltar para o Rio, onde morava 
num quarta-e-sala: 

- Búzios está crescendo mui
to, mas ainda é muito melhor do 
que o Rio. Não há comparação 
-diz.

Em janeiro do ano passado, o
ápice da alta temporada, o nú
mero de furtos em residências 
em Búzios (15) só foi superado 
pelo de outros furtos (30), de 
acordo com as estatísticas da Po
lícia Civil. Segundo os policiais 
da 127!!DP (Búzios), a média su
biu para cerca de vinte furtos. 

Com o agravamento da situa
ção, os moradores de doze con
domínios de Geribá decidiram 
tomar suas próprias providên
cias: contrataram seis vigias 
que durante a noite e a madru
gada circulam montados a cava
lo. Munidos de rádios interco
municadores, os vigias fazem 
rondas e supervisionam o traba
lho de outros vigias distribuídos 
pelos condomínios: 

-Adotamos este sistema no
verão passado e não tivemos 
problemas nas cerca de 500 ca
sas dos condomínios. Este ano, 
há outros moradores interessa
dos. Estamos pensando em ado
tar a guarda montada durante o 
dia, na praia de Geribá, para ga
rantir a segurança dos banhis
tas - disse Miguel Guerreiro, 
administrador do Geribá Apart 
Hotel e responsável pela coorde
nação do serviço de segurança. 

Guto Costa 

O muro construído por Carlos Emidio para evitar assaltos à obra 
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Policiais que faziam escolta 
ão assassinados em estrada 

, Dois policiais militares 
que escoltavam dois cami
nhões-baús com medicamen
tos da Profarma, foram assas
sinados por volta de lh40m 
qe ontem no quilômetro 25 da 
ijodovia Rio-Belo Horizonte, 
na altura de Três Rios, por 
dez assaltantes. Um outro PM 
e. um soldãão-bombeiro que
t;unbém faziam parte da es
qol ta foram feridos grave
q:umte e estão internados no
Hospital Nossa Senhora da
Conceição. Os dois motoris
tas dos caminhões foram le
�dos como reféns mas foram
1$.J.ertados no meio da madru
gãda, em Petrópolis. Pela ma
nhã eles prestaram depoi
mento sobre o assassinato na
lO� DP (Três Rios).

O Governador Marcello 
Alencar soube do assalto pela 
manhã e, irritado, determi
nou que se fizesse uma apu
ração rigorosa do incidente. 
Os policiais e o bombeiro es
tavam num Fiat Uno CS da 
firma de segurança Big Bem, 

do Rio, contratada para escol
tar a carga. O carro, no en
fânto, foi atacado quando fal
tavam apenas três quilôme
tt:os para chegar ao posto da 
Polícia Rodoviária Federal, 
J;\a entrada da estrada de 
acesso a Três Rios. Os ban
didos desembarcaram de um 
Gol branco, um Santana Ver
de e um outro carro não iden
tificado, disparando com ar
mas pesadas contra o Uno 
que fora antes fechado. 

O sargento-PM Eliseu Braz 
Corrêa, de 34 anos, que diri
�a o Uno, morreu na hora, 
enquanto o soldado-PM Anto
nio Marcos Silva, de 31, ainda 
foi levado com vida para o 
hospital. 
, Os feridos são o soldado
PM Gilberto Pedro Chagas, 
de 30 anos, que foi baleado no 
peito, e o soldado-bombeiro 
Gervásio de Jesus Alvarenga, 
fie 28, que foi alvejado na bar
riga. Os motoristas dos cami
,ihões foram deixados amar
rados e amordaçados, na en
tfada de Petrópolis. 
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Traficantes presos com 30 quilos de cocaína 
A Policia Federal do Rio des

baratou uma quadrilha de trafi
cantes internacionais que atua
vam na conexão Colômbia-Rio
África do Sul. Quatro estrangei
ros foram presos: o africano na
turalizado inglês George Nwaze
ze, a inglesa Emma Stander e os 
africanos Babili Biko e lgnatio 
Phiri. Durante a operação, a po
lícia apreendeu 30 quilos de co
caína. O destino final da droga, 
segundo investigações da Inter
pol e da Delegacia de Repressão 
de Entorpecentes, seria a Euro
pa. 

A policia vinha investigando 
há três meses as atividades de 
George, de 56 anos, no Brasil. 
Ele era uma dos encarregados 
de adquirir a droga na Colôm
bia, distribuir parte no Rio de 
Janeiro e arregimentar •mulas" 
para embarcar o produto para a 

África do Sul. De lá, a cocaína
seguiria para a Alemanha. Geor
ge foi preso no último dia 13, no 
hotel Paissandu, no Flamengo, 
com quase 12 quilos de cocaína 
acondicionados em tabletes e 
ocultos no fundo falso de uma 
mala. Anteontem,dando prosse
guimento à operação, a polícia 
prendeu a inglesa Emma Stan
der, de 26 anos, no Aeroporto In
ternacional do Rio de Janeiro. 
Emma iria embarcar no vôo 742 
da TAG, com destino a Johan
nesburgo. Junto com a inglesa, 
os agentes federais apreenderam 
10,5 quilos de cocaína camufla
dos num carrinho de bebê e nu
ma prancha de exercícios. No 
mesmo vôo, a polícia prendeu 
Babili Biko, de 23 anos, natural 
da Botwana, com outros 3,6 qui
los da droga ocultos em uma 
bancada de madeira. Ignatio 

Phiri, preso no dia 7 de dezem
bro, com 4,6 quilos de cocaína 
no aeroporto, tambêm faz parte 
da quadrilha. 

Durante as operações no Ae
roporto Internacional, a polícia 
federal prendeu ainda a brasilei
ra Leila Rosa Ferreira Muniz, de 
40 anos, quando esta tentava em
barcar no vôo AZ 583 da Alitália 
com destino a Milão, com três 
quilos de cocaína escondidos em 
um fraldão. Leila é camelô e mo
ra em Copacabana. A polícia 
não acredita que ela tenha qual
quer ligação com a quadrilha de 
George. 

Somente este ano, a Polícia 
Federal do Rio apreendeu cerca 
de meia tonelada de cocaina. 
Mais de 200 quilos do produto fo
ram apreendidos pela fiscaliza. 
ção da Delegacia de Entorpecen
tes no Aeroporto Internacional. 
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Marcello admite 
que estado é 
ineficiente 

O governador Marcello Alen
car admitiu ontem que a inefi
ciência do estado é responsável 
pela existência de áreas de risco 
no Rio - como o Complexo da 
Maré, onde os traficantes perse
guiram a tiros torcedores paulis
tas na noite de quarta-feira. 

- O Rio e qualquer megaci
dade têm áreas de risco. Só que 
temos um agravante: o aparelho 
do estado está doente e inefi
ciente - disse o governador. 

Classificando a perseguição 
aos torcedores do Santos como 
uma desgraça, Marcello disse, 
no entanto, não acreditar que o 
episódio vá influir negativamen
te no movimento de turistas es
perado para este verão (80% do 
turistas brasileiros que vêm pa
ra o Rio �artem de São Paulo). 

- Turismo é dinheiro. É uma
atividade econômica como outra 
qualquer - afirmou. 

Marcello entregou ontem 
mais duas unidades do Desipe 
no Complexo de Frei Caneca. O 
presídio Nélson Hungria estava 
desativado há sete anos e foi re
formado para receber 160 mu-

lheres já condenadas, que estão 
nas delegacias. A penitenciária 
Pedrolino Werling de Oliveira 
foi concluida e poderá receber 
mais 120 detentos, que vão se 
juntar aos 120 Já alojados na uni
dade. 

Enquanto Marcello discursa
va, bem em frente ao Complexo 
Penitenciário, do outro lado da 
Rua Frei Caneca, um grupo de 
policiais do Esquadrão Anti
Bombas - chamado às pressas 
- "desativava" uma suposta
bomba que havia sido deixada
no banheiro de um bar. Os po
liciais demoraram 48 minutos
para chegar ao local - tempo
em que, inclusive, a rua ficou in
terditada ao tráfego - e desco
briram que era um alarme falso.
Alguém amarrara, com fios elé
tricos, cabos de vassoura corta
dos a um taxímetro velho.

- Eram apenas umas vassou
ras estranhas ao local. Não vão 
dizer amanhã que foi uma amea
ça de atentado - disse o gover
nador, rindo, aos jornalistas. 
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Pollclal carrega a falsa bomba encontrada num bar na Frei Caneca 

Cerqueira propõe imposto 
BELO HORIZONTE - O se

cretârio de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro, general Nil
ton Cerqueira, defendeu ontem 
a criação de um imposto de 20 
por cento sobre os combustíveis 
para reequipar a polícia. Ele 
apresentou a proposta de cria
çao de um Fundo Nacional de 
Segurança Pública ontem du
rante o primeiro encontro do 
Conselho de Segurança Pública 
da Região Sudeste, ao qual com
pareceram também os secretá
rios de Segurança de Minas, São 
Paulo e Espírito Santo, além de 
representantes das Polícias Fe
deral, Rodoviária e Militar dos 
quatro estados. 

Para Cerqueira, o Conselho 
deve propor ao Governo formas 
de obtenção de recursos orça
mentários para a segurança pú
blica, já que os recursos dispo
níveis nos orçamentos dos esta
dos são insuficientes. Segundo o 
secretário, para combater a cri
minalidade nos níveis em que 
ela se encontra na região, são 
necessários recursos extraordi-

nários: 
- A minha proposta é esta,

20 por cento sobre o preço da ga
solina e do álcool destinados ao 
Fundo Nacional de Segurança 
Pública. Seria um adicional so
bre o preço dos combustíveis. 
Não sou tributarista, sou realis
ta - afirmou Cerqueira, que le
vou a proposta para a análise do 
Conselho, acrescentando que os 
recursos do fundo seriam repas
sados aos estados de acordo com 
as necessidades de cada um. 

Cerqueira defendeu que a 
busca de recursos para treina
mento de pessoal e compra de 
equipamentos de tecnologia 
avançada seja a maior priorida
de do Conselho. O secretário de 
Segurança de Minas, Santos Mo
reira, defendeu a integração das 
polícias dos quatro estados no 
combate à violência. Segundo 
ele, com essa integração, poli
ciais do Rio poderiam agir em 
Minas, São Paulo e Espírito San
to - e vice-versa - sem a ne
cessidade de formalizar pedidos 
às secretarias de Segurança. 
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Inseguran a cer_cada 
de gradeê. 

O Banco Real no Condomínio M mdala. 'ha Barra da Tljuca: assalto, tiroteio e pânico entre os moradores 

IRANY TEREZA 

e LAURA ANTUNES 

Criados à imagem e se
melhança das cidades, os 
condomínios surgiram co
mo uma solução inovado
ra: oferecer aos seus mora
dores segurança e confor
to. A idéia, que parecia 
perfeita, não tem dado cer
to. Essas mínicidades aca
baram, ao longo dos anos, 
incorporando também as 
mazelas das cidades que as 
inspiraram. As grades e 
guaritas não são suficien
tes para deixarem os mo
radores a salvo da violên
cia urbana. Há quatro me
ses, o empresário José Ze
no foi seqüestrado dentro 

do Novo Leblon. Em Jaca
repa gu á, moradores do 
Condomínio Sol e Mar in
terditaram o trânsito, no 
último domingo, para pro
testar contra o assassinato 
de quatro moradoras, mor
tas após terem sido estu
pradas por um maníaco. 
Anteontem, assaltantes in
vadiram uma agência ban
cária dentro do Condomí
nio Mandala. Trocaram ti
ros com policiais, deixan
do os moradores em pâni
co. Ao lado do banco ftm
ciona uma creche. Essas 
ocorrências recentes lan
çam dúvidas sobre a pro
palada segurança dos con
domínios. 
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Dois sustos em quatro meses 
Com medo, mas de mãos ata

as. O assalto ocorrido anteon-
em no posto pagador do Banco 
eal, situado dentro do Condo

mínio Mandala, na Barra da Ti
· u ca, abalou pela ·segunda vez
em apenas quatro meses a cer
teza dos moradores do próprio

andala e do seu vizinho, o con
domínio Novo Leblon, de que vi-
viam em fortalezas indevassá
veis. Embora os dois condomí
nios sejam cercados por grades 
e guaritas, seus esquemas de se
gurança, na prática, são pouco 
eficientes: os vigilantes não po
dem impedir a entrada de veí
culos estranhos, pois as ruas in
ternas são consideradas vias pú
blicas. Tanto os assaltantes do 
Banco Real como os seqüestra
dores do empresário José Zeno 
- levado de dentro do Novo Le
blon há quatro meses - passa
ram pelas guaritas .

- As pessoas se mudaram pa
ra os condomínios com a falsa 
idéia de que passariam a viver 
cercadas de toda a segurança -
diz um funcionário da adminis
tração do Mandala, que preferiu 
não se identificar. - O seqües
tro do empresário e o assalto no

posto pagador destruíram essa 
certeza. 

Vizinhos, o Mandala e o Novo 
Leblon são ligados por uma rua 
interna. O controle de pessoas 

estranhas aos dois condomínios 
se torna ainda mais difícil pelo 
fato de abrigarem colégios, ban
cos, academias de ginástica, cre
ches e outros estabelecimentos 
abertos ao público em geral. 

De acordo com a segur�nça 
do Mandala, os quatro assaltan
tes do Real entraram no condo
mínio, em um Escort, através de 
uma das guaritas do Novo Le 
blon. Segundo eles, os vigilàntes 
do Novo Leblon chegaram a co
mentar, pela faixa de rádio

1 
que 

os ocupantes pareciam su�pei, 
tos, mas o veículo não foi s_egui
do. No seqüesh·o de José Zeno, 
libertado há oito dias, a quadri
lha chegou ao Novo Leblon en
trando por uma das guaritas do 
Mandala. 

O tiroteio que aconteceu an
teontem, durante o assalto ao 
posto pagador, abalou a tranqüi
lidade da moradora Darcy Paes, 
que há dez anos trocou uma ca
sa na Ilha do Governador por 
um apartamento no condomínio, 
depois de sofrer dois assaltos: 

- Tanto o seqüestro como o
assalto provaram que não esta
mos tão seguros dentro do con
domínio. Vim para cá com mi
nha familia para ficar livre do 
perigo de assaltos, mas· Vejo ago
ra que não estamos protegidos 
em nenhum lugar do 1Ho. -
acrescenta ela. 

Procura é cada vez menor 
A advogada Elza de Cássia Ri

cardo Coelho tem uma adminis
tradora de imóveis que atende a 
três condomínios em Jaearepa
guá, para moradores de baixa 
renda. Há um ano, ela não en
contrava dificuldades para alu
gar apartamentos. A oferta de 
segurança total era o principal 
atrativo que usava. Mas os regis
tros policiais mudaram a situa
ção: quatro estupros, seguidos 
de assassinatos, a moradoras do 
Condomínio Sol e Mar e a des
coberta de bocas-de-fumo que 
funcionavam em apartamentos 
do Condomínio Santa Maura. A 
procura baixou na mesma pro
porção em que a insegurança 
aumentou. 

- Antes eu tinha uma fila de
espeta, hoje estou tentando alu
gar três apartamentos, mas nin
guém quer morar aqui. 

Condomínio fechado, nos úl
timos anos, deixou de ser um 
termo usado apenas para habi
tações de classe média e passou 
a designar também os chamados 
conjuntos habitacionais, para 
pessoas de renda mais baixa. 
Preservadas as proporções, de lu
xo e tecnologia, as ofertas se as
semelham: segurança, serviços 
como comércio. banco, consultá-

rio médico e escolas, tranqüili
dade e lazer. Tudo para que pais 
se preocupem o menos possível 
com a segurança das crianças, 
que brincam livres na rua, e pa
ra que as donas de casa tenham 
toda a infra-estrutura de uma 
pequena cidade. 

No Sol e Mar, construído há 
11 anos, o quadro não era dife
rente. Mas agora, como nas fa
velas, impera a lei do silêncio. 
Os moradores vivem com medo. 
Além da grade que cerca todo o 
conjunto de 18 prédios - cada 
um com 104 apartamentos - os 
síndicos de cada edifício provi
denciaram o cercamento dos 
prédios, isolando-os uns dos ou
tros e, em alguns casos, interdi
tando a passagem de um bloco a 
outro. 

Elza, a advogada, tem sua 
própria justificativa para o pro
blema: 

- A rotatividade de funcioná
rios é muito grande. Os salários 
baixos atraem pessoas desprepa
radas para o serviço e os pró
prios moradores, ao não acieta
rem algumas regras básicas de 
segurança, como a identificação 
dos visitantes, têm sua parcela 
de responsabilidade nas falhas 
da segurança. 
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Numa ação ousada, quatro 
homens fortemente armados as
saltaram ontem de manhã o pos
to pagador do Banco Real que fi. 
ca dentro do condomínio Man
dala, na Barra da Tijuca. Na saí
da, os bandidos trocaram tiros 
com policiais militares que ti
nham sido chamados pelos segu
ranças do condomínio. Como o 
assalto ocorreu num horário de 
muito movimento, com crianças 
nas ruas, os moradores entra
ram em pânico. No tiroteio, um 
assaltante morreu. 

Segundo seguranças do Man
dala, os bandidos conseguiram 
entrar no condomínio por um 
acesso que o liga ao Novo Le
blon (de onde seqüestradores le
varam em julho o empresário 
José Zeno, libertado .;J;emana 
passada). Os assaltantes !'.iribla
ram a segurança utilizando um 
Escort preto, cuja placa não foi
anotada. 

Dois  bandidos render am 
clientes e funcionários do posto 
pagador do Banco ;8eal, enquan
to os outros dois ficaram na por
ta. Eles roubaram R$ 32 mil e 
mais um revólver, calibre 38 de 
um dos vigilantes. Uma patrulha 
da 7� CIPM foi chamada e ini
ciou uma perseguição aos ban
didos. 

- Daqui da janela vimos o ti
roteio e ficamos preocupados 
com as crianças que estavam na 
rua. Era hora de volta do colégio 
e o movimento era intenso -
disse um morador que não quis 

se identificar. 
O tiroteio causou correria. 

Na fuga, os bandidos chegaram 
a bater com o carro num poste. 
A advogada Glória Brito Pinhei
ro disse que pegou a filha, Clara, 
de 3 anos, pelos braços e temeu 
que alguém fosse atingido por 
uma bala perdida. 

- Viemospãra--o-c · · 
para evitar a violência e por isso 
pagamos caro. De uma hora pa
ra outra vimos que mesmo com 
muros altos estamos inseguros, 
como no resto da cidade. E um 
lástima - disse ela.----

L-*T1P.11"!1:'P.'rni'r<1aifioli't:a polícia ao 
carro dos bandidos foi até a lo
calidade Vila Sapê, na Estrada 
dos Bandeirantes, no Recreio, 
onde o assaltante Paulo César 

A.Filh'7, de 20 anos, foi ba
leado. Os policiais o conduziram 
até o Hospital Municipal Lou
renço Jorge, na Barra, mas o 
bandido acabou morrendo. Os 
três outros comparsas consegui
ram fugir com o dinheiro e a ar
ma. A Polícia Militar chegou a 
montar um cerco em toda a Bar
ra, para evitar a fuga do grupo, 
sem sucesso. 

- Temos que nos reunir para
saber o que será feito. Não é pos
sível que um CO!}domínio esteja 
tão vulnerável. E preciso discu
tir este acesso ao condomínio 
Novo Leblon - disse, revoltado, 
o contador Sérgio de Oliveira
Dias, morador do Mandala.



Caio Ferraz/ diretor da Casa da Paz 

'A to�a. ,é �PW-4 ,f�'
HUGO MARQUES 

BRASÍLIA - O sociólogo Caio Ferraz diz não ter muito o 
que comemorar pelo I Prêmio Nacional de Direitos Humanos. 
Ele vai deixar o Brasil, junto com a mulher, Cláudia, e a filha 
Maíra, de um ano e oito meses. Caio já entrou em contato com 
a Embaixada da Suécia para oficializar seu pedido de asilo 
político, e quer ajuda do Governo para deixar o país. 

O GLOBO - O que diz sua Rio de Janeiro está muito difícil. 
carta ao presidente? Está havendo uma incompreen-
CAIO FERRAZ - Eu cito dez si- são muito �ande com nosso tra-
tuações que estão acontecendo balho. O Rio tem uma estrutura 
em Vigário Geral, que tivemos policial muito complicada, uma 
de enfrentar, de violações prati- cultura de violência e tortura 
cadas pela polícia do Rio. Digo muito grande. 
ainda que preciso do apoio do 
Governo federal para deixar o O GLOBO - Que tipo de apoio 
País. você recebe do Governo esta

O GLOBO - Que tipo de vi� 
lação? 
CAIO - A polícia coloca os ga
rotos chamados funkeiros para 
rodar, contam até cem e man
dam eles descerem das passare
las. Soltam lá de cima, na mira 
de um revólver. Muitos meninos 
quebram os braços e outros apa
recem com as caras raladas. Tor
tura bem bolada esta, né? 

O GLOBO -A .tortura é uma 
prática rotineira da polícia? 
CAIO -A tortura foi legitimada 
no Brasil. Em qualquer delega
cia acontece tortura. É rotina. 

O GLOBO - Em sua opinião, 
como mudar isso? 
CAIO - É preciso que o Estado 
tenha uma postura democrática. 
O Estado não pode achar que vai 
resolver sozinho o problema dos 
direitos humanos. 
O GLOBO - Por que você não 
quer ficar mais no Brasil? 
CAIO - A conjuntura atual do 

dual? 
CAIO - Eu recebi críticas. O 
Marcello Alencar disse que eu 
era um irresponsável .  Está 
achando que sou conivente com 
o tráfico de drogas. Mas eu de
safio qualquer um a fazer uma
auditoria na Casa da Paz. Se en
contrarem um centavo que seja
ilegal eu tranco a Casa da Paz.
Agora, se não encontrarem, eu
vou querer a chave do ·Palácio
Guanabara!

O GLOBO -Quando você dei
xa o país? Para onde pretende 

'ir? 
CAIO - Estou em contato com a 
embaixada da Suécia e pretendo 
deixar o Brasil o mais breve pos, 
sível. 

O GLOBO - É verdade que 
você está sendo escoltado por 
policiais federais? 
CAIO - Estou sob custódia da 
Polícia Federal, mas não tem po
licial federal me acompanhando, 
não. 
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Pollclal federal mostr� parte dos 30 qullos de cocaína !lue estavam em poder de traficantes Internacionais 
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Ataque a tela de Joan Mirá foi uma tentativa ----

de chaíllar atenção para sua obra 

O 
homem que danificou o quadro "Mulheres 
na rua", de Joan Miró, queria chamar a aten
ção do mundo para sua obra. O artista plás
tico Jandr Reis, de 27 anos, assumiu ontem a 

autoria do ato de vandalismo, contando por que e co
mo deixou sua mão na tela. Jandr era artista em Ma
naus, mas desde que chegou ao Rio, há nove meses, 
nunca conseguiu mais do qlle o cargo de funcionário 
-ád.ministrativo das Lojas Americanas, no Centro. Há 

alguns dias, desesperado com a falta de chances, com 
a notícia de que estaria doente e com um assalto du
rante o qual foi espancado, ele teve a idéia, quando 
visitava pela enésima vez a exposição no Centro Cul
tural Banco do Brasil: 

- Eu estava vendo o quadro e me veio a visão da
terceira mão. 

A arma do crime foi um tubo de tinta acrílica preta, 
da marca Acrilex, comprado por R$ 1,65 na Casa Cruz. 
Jandr chegou ao CCBB às l9h30m da sexta-feira pas
saçla. Foi ao banheiro, pintou a mão direita e voltou 
para o salão. A dois metros de distância do local onde 
estava o quadro, havia dois seguranças. Com a mão 
na tela, ele ainda aguardou que alguém o prendesse. 
Ao perceber que ninguém notara nada de errado, vol
tou ao banheiro, lavou a mão e ficou até o horãrio de 
fechamento do espaço perto da tela. Em seu depoi
mento aos delegados Rafik Louzada e Reginaldo Gui
lherme, Jandr disse que se arrependeu do ato ainda 
no CCBB e procurou pelo administrador do prédio, 
pedindo para ser encaminhado aos organizadores da 
exposição. Segundo ele. o administrador contou que 
não havia mais ninguém na casa e pediu que voltasse 
na segunda-feira. 

- Eu disse ao administrador que tinha um fato pa
ra comunicar aos organizadores. Ele me deu um te
lefone para que entrasse em contato na segunda.feira 
com o diretor do CCBB, Cláudio Guimarães - con
tou. 

'Eu estava desesperado. Em meu 
estado normal, jamais faria isto' 

Ao ver publicada no GLOBO na segunda-feira a de
núncia sobre o ato de vandalismo, Jandr recuou. On
tem pela manhã, ele entrou em contato com o museu, 
para tentar marcar um encontro com Cláudio Guima
rães. Ele também comunicou o fato à gerência da em
presa. No início da tarde, uma equipe da 32! DP (Ja
carepaguá) foi até o emprego de Jandr e o conduziu à 

, delegacia. Quem recebeu a denúncia foi o diretor do 
Departamento de Polícia Metropolitana (Metropol). 
çlelegado Rafik Louzada, que deslocou uma equipe da 

�32! DP - onde o Metropol está provisoriamente ins
talado - para checar a informação e encaminhar o 
vândalo. 

Nervoso, tremendo muito, Jandr chegou à delega
cia por volta das 17h, abraçado a uma mochila onde 
guardava um outro tubo de tinta acrílica preta e um

álbum com fotos de suas pinturas e artigos do jornal 
"A Crítica", de Manaus, com elogios sobre sua obra. 

- Eu estava desesperado. Eu em meu estado nor
mal jamais faria isto. Quando sa,í de Manaus, eu tinha 

um sonho, apar�cer em entrevistas no GLOBO, no 
"New York Times". Mas eu rodei todos os espaços cul
turais do Rio e não consegui sequer mostrar o meu 
trabalho - contou Jandr. 

Morando com um amigo em Santa Teresa, o artista 
contou que freqüenta quase diariamente os museus e 
espaços culturais da cidade. A escolha de Miró, ga
rantiu, nada teve de pessoal com a obra do artista: 

- Eu gosto mais de Van Gogh, mas também gosto
muito de Miró, apesar de me identi/icar mais com Pi
casso. 

Desde o início da exposição, há dois meses, ele vi
nha visitando o salão do CCBB. 

- Os artistas iniciantes não têm chances. Eu juro
que não queria desrespeitar a obra de ninguém. Sou 
uma pessoa sensível. Mas ninguém me ouvia e, de
pois de ser agredido num assalto, fiquei ainda mais 
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Violência no 
Rio supera a 
da Baixada 
Fluminense 
• A violência no município
do Rio já supera a da Baixada 
Fluminense, que foi conside
r ada no passado a região 
mais violenta do mundo. A 
Secretaria de Segurança re
gistrou 3.744 homiddios no 
Rio ano passado, contra 

· 2.457 na Baixada Fluminense.
Foram, em média, dez assas
sinatos por dia na capital, su
perando em 35% o total de 
homicidios nos 11 municí
pios da Baixada. O número 
de homicídios no Rio tam
bém superou o de todo o res
to do interior, onde houve 
2.237 assassinatos em 95. Ao 
todo, foram mortas 8.438 
pessoas no Estado do Rio
ano passado. Mas nove muni
cípios do interior só tiveram 
um homicídio em 95, enquan
to em Santa Maria Madalena, 
no Noroeste, ninguém foi as
sassinado. Página 11
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Rio supera a Baixada e o interior em assassinatos 
Secretaria de Segurança registra 3. 7 44 homicídios na cidade em 95: são dez crimes de morte por dia 

Editoria de Arta 

A ESTATÍSTICA DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO RIO EM 1995 

4000 

3500 

1 aooo

2500 

r: 
, 1000

500 

o 

3.744 

Rio

MUNICÍPIOS COM MAIS HOMICÍDIOS 

688 

Duqu&de
Caxias 

515 510 435 406 

•••• 
São Nova Niterói B11fford

Gonçalo Iguaçu Roxo 

BAIRROS COM MAIS HOMICÍDIOS BAIRROS COM MENOS HOMICÍDIOS 

"'" 
era, 

1. 316 Leblon 6 

Campo 
Grando

Bangu

Bonsucesso

!111001!11 1!1! � ») 3511  

�Jon!e, Secretaria de Segul'llnça 

Ipanema -12

::: ;;..._,, 13 

Castelo

li li 

19 

' 

Regina Eleutério 

• No mapa da violência no esta
do, o município do Rio supera,
em número de homicídios, a Bai
xada Fluminense e todas as cida
des do interior juntas. No ano
passado, de acordo com dados
da Secretaria de Segurança Públi 
ca, foram registrados 3.744 homi
cidios na capital -o equivalente
a dez pessoas assassinadas a ca
da dia. Essa média supera em 35%
a dos 11 municípios da Baixada
Fluminense. A região, que já foi
considerada a mais violenta do
mundo, registrou, ao longo do
ano passado, 2.457 homicfdlos.

Nesse cenário de guerra, as es
tatísticas das 69 delegacias do in
terior fluminense ressaltam, ain
da mais, o absurdo do cotidiano 
carioca. Mesmo os números do 
Leblon - bairro com seis homi
cídios em 1995, o menor índice 
do Rio - deixariam apavorados 
os mais de 10 mil moradores de 
Santa Maria Madalena, no No
roeste Fluminense, cidade que 
não registrou 11enhum assassina
to em todo o ano passado. 

- Aqui raramente ocorre um
crime}e morte. O que há são fur
tos, lesões corporais ou brigas de 
família - disse Elson, o auxiliar 
de plantão que atende o telefone 
porque o detetive saiu registrar 
um acidente de carro. 

Em todo o estado, foram mor
tas ano passado 8.438 pessoas, 
uma média de 703 por mês ou 23 
por dia. Dos 2.237 homicídios no 
interior, mais de 40% ocorreram 
em São Gonçalo (515) e Niterói 
( 435). As duas cidades registra 
ram, em um ano, indices de homi
cídio que, no ritmo atual, outros 
municípios do interior levariam 
séculos para alcançar. Em nove 
deles - São José do Vale do Rio 
Preto, Carmo, Mlracema, Lajes do 
Muriaé, Cambucl, Duas Barras, 
Cantagalo, São Sebastião do Alto 
e Trajano de Morais - só houve 
um homicídio em 95. 

A onda de violência na Baixada 
concentrou-se em Caxias: foram 
688 homicidios, uma média de 
dois por dia. Em segundo lugar, f i 
cou Nova Iguaçu (com 510 assas
sinatos), seguida por Belford Ro
xo, onde 406 pessoas foram mor
tas. Dessas, cerca de cem foram 
assassinadas por grupos de ex
termínio, segundo avaliação do 
delegado Nilton Coelho, titular da 
54ª DP (Belford Roxo). 

Não é só na Baixada que áreas 
extensas e carentes de infra-es
trutura aparecem ao lado dos 
mais altos indices de homicídio. 
No Rio, dos cinco bairros com 
maior número de assassinatos, 
quatro são da Zona Oeste: Santa 
Cruz (3i6 homicídios), Campo 
Grande (276), Bangu (270) e Jaca-

repaguá (172). Pelo menos no ca 
so de  Santa Cruz, o grande núme
ro de mortes - uma média de 26 
por mês - é atribuído à guerra 
de quadrilhas. Segundo o chefe 
do Setor de Homicídios da 36ª DP 
(Santa Cruz), Ricardo Moreira, 25 
conjuntos habitacionais do bair
ro são controlados por bandidos 
do Terceiro Comando: 

- A disputa entre as quadri
lhas é a maior causa de mortes. 

Nem mesmo o primo rico da 
Zona Oeste, a Barra da Tijuca, es
capou dos altos índices de homi
cídios no ano passado: foram 96 
-mais da metade de todos os as
sassinatos da Zona Sul ( do Fla
mengo à Gavea), onde 185 pes
soas foram mortas. Na Zona Nor
te, os homicídios são muito mais
freqüentes. Só na área da 21 ª DP
(Bonsucesso ), houve 240. A cul
pa, os policiais não têm dúvida, é
do Complexo do Alemão, uma
área de favelas onde valem as leis
dos traficantes. A vizinhança tam
bém é apontada como culpada
pelos 58 homicídios registrados
pela 7� DP (Santa Teresa): 1 

- Nosso bairro é tranqüilo. O
problema é a proximidade com 
os morros do Fogueteiro e da Co
roa, que ficam na jurisdição de 
outras delegacias. As mortes 
ocorrem lá, mas os corpos aca
bam aqui - afirmou o delegado 
titular, Marcos Pires.• 
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am0tinados :�::::;'-º---:?P-ág.� 
em Goiás cercam os reféns com 
botijões de gás 1 

[ Leonardo Pareja assume negociação e diz que invasão·
-

pode causar umà tragédià

Rodrigo França Taves 

Enviado especial 

• GOIÂNIA. Os presos amotinados
no Centro Penitenciário Agro-In
dustrial de Goiás (Cepaigo), na ci
dade de Aparecida de Goiânia,
puseram ontem botijões de gás
nas celas onde estão 26 reféns e
ameaçaram explodir o presídio
se houver invasão da polícia. O
seqüestrador Leonardo Pareja,
que comanda as negociações, ad
vertiu que a polícia provocará
uma tragédia se interromper o
diálogo e tentar acabar com a re
belião usando a força. Os reféns
- entre eles, o presidente do Tri
bunal de Justiça do estado, de
sembargador Homero de Freitas,
e o secretário de Segurança, coro
nel Antônio Lorenzo - fizeram
apelos desesperados para que os
negociadores atendam às reivin
dicações dos amotinados e os
deixem fugir.

- A situação aqui dentro é
muito tensa, nós estamos sendo 
ameaçados e a comissão tem a 
obrigação de dar a eles tudo o 
que estão pedindo. Os reféns não 
agüentam mais. Os integrantes da 
comissão. do Governo estão dan
do entrevista ameaçadoras por
que não estão aqui dentro para 
sentir a pressão. Responsabilizo 
o governador Maguito Vilela pe
las nossas vidas. Eles querem
urna fuga e têm direito - disse
muito nervoso, pelo telefone ce
lular, Homero de Freitas.

- A única saída é atendê-los,
porque eles estão bem prepara
dos com facas, revólveres e até 
botijões de gás de cozinha, um 
em cada cela, para explodir se 
houver invasão. Os presos não 
têm nada a perder. Não há outro 
caminho a não ser atendê-los -

,. 

disse o diretor do Fórum de Goiâ
nia, juiz Gilberto Marques Filho. 

Orientados diretamente pelo 
governador, os negociadores do 
Governo não permitiram que os 
presos deixassem o presídio com 
armas pesadas e levando parte 
.dos 26 reféns, como Pareja exigiu 
ontem, sem fazer concessões, du
rante todo o dia. Maguito disse 
que, se dentro do presidio exis
tem vidas preciosas, do lado de 
fora também. Segundo ele, soltar 
esses presos seria um risco muito 
grande para e povo,�á que todos 
são de alta periculosidade. 

Pareja - que, durante todo o 
dia, conversou com os negocia
dores pelo celular - nos conta.:_ 

\ tos com a imprensa mostrou tran
qüilidade, foi irônico em certos 
momentos e chegou a prometer 
que não fugirá com os colegas. 
Ele disse que seguirá apenas até 
o local onde os últimos reféns fo
rem libertados e voltará ao presí
dio para acabar de cumprir sua 
pena por roubo e seqüestro. Pa
reja chegou a provocar os poli
ciais sugerindo que permitam a 
fuga e depois saiam à caça dos 
presos "para demonstrar a com
petência que dizem ter". 

O diretor do presídio, coronel 
Nicola Limongi Filho, que foi agre
dido pelos presos no início da re
belião, também apelou: 

- A situação é muito crít�ca,
praticamente insustentável. Agili
zem o atendimento dessa nego
ciação, pelo amor de Deus, P,Or
que não tem condição de a pol!
cia invadir ou fazer qualquer c01-
sa para nos libertar! 

Preocupado com a rebelião� o 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Sepúl�e
da Pertence, cancelou ontem a 
- -

viagem que faria no fim de sepa
na para Recife, para acompanf.iar 
mais de perto os desdobrarrien
tos do motim. Uma das maiores 
preocupações do ministro é com 
o estado de saúde do presidente
do Tribunal de Justiça do estado,
Homero Sabino, um dos reféns,
que sofre de hipertensão. •
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Presa a quadrilha que 
recheou ovos com drogas 
Sam, chefe do tráfico na Cidade de Deus, é 
capturado com outros cinco bandidos da favela 

Daniela Matta 

• O traficante responsável pela
criação dos 150 ovos de chocola
te recheados com maconha e co
cama apreendidos na quinta-feira
passada pela policia, Ederson Jo
sé Gonçalvez Leite, o Sam, foi pre
so ontem durante uma operação
do lS° BPM (Jacarepaguâ) na Ci
dade de Deus. Sam era o chefe do
tráfico de drogas em todas as fa
velas da área há mais d, dez
anos. Outros cinco traficantes da
mesma quadrilha foram presos
em duas operações Mais de 50

moradores da Cidade de Deus, re
voltados com os policiais, que,
segundo eles, teriam baleado o
menino Luiz Antônio de Faria Lis

boa, de 11 anos. fecharam o trân
sito na Rua Miguel Salazar no iní
cio da tarde e ameaçavam invadir
o Destacamento de Policiamento
Ostensivo (DPO) da PM na área. 

O tenente Francisco César Ma
riano de Souza, que comandou a 
operação, no entanto, negou quê 
a criança tenha sido baleada. O

garoto foi machucado pelo pró
prio Sam, que tentou fugir elos p� 
Ucials correndo sotire os telha
dos dos barracos e acabou c_9Ín
do dentro de uma das casas, atin
gindo o menino. O próprio L:uiz 
Antônio confirma que se cortou 
com uma telha que o atingiu 
quando estava assistlnclo televi
são. 

- Esses ovos recheados com
maconha e cocafna foram criação 
do Sam - garantiu o tenente Ma

riano de Souza. 
O "gerente" do tráfico na Fave

la Roclnha 2, Leocel : , rJuvela Gar
cia, conhecido como Nocell, tam· 
bém foi preso. Com ele, os poli
ciais encontraram 81 papelotes
de cocafna e R$ 58. Gerson da Sil
va Matos. Demétrio Souza Alcân
tara e Jorge dos Santos Oliveira 
Teixeira foram os outros três tra
ficantes presos durante a opera
ção, que começou às l lh e durou 
cerca de uma hora. No fim da tar
de, o lS° 8PM fez nova incursão 
na Cidade de Deus e prendeu um 
sexto traficante da mesma qua
drilha, identificado como Edtson 
Vander Francisco Vila. 

Os dois primeiros bandidos de
tidos pelo lS° BPM foram Leocell 

e Gerson. Eles estavam vendendo 
drogas num dos pontos da Favela 
Roclnha 2, a mesma onde o Exér
cito foi Impedido de entrar em fe
vereiro para ajudar os desabriga
dos pela enchente que atingiu 
bastante a região. Os policiai� 
não conseguiram apurar uma de
núncia de que próximo dali existe 
um cemitério clandestino. Meia 
hora depois, a equipe do IS° BPM 
prendeu Sam e os outros dois tra
ficantes numa favela da Cidade 
de Deus conhecida como Karaté. 

Eles estavam sobre a laje de 
wna casa e tentaram fugir corren
do pelos telhados dos barracos. 
Uma das telhas cedeu, quebrou e 
Sam acabou cãlndo dentro da ca
sa de Luiz Antônio. O menino foi 
atingido por wn pedaço do telha
do e sofreu um pequeno corte na 
test�-�om Sam for encontra
dos llfllª pistola Magnum e um re
vólver �ibre 38. Segundo a equi
pe de plàntão do Hospital Cardo
so Fontes, buiz Antônio foi mes
mo atingido por um pedaço de te-1lha, levou três pontos na testa e 
recebeu alta no início da tarde de 
ontem. 

Os moradores da favela, no en
tanto, apresentavam uma versão 
bem diferente. Eles afirmaram 
que os policiais teriam entrado 
na ca!.d onde o menino mora, na 
Rua Gericó, atirando e uma das 
balas atingiu a sua cabeça de ras
pão. Revoltadas, mais de 50 pes
soas interromperam o tráfego 
com caixotes e pedaços de ma
deira numa das principais ruas 
de acesso à Cidade de Deus, por 
volta das13h, ameaçando depre
dar os carros que tentassem furar 
o bloqueio.

Trinta policiais do 1812 BPM ar
mados com fuzis, cassetetes e 
bombas de gás lacrimogêneo 
conseguiram conter o tumulto e 
liberar a passagem dos automó
veis. Segundo um dos soldados 
que participaram da operação, os 
ovos recheados com drogas se
riam distribuídos durante um 
show que iria ocorrer neste fim 
de semana na Cidade de Deus. O 
irmão de Sam, conhecido como 
Deco, que ajudava a controlar o 
tráfico na área, jâ havia sido pre
so pelos pollclais da 324 DP hã 15

dias.• 
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Ovos ele om 

maconha e coca1na 

Policiais apreendem, em favela na Cida 

Daniela Matta e 
Llane Gonçalves 

• Os traficantes da Favela Vila
Cruzeiro, na Cidade de Deus, des
cobriram uma forma diferente de
desejar feliz Páscoa aos seus
clientes vlps. A surpresa não es
tava na embalagem - que era
mais do que tradicional: 150 ovos
feitos com chocolate caseiro. A
novidade estava no recheio que,
dependendo do gosto do freguês,
poderia ser branco (se fosse de
cocafna) ou preto(no caso de os
ovos conterem maconha).

O gesto de confraternização 
acabou sendo lnvlablllzado por 
pollclais da Metropol VI que Inva
diram um prédio abandonado na 
favela onde, até o ano passado, 
f unclonava a Associação de Mo
radores da Vila Cruzeiro. A polí
cia calcula que, através dos ovos 
de Páscoa, pelo menos três qui
los de maconha e cocaína seriam 
dlstrl buídos pelos traficantes 
neste domingo. A operação, rea
lizada na manhã de ontem, come
çou depois que os policiais rece
beram uma denúncia anônima ln
formando onde os ovos de Pás
coa estavam escondidos. 

- Acho que os ovos seriam
usados como promoção para 
clientes especiais -disse Eva110-
ra Gomes de Morais, delegada êla 
Metropol VI, que não descarta a 
possibilidade de existirem outros 
ovos escondidos na favela. 

Mercadortu estavam dentro 
de Instrumento, mu1lcal1 

A sofisticação la alêm do que
sito originalidade. Todos os ovos 
estavam cuidadosamente emba
lados com folhas de papel lamina
do prateado e um papel colorido. 
Como manda a tradição, os pre
sentes da Páscoa estavam escon
didos. Dois replnlques - Instru
mentos de percussão - guarda
vam os ovos de chocolate emba
lados em papel colorido. 

Cada um pesava cerca de cem 
gramas sem contar o recheio, que 
poderia ser branco (dois ou três 
papelotes de cocatna), preto ( 
cinco gramas de maconha) ou 
ainda sortido, 

Junto aos ovos foram encontra
dos dois pratos com as drogas 
que ainda não haviam sido emba
ladas. Ao chegarem à f aveia, os 
policiais trocaram tiros com os 
traficantes mas não conseguiram 
prender ninguém em flagrante. 
Após o tiroteio, dez pessoas que 
estavam próximas ao prédio 
abandonado foram detidas como 

tas. entre elas dois rapazes 

que Já passaram pelo Instituto Pa
dre Severino, na Ilha do Governa
dor (para menores Infratores), e 
quatro homens f uglram da 32 • DP 
(Jacarepagá) ano passado, 

Junto com os ovos, os policiais 
encontraram ainda uma camiseta 
com a foto de um fuzil AR-15 es
tampada ao lado da frase: "Paz, 
Justiça e liberdade. Fé em Deus". 
Segundo os policiais. a venda de 
drogas nas f aveias da Cidade de 
Deus é chefiada por um trallcante 

rosas: para policiais, mercadoria seria distribuída aos cllentes especiais 

co hecldo como Sam, que per
te ce ao Comando Vermelho. A 
de. egada Evanora lnf ormou que 
toi o o material apreendido será 
pe lclado e o chocolate vai aca
b r mesmo sendo Incinerado. 

�os primeiros três meses deste 
an , 41 estrangeiros foram pre
so pela Superintendência de Po
Uc a Federal do Rio acusados de 
tr fico de drogas, Desse total, 21 
fa riam parte da "conexão afrlca
n ', que leva drogas da Colôm-

bla, do Peru e da BoUvla para a 
Europa e o Japão. O cerco poli
cial, principalmente no Aeropor
to Internacional do Rio de Janei
ro, levou os africanos a mostrar 
criatividade. 

Na tentativa de enganar a alfãn
dega, a droga passou a ser embar
cada em ventiladores, geladeiras 
e outros aparelhos. Em alguns ca
sos, a tática põe em risco a vida 
dos mulas (pessoas que transpor
tam entorpecentes). Para não 

correrem risco de a cocafna ser 
encontrada durante vistoria na 
bagagem, alguns chegam a engo
lir a droga em pequenas embala
gens. Há dez dias, um ganense 
morreu porque uma cápsula de 
cocalna estourou dentro de seu 
estômago numa viagem pela R<r 
dovla Presidente Outra, no Rio. 
Em 1994, um cão farejador desco
briu cocafna em compressores de 
ar, que seriam embarcados para a 
África do Sul. 

Africanos Já tentaram levar 
drogu até em latas de feUoada 

A "conexão africana" Já tentou 
passar pelo Aeroporto Interna
cional do Rio com drogas até em 
latas de feijoada. 

Os europeus também são cria· 
tlvos. Em Janeiro, uma alemã foi 
presa quando tentava embarcar 
com cocafna escondida em esta
tuetas de argamassa. Nos últimos 
quatro anos, foi apreendida no 
Rio 1,5 tonelada de cocaína trans
portada por africanos. Na Polf cla 
Federal, estão estocadas 2,4 tone
ladas de maconha e 840 quilos de 
cocaína, que serão Incinerados 
quando a Justiça determinar. 

As cidades de Campo Grande, 
Rio e São Paulo estão na rota dos

traficantes. Apesar dos riscos, os 
africanos são atratdos pelo lucro 
que conseguem ao revender a 
droga. No Rio, por exemplo, o qul· 
lo da cocaína está custando entre 
US$ 5 mil e US$ 6 mil. 

No Japão e na Rússia, essa mes
ma droga pode ser revendida por 
até US$ 80 mil. Para a Polfcla Fe
deral, a quadrilha presa anteon
tem com 200 quilos de cocaína no 
subllrblo do Rio Iria contratar 
mulas africanas a fim de transpor- . 
tar a droga para a Europa. 

Os primeiros passos da então 
"conexão nigeriana" começaram 
a ser seguidos pela poltcla em 
1992, quando entrou em opera
ção um võo direto do Rio para a 
Nigéria. Os nigerianos fizeram do 
Rio a rota da cocafna e o negócio 
começou a atrair outros africa
nos. A partir dai, surgiu a "cone
xão africana". 

Descoberta a estratégia, o vôo 
para a Nigéria foi cancelado e os 
grandes traficantes começaram a 
contratar turistas Ingleses. Em 
apenas um mês, nove foram pre
sos no Rio, Entre os 41 estrangei
ros presos pela Polfcla Federal, 
estão cinco sul-americanos e 15 
europeus. Apenas nove brasilei
ros foram para a carceragem da 
Polf cla Federal do Rio neste mes
mo perf o do acusados de tráfico 
de drogas.• 
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Bandidos impõem luto por n
1 
arte de três traficantes

I � 

e forçam ate as escolas a di�pensar os alunos

Paulo Sérgio Marqueiro 

• Manda quem pode; obedece
quem tem juizo. Comerciantes de
Madureira, Vaz Lobo e Jrajá não ti
veram dúvidas sobre que lei de
veriam seguir: se a do asfalto ou a
do morro. Cumprindo ordem dos
traficantes, eles fecharam suas
lojas ontem de manhã num luto
forçado ptlla morte de três bandi
dos do Morro do Terço, em Vaz
Lobo, baleados anteontem por
policiais da 29ª DP (Madureira). À
tarde, ao tomarem conhecimento
da represália, soldados da PM fi
zeram rondas pelas ruas da re
gião. As casas,,porém, não reabri
ram. Para os donos de escolas e
�stabelecimentos comerciais das
Avenidas Edgard Romero e Mon
senhor Félix. numa extensão de
quase dois quilômetros, a sexta
feira íoi como um dia perdido.

O chefe da POiícia Civil, delega
do Hélio Luz, criticou os comer
ciantes de Madureira e Vaz Lobo 
por terem cedido à pressão dos 
traficantes. Ele disse que a polícia 
está pronta para garantir o co
mércio estabelecido e que o pre
juízo imposto pelos criminosos 
poderia ter sido evitado. 

- Os comerciantes não abri
ram as lojas porque não quis� 
ram. Infelizmente eles ainda se 
sentem acuados pela polícia anti
ga. Essa situação é conseqüência 
dos desmandos e do desmorona
mento da segurança pública nos 
últimos 15 anos - afirmou o de
legado. - A policia está aí para 
garantir o funcionamento do co
mércio em qualquer lugar. 

O secretário de Segurança, Nil
ton Cerqueira, também fez críti
cas à atitude dos comerciantes: 

- Lamento o prejuízo que o
comércio vai ter. Mas será que só 
o polícia! precisa ter coragem?

A confusão em Vaz Lobo come
çou na noite de anteontem. Por 

volta das 21J,30m, três equipes 
da 2911 DP subiram o Morro do 
Terço para plrender o traficante 
Hamilton Pacheco, o Miltinho Pa
checo, chefe lo tráfico na iavela e 
parceiro de Ei�naldo Pinto de Me-
deiros, o Uê. Segundo a polícia, o 
bando de Mil .inho ia se reunir na
quela noite p1�ra decidjr quem as
sumiria a p rte de Ue, preso no 
dia 5 de mar,o passado: Os pol!
ciais teriam :;ido recebidos a ti
ros. No conf lonto. três bandidos 
foram balea los: Anísio Pacheco, 

• do decretado pelos traficantes.

\ iü�erreiro -- irmão de Miltinho 
�eco - E edro Paulo Rangel, o
.- Peixe; e �r Aurélio Eles mor-

reram no H pltàl C r1õs Chagas, 
em Marech Hermes. Ourante a

incursão, q e durou até as 4h, fo
ram apree dl�os

.<
quatro fuzis 

Rugger cal re 22;1, uma pistola 
Glock 9 m 117 gramas de cocaí
na e 79 de aéonha. Oito pessoas 
foram deti s por suspeita de en
volvttnent com o tráfico. 

Para m adores do Morro do 
Terço e de Eeas próximas, a noi
te de anteqntem foi um inferno: 

- O tirojteio foi impressionante
- relatou im morador que pediu
para não s Ir identificado. - Lem-
brava até �s fogos de fim de an�.
E o pior é rue quem estava em Cl· 
ma não P�tdia descer. E quem es
tava em QaixO não podia subir. 

A luz d� dia. porém, não trouxe 
a paz. Re oltados com as mortes, 
traficant '-s desceram o morro,
por volta oas lOh, e mandaram os 
comercia tes fechar as lojas. Bas
tou meia clúzia cumprir a ordem 
para qu todos os outros enten
dessem senha. Como numa rea
ção em c deia, todas as portas fo
ram senro cerradas. Padarias, 
açouguei·, farmácias, lojas. esco-

\ las, sup [mercados. f'oi�m feria-

No Colégio Republicano, onde 
estudam 2.100 crianças, os estu
dantes foram dispensados por 
volta das 12h. Na calçada, os alu
nos que chegavam para o turno 
da t _.rde vibravam com a folga 
inesperada. Dentro da escola, po
rém, a tensão era indisfarçável: 

- Quero deixar bem claro que
não recebemos qualquer ordem 
para fechar. Nosso colégio tem 80 
anos e é muito conhecido na re
gião. Mas todas as lojas do bairro 
fecharam. Os outros colégios fe
cha r am. Como podemos ficar 
abertos? É muita responsabilida
de - afirmou uma professora. 

A Escola Municipal Jrmã Zélia, 
em Vaz Lobo, também só funcio
nou no primeiro turno. À tarde, as 
600 crianças ficaram sem aula. 
Uma professora disse que não é a 
primeira vez que isso acontece: 

- Já fechamos outras vezes
por causa do mesmo problema. 

Atrás das grades - as das por
tas cerradas - comerciantes se 
queixavam do prejuízo, mas evi
tavam comentar o luto forçado. O 
gerente de um supermercado dis
se que deixara de arrecadar cerca 
de R$ 5.000 com o dia parado: 

- Tenho 15 funcionários que
estão sem fazer nada. Estou pe
dindo para o pessoal limpar as 
coisas, arrumar mercadorias. coi
sas assim. O que vamos fazer? 

A mesma dúvida atormentava 
ontem à tarde o dono de uma pe
quena farmácia de Vaz Lobo. 
Preocupado com a ameaça dos 
traficantes e ao mesmo tempo 
com a saúde dos clientes, ele de
cidiu funcionar com meia porta: 

- Passou um homem aqui e
mandou fechar. Eu fechei. Estou 
com meia porta porque de repen
te alguém precisa tomar uma in
jeção. É lamentável que isso 
aconteça, mas a polícia foi mexer 
em casa de marimbondo.• 
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Exército investiga 
� ---� 

�--- -------, 

conivência com o tráfico 
Comando Militar do Leste detectou 15
casos de militares e ex-militares
envolvidos com quadrilhas no Rio

Ptlstavo Goulart e Ronaldo Braga 
••• 

• �ntes do Comando Militar do 
L�te (CML) informaram ontem 
q� só este ano, foram detectados 
1$,(asos de militares e ex-militares 
erwt>lvidos com traficantes no Rio. 
O�sunto tem sido analisado, com 
ptêocupação, pelo CML, que vai 
p�parar um relatório a ser entre
� ao Ministério do Exército. Os 
e�� detectados são de militares e 
�.ihfütares egressos das chama
dàir lorças especiais do Exército, 
c�o os pára-quedistas. 

&a o relatório que está sendo 
p�ft.rado pelo CML, serão usadas 
tfnbém informações do dossiê 
p�icular do major José Maurício 
R'drigues Garcia. Ex-integrante do
sfviço de informação do Exército, 
Ol(flajor Garcia é presidente do De
t� e tem um levantamento atua
li�do sobre a participação de mi
uf"1T�S e ex-militares no tráfico. 

a PM prendeu, na Tijuca, Clodoaldo 
Serra Mendes, o PQD, cabo pára
quedista do Exército. Ele comanda
va um comboio de cerca de 20 tra
ficantes fortemente armados. Com 
ficha limpa e lotado no 202 Bata
lhão Logístico do Exército, PQD es
tava a serviço do traficante Ernaldo 
Pinto Medeiros, o Uê, e se prepara
va para invadir o Morro do Turano. 
Em 7 de novembro passado, foi pre
so na flha do Governador o ex-pára
quedista Marcelo Lopes Soares, 
juntamente com seu chefe, o trafi
cante Romildo de Souza Costa, o 
Miltinho do Dendê. Além de ser o 
encarregado de matar os inimigos 
de Miltinho, Marcelo Soares ensina
va técnicas militares aos cúmpli
ces. 

::No dia 11 �ssado, por exemplo, 
nas ruas da região. O esquema, conhecido como "estica", já foi detectado por agentes do Serviço Reservado (P-2) da PM. As investigaçõesderam origem a um relatório já entregue à Secretaria de SegurançaPública. Para reprimir o tráfico noasfalto, nos últimos dois meses aPM reforçou o patrulhamento perto de bares, boates e restaurantes.- Os viciados estão com receiode subir determinados m0rros dacidade para comprar drogas -disse um policial que, durante anoite, patrulha a subida do MorroDona Marta, em Botafogo. - Elesestão preferindo pagar mais caroem vez de se arriscar e bater defrente com a polícia. 
Para apanhar os traficantes que vêm agindo no asfalto, a PM tem infiltrado agentes em bares e restaurantes. A medida, apesar de contrariar fregueses e donos de estabelecimentos, vem dando certo. Na semana passada, dois guardadores de carro do Leblon foram flagradosvendendo papelotes de cocaína em frente ao Bar Jobi. A prisão foi feita por um casal de PMs à paisana. - Se a moda pega, todos os restaurantes do Rio serão tomados

Na guerra contra o tráfico, as 
constantes operações policiais nas 
favelas da Zona Sul estão afugen
tando os viciados e fazendo os ban
didos descer os morros, aumentan
do a venda de maconha e cocaína 

por policiais - queixou-se o donode um restaurante na Rua Prudentede Moraes, em Ipanema. 
Um dos primeir.os policiais a constatar que o tráfico nas ruas deIpanema e Leblon tinha aumentadofoi o delegado Homero Graça Filho,da l� DP (Posto Seis). 

- Hã determinados traficantes que descem os morros e vendem os tóxicos pelo dobro do preço .._explicou o policial. 
As operações para asfixiar o tráfico de drogas nas favelas da ZonaSul tíveram ainda uma outra conseqüência, essa de pleno agrado dos moradores do Leme: o fim do baile funk na quadra do Morro Chapéu Mangueira. Alvo até de uma ação na Justiça, por causa do barulho que revoltava os moradores dobairro, o baile acabou há um mês, segundo a PM, desde que passou a ser feito um patrulhamento ostensivo no local nos fins de semana. Com isso, pôs-se fim ao principal atrativo da festa, que era a venda de drogas. 

- Bastou a nossa presença para que o tráfico ficasse desestabilíza
do - afirmou um oficial do 19!! BPM (Copacabana). • 
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Nova politiçq,,,ç{� f!rogas 
FERNANDO GABEJRA � quimioterapia. Padentes com Aids que através da ma-

O 
Brasil já tem uma nova poütica de drogas

para substituir um dos entulhos do período
militar: a Lei 6.368. Aprovada por unanimi
dade na comissão especial, a nova lei ainda

precisa ir a plenário, onde tem chances quase totais de
aprovação. Ela representa uma delicada engenharia
política, trabalhada pelos deputados Laire Rosado,
presidente, e llrsicino Queiroz, e deve ser a primeira
iniciativa de modernização do país que parte do Con
gresso para o Governo e não vice-versa. 

O que há de novo nessa lei que conseguiu agradar a
pombos e falcões? O ponto mais discutido representa
sem dúvida grande avanço: usuá-
rios não serão mais presos. Isto não 

conha recuperam apetite e peso, pessoas que sofram
de glaucoma, todos poderão lançar mão de remédios 
que contenham o princípio ativo da maconha, o THC. 

A nova legislação é dura com os traficantes, que po
dem ser condenados a 15 anos de prisão, reconhece o
caráter transnacional do tráfico e estimula a quebra de
sigilo bancário quando se tratar do caso de drogas. 

O resultado final do trabalho é equilibrado e repre
senta um passo importante. Não se trata da legislação 
mais avançada nem menos avançada do mundo. É ape
nas o que foi possível conseguir num tipo de acordo
político em que todos saíram ganhando e, mais do que
isso, saíram com o compromisso de defendê-lo diante

do país. 

·significa nenhum tipo de liberação
·mas apenas uma medida sensata
pois não se quer arruinar a carreira
de ninguém, nem cair no engano de
misturar pessoas que cometem pe
quenos d�litos com prisioneiro$ pe
rigosos. Não houve deputado que
defendesse a prisão de usuários,
embora na fórmula do acordo esteja 
prevista uma multa ou pena alterna
tiva de prestação de serviços à co
munidade. E mais: a droga continua 

EMBORA NÃO SE 

E não será fácil a tarefa. Uma nova
política de drogas quase passou em
branco diante da mídia e de um
mundo político em crise. 

PRENDA O No momento em que a violência 
urbana é essencialmente determina
da pelo tráfico de drogas, não seria 
uma politica de avestruz essa per
manente tendência de dar as costas 
para o problema? Um dos lados
mais animadores desse acordo feito 
no Congresso foi a própria atitude
das correntes em confronto. Todas
sabem que estão diante de um tema 

USUÁRIO, A DROGA 

CONTINUA A SER 

APREENDIDA 

a ser apreendida. Só esse acordo já 
justificaria o trabalho. Pombas e falcões sabem que
não existem cadeias para tanta gente no Brasil e, os
mais experimentados, sabem também que é uma ilusão
· prender alguém para Hvrá-lo das drogas, pois elas exis
tem também dentro das prisões. 

Outros elementos importantes introduzidos na lei 
permitem que o Estado distribua seringas entre vicia
dos, contribuindo para atenuar a epidemia de Aids, e
permitem também que algumas drogas, entre elas a
maconha, sejam usadas como terapia. 

As mães inglesas que tinham filhos cancerosos e
precisavam enfrentar o comércio clandestino para
comprar maconha são um testemunho de que estamos
diante de um sério problema. A maconha era o único
remédio que funcionava bem para atenuar o enjôo pós-

_.. 

complexo e seria imperdoável tratá-lo com ares de do
no da verdade. 

E todas sabem muito bem que teremos de corrigir o
rumo de nossas decisões se elas forem derrotadas pe
los fatos. Diante da grandeza do problema, a humilda
de é talvez a única alternativa confiável, desde que es
teja ligada à coragem de decidir. 

Quando mandarmos nosso trabalho para o presi
dente da República esperamos apenas que nos livre de
uma atitude que ele mesmo tanto condena: não atrase
nossa reforma. Uma tímida reforma que nos obriga a
questioná-la quando os debates sobre droga realmente
ocuparem o lugar que merecem na agenda dQ país.

Femando Gabeira é deputado federal pelo PV do Rio.
. -

. 
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PMs vendem armas

ara os traficantes 
----.,1 

Escuta telefônica mostra q'ue dois soldados 

negociaram fuzis AR-15 e AK-4 7 

NO DEPÓSITO da polkia,_o inspetor Almerindo exibe armas gesadas apreendidas 



• 

Renato Homem 

• O Serviço Reservado da Polfcia
Militar (P-2) está investigando, por
determinação do secretário de Se
gurança, general Nilton Cerqueira,
o envolvimento de pelo menos àois
soldados lotados no 9S 8PM (Ro
cha Miranda) num esquema de
compra e venda de armamento pe
sado (fuz\s AR-15 e AK-47) para tra 
ficantes de drogas. A cumplicidade
cle PMs com bandidos foi descober
ta através de uma escuta telefônica
autorizada mês passado pela Justi
ça, atendendo a uma solicitação da
Divisão Anti-Seqüestro (DAS), se
gundo informou ontem ao GLOBO
uma fonte do Ministério Público.

Os policiais, que estão em liber
dade vigiada, são suspeitos ainda 
de extorquir dinheiro de crimino
sos e de participar de pelo menos 
três seqüestros ocorridos recente-
mente no Rio de Janeiro. A desco-

berta do envolvimento dos poli
ciais militares com o tráfico de ar
mas foi feita durante as investiga
ções realizadas pela DAS para apu -

l 
rar os seqüestros de Carlos de Pi
nho, levado com sua mãe lvany de 
Pinho, e de Sebastião Huguinin 
Leal. A Divisão já sabe, por exem
plo, que os três foram seqüestra
dos pelo mesmo bando, chefiado 
pelo seqüestrador Miguel Alves da 
Silva Neto, o Miguelzinho, que teria 
desaparecido com o primeiro res
gate pago pela família de Carlos e 
lvany. 

A identificação completa dos 
PMs bem como a unidade a que 
pertencem foram levantadas pelo 
Serviço Reservado da corporação 
após a instalação do "grampo". Na 
gravação, um dos poJiciais chama o 
seu interlocutor pelo nome, o que 
acabou facilitando a identiifcaçào 

O GLOHO 
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completa pela P-2 dos envolvidos. 
O Serviço Reservado da PM já ofi
ciou à DAS, solicitando a transcri
ção integral das fitas, segundo ga
rantiu ontem uma fonte da Divisão. 
A,s investigações vêm sendo condu
zidas sob o mais absoluto sigilo pe
lo comandante da P-2, tenente-co
ronel Jairo de Araújo Cordeiro. 

A gravação contendo os diálogos 
que comprovam o envolvimento 
dos PMs com o mercado negro de 
compra e venda de armas foi sub 
metida ao general Cerqueira e ao 
comandante-geral da PM, coronel 
Dorasil Corval, pelo diretor da DAS, 
delegado Paulo Maiato. Eles foram 
à Divisão com o chefe de Policia Ci
vil, Hélio Luz, tão logo foram infor
mados da gravidade do assunto. 
Num dos diálogos rastreados pela 
polícia, um dos PMs relaciona para 
o colega os preços das armas, bem
como o tipo de armamento dispo-
nível. Do outro lado da linha, o ou
tro policial assegura conhecer os 
compradores para o armamento. 

Além de quatro fuzis AR-15, o sol
dado oferece dois fuzis AK-47, de 
fabricação soviética, pistolas Tau
rus, escopetas e carabinas Puma 
calibre 38. O policial - cujo nome 
está sendo mantido em sigilo pelos 
encarregados da investigação -
afirma que um fuzil AR-15 custa R$ 
4.500, enquanto um fuzil AK-47 sai 
por R$ 4.000. 

O "grampo" no telefone da casa 
de um dos polic1ais foi instalado na 
segunda quinzena do mês passado. 
O requerimento feito pela DAS foi 
encaminhado ao juiz auxiliar da 
Corregedori a -Geral de Justiça e 
contou com o parecer favorável da 
promotora Maria Inês de Carvalho 
Pimentel, da Promotoria de Investi
gação Penal das Delegacias Espe
cializadas. • 

Pág.�J
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P
rojeto de lei do deputado Ursicino Queiroz a descriminação é ignorar que as sanções, somadas 
(PFL-BA), aprovado por comissão especial a uma prevenção cuidadosa, têm efetivamente aju-

. da Câmara, apresenta novidades na políti- dado a diminuir o consumo. Outra idéia falsa, se-
ca brasileira de entorpecentes: elimina-se gundo o Conselho, é a de que a legalização reduz a 

a pena de prisão para o simples consumidor de dro- corrupção, a violência e o crime. A atividade crimi-
gas. O consumidor flagrado com uma pequena dose nosa pode até diminuir num primeiro momento, 
de entorpecente para uso pessoal estará sujeito mas o acesso fácíl aos narcóticos ajuda a aumentar 
apenas a multas ou penas como prestação de ser- o número de crimes cometidos sob a influência da
viços comunitários. droga, assim como a violência na familia e na so-

o relator do projeto argumenta que não se trata ciedade.
de legalizar a droga, mas de separar atores: o usuá- O mais perigoso, nisso tudo, é deixar-se obscu-
río, o traficante, o produtor. Pa -

������������� 
recer o desafio tremendo repre-

rece um avanço, no sentido de sentado pelas drogas. Mesma 
sofisticar a legislação. Há dois quando relativamente inocente, 
benefícios visíveis: desaparece- O ACESSO AOS o usuário está exercendo uma
ria um dos fatores de corrupção função anti-social, ao financiar
da polícia e pessoas de baixa ou NARCÓTICOS criminosos; e só por isso já não
nenhuma periculosidade deixa- se pode tratá-lo com excessiva
riam de ocupar espaço precioso AUMENTA O complacência.
nas prisões do país. A discussão sobre legalização 

Avançar mais que isso, em NÚMERO DE também desvia esforços de uma 
qualquer direção. seria contra- prevenção ativa, intensa, tanto 
producente. CRIMES mais necessária num país, como 

Não faltam adeptos da legalí- o Brasil, onde é preciso explicar
zação de certas drogas. Mesmo �iiiiiiiiiiiiiiij;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim a jovens e adolescentes, incansa-
em relação à maconha, suposta- velmente, o que está por trás do 
mente incapaz de provocar dependência, seus ar- prazer associado aos narcóticos. 
gumentos são discutíveis. Existe hoje a maconha de Nos Estados Unidos, os esforços do Governo pa-
estufa, dez vezes mais potente que a natural. A dro- ra reduzir a demanda de drogas por meio de cam-
ga. dizem especialistas, aumenta enormemente a in- panhas educacionais não deixaram de produzir re-
cidência de surtos psicóticos em pessoas esquizói- suJtados. Há um forte contraste, lá, entre a permis-
des ou fronteiriças. E organizações como os Narcó- sividade dos anos 70 e a postura antidroga dos 90. 
ticos Anônimos relacionam numerosos casos em O fato é que a droga é a face mais visível da grande 
que a escalada para as drogas pesadas começou crise cultural e educacional deste fim de século. 
com a maconha. Não se sabe o que vem por aí. Mas é fora de ques-

Segundo o Conselho Internacional de Controle de tão, pelo que indicam todoas as experiências, que a 
Narcóticos da ONU, o primeiro erro dos que pedem permissividade representa risco inaceitável. 
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O ASTRO NO RIO: O chefão das 'bocas-de-fumo' dá demonstração de força, desafia autoridades e diz que manda no Dona Marta 

Traficante comanda <U�$�r� 
0

ç�
1 
�safia polícia 

Marcinho VP ameaça repórteres: 'Se colocarem meu nome nas reportagens, compro o endereço de vocês e mando buscar' 

Nelito Fernandes 

• � Tem que sair. Não pode. Vo
cês sabem que não pode. Se ficar
insistindo, vou ter que falar com
o Márcio. Não vai ter morte, mas

u vocês vão se prejudicar.
e O Márcio em questão era Mar

�'cinho VP, chefe da venda de dro
gas no Dona Marta e integrante 6 •do Comando Vermelho. Os mais

-O de 60 seguranças do morro foram 
A comandados pelos traficantes lo
• cais e usaram até colete. Antes da

�1
gravação do clípe, os traficantes

-n'desafiaram as autoridades e man
daram no Dona Marta. Depois,
PMs e guardas municipais cuida
ram da segurança do popstar Mí

f chael Jackson., A ida do astro não foi alegria 
� r para todos. As famfllas que aluga-

ram cômodos de suas casas a re
pórteres sofreram ameaças dos 

:�traficantes. Numa das casas, esta
-va o repórter do GLOBO. A famí

lia ficou apavorada com a possi-
bllldade de ter que se explicar 
com Marcinho. 

Segundo o próprio Spike Lee, 
-,1. diretor do e Jipe, o tráfico teria ne-,,. 

goelado com a produtora para 
'permitir as gravações no Dona 

A Marta. Marcinho VP se encarre
• ' gou de selecionar quem ficaria e 

quem sairia do Dona Marta antes 
das gravações. Um grupo de se-

-f guranças obrigou repórteres a 
descerem o morro às 23h de sá
bado. Os repórteres percorreram 
as vielas até encontrar Marcinho 
'numa boca-de-fumo O traficante 
disse que os fotógrafos teriam 
'que descer, já que a equipe de 
yrodução não queria imagens. 
Logo depois barrou um clnegra-
flsta da TV Manchete e permitiu a 
'entrada de um repórter. Marci-
nho concedeu entrevista coleti
va. Na laje de uma casa, tendo co

n\no vistas o Cristo Redentor, o
t.. 

Pão de Açúcar e o Morro Dois Ir
mãos, ele falou durante cerca de 
duas horas. O bandido disse que 
não gosta de drogas e que quer a 
paz no morro. 

- Sou traficante porque meu
povo está escravizado pelo siste
ma - disse, com pose de herói. 

O traficante disse que o tráfico 
está pensando em declarar guer
ra à policia do Rio. 

- Qualquer quadrilha poderia
matar um PM por dia nas favelas. 
As ruas são estreitas: um tiro de 
fuzil vara (atravessa) três poli
ciais - vangloriou-se o bandido. 

No fim da entrevista, um reca
do daquele que diz querer a paz: 

- Se colocarem meu nome nas
reportagens, compro o endereço 
de vocês e mando buscar. 

Após a ameaça, Marcinho dei
xou os repórteres no morro. No 
começo da tarde de ontem, po
rém, os seguranças locais expul
saram as equipes de reportagem. 
A operação pente fino na favela 
começou por volta das 20h de an
teontem. O objetivo era encon
trar repórteres nas casas dos mo
radores. A primeira inspeçào foi 
feita por José Luiz, presidente da 
associação comunitária. Trucu
lento e agressivo, o chefe do gru
po, conhecido como Zé Galinha, 
perguntou se os moradores e os 
repórteres pensavam que ele era 
otário: 

- Conversem com o chefe
(Marcinho VP). Se ele deixar, vo
cês voltam. 

Ontem, antes da chegada do 
astro ao Morro Dois Irmãos, nem 
os moradores ou seus visitantes 
podiam subir. Os seguranças lide
rados pelo traficante Marcinho 
VP fizeram barreiras usando 
paus, canos e cordas. Revoltados, 
os moradores não tiveram outra 
opção a não ser ficar de pé, nas 
escadarias. • 

FRASES DO TRAFICANTE MARCINHO'VP' - .- ' 

• "O PM é corrupto porque tem distintivo, 38 (revólver calibre
38) na mão e ganha R$ 300."
• "A droga é uma droga. É um caminho sem volta."
• "Não se faz revolução social com arma, e sim com
conscientização."
• "Tem mais boca-de.fumo no asfalto do que no morro."
• "Em qualquer P-2 (referência ao serviço reservado da PM)
tem maconha para se pôr na mão do pobre."
• "O certo é o certo. Nunca o errado, nem o duvidoso. A Idéia é
que reine em todos os morros paz, justiça e liberdade (lema do
Comando Vermelho)."
• "Se não existisse a droga, eu poderia ser um lfder
comunitário."
• "Tiro R$ 5 mil por mês. E, se perder um fuzil AR-15, perco R$
5 mil."
• "Os políticos se aproveitam do tráfico para fazer campanha."
• "Traficante é um rótulo para matar pobre. É um termo para
justificar a morte."
, "O CV é uma filosofia de vida dentro da vida errada."
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Conen faz campanha 
contra "rogas nas praias 

.;¼ J..t r !}.1 o� -s, T) �\ �
Voluntários distribuem panfletos em Copacabana: 
objetivo é conscientizar jovens que estão de férias 

• O Conselho Estadual de Entor
pecentes (Conen) iniciou ontem a
campanha Verão sem Drogas, En
tre Nessa Onda. Cerca de 20 pes
soas, entre funcionários e volun
tários, distrlbufram quase 15 mil
folhetos explicativos para os ba
nhistas na Praia de Copacabana
Com bandeiras, bolas de gás e ca
misetas, eles iniciaram o trabalho

por volta das l lh. A campanha
havia sido aberta oficialmente na
terça-feira passada pelo governa
dor Marcello Alencar e vai per
correr toda a orla.

Segundo o presidentp dó Co
nen, Elmo Portela, o objetivo da 
Verão sem Drogas, Entre Nessa 
Onda é conscientizar os jovens 
sobre os riscos do consumo de 
tóxicos, que aumenta nesta épo
ca do ano: 

- Por causa das férias escola
res, os jovens ficam com mais 
tempo livre e Isso facilita o con
tato com as drogas. Além disso, é 
grande a probabilidade de usuá
rios ocasionais se tornarem de
pendentes. Queremos mostrar 
que existem muitas formas mais 
saudáveis de curtir a vida. 

Os dados estatísticos do con
selho confirmam a tese do presl-

dente. Em 95, foi registrado um 
aumento de mais de 30% na pro
cura pelo serviço de atendimento 
a usuários de drogas. 

O folheto distribuido ontem pe
los participantes da campanha 
mostra a Imagem de um surfista 
pegando ondas e é todo colorido. 
Eiino Portela disse que o design e 
a linguagem utilizados na compo
sição foram estudados minucio
samente pelo conselho: 

- Procuramos algo que tives
se a ver com os jovens. Ele escla
rece, por exemplo, que o álcool e 
a cola de sapateiro são tão preju
diciais quanto a maconha e a co
caina. 

Para Elmo Portela, a campanha 
se tornou ainda mais necessária 
com a polêmica que vem sendo 
levantada em torno da descrimi
nação da maconha: 

- Somos contrários à libera
ção porque a maconha é a porta 
de entrada para outras drogas. 
Ninguém começa a se viciar usan
do cocaina ou crack. 

Os banhistas aprovaram: 
- É uma campanha muito im

portante, principalmente porque 
está próxima ao carnaval. - dis
se a advogada Yvelise Moura. • 
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• O PENSAMENTO vivodo traficante Marcinho
VP impressiona basba
ques, mas seu conteúdo é nenhum. Ele apenasrepete a cediça fórmulado bandido-vítima-das o c i e d a d e s e m  l h eacrescentar qualquerdose de originalidade.Ou de veracidade. 

SE MARCINHO não é, por
título algum, a verdadeira voz do morro, o seu domínio sobre o DonaMarta é problema sérioe real. Durante a gravação do sliow de MichaelJackson, jorn�lfstas doGLOBO testemunharama violência com que ostraficantes exercem seupoder, e a sua ingerência direta no aparato

que cercou a visita docantor. Por esse lado,expfica-se a arrogânciado chefe do bando. 

PARA RECUPERAR umaparcela que seja de suaautoridade na favela, é
preciso agora que o poder público comece porassegurar que os benefícios prometidos pelocantor cheguem diretamente aos moradores,sem intermediação dostraficantes. Será um escárnio se lhes for permitido vestirem a fantasiade beneméritos da comunidade. 

É NECESSÁRIO, para isso,subir o morro, e permitir que se ouça a sua voz verdadeira: a de seusmoradores honestos epacíficos. 
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Só neste mês 12 traficantes foram detidos no aeroporto quando tentavam deixar o país com a droga

• 

Ronaldo Braga 

• Em apenas l,llil·dia, no sábado
passado, policiais federais do Nú
cleo de Repre4são a Entorpecen
tes do Aerop9rto Internacional
do Rio prenderam quatro estran
geiros - três deles europeus -
que tentavam embarcar para paí
ses diferente� com cerca de 24
quilos de coca

�
na. Segundo levan

tamento da Po ícia Federal, desde
o início do an passado, cresceu
o número de traficantes de ou
tros países de�idos quando tenta
vam sair do Brasil com cocaína.
No ano passado, o número médio
de prisões foi de seis por mês. Só
nos primeiros 29 dias deste ano,
no entanto, 12 traficantes foram
detidos no aeroporto ( oito africa
nos, três europeus e um sul- ame
ricano ), com 42 quilos da droga.
Atualmente, 52 estrangeiros se
encontram presos por tráfico,
com outros 25 brasileiros, nas ce
las da Policia Federal. Outros 30
estrangeiros, já julgados e conde
nados, foram removidos recente.;
mente e cumprem pena em presi
dias diferentes do Rio.

A primeira traficante a ser pre-

sano sábado foi a alemã Sylke Ru
der, de 24 anos, que tentava em
barcar para Madri no vôo 392, 
com cerca de 13 quilos da droga. 
A cocaína estava escondida em 
duas estatuetas de argamassa (na 
foma de um ca-

tentaram sair do país no mesmo 
avião, com destino a Roma -vôo 
673 da Alitalia -carregando co
caína. O italiano Sandro Pesce, de 
46 anos, escondia a droga numa 
cinta plástica presa no corpo. Já 

o boliviano Da
valo e de um ca
chorro), dentro 
de caixas de pa
pelão. Logo de
pois foi a vez da 
suíça lsabella 
Lushsinger Be
ck, de 41 anos, 
que estava em
barcando para 
Zurique no vôo 
SWR 147, com 
quatro quilos 
d e  c o c a í n a
ap roxi m a d a
mente. Com um 
método menos
sofisticado que 
a alemã, a trafi
cante escondia 

OS DETIDOS NA FEDERAL 
rio Uver Sauce
do Carrero, de
54 anos, que es-

Africanos 
Italianos 
Alemães
Portugueses 
Ingleses 
Bolivianos 
Suíços 
Holandeses 
Chilenos 
Espanhóis 
Poloneses 
Colombianos 

a droga no fundo falso de sua sa
cola de mão. 

O que mais surpreendeu os po
liciais federais foi o caso de um 
italiano e de um boliviano que 

com carregamento de cocaína 
vem aumentando desde o final de 
1994. No ano passado, nos sete 
primeiros meses, 22 europeus fo
ram presos no Aeroporto Interna
cional do Rio de Janeiro - expli 
cou um agente federal que traba-
lha no aeroporto. 

Segundo policiais, ·as quadri
lhas têm usado falsos turis.tas eu
ropeus cqmo carregadores de 
drogas com destino à Europa: 

- Usar europeus é uma nova
estratégia das quadrilhas. Os ni
gerianos, por exemplo, atraem 
mais suspeitas - explicou o su
perintendente da PF, delegado 
Jairo Kullmann. 

Policiais traçaram o novo perfil 
dos traficantes internacionais. 
São europeus, normalmente pro
fissionais liberais ou estudantes 
que se fazem passar por turistas'. 
e têm entre 20 e 30 anos. Rece
bem entre US$ 4 mil e US$ 7 mil O 
pagamento só é feito quando eles 
voltam ao seu país. Os europeus 
recebem ajuda de custo e para 
hospedagem quando chegam ao 
Brasil. Em 95, a PF apreendeu 493 
quilos de cocaína com estrangei
ros- 300 quilos no aeroporto. • 

25 tava  com um
5 

4 

3 
3 
2 

2 
2 
2 
2 

1 

1 

passapqrte es
panhol falso,
tentou embar
car com cerca
de 4,5 quilos de
cocaína dentro
de um colete de
duas alças pre
so na cintura.
Ele usava o no
me de José An
tônio Ruiz Fer
nandes. Os dois
traficantes ti
nham vindo de
São Paulo e es

t'avam em trãnsito no Rio. Eles fo
ram flagrados numa revista. 

- O número de estrangeiros,
principalmente de africanos e eu
ropeus, que tentam sair do Brasil 
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Polícia caça co tador de Robertinho 
José Avelino é acusado de lavar o dinheir'o do tráfico e de ser sócio em negócios do bandido 

Hilka Telles, Nívia Carvalho e Renato Homem 

A
polícia vai pedir à Justiça a prisão tempo
rãria e o seqüestro de bens de José Avelino
dos Santos, apontado como "contador" e 
principal testa-de-ferro do trl;lficante José 

Roberto da Silva Filho, o Robertinho de Lucas. Ave
lino, de 46 anos, foi o principal articulador da ida 
para Aracaju de Márcio Cezário Diogo, preso na ú l 
tima segunda-feira como sendo o traficante. Desde 
então, Avelino não é mais encontrado na cidade. 
No restaurante Recanto do Paraibano, que está em 
seu nome, os funcionários informam que ele viajou 
para Salvador, para fazer um tratamento médico. 

José Avelino é conhecido da polícia há pelo me
nos dois anos, quando a Divisão de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) começou a investigai· as ati
vidades de Robertinho. De acordo com alguns de
tetives que o conheceram, Avelino, que está sem
pre armado, é baixo, calvo e se identifica como 
agente da Polícia Rodoviária Federal. Avelino tam
bém é sócio de "laranjas" de Robertinho no Rio. 
Acusado de lavar o dinheiro do tráfico, inclusive 
pelo próprio irmão do traficante, Avelino conse
guiu a proeza de ter uma única anotação em sua 
ficha criminal: um inquérito por estelionato, em 79, 
que nem chegou a ser distribuído à Justiça. 

- Sem o Avelino, Robertinho não chegaria tão
longe no tráfico - afirma um policial civil que in
vestiga a ligação entre Avelino e o chefe do tráfico 
na favela de Parada de Lucas. De acordo com esse 
mesmo policial, Avelino é quem orienta Roberti
nho sobre como empregar o dinheiro arrecadado 
com a venda de drogas. 

Avelino é suspeito de integrar uma quadrilha es
pecializada em levar carros roubados para o Para
guai. A policia diz que Avelino era dono de uma 
agência de automóveis, já fechada, na Estrada de 
Vicente de Carvalho. Dois de seus telefones estão 
instalados na Favela de Parada de Lucas. Há três 
anos ele decidiu sair do Rio. De acordo com regis
tros na Junta Comercial de Ara�aju, o primeiro ne
gócio fechado por Avelino em Sergipe foi em 1993, 
quando comprou um restaurante na cidade de São 
Cristóvão, onde ele nasceu. Há dois meses, em so
ciedade com Márcio e a mulher do bandido, Maria 
Solange da Silva, ele comprou por R$ 200 mil o res
taurante Recanto do Paraibano, na Praia da A ta 
laia. Márcio entrou na sociedade usando a identi
dade falsa de Felipe Marques dos Santos. 

- O pagamento foi feito em dinheiro vivo, em
notas de R$ 10. Poi preciso secá-las ao sol, porque 
estavam moiadas - contou um funcionário do res
taurante. 

Ainda com o documento fraudado, Márcio com
prou, com Avelino, um posto de gasolina, na BR-
101 e a mansão na Coroa do Meio, onde morava 
com a mulher, Maria Solange, e outras18 pessoas. 

.A casa foi comprada por R$ 90 mil, 15 dias antes de 
Márcio ser preso. 

- Ele dizia que tinha um primo rico que vinha
de São Paulo, fugindo da violência e disposto a in
vestir aqui - contou um empresário procurado 
por José Avelino há três meses e que, temendo re
presálias, pediu para não ser identificado. 

Localizada ontem pelo GLOBO, a mãe de Aveli
no, Maria Maurícia dos Santos, confirmou que seu 
!ilho está em Sergipe há três anos, para onde vo l 
tou depois de trabalhar por mais de  20 anos numa
birosca na favela de Parada de Lucas. Segundo ela,
a família chegou ao Rio em 1972. Ela negou, no en
tanto, que o filho tenha qualquer envolvimento
com o tráfico de drogas. Uma irmã de Avelino, ner 
vosa, impediu que Maria Maurícia continuasse a
conversar com o repórter, e desmentiu a versão
dada por Márcio de que ele seria casado com uma
de suas irmãs.

A polícia conseguiu localizar ontem à tarde uma 
irmã do traficante Márcio. Em depoimento orien-

OPINIÃO 

PROMESSA ARCAICJ� 

• EM JULHO do ano passado, o secretá io de
Planejamento, Marco Aurélio Alencar, anun
ciava que a informatização do Institut > Félix
Pacheco começaria dentro de 60 dias, subs
tituindo um sistema de identificação que ele
mesmo definia como arcaico.

NOVE MESES depois, arcaica é a promei;sa do 
secretário. O IFP continua a ser apen.as um 
lugar onde a Secretaria de Segurança guarda 
em desordem (ichas em que não podle con
fiar. Nenhuma novidade. Em 6 de setembro, O 
GLOBO afirmava, sem ser contestad<j1: "Um 
dos principais problemas da Secretaria de Se
gurança é a desatualização dos seus arquivos 
de marginais." 

O CASO de Mãrcio que pode ser Robe1rtinho
usando o nome de Felipe -a não ser q1ue se
ja uma pessoa inteiramente diferente --� mos
tra que os bandidos aprenderam a se escon
der atrás da fragilidade do sistema: tonse
guem ser notórios e anônimos ao rr.lesmo 
tempo .. 

Só A prometida e talvez esquecida informa
tização do Félix Pacheco pode desfaz 
constrangedor paradoxo. 

tado pelo advogado de Márcio, Luiz Gari Bragan
ça, Marília C.ezário Diogo, de 28 anos, di se que o 
irmão fora apenas "fogueteiro" (que anun&ia a che
gada de drogas na favelaj. Comparados, os depoi
mentos de Marília e de Márcio apresen!' m duas 
contradições: ela afirma que a cicatriz no oelho de 
Mãrcio foi causada por um tiro que o i ão levou 
da polícia; o traficante conta, no entanto que a ci
catriz foi causada por um tombo de motocicleta. 
Marília também garante que ele não ganh >u na ras
padinha, como Márcio diz para explicar. a proce
i:Jência do seu dinheiro. Marília afirma clesconhe,. 
cer o nome da mulher e do filho do irml�o. assim 
como o próprio Robertinho ôe Lucas, chjfe do trá
fico na favela onde ela foi criada. 

A mulher foi localizada por urna equipe da 39ª 

DP (Pavuna) dentro da favela de Parada de Lucas e 
levada para a delegacia em companhia ida amiga 
Maria de Lourd8 de Oliveira. O advogadp de Már
cio estava na carceragem e não viu quand[o Marília
chegou. Um policial do plantão da própria delega
cia avisou o advogado sobre a presença qa mulher 
e ele, então. passou a orientá-la. Enquanlo Marília 
era ouvida, o advogado saiu da sala e foi lté a ami
ga Maria de Lourdes com ordens express1as: 

- Caso você seja ouvida, diga que nã ! sabe de
nada e não conhece ninguém - oriento ILuiz Car
los Bragança. 

A policia também começou uma corri�la contra 
o tempo para provar a ligação de Márcio om o trá
fico de drogas. O delegado Cidade de Oli leira, que 
preside o inquérito do caso, disse que M reio tem 
problemas mentais e estava recebendo o apoio de 
Robertinho em "consideração a serviço presta
dos ao trâfieo no passado". O advogado 

I 
o preso,

Luiz Carlos Bragança, disse que deu en� rada on
tem num pedido de habeas corpus. Ele e lega que 
seu cliente não é Robertlnho de Lucas e sequer 
tem antecedentes criminais. O juiz A tônio de 
Araújo Ribeiro, da JA Vara Criminal do F'órum de 
Santa Cruz. que decretou a prisão, diss�, que de
terminará a soltura de Márcio assim que for infor
mado pela polícia sobre o equívoco. 

MÁRCIO CEZÁRIO: o homem preso como Robertinho de Lucas foi para Acaraju graças à ajuda de José Avelino 

Fita de vídeo pode levar a Robertinho 
Na gravação aparecerem três homens: um deles seria o traficante foragido 

Carla Rocha e Liane Gonçalves 

• Uma fita de vídeo pode ser o ponto de partida
para localizar o traficante Robertinho de Lucas e
seu ''contador", José Avelino dos Santos. tm pou
co mais de um minuto de gravação, três homens,
uma mulher e um menino, chamado Marlon - que
pode ser filho de Robertinho -aparecem conver
sando. /'i. fita foi achada na casa onde morava Már
cio Cezário Diogo, preso pela polícia fluminense
em Sergipe. Os policiais também encontraram a
certidão de nascimento de Marlon da Silva Mar
ques dos Santos, que é fiJho de Felipe Marques dos
Santos e Maria SoJange da Silva. De acordo com da
dos do Instituto Félix Pacheco (IFP), Felipe e José
Roberto da Silva Filho - que seria o nome de Ro
bertinho de Lucas - são a mesma pessoa.

O GLOBO confirmou que a certidão de nasci
mento de Marlon da Silva Marques dos Santos está 
realmente registrada no cartório de Jacarepaguá 
(6ª Zona do Registro Civil). Estranhamente, o regis
tro foi feito dois anos após o nascimento do me
nino. A certidão foi lavrada no dia 111 novembro do 
ano passado. Marlon nasceu no dia 30 de maio de 
93 na Casa de Saúd� Grande Rio, que fica no bairro 
de Cordovil, vizinho de Parada de Lucas. No docu
mento, Marlon aparece como filho de Maria Solan
ge da Silva e Felipe Marques dos Santos - nome 

fa�so que era usado por Márcio quando foi preso. 
Não está descartada a possibilidade de Marlon ser 
filho de Robertinho: as impressões digitais que 
constam na ficha de Felipe no IFP são idênticas às 
do traficante. 

O próprio Felipe Marques dos Santos foi o de
clarante da certidão de nascimento do filho. No li
vro do cartório, Felipe diz ser casado, trabalhar co
mo supervisor de vendas e ter 34 anos. Ele apre
senta ainda a Carteira de Trabalho número 83284, 
série 046. Felipe fornece ainda os nomes dos avós 
maternos e paternos da criança: respectivamente, 
Antônio Joaquim da Silva e Naide Pacífico da Silva 
e Pascoal dos Santos e Maria Marques dos Santos. 
Ele declara morar, com Maria Solange, na Rua Ati· 
tuba, número 59, na Taquara. Na rua, o número 5� 
não existe e os moradores afirmam não conhecer A 
família. 

A polícia quer agora fazer fotos da imagem dos 
' três homens que aparec�tn no vídeo. O inspetor Ri
cardo Wilker, que investiga o caso, disse que a P<>t 
lícia precisa ter uma foto de Robertinho porque até 
agora não se conhece a fisionomia do traficante. 
Ele disse que Avelino também deve estar na filma, 
gem: 

- Alguém tem que identificar o Robertinho. D
isto só será possível se tivermos a foto - afirmou 
o inspetor.•
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BANDIDOS NA CADEIA: Polícia do Rio prende em Sergipe Robertinho de Lucas, que atuava nas Zonas Norte e Oeste 

Mais um violento golpe no tráfico 
Traficante saía para correr na praia e foi detido. Ele era o inimigo número 1 dos policiais 

Hilka Telles e Marcelo Leite 

A
polícia do Rio prendeu ontem 
mais um peixe grande do tráfico
na cidade. Responsável pelas 
bocas-de-fumo na Favela de Pa

rada de Lucas, o traficante e seqüestra
dor José Roberto da Silva, o Robertinho 
de Lucas, foi preso por policiais da 39il 

DP (Pavuna) na Praia de Atalaia, em Ser
gipe. Seguido naquele estado desde 
quarta-feira, Robertinho foi rendido 
exatamente às 8h, quando deixava uma 
mansão no loteamento Ponto-5 (no qui
lômetro 103 da BR-101) para correr na 
areia da praia. Usando identidade "frian 

com o nome de Felipe Marques dos San
tos ( expedida pelo Instituto Félix Pache
co, do Rio), o bandido levava uma vida 
de empresário. Em sociedade com seu 
"contador" - José Avelino dos Santos 
- Robertinho comprara o Posto e Res
taurante do Nelson, no Município de
São Cristóvão, e o restaurante Recanto
do Paraíba, em Atalaia.

De shoi;t e sem camisa, Robertinho 
não reagiu. Educado e de fala mansa, ele 
tentou enganar os policiais dizendo que 
não era o traficante de Parada de Lucas. 
Mas o azar dele foi que o detetive Ricar
do Wilker - chefe de investigações da 
39ª DP - participou diretamente da 
operação, montada depois que o poli
cial passou mais de um mês infiltrado 
em Parada de Lucas. 

Para chegar a Robertinho de Lucas, 
os homens de Wilker contaram com a 
ajuda de cúmplices do bandido, que, as
sustados com as constantes investidas 
da equipe da 39ij DP, acabaram revelan
do o paradeiro do traficante. Roberti
nho foi denunciado depois que telefo
nou para a favela para saber o que es
tava acontecendo. Algumas das pes
soas que teriam ajudado a polícia che
garam a empi;estar seus nomes para o 
traficante montar estabelecimentos co
merciais em Parada de Lucas. Segundo 
levantamentos feitos por Wilker, Rober
tinho seria dono de pelo menos dois 
açougues, duas padarias, uma vídeo-lo
cadora e uma confecção de roupa na fa
vela. 

As diligências na Favela de Parada de 
Lucas foram respaldadas por mandados 
de busca e apreensão expedidos pelo 
juiz Marcos Henrique Pinto Basílio, que 
responde pela 14ª e 3 70, Varas Criminais. 
Agora, Ricardo Wilker tentará obter 
mandados de interdição para as lojas 
de Robertinho de Lucas, que, segundo 
as investigações, serviriam para lavar o 
dinheiro do tráfico. As investigações em 
Lucas foram intensificadas depois que o 
secretário de Segurança Pública, gene
ral Nllton Cerqueira, se declarou surpre
so com a quantidade de advogados con
tratados pelo traficante Ernaldo Pinto 
de Medeiros, o Uê, preso em 5 de mar
ço, em Fortaleza. 

Embora tenham identificado Roberti
nho de Lucas assim que chegaram a Ser
gipe, os policiais do Rio só fecharam o 
cerco ao traficante domingo à noite. O 
"abajur" (que na linguagem policial sig
nifica observar à distância) começou 
exatamente às 21 h 15m de anteontem, 
quando o bandido saiu do restaurante 
Recanto do Paraíba - numa picape e 
acompanhado por uma mulher grávida 
- para a casa onde se hospedava, na
Praia do Atalaia. Os policiais passaram
a noite rondando o loteamento Ponto-5,
até achar a picape.

Na tentativa de driblar a polícia, Ro
bertinho de Lucas tentou vários distar-

ces: retirou o dente de ouro que, duran
te anos, foi sua marca registrada; tingiu 
os pêlos das pernas e braços, e até de
pilou o peito. Mas acabou traído pela ci
catriz que ganhou ao operar o menisco 
do joelho direito. 

A falta de entrosaIJJento entre as po
lícias do Rio e de Sergipe por pouco não 
transformou a operação num fracasso, 
com cenas de comédia policial. Como 
os policiais cariocas nada informaram 
sobre a missão, os colegas de Sergipe 
quase prenderam os cinco detetives e n 
carregados da prisão do traficante. Ron
dando um condomínio de luxo, os cinco 
policiais toram confundidos com se
qüestradores. 

- Fomos avisados de uma movimen
tação estranha na área e começamos a 
observar os desconhecidos que tinham 
atitude suspeita- conttou o secret[ario 
de Segurança Pública de Sergipe, Wel
lington Mangueira, que só foi avisado 
sobre a operação pelo seu colega do 
Rio, general Nilton Cerqueira, às 10h de 
ontem, quatro horas depois da prisã9. 

Robertinho foi preso numa casa da 
Avenida Oceânica, no bairro de classe 
média alta Coroa do Meio. Hã três me
ses, Robertinho vivia em Aracaju, apre
sentando-se como empresário. Surpre
endido pelos policiais que invadiram a 
casa às 6h, o traficante não reagiu. 

Com informações obtidas na Favela 
de Parada de Lucas, os policiais chega
ram a Aracaju na última quinta-feira. 
Três deles se hospedaram numa pousa
da próxima ao condomínio onde o tra
ficante morava. Os outros dois ficaram 
num hotel, um pouco mais afastado. No 
sábado, localizaram a casa e ficaram à 
espera do melhor momento de efetuar a 
prisão. 

Na extensa folha criminal de Roberti
nho de Lucas, um dado chama a aten� 
ção pela frieza e crueldade: em janeµ-o 
de 1990, o conhecido marginal mandou 
eliminar 14 pessoas, em menos de 48 
horas. acusados de terem roubado 
grande quantidade de cocaína do trafi
cante. Eles foram eliminados, depois de 
terem sido "julgados'' por um tribunal 
em plena Praça São João Batista; não es
capou sequer Guto, um sobrinho de Ro
bertinho e que teria chefiado o grupo. 
Guto teve a cabeça dilacerada com um 
tiro de escopeta. 

Robertinho de Lucas começou a sua 
tragetória criminal como distribuidor 
de armas de traficantes. Trabalhava em 
parceria com Miltinho do Dendê. O trá
fico de drogas não era a sua atitividade 
principal, o que acabou por abraçar 
posteriormente1 sem jamais deixar o co
mércio de armas de lado. Ele passou a 
operar com drogas depois da prisão de 
Miltinho. A venda de entorpecentes em 
Paradas de Lucas não chega a ser tão 
lucrativa quanto em outros pontos da 
cidade, limitando-se quase que exclusi
vamente ao atendimento dos viciados 
da região. 

Mesmo assim, Robertinho de Lucas 
ganhou status de inimigo pi:iblico núme
ro um com a prisão de Ernaldo Pinto de 
Medeiros, o Uê. lsto muito se deve ao 
estilo ousado. Nas favelas dominadas 
por ele em Paradas de Lucas, os mora
dores foram proibidos de criar cachor
ros e põr vidros nos muros - para que 
os traficantes não fossem mordidos ou 
se cortassem quando estivessem fugin
do da policia. Lá também as casas têm 
de ser pintadas de verde claro, para 
confundir os policiais durante opera 
ções no morro. 

Celso Melra 

O TRAFICANTE ROBERTINHO de Lucas: preso em Sergipe, onde morava e havia comprado um posto de gasolina e um restaurante 

0 ENDEREÇO DOS CABEÇAS DO TRÁFICO 

CHEFÕES PRESOS EM BANGU I 
• Escadinha: José Carlos dos Reis En
cina é um dos fundadores da organi
zação criminosa Falange Vermelha,
que deu origem ao Comando Verme
lho. Escadinha ficou famoso em 1985,
ao conseguir fugir de helicóptero do
Presidio da Ilha Grande.

• Uê: Ernaldo Pinto de Medeiros, che
fe do tráfico no Complexo do Ale
mão, em Ramos, foi preso no último
dia 5. Ele é apontado como o assas
sino do traficante Orlando da Concei
ção, com quem dividia o controle do
comércio de drogas na área.

• Miltinho do Dendê: Romildo Souza
da Costa, chefe do trãfico no Morro
do Dendê, na Ilha do Governador, e
um dos maiores contrabandistas de
armas do Rio, foi preso em 1995.

• Bill: Nelson da Silva, herdeiro de
Isaías da Costa Rodrigues, dono das

bocas- de-fumo no Morro do Borel, na 
Tijuca, baleou as mãos de 17 jovens 
da favela que assaltavam ônibus na 
Praça Saens Pena. Foi preso em ju
nho de 1993. 

• Celsinho da Vila Vintém; Celso Luis
Rodrigues, chefe do tráfico de drogas
na Vila Vintém, em Padre Miguel, foi
capturado em janeiro, próximo à
quadra da Mocidade Independente.

• Cy de Acari: Darcy da Silva, respon
sável pelo tráfico na Favela de Acari,
fornecia drogas também para a Zona
Sul. Foi preso em setembro de 1989 e
é um dos chefes do Terceiro Coman
do.

• Oênis: Dênir Leandro da Silva, que
controlava o comércio de drogas na
Rocinha, foi preso em Florianópolis,
em junho de 1987. É também acusa
do de vários assassinatos.

Em oito dias, três 
bandidos foram 

capturados na região 
• Os bandidos do Rio que procuraram
refúgio no Nordeste entraram março
com o pé esquerdo: em apenas oito dias
deste mês, três criminosos cariocas fo
ram presos em cidades daquela região.
O primeiro a ser capturado, no dia 4, em 
Salvador, foj Jorge Luiz dos Santos, o
Jorge Luiz de Acari, apontado então pe
la policia como o segundo maior trafi 
cante do Rio. Também acusado de se
qüestros, o marginal estava escondido
num condomínio em Salvador. Trazido
para o Rio, se matou, enforcando-se
com a própria camisa. Dia 5 foi a vez do 
bandido considerado o inimigo número
l da policia: Ernaldo Pinto de Medeiros,
o Uê, chefe do tráfico no Complexo do
Alemão, foi preso num hotel em Forta
leza. O traficante e seqüestrador Paulo
Possini Peixoto, o Lube-Lube, se mudou
para o Maranhão, mas também não con
seguiu ficar a salvo. No dia 12, ele fdi
preso em lgaraçu. Lube-Lube é acusado,
entre outros, de seqüestrar Eduardo Eu
gênio Gouvêa Vieira Filho. •



OPINIÃO 

A VIDA DE UÊ 

• A GIRIA do marginal tem
um traço universal: inde
pendentemente de ser pito
resca ou cômica, é sempre
utilitária. Designa o que não
tinha nome conhecicio no
meio, ou serve como código
para o que se deseja manter
escondido de estranhos e
inimigos.

NESSE JARGÃO, não existe lu
gar para metáfora ou fanta
sia. A expressão "dar uma 
mineira", por exemplo, não 
teria nascido se não fosse 
comum, quase rotineira, a 
prisão âe marginais por po
liciais interessados apenas 
em achacâ-los. 

OUTRA FORMA de contato 
não tem .gíria própria, mas 
ninguém nega que exista: é 
a contratação de policiais 
como seguranças de trafi
cantes. Muitas vezes, fe
chando o círculo, são poli
ciais incumbidos de prote
ger bandidos contra poli
ciais. 

o TRAFICANTE Uê, segundo
autoridades, teria muito a
contar sobre essas intrinca
das e perigosas ligações -
a começar pelas suspeitas
de que teria agentes da Po
lícia Federal sob contrato.

� PRECISO mantê-lo, custe o 
que custar, a salvo da tenta
ção do suicídio. 

Data�/ ___ .__ 

!faderno
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COMBATE AO CRIME: Marcello lamentp que preso tenha morrido sem ser interrogado 

Segundo maior traficante do Rio é achado 
enforcado na cela um dia após a prisão · 

. A� As lj· ç, l -º '='- � t � u �._._ 1 �\:...(:�
Jorge Luiz, chefe do tráfico em �,cari, declarou a delegado que temia ser morto 

Alba Valéria Mendonça 

• Cerca de seis horas depois de
ter sido levado para a Divisão de
Recursos Especiais, na Barra da
Tijuca, um dos principais chefes
do tráfico de drogas do Rio, Jorge
Luiz dos Santos, de 32 anos, o Jor
ge Luiz de Acari, foi encontrado
morto na cela individual em que
se encontrava desde as 23h30m
de anteontem. O traficante, que
apareceu enforcado com a pró
pria camisa amarrada à grade de
ventilação da cela. fora preso St:.'
gunda-feira, em Salvador, numa
operação conjunta da Divisão An
ti-Seqüestro e da polícia baiana.

O governador Marcello Alencar 
divulgou nota, pela manhã. auto
rizando o acesso da imprensa ao 
local e determinando "rigor na 
apuração do suposto suicídio" 
No final da tarde, Marcello não 
mais falou em "suposto suicídio". 
Demonstrando convicção, lamen
tou que o segundo homem na hie
rarquia do tráfico de drogas no 
Rio - atrás apenas de Ernjllê'Ío 
Pinto de Medeiros, ,o Uê - tives
se se matado antes de prestar de
poimento, que seria de grande va
lor para desbaratar o crime orga
nizado e suas conexões com a 
banda podre da polícia. 

Segundo o delegado da D S He
rald Spindola, que prendeu o tra
ficante na Bahia, Jorge Luiz, na 
viagem de volta ao Rio, disse que 
temia ser assassinado. 

Sucessor de Darcy da Silva, o 
Cy de Acari. o traficante Jorge 

1 
Luiz é acusado de, em agosto de 
94, ter subornado com R$ 300 mil 
policiais que o haviam prendido 

1 numa operação clandestina. A de
\ núncia - num ano em que o no-

me do traficante era associado a 
mais de 20 mortes em Acari em 
conseqüência de guerras com 
quadrilhas rivais - motivou uma 
investigação da Corregedoria de 
Polícia Civil. 

Ano passado, Q delegado Mar
cos Pires, assessor da Superin
tendência de Polícia Judiciária, 
foi afastado do cargo porque seu 
nome constava de uma lista de 
contabilidade dos traficantes de 
Acari. Jorge Luiz também era acu
sado de, em fevereiro deste ano, 
ter comandado a invasão ao Hos
pital Carlos Chagas, em Marechal 
Hermes, para resgatar o cúmplice 

O CORPO DO TRAFICANTE, preso à grade de ventilação da cela pela camisa 

Reginaldo Corrêa, o, Relzinho. 
O coordenador da Divisão de 

Recursos Especiais, Sitas Diniz 
Meira Lima, contou que o corpo 
de Jorge Luiz foi descoberto por 
volta de 5h40m, na revista às ce
las individuais. Como o traficante 
não respondeu ao <lt11amado, poli
ciais abriram a cela e acharam o 
corpo, a cerca de c:inco centíme
tros do chão, pendurado na cami
sa de malha amarr da à grade de 
ventilação, ao lado da porta. 

-Nem policiais nem os outros
dois presos ouviram barulho du
rante a noite. Os plantonistas 
contaram que enquanto tiravam 
o cinto e os cadarços dos sapa
tos, Jorge Luiz perguntou quanto
tempo passaria no xadrez- disse
Silas Lima.

Acompanhados do diretor do 
Instituto Carlos Éboli (ICE), Mário 
Bonfatti, os peritos lva Aleixo e 
Paiva Neto encontraram na cela, 
ao lado do colchonete, um par de 

sapatos, um par de óculos de len
tes sem grau - que ele usava 
quando foi preso na Bahia - e 
um pequeno cordão de náilon. no 
qual fora dado um nó de embar
cação, conhecido como lals-de
guia. A polícia quer saber como 
esse cordão foi parar na cela, já 
que presos não podem ter cor
dões, nem cadarços ou cintos, 

Segundo Bonfatti, o nó é seme
lhante ao feito na camiseta com a 
qual Jorge Luiz, ex-fuzileiro naval, 
estava enforcado. 

- Acreditamos que ele amar
rou a camisa à grade e ao pesco
ço e pulou da mureta de um me
tro de altura que divide o chuvei
ro e o sanitário da cela. Não há si
nais de espancamento ou de luta. 
Devido à rigidez cadavérica, cal
culo que ele morreu pouco de
pois da meia-noite. Foi sukídio. 
sem dúvida alguma - afirmou 
Bonfatti, ressaltando que o laudo 
oficial ficará pronto em dez dias. 

Na 16, DP (Barra da Tijuca), o n 
de foi aberto inquérito para apu
rar o caso, a mulher de Jorge 
Luiz, identificada como Márcia, 
de 18 anos, contou que ele já ten
tara o suicídio há três anos. 

- Ele teve o osso da perna di
reita esfacelado por um tiro de fu
zil, num tiroteio com a policia. De
pois de fugir para a Bahia e se 
submeter a várias cirurgias, en
trou em depressão ao saber que 
ficaria defeituoso. mancando da 
perna direita - contou Márcia, 
acrescentando que Jorge Luiz in
geriu vários comprimidos. 

A sogra do bandido, identifica
da como Terezinha, também lem
brou que ele falara em suiddio: 

- Teve uma hora, na guerra
contra Parazão, que ele ficou 
acuado e falou em se matar. Ele 
não gostava de ficar em situação 
de inferioridade. 

Mesmo assim, Terezínha se dis
se surpresa com o suicídio, pois 
há uma semana falara com o gen
ro por telefone e ele não parecia 
deprimido, embora estivesse lon
ge de Acari há 45 dias. 

O chefe de Polícia Civil, Hélio 
Luz. disse estar convicto de que 
foi suicídio, pois a necrópsia não 
apontou qualquer lesão corporal 
recente, indicando sinais de luta 
Os cinco policiais que prenderam 
o traficante vão receber uma gra
tificação de 100%. •



Estudo mostra que 
. , . 

Jovens usuanos 
de maconha se 
iniciam aos 14 anos 
� lc; /f .; � ·0 � -, t..

tm alguns casos,�/
estudantes fumam com 
a permissão�\.,

Paulo Sérgio Marqueiro 

• Uma enquete do Núcleo de Es
tudos e Pesquisas em Atenção ao
Uso de Drogas (Nepad) com ado
lescentes de dez escolas públicas
da Zona Sul revelou que 10,4%
dos entrevistados fumam maco
nha regularmente. O trabalho,
concluído sexta-feira, mostrou
também que eles começam a usar
a droga aos 14 anps, Influencia
dos por amigos ou paren(es.

A pesquisa -parte de um pro
jeto de prevenção ao uso de dro
gas financia o pela ONU e pelo 
Ministério da Saúde - mostrou 
ainda que 8Õ,6% dos entrevista
dos tomam bebida alcoólica e 
43,6% fumam cigarros com regu
laridade. O estudo revelou tam
bém que o contato com o áJcool 
em geral começa aos 6 anos e, 
com o fumo, aos 7, o que surpre-
endeu os técnicos do Nepad. 

- Apesar de serem drogas lici
tas, esse início tão cedo é preocu
pante - diz Maria Thereza de 
Aquino, professora de psiquiatria 
da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e diretora da unida
de. 

De acordo com a pesquisa do 
Nepad, 8,9% dos alunos admiti
ram que usam solventes ( cola de 
sapateiro, éter etc.) e 6%, tranqili
lizantes. Os 450 estudantes - ra
pazes e moças, com idade média 
de 14 anos - responderam aos 
questionários espontaneamente, 
mas não se identificaram. 

Segundo Maria Thereza, a pes
quisa é a segunda em escolas pú
blicas do Rio. A primeira foi feita 
ano passado com 751 alunos de 
dez colégios da Leopoldina. De
pois de comparar os dois resulta
dos, técnicos do Nepad concluí
ram que o uso da maconha é 
maior entre os alunos da Zona 
Sul: 10,4% contra 6,4% na Leopol-

L dina. Situacy.o semelhante acon-
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tece com o cigarro: na eo
poldina e 43,6% na Zona Sul. Já o 
uso de tranqüilizantes é maior na 
Leopoldina: 10% contra 6%. 

Apenas 1 % dos alunos da Zona 
Sul admitiu que cheirava cocaína, 
mas o índice não convenceu os 
técnicos do Nepad, como conta a 
coordenadora Zélia Caldeira: 

r- Nas escolas da Leopoldina,
J, 7% dos alunos disseram que 
cheiravam cocaína. Esperávamos 
um índice semelhante na Zona 
Sul, mas estamos achando que os 
alunos, mesmo protegidos pelo 
anonimato, ficaram com medo de 
falar sobre o assunto. O número 
de estudantes dispostos a preen
cher o questionário foi menor na 
Zona Sul do que na Leopoldina. 

Zélia conta que um dos dados 
que mais chamaram a atenção do 
Nepad foi a revelação de que os 
alunos começam a usar drogas 
por influência dos amigos: 

- Existe uma idéia de que a
droga chega ao aluno por inter
médio do pipoqueiro da porta da 
escola. Agora, estamos vendo 
que são os amigos e, em alguns 
casos, os próprios pais que fu
mam maconha e permitem que os 
seus filhos laçam o mesmo. 

Criado há dez anos, o Nepad 
atende a cerca de cem pessoas 
por dia. O serviço, mantido pela 
Uerj, é gratuito e funciona de se
gunda a sexta-feira no quarto an
dar do prédio da Rua Fonseca Tel
les 121, em São Cristóvão. A equi
pe tem 20 profissionais, entre psi
quiatras, psicólogos e terapeu
tas. Eles recebem qualquer pes
soa dependente de maconha, co
caína, álcool, tranqüilizantes ou 
outras substâncias. A única exi
gência é que o, paciente esteja 
realmente dispo�to a se tratar. 

AtuahnenteJ c.erca de 90% dos 
pacientes tratados pelo Nepad 
são dependentes de cocaína. 

- Qu ando começamos, a
maioria dos pacientes nos procu
rava por causa da maconha. Ti
nha até uma pessoa que fazia uso 
de rapé. Hoje o perfil do núcleo 
mudou - comenta a diretora. 

Os pacientes que procuram o 
Nepad têm em torno de 25 anos e 
são de famílias de classe média 
baixa. O número de homens é 
maior do que o de mulheres (a re
lação é quase de oito para um). 

- A diferença do nosso traba
llio em relação ao dé outros cen
tros é o uso da psicanálise no tra
tamento - diz Maria Thereza. • 



Pireso o traficante 
que abastecia os 
viciados do Posto 9 

f3andido controlava as 
1bocas-de-fumo' da 
Cruzada São Sebastião 

• Considerado o principal forne
cedor de drogas para os viciados
da classe média alta que moram
nos bairros do Leblon, da Lagoa e
de Ipanema - inclusive a ãrea do

-Poto 9 -, o traficante Edimar Ma
noel de Oliveira, o Dimas, de 30 
anos, foi preso anteontem por 
agentes do serviço reservado do 
23º 8PM (Leblon). Apontado co
mo o "dono" das bocas.de-fumo

da Cruzada São Sebastião, a me
nos de 500 metros da sede da Di
visão Anti-Seqüestro (DAS) e da 
Metropol I (Leblop_), Dlrnas esta
va com sua prisão p:,;:eventlva de-
cretada pela 4ª Vara Crtminal sob 
a acusação de tráfico, homicídio 
e assalto a mão armada 

Dlmas foi preso por volta das 
23h30m, quando caminhava pelo 
Leblon. Os policiais suspeitaram 
da atitude do traficante e o leva
ram para a 14ª DP (Leblon). O de
legado-titular, Carlos Leba, con
sultou sua ficha criminal e desco
briu que, além de procurado por 
vários crimes, o bandido fugira 
do presídio da Ilha Grande ( des
truído há dois anos) há quatro 
anos. Só por homicídio (Artigo 

,.....,, _ _..,.,. 121 do Código Penal), o traficante 
tem três acusações. Dimas estava 
desarmado, não portava nenhu
ma droga e ao ser preso estava 
em companhia de sua mulher. 

- Ele se dizia chefe, mas fugia
quando a polícia chegava na Cru
zada. Agora está preso. Estamos 
intensificando o policiamento na 
Zona Sul - disse o coronel Paulo 
J\fonso, comandante do 23° BPM, 
Leblon. • 

e- O GLOBO

I �ata 6Üq j o� ;96
rãg.J.L: 

'• ' (i��,��-.. -.1--.. t-.• ,-,------· 



·"

O GLOBO 

Oatao..:)_/ O� ;2.fe_ 
Cadern-o __ _ 

1 _________ __,
Pág._fl_..

COMBATE AO CRIME: As ligações entre bandidos e integrantes da Polícia Federal

• 
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UÊ A CAMINHO de Bangu 1: no depoimento, traficante negou que agentes federais fizessem a sua segurança particular 

Quatro age 
segura a 

fí� 't I vG-o_� -;L \)_H· �e-:::.,(� 

t derais eram 
o traficante Uê

Dois policiais são ouvidos na Superintendência da PF no Rio 

Ana Paula Macedo 

• BRASlLIA. A Polícia Federal tem

informações de que são pelo mee
nos quatro - e não dois - os
.agentes federais que estariam fa
zendo a segurança do traficante
Emaldo Pinto de Medeiros, o Uê,
antes de sua prisão terça-feira
passada em Fortaleza (CE). On
tem, a Superintendência da PF no
Rio ouviu os agentes conhecidos
como Amado e Jansen no inqué
rito instaurado por determinação
do diretor-geral, Vicente Chellot
ti, para apurar o caso. Ambos ne
gar am qualquer envolvimento
com Uê. Também o traficante foi
ouvido no presídio Bangu I e ne
gou ter recebido proteção de po
liciais federais.

AJém de alegar inocência, os 
dois agentes federais fizeram 
questão de dar demonstrações 
de apoio às investigações. Amado 
e Jansen colocaram à disposição 
de seus superiores a quebra de 
seus sigilos bancários e telefôni
cos. Detalhes do depoimento dos 
policiais e de Uê foram repassa
dos a Chellotti, ontem à tarde, pe-

lo superintendente da PF no Rio, 
delegado Jairo Kulmann. 

Na véspera, em encontro com 
o ministro da Justiça, Nelson Jo
bim, Chellotti lhe informou sobre
a abertura do inquérito discipli
nar. O diretor da PF disse ainda
ter encaminhado oficio à Polícia
Civil do Rlo, requerendo os no
mes dos agentes federais que te
riam relações com o traficante
Uê. Por último, assegurou que, se
forem obtidos os indícios de en
volvimento, os suspeitos serão
afastados da PF para prossegui
mento das investigações.

Se as suspeitas forem confir
madas, a PF vai instaurar um pro
cesso administrativo. Jobim já fri
sou quais são suas expectativas 
caso se chegue realmente ao en
volvimento de agentes federais: 

- Quero que os envolvidos se
jam punidos exemplarmente -
disse o ministro a Chellotti. 

Punição exemplar, para Jobim. 
só tem um significado: todos fora 
da Polícia Federal. 

Um outro caso do Rio está mo
bilizando a sede da Polícia Fede
ral. A Corregedoria da PF já ana-

lisa os resultados de sindicância 
que apurou denúncias de envolvi
mento do ex-superintendente Éd
son Oliveira com banqueiros de 
jogo do bicho. O relatório final, 
transformado em processo admi
nistrativo, recomenda a demis
são de Oliveira dos quadros da 
Polícia Federal. 

Segundo uma fonte da direção 
do órgão, a exoneração de Olivei
ra está praticamente certa. São 
raras as vezes em que a Correge
doria não segue as recomenda
ções das investigações. O relató
rio final, com cerca de cem pági
nas, cbnclul ainda pela demissão 
de um agente federal. Édson de 
Oliveira, que disputou uma vaga 
à Câmara dos Deputados nas elei
ções de 1994, aparece como be
neficiário em documentos contá
beis do banqueiro de bicho Cas
tor de Andrade. Depois de encer
rado, o processo será enviado ao 
Ministério da Justiça, para pare
cer, e seguirá, então ao Palácio do 
Planalto. Caberá ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso deci
dir sobre a demissão do delegado 
Oliveira.• 
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Blitz constata trabalho 
escravo em Campos 

� AO-vi 1">- <.p �
CAMPOS - O regime de semi- anos, cortando cana. 

escravidão adotado nas lavouras A operação, que fol acompa
d� ca11:a-de-açúcar neste munici- nhada por fiscais da Subdelega
p10 foi constatado ontem pelo eia egional do Trab�o comeprocurador-chefe do Ministério çou ãs 6h na BR-101 por onde Público do Trabalho, Çar�os trafegam....normàlmente cerca de Eduardo _Barroso, na pm!leira 60 ônibus que transportam fiscallzaçao r�izada pelo 01;gao bóias-frias. Ontem, porém. neon�e foram m�t�uragos, eJ!} nhum ônibus cruzou a rodovia, a�ril passado, tres mquerltos �- fugindo da blitz. Apenas um cavis. Ap�sar do vazam�nto dà m- núnhâo levando mais de 40 ho-formaçao - o procurcidor anun- ri' · d d ciara na emana pass�dá gue menS, 01 p�a O na_ estr� a. _ 
realiza9...& uma blitz foi p6ssí- . o c�avial ou usma Sao Joao 
vel coJíflrmar asãenúnciás fei- f01 po�sivel flagrar o que os em
tas p,to Sindicato dos Trabalha- preite�ros tentaram esconder na 
dor�s nas lridústrias de Açúcar e rodovia: 80_ trabalhadores �e� 
do Mcool da região: traoalhado- qualquer vmculo _empregatlc10 
res m carteira assinada que cor�avam cana. A Jornaqa come
não recebem sequer <J sãiáfio- ça as 7h e se �ste�de ate �s 18h. 
mínim e exploração da mão-de- O pagamento e feito aos sabados 
obra infantil. No canavial em e 1_>el� metro de cana cortado o 
São João a,Barra, cidade VlZi- usineiro paga apenas R$ 0,04. 
nha � �pos, tptocurador fla- Não são for1!ecidos equipamen
grou cmco meninos, entre 9 e 12 tos de proteçao. 
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-S--- para descanso e sem água, todos que já vendeu até um carro para 

Enviado especial os dias da semana. comprar comida. Mas o gerente 
Os capatazes o obrigavam a da AD, Tadeu Oliveira, apresen-

SÃO GABRIEL (GO) - A em- carregar pesados sacos de mani- tou recibos e acusou Paulo de 
presa AD Agroindústria, produ- va (semente da mandioca) e a não repassar os salários. 
tora de farinha de mandioca e dormir em barraco de lona. Os Na casa, mais de dez homens 
polvilho, usa trabalho escravo fazendeiros prometeram pagar dormem amontoados em cada 
em suas quatro fazendas nos diárias de R$10, mas não lhe de- quarto, na sala e na área de ser
municíptos goianos de São Ga- ram nem um centavo. viço. A sujeira é impressionante 
briel e Agua Fria, a apenas 60 -Até no dia em que fiquei e há pessoas doentes sem trata
quilômetros de Brasília. A de- doente eles não me deixaram fi. mento. Para os deputados Nil· 
núncia foi comprovada ontem car sem trabalhar. Agora preciso mário Miranda (PT-MG) e Paulo 
por parlamentares das comis- do dinheiro para ajudar minha Rocha (PT-PA), tudo isso conf1-
sõe� de TraB�º e DireitõsHu- mãe e meus irmãos menores - gura trabalho escravo. 
m�nos da amara e por uma disse o garoto. -A exploração, nesses casos, 
equipe do GLOBO. Foram encon- Os trabalhadores foram re- acontece pela dependência eco
trados 45 trabalhadores rurai·s crutados em Barreiras (BA) por nômica. Eles acabam obrigados 

Paulo Roberto Souza, um "gato" · a trabalhar em troca de um pra
passaudo fome e vivendo em (agenciador) da AD Agroindús- to de comida e não podem nem 
condições miseráveis, depois de tria e depois transportados de sair das fazendas por absoluta 
terem sido expulsos das fazen- caminhão para Goiás. Paulo Ro- falta de dinheiro -denunciou 
das sem receber salários nem di- berto alegou que também foi en- Nilmá io Miranda. 
reitos trabalhistas. Entre os ex- ganado .pelo dono da empresa, denún;:;·:-.::.i�,<iagi..o;;-eõcs;t>'crrca�-
plorados há crianças e adoles- Adail Oliveira Martins, que não vo na AD fora feita ã Dele�aci!1 
centes, como Oliveira Ferreira repassou o dinheiro para ele fa- Regional do Trab�o do D�tr�
da Conceição, de 12 anos, expul- zer os pagamentos. O "gato" foi to Federal, em maio, pelo Smdj
so da fazenda depois de passar obrigado a alojar todos os 45 tra- cato dos 'J'.rabalhadores R1�ra1� 
30 dias trabalhando debaixo de balhadores em sua casa de dois de Planaltina, mas nada fo1 fe1 
sol, das 6h às 18h, sem intervalo quartos em São Gabriel e alega to. 
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Usinas em Alagoas 
(pvo ioti- u.. o, e; D 1.:\ • �

exploram empregados 
RODRIGO FRANÇA TAVES 

BRASÍLIA Oito grandes 
usineiros de Alagoas serão mul
tados pelo Ministério do Traba
lho por submeter empregados de 
suas plantações de cana-de-acú· 
car a condições degradantes de
trabalho. Entre outras irregula�
ridades, os fiscais encontrar.am 
muitos menores de 14 anos fa. 
zendo trabalhos perigosos e in
salubres. 'Na op.eração, que du
rou 15 dias. oram lavrad s 123 
autos d� "nfração, o que signi 
fica terem sido fla�adas, em
média, 15 irrégularidades traba·
lhistas por µsina. 

Os fiscais da Secretaria de 
Fisca ização do Trabaltio tive
ram d ser prott:gido por agen-

tes da Policia Federal. porque 
havia a suspeita de que os usi
neiros tinham a proteção de po
liciais civis alagoanos. mas não 
houre confronto. Os usineiros 
foram surpreendido submeten
d9 seus empregados a jornadas 
excessiv de trabalho. de ma
nhã cedo a é escurecer, sem di
reito a repo�o semanal e quase 
sempre alo'ados em barracos 
sem as menores condições de hi
giene e saúde. A maior parte dos 
24 mil trabalhadores das oito 
usinas não tinha carteira de tra
balho nem recebia equipamento 
de proteção. 

Foi constatado um despre
zo total pela legislação trabalhis
ta. As oito usinas fiscalizadas, 
sem exceção. receberam autos 
de mfraçào . disse Raquel Cu-

nha. coordenadora em exercício 
do Grupo Executivo de Repres
são ao Trabalho Forçado. que 
reúne cinco ministérios. 

O nome dos usineiros só será
divulgado depois que o relatório 
sobre a operação ficar pronto, 
no início de janeiro. As oito usi
nas ficam nos municípios de 
União dos Palmares. Rio Largo, 
São Luís do Quitungo, São Mi
guel dos Campos e São José da 
Laje. Encerrada na semana pas
sada, a operação apavorou os 
usineiros de Pernambuco, que 
temem ser os próximos alvos da 
fiscalização. Os autos de infra
ção já foram encaminhados para 
o Ministério Público do Traba
lho, que estudará a abertura de 
ação contra os usineiros. 
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DRT pára de combater 
escravidão no Piauí 

Sobrinha de deputado acusado de explorar tra�9 1ho escravo d�rige

órgão responsável pela fiscalização 

� Al\(IA3 Jl -'1 
Joel Santos Guimarães 

• SÃO PAULO. A Comissão Pastoral 
da Terra do Piaui denunciou on· 
tem que a Delegacia Regional do 
Trabalho suspendeu todas as 
ações de fiscalização de trabalho 
escravo no estado depois que o 
deputado federal Ary Magalhães, 
do PPB, conseguiu nomear sua 
sobrinha Audrey Martins Maga
lhães Fortes como delegada. O 
primeiro ato de Audrey foi sus
pender as investigações coorde
nadas por sua antecessora, a ad
vogada Cláudia Márcia Ribeiro, 
que envolviam Inclusive uma e� 

naíba (Comvap), acusada de em
pregar três mil trabalhadores em 
condições de semi-escravidão. 

Fernando Henrique Cardoso um 
documento assinado por repre
sentantes de 14 entidades, classi
ficando Ary Magalhães como "de
tentor de trabalhadores em con
dições degradantes" e argumen
tando que seria Incoerente o Go
verno nomear para o cargo al
guém ligado a empresários, caso 
da sobrinha do deputado. 

De acordo com a CPT, a sus
pensão das investigações não be
neficiou apenas a Comvap, mas 
outros conglomerados podero
sos, como o João Santos, do setor 
de cimento. Segundo a coordena
dora da CPT no estado, Expedita 
da Silva Araújo, o grupo João San
tos utiliza até crianças menores 
de 14 �s- de idaoe na extração 
de oambu. 

Entidade afirma que há 8 mil 
em regime de escravidão 

Levantamento da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Piauí (Fetag) revela que no esta
do cerca de oito mil pessoas tra
balham em condições semelhan
tes à escravidão. De acordo com 

• presa de Magalhães, a Compa
,. nhia Agro-Industrial Vale do Par-

Em novembro, an es da troca 
no comando da p�T. a indicação 
de Audrey levou o vice-governa
d o r do P iauí ,  Os mar Araújo 
(PSDB), a entregar ao presidente 

D 
a coordenadora da CPT, existem 
no Piauf cinco regiões onde há 
mão-de-obra escrava ou semi-es
crava. Segundo ela, a situação vai 
se agravar com a paralisação das 
Investigações da DRT. 

- Há cerca de 30 dias, denun
ciamos à délegacla que trabalha
dores da Comvap que reivindica
ram seus direitos foram barbara
mente espancados pelos feitores 
da empresa do deputado. A dele
gada-sobrinha não tomou provi
dência - disse o presidente da 
fetag, Adonias Higindo. 

Segundo a coordenadora da 
Pastoral da Terra, existem na Pro,
curadoría da República pelo me
nos quatro processos em anda-

,,. 

mento contra a empresa do depu
tado Ary Magalhães. 

Audrey Martins Magalhães For
tes contestou as denúncias da 
CPT e da Fetag. Ela disse que 
equipes de fiscais estiveram na 
Comvap e não encontraram qual
quer irregularidade: 

- São denúncias vazias, de
grupos interessados em denegrir 
a imagem da delegacia e de sua ti
tular. A essas calúrúas:tenho res
pondido na Justiça - disse. 

Ela admitiu que, antes de assu
mir a delegacia, advogou durante 
dez anos para as empresas do tio, 
mas resolveu deixar a função por 
considerar que agora não seria 
ético continuar no emprego. • 
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DESFECHO DO MOTIM: No carro do seqüestrador, fita de reggae substitui som sertanejo no rádio e velocidade chega a 220 km/h 

Pareja desfruta de mais 6 horas de fuga e fama 
Reconhecido por onde passava, porta-voz dos rebelados foi assediado por mulheres e distribuiu autógrafos como um herói 

Ana Paula Macedo e 
Marco Antonio Moreira 

Enviados especiais 

• GOlÃNIA. A fuga de Leonardo Pa
re)a durou seis horas e dez mlnu•
tos, mas pareceu uma eternidade
para o estudante de direito Aldo
Guilherme Sablno de Freitas, de
25 anos. Filho do presidente do
Tribunal de Justiça de Goiás, Ho
mero Sablno, Aldo atravessou en
tre a noite de quarta-feira e a ma
drugada de ontem "os momentos
maJs eletrizantes" de sua vida, co
mo ele mesmo admitiu. A exem•
pio do paJ, também refém dos prl·
slonelros rebelados do Cepalgo,
ele deixou o prestdlo no carro dl·
rlgldo por PareJa. Andou a 220
quilômetros por hora, ao som de
músicas sertanejas tocadas lnter
mltentemen te pelas rádios de
Goiás, e pôde testar a popularida
de de Pareja entre seus conterrã
neos. O porta-voz dos rebelados
chegou a distribuir autógrafos.

A popularidade velo de onde 
menos se esperava, O próprio 
presidente do Tribunal de Justiça 
disse que Pareja foi fundamental 
para a solução do impasse. Na 
véspera, o diretor do presidio, Ni
cola Llmongl, deixara escapar, ao 
ser libertado, uma frase no mfnt
mo Inesperada: 

- Estou vivo graças a Deus e
também ao PareJa. 

Longe du gradea, fugitivos 
visitam seus parentea 

Enquanto os fugitivos que ocu
pavam os outros sete carros tra
çaram um plano de fuga e o segui• 
ram à risca, Pare)a, segundo o re
lato de Aldo Guilherme, optou 
por aproveitar de modo espeta
cular seu curto perfodo de liber
dade. Ficou durante duas horas 
circulando pof"Golãnla. Primeiro 
lêVou os Irmãos Nena e Mano, co
legas de rebellão condenados por 
assalto, para visitar a mãe no 
bairro Marista. 

-Foi um encontro comovente.
Houve multo choro, a mãe queria 
Ir com a gente. Eles dividiram a 
parte deles dos R$ 100 mil em ca
sa e depois fomos embora. O 
mesmo aconteceu mais tarde, 
quando um outro preso visitou a 
f amtlla em Anápolls - contou AI

do ao chegar em casa. 
O momento que mais chamou a 

atenção do estudante, no entan
to, fol quando o assaltante deci
diu parar num bar para comprar 
cerveja. Às 19h30m de quarta-fei
ra, depois de pouco mais de uma 
hora de fuga, PareJa parou no bar 
€apela, perto do Shopping Bou-

ganvllle, comprou tr@s garrafas 
de cerveja, três refrigerantes em 
lata, entregou R$ 50 e não aceitou 
troco. Ele foi reconhecido pelo 
gerente do bar, Adão Carlos Alves 
da Silva, que lhe perguntou se 
não deveria estar fugindo. 

- Estou. Lá fora está cheio de
fugitivos, meu carro está lotado. 
Só parei para tomar uma cerveja 
- respondeu PareJa rlndo.

- Quando eu perguntei se ele
era o Pareja, senti que ele gostou. 
Parecia se sentir um herói -con
tou depois Adão. 

SeqUeatrador e refém trocaram
papéla para enfrentar polfcla 
Praticamente em todas as para

das que fez PareJa foi reconheci
do. Em algumas foi beijado por 
mulheres e distribuiu autógrafos. 
O momento de tensão, segundo o 
refém, foi quando eles tentaram 
passar pela barreira montada pe
la Polf cla Rodoviária de Tocan
tins, na divisa com Goiás. Os ou
tros quatro condenados que tam
bém estavam no carro tinham sal
tado alguns quilômetros antes e 
Pareja, a essa altura, )â tinha pas
sado o revólver e o colete à prova 
de balas para o refém, dizendo 
que daquele Instante em diante 
os dois trocariam de papel. 

-Agora o refém sou eu - dis
se Pareja. 

Como o Omega preto em que 
viajavam foi identificado, os poli
ciais começaram a atirar. Pareja 
deu mela volta e seguiu para um 
posto de gasolina. Esconderam o 
carro atrás do escritório e senta
ram-se na lanchonete, que estava 
vazia. Começou a ser formado o 
cerco. Foi a vez de o estudante 
propor nova troca de papéis. 

- Toma o revólver, finja que
está me ameaçando, Eu não vou 
atirar na polfcla - propôs Aldo, 
sendo Imediatamente atendido. 

Assaltante e refém encenaram 
bem seus papéis. A polkla fechou 
o cerco, mas nlo se aproximou.

Pareja anunciou que pretendia se 
render, mas na presença de um 
Juiz. Foi então chamado Ivo Fava
ro, da comarca de Porangatu, que 
escoltou os dois até o 3° BPM. 

Durante a fuga, cansado de ou
vir músicas sertanejas nas rádios 
goianas, Pareja também fez ques
tão de parar num outro posto. 
Mandou Aldo comprar uma fita 
de heavy-metal. 

- O gênero mais próximo que
consegui r oi uma flta do Cidade 
Negra (reggae). Ele pôs para to
car e salmos a mais de 220 qullõ
metros por hora - contot'l o ex
refém. • 

Família culpa polícia 
pela morte de estudante 
Sarro atravessou o fogo cruzado, Carolina não se 
abaixou a tempo e foi atingida bem no coração 

• BRASlLIA. A morte da estudante
de veterinária Carolina Cardoso
'1e Andrade, de 24 anos, vftlma de
uma bala perdida durante tiroteio
entre presos foragidos do Centro
r.enltenclárlo Agropastorll de
Oolás (Cepalgo) e a PM de Brasl
lla, causou comoção no Distrito
Federal. Seu corpo foi velado on
tem numa capela, na presença de
mais de cem pessoas, e será se
pultado hoje no Cemitério Campo
da Esperança. O comandante da
PM de Brasnta, coronel Tõllo Ca
bral, assegura que o Uro que atln•
e,lu Carolina f ol uma fatalidade,
mas sua famllla culpa a poUcta.
Carolina dirigia seu carro, um Flat
Uno cinza, em companhia do ami
go Célia Pedrazzl. Eles estuda
vam em Marma (SP) e passariam
o feriado da Páscoa em Braallla,
com os pats e os amigos.
• Carolina e Céllo estavam a 40
quilômetros da divisa do DF na 
noite de quarta-feira, quando no
taram que um Verona perseguia o 
Uno. Ao parar na primeira bllb 
que encontrou para pedir ajuda 
aos PMs, às 21h, no km 23 da BR-
060, o Verona que vinha atrás, 
com fugitivos do presf dlo, bateu 
no carro de Carolina. A colisão 
não causou muitos estragos, mas 
Carolina ficou no melo do fogo 
cruzado da poUcla com os bandi
dos e levou um tiro que entrou 
pelo lado esquerdo do corpo e 

acertou seu coração. Era a mes
ma direção de onde vinham os ti
ros dos PMs. 

Em nota oficial, a PM negou ser 
autora do disparo. O governador 
do DF, Crlstõvam Buarque, elo
giou a ação da PM e da Policia Ci
vil e lamentou a "fatalidade" da 
morte de Carolina. 

- Minha filha velo passear em
Brasllla e achou a morte. A poli
cia foi negligente e displicente -
acusou o paJ de Carolina, Job Car• 
doso de Andrade. 

Cêllo Pedrazzl, que levou um ti· 
ro no tórax, perto do pulmão, dis
se aos parentes de Carolina que a 
pollcta gritou para que se abai
xassem dentro do Uno, logo que 
pararam o carro na blttz. Carolina 
não entendeu e não se abaixou a 
tempo. Os bandidos fugiram pelo 
lado oposto ao que estavam mais 
de 80 policiais da Tropa de Cho
que, armados de metralhadoras, 
escopetas, pistolas automáticas e 
revólveres 38. Céllo foi operado 
na noite de ontem e seu estado de 
saúde é considerado estável, 

Exames preliminares feitos pe
lo Instituto Médico-Legal de Bra, 
stlla mostraram que a bala que 
matou Carolina pode ter stdo dls· 
parada por um revolver 38 - ar
ma usada tanto pela polfcla quan
to pelos bandidos. Foi Instaurado 
Inquérito para apurar as respon
sabllldades. • 

POLICIAIS PROCURAM por fugitivos dentro de um11 barbearlai em Santo Antônio do Descoberto, para onde teriam Ido pelo menos cinco dos 43 presidiários 

LEONARDO PAREJA 

O 
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'Não me sinto hen � i n m recomendo minha conduta a ninguém' 
• Leonardo Pa.reJa,.� não enLmlKlo..à
voltar para o presfdlo. Mas seu advogado t
me represálias dos presos que não �e rebe
laram. PareJa frisa qu honrou sua palavra
de se entregar, pois cumpriu sua missão.

O GLOBO: Você está arrependido de ter par
ticipado da rebelião e da filga no Cepaigo?
PAREJA: Nào. Cumpri âté o fim a minha 
atuação. Não tive lntençAo de fugir em ne
nhum momento, Ourante todo o tempo pre
tendia apenas ter o controle da situação. E 
assumi uma cáusa: que não houvesse viti
mas de nenhuma das partes, porque só pio
raria a situação. 

• ,!.pcf s co�,idera um herôi ou um ban,
cliao diante da opmiao puolica brasileíra?
PAREJA: Nem uma coisa nem outra. Não agi 
como um bandido porque nào pretendia 
realizar fuga nenhuma, E não me sinto um 
herói, até mesmo porqut nao recomendo a 
minha conduta a ninguém. Não sou exemplo 
para ninguém. Me sinto apenas uma pessoa 
suficientemente corajosa. 

• Você se entregou ou foi preso?
PAREJA: Que fique claro: eu me entreguei, 
como havia prometido. Estava voltando pa
ra Golílnla para me entregar quando a polt• 
cla fechou o cerco, Quando a polfcla che
gou, eu gritei: estou entregue a vocês. E eles 
me levaram. 

• Você está condenado a noue anos de pri
são. Em algum momento chegou a pensar

em ndo se entregar à pol(cia?
PAREJA: Eu la voltar de um Jeito ou de ou
tro. Minha missão foi cumprida. Durante to
do o tempo eu sempre dizia: ninguém daqui 
vai matar ninguém. Se alguém morresse, se
ria pelas mãos da poUcla. Como disse, f ugl 
apenas para proteger os reféns e porque 
acabei assumindo o papel de mediador nas 
negociações. 

• Qual a nota que você dd para a atuação
da polfci'a e para o Governo de Goids nesse
episódio?
PAREJA: Não cabe a mim ficar avaliando na
da neste momento. 

erviu d lição 
Presidente do STF propõe união dos poderes para mudar o sistema penitenciário 

Hu10 Marquea 

• BRASfLIA. O presidente do Supre
mo Tribunal Federal (STF), minis
tro Septllveda Pertence, afirmou
na madrugada de ontem que a fu.
ga de 43 detentos do presfdlo de
Aparecida de Golãnla tem de ser
vir de reflexão para que os três
poderes cheguem a um consenso
sobre uma polftlca penitenciária
mais eficiente. Durante visita ao

Hospital de Base de Brasflia -
onde acompanhou os exames
que foram feitos no desembarga,
dor Homero Sablno de Freitas
presidente do Tribunal de Justiça
de Goiás - Septllveda defendeq
penas alternativas para os deten,
tos, por prazos menores, apesiq
de a opinião ptíbllca nacional ser
favorável a penas mais longas
Um dos problemas para mudar
esse quadro, segundo Septllved�
são os poltttcos:

- Espero que episódios com�
este nê.o acelerem a histeria d\ crença Ingênua de que prisão 
combate criminalidade. A prlsã9 
não recupera ninguém e nào evita 
crime nenhum. Só serve hoje pa 
ra uma coisa: segregar a fera, se! 
gregar criminosos que represen,, 
tam perigo tisico. Tudo o mais f 
Ilusão, é leviandade - disse o 
presidente do STF. 

De acordo com o Ministério da 
Justiça, o sistema penltenctárlá 
brasileiro tem déficit de 69 mil ver 
gas e média de três rebeliões 
mensais e duas fugas diárias. 

O DESEMBARGADOR HOMERO Sablno ó conduzido por Crfstôvam Buarque (à esquerda) ne salda do Quartel da PM 

Sepõlveda não poupou os po
deres Executivo e Legislativo de
crltlcas a respeito do atual siste
ma penitenciário. Disse que o Es
tado é Incapaz de aplicar os re
cursos suficientes para aliviar o 
sistema, já que existe no pais o 
dobro de presos para a capacida
de das celas. Ele lembrou que fal
ta dinheiro para sustentar o siste
ma penitenciário em todos os paí
ses e Ironizou a falta de disposi
ção dos parlamentares para votar 

projetos que reestruturem o sis
tema penitenciário: 

- Acho extremamente dlflcll

aprovar a redução de penas no 
Congresso por uma série de ra· 
zões. A opinião pllbllca se entu
siasma com o anúncio de mais 
penas de prisão, aumento de pri
são. O Congresso é o retrato de 
uma opinião pública extrema
mente excitada, querendo mals 
cadela e mais cadela - afirmou 
Sepõlveda. 

O presidente do STF defendeu 
o que chamou de discussão mais
racional a respeito do sistema p
nltenclárlo Ideal. Emocionado
com a libertação do desembarga
dor Homero Sablno de Freitas na
fronteira do Distrito Federal com
Goiás, Sepúlveda usou uma gíria
para dizer que a discussão tem
de ser em sentido contrário:

-Se pudermos baixar a bola e
pensar racionalmente ... - suge
riu Sepúlveda. • 
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m estado de choque e com nha de dinheiro para pagar º mente uma casa do outro lado uma marca no  rosto da resgate, Denise foi deixada pe- da Ponte Rio - Niterói - , surra que levou dos bandidos, los bandidos num valão na es- Denise foi posta num quarto Denise Coutinho, de 35 anos, quina das ruas Visconde do de paredes brancas. O telhado sócia da Auto-escola Chapeu- Rio Branco cp Fróes da não tinha fórro. Os seqüestra-zinho Vermelho, está interna- Cruz, no Centro de Niterói. dores ficaram no cômodo ao da desde ontem numa casa de S�do Ubirani, sua irmã lado. repouso no Rio. Na sexta-feira foi seqüestrada por dois ho- - Os seqüestradores resol-passada, ela foi seqüestrada mens jovens - um branco e veram soltar a minha irmã por dois homens pouco depois um negro -; , que a puxaram quando viram o meu apelo pede sair da· Agência Unibanco para dentro de um carro na la televisão. Uma mulher, que da Avenida Brás de fina, em Avenida Brás de Pina, perto parecia ser a chefe dos banVista Alegre, onde fora sacar da Auto-escola Chapeuzinho didos, reclamou que a Denise R$ 600 para fazer o pagamento Vermelho. Denise foi posta no já estava aparecendo na telede seus empregados. No do- banco de trás do veículo, onde visão e, por isso, era melhor mingo, depois que seu irmão um dos bandidos manteve a despachá-la. Quando ouviu esUbirani Coutinho, de 33 anos, mulher com a cabeça encosta- sa palavra, minha irmã enfez um apelo pela televisão pe- da em seu colo. Sufocada, ela trou em pânico, pensando que dindo que ela fosse li.,bertada, desmaiou. Quando chegou ao eles iam matá-la - contou porque a família não dispu- local do cativeiro - provavel- Ubirani. 
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Vieira faz campanha 

O empresário Eduardo Eugê
nio Gouvêa Vieira vai levarr ao 
governador Marcello Alencar e 
ao prefeito César Maia, nos pro
ximos dias, a idéia de uma cam
panha da iniciativa privada ara 
ajudar o governo a acabar com a 
violência. Ele está d� volta dos
Estados Unidos, onde; passou 12 
dias depois do seqüestro de s�u 
filho Eduardo Eugênio. O sofri
mento com a ausência de. Dudª

,, que passou 35 dias em poder aos 
seqüestradores e só foi litiertado 
no último dià 20, fez com que o 
empresário avaliasse a impor
tância da iniciativa privada no 
combate à viólência. 

- Nos próximos dias, vou ao
governador Marcello Alencar e 
provavelmente também ao pre
feito César Maia. Nós temos que 
ser mais ativos. Acho válidas as 
iniciativas como, por exemplo, a 
do projeto Favela Bairro, digno 
de apoio e que pode aliviar a po
breza no Rio - diz o empresá
rio. 

Este ano o Natal na casa dos
Gouvêa Vieira, no Humaitá, vai
ser diferente. Não faltam moti
vos à familia para comemorar: 
úuda vai estar de volta ao Rio. 

Assim q_ue foi liberado, ele. os
pais e as'{luatro irmãs - Ana
Cecília, Mar·a da Glória, Teresa
e Lucília: partiram para uma
viagem aos Estados Unidos. Lá,
Duda aproveitou para realizar o 
desejo que alimentava durante 
os tensos dias de cativeiro: que
ria sair dali para visitar a Dis
ney. A família voltou ao Rio na 
sexta-feira e Duda regressa esta 
semana, a tempo de comemorar
o Natal em casa. 

Ontem, pela primeira vez de
pois da libertação de Duda. seu 
pai reapareceu em público. Pre
sidente da Federação das Indús
trias do Rio de Janeiro (Firjan), 
Eduardo Eugênio foi prestigiar o 
almoço oferecido pelo presidente
da Confederação Nacional da ln·
dústria (CNI), senador Fernando
Bezerra, 

- Não posso dizer que o sus
to passou como num passe de
uma varinha de condão. Ainda 
estou inseguro, tenso - desaba
fou Eduardo Eugênio, alguns 
quilos mais magro e com a se
gurança reforçada, "pelo menos 
por enquanto", como ele mesmo 
prefere dizer. 

- O epjsódío todo serviu pa-

ra unir mais a gente - contou o 
empresário, que foi abraçado pe
los amigos. 

Depois das festas de fim de 
ano, Duda planeja voltar ao tra
balho, no Banco Icatu, onde está 
há quatro anos, disse o empre
sário. Aos poucos. a rotina da fa.
mília vai voltando ao normal.
Apesar de tudo, ele garante que
não pensa em deixar a cidade ou
o país. 

- Claro que na hora do de
sespero, a gente pensa um monte 
de coisas. Depois, a gente vê que 
tem compromisso com as coisas, 
que não dá para se alienar. O 
Duda mesmo amadureceu mui
to. Ele também quer continuar 
aqui. Recebeu uma proposta do
Icatu para trabalhar em Nova
York e não aceitou - conta
Eduardo Eugênio. 

Nas idas e vindas dos conta
tos com os sequestradores du
rante os 35 dias de cativeiro, 
houve vários momentos em que 
bateu o desespero, segundo o
empresário: 

- Eu sentia que meu filho
era uma mercadoria e essa per
cepção doeu muito. 

--------
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Nova onda de 
seqüestros nó Rio 
Polícia confirma o terceiro caso do ano: o empresário Joaquim 

- �- -·--- -=;;;;;;;...__..;;;::::::=::,;;;;;; -=- -

Mário de Sou �reira é levado em Çopacabana - :-----,�---'---"-"'-=·'-=.;="-----'=-------------. 

NILTON CERQUEIRA e Hélio luz: a policia enfrenta novos seqüestros. No mesmo período em 1995, houve apenas um 
• Comparando o total de seqües- rantes A Marisqueira e A Caçaro-

i 
neiro foi o do bebê Leonardo datros registrados de 1.a de janelr? la, 0 português Joaquim Mário de Silva Marques, de dois meses. Le

até ontem c?i:n os casos comum- Souza Moreira, de 66 anos, foi le- vado da enfermaria do Hospitalcados à policia no mes�o. perio- vado anteontem em Copacabana. Salgado Filho, no Méier, no dia 5,
do _do ano pas�ado, � f�c�l _con- Antes dele, foram seqüestrados ele foi deixado cinco dias depois
clmr que a polk1a do Rio m1c1ou o os empresários Francisco Morato em frente a uma igreja no bairro
ano com o. pé esquerdo. Em dez Brasil e Luiz Carlos Mercante, res- do Encantado.
dias, a �ivisão Anti-Seqüestro pectivamente donos de uma me- O secretário Nilton Cerqueira e(DASl foi procurada por parentes talúrglca em Jnhaúma e de uma o chefe de Policia Civil, delegado 
de tres pessoas sequestradas - , onstrutora em Niterói. 1 Hélio Luz, não quiseram falar so-no mesmo perfodo no ano passa- Se mantiver a média de um se-

'do, ocorrera apenas um. O caso qüestro a cada três dias, o núme-
mais recente foi confirmado on- ro poderá ultrapassar a marca do
tem pela assess_ori_a do secretário ano passado: 107 casos, um a ca
deSegurança Publica, general Nll- da cerca de 3 dias. Em 95, o único
ton Cerqueira: dono dos-restau- �o re_gistrado � o dia 1 O d.e ja-

bre os três novos casos. Orienta
do pelo general, o assessor de im
prensa da Secretaria de Seguran
ça Pública, jornalista Ayrton Baf
fa, se limitou a confirmar o se
qüestro de Joaquim Mário, leva
do quando saía do restaurante A 
Marisqueira, na Rua Barata Ribei
ro, em Copacabana, por volta das 
16h de anteontem. A quadrilha 

que levou o comerciante já tele
fonou para os parentes da vítima, 
confirmando o seqüestro. 

No apartamento do empresário 
Francisco Morato Brasil, na Barra 
da Tijuca, uma pessoa que iden
tificou-se como empregada afir
mou que a família está viajando e 
disse que não sabia informar so
bre o caso. 

Em Miracema, Norte do estado, 
onde nasceu o construtor Luiz 
Carlos Mercante, houve clima de 
tensão: somente ontem o irmão 
de Luiz Carlos, José Mário, con
tou à sua mãe, Coly Soares, sobre 
o seqüestro ocorrido em Niterói.
Com 75 anos, ela está sob seda
tivos e é assistida por um médico
da família.



r Vigilantes acusados de 
� 1 facllitar assaltos 

A polícia pediu ontem a prisão 
temporária de sete Vigilantes da 
Transfort acusados de terem faci
litado um assalto ocorrido em no
vembro à agência do Banco do 
Brasil da Cinelândia. Segundo o 
delegado Alcides Iantorno de Je-
sus, titular da Delegacia de Re- ' 
pressão a Roubos e Furtos contra 
Estabelecimentos Financeiros 
(DRRFCEF), os sete vigilantes de 
serVíço no dia do assalto foram 
pagos para não reagir. Os Vigilan
tes - dois já estão presos - re
ceberam R$ 10 mll cada um para 
facilitar a ação da quadrilha, que 
levou R$ 410 mil da agência. O 
grupo era composto por cerca de 
12 homens, que entraram no ban
co vestidos de terno e gravata. O 
assalto foi no dia 3 de novembro 
passado e o encontro para aliciar 
os vigilantes fora na véspera. 

A comprovação do envolvi
mento dos vigilantes foi conse
gui da a partir do depoimento 
prestado à polícia pelo Vigilante 
Marcos Antonio da Silva, de 37 
anos, preso em sua casa em Bel
ford Roxo. Segundo o delegado, a 
quadrilha responsável pelo assal-
to ao banco e pelo allciam,ento 
dos vigilantes da Transfort é co
mandada por Roberto Xerém, fi
lho do assaltante e següestrador 
Manoel Xerêrn, morto no amo pas-

1 

sado em confronto com a policia. 
Roberto Xerém foi preso há cerca 
de um mês � meio em Japeri por 
agentes da DRRFCEF. 

Jj OJ , 3G 
: .w 

Com o dinheiro que recebeu da 
quadrilha por sua participação, o 
vigilante Marcos Antonio da Silva 
comprou uma casa na Baixada 
Fluminense à vista. No depoimen
to à polícia, ele disse que fora 
procurado na véspera por dois 
companheiros, que lhe contaram 
todo o esquema. O vigilante ne
gou ter aceitado participar, mas 
acabou confessando que recebeu 
dias depois do assalto o dinheiro 
por sua participação. 

Segundo Alcides de Jesus, aJém 
de Marcos Antonio estão envolvi
dos os vigilantes Oswaldo Anto
nio Faustino, 32 anos, que no mo
mento do assalto estava junto à 
porta de entrada da agência; Al-
tair dos Santos, preso ontem e 
que teria sido, segundo Marcos 
Antonio, quem o procurara para 
falar do plano; além de Reginaldo 
Herculano de Abreu, 45 anos; Ro
bertjanies; Manoel Hilário e o sé
timo ainda não identificado. Um 
oitavo vigilante só ficou de fora 
porque no dia faltara ao serviço. 

O delegado titular da DRRFCEF 
encaminhará ainda esta semana 
ao chefe de Polícia Civil, Hélio 

1 Luz, uma estatfstica na qual com
prova que somente no ano passa
do os ladrões de bancos levaram 
cerca de 800 armas de fogo - a 
maioria revólveres calibre 38 -
dos vigilantes. 

- Somente em janeiro e feve
reiro de 95 eles (os bandidos) le
varam 175 armas de fogo dos vl-1 
gilantes. Essa quantidade é capaz 
de armar um Exército - disse. • 

� .. Jí 
1 -_, 
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Jovens somem e podem estar no exterior 
Polícia suspeita que menores foram vítimas de uma quadrilha internacional de tráfico de mulheres 

Regina Eleutério 

• As adolescentes Tânia Pereira
Rezende, de 16 anos, e Andréa
Machado de Mello, de 17, estão
desaparecidas há 15 dias, desde
que deixaram Juiz de Fora dizen
do que vinham para o Rio traba
lhar como modelos na Fórmula
lndy. Suas mães temem que o ca-
sal que fez o convite integre uma
rede internacional de tráfico de
mulheres. A suspeita de que as
adolescentes estejam no exterior
aumentou na terça-feira da sema
na passada, quando a mãe de An
dréa recebeu um telegrama, en
viado da agência dos Correios no
Aeroporto Internacional do Rio,
no qual a filha - ou alguém usan
do seu nome - dizia que estava
bem, que ia viajar e que escreve
ria mandando mais notícias.

Pelo que apurou até agora, a 
delegada Sônia Regina Parma, da 
Delegacia de Crimes contra a Mu
lher de Juiz de Fora, acredita que 
o casal - que se identificava co
mo Cláudio Farias R Júnior Lima
e Renata Lima Dias - já viajou
para o exterior levando as adoles
centes com passaportes falsos,
uma vez que não poderiam viajar
sem autorização dos pais.

A vendedora Dinah Magalhães, 
de 20 anos - que também fora 
convidada para vir para o Rio, 
mas desistiu na última hora -foi 
a última pessoa a ver as duas ado
lescentes em Juiz de Fora. Ela 
contou na delegacia que conhe
ceu o casal, no dia 14 de março, 
na loja onde trabalha, no Bráz 
Shopping: 

-Eles estavam sempre muito
bem vestidos, faziam questão de 
exibir grande quantidade de di
nheiro e a mulher usava um colar 
de ouro com pedras verdes em 
formato de gota. Ele tinha um car
tão em que aparecia corno vice
presidente de um Banco paulista 

Cristina Belém 

TÂNIA REZENDE: participação em concurso dois dias antes de desaparecer 

e disse que Renata era modelo e 
fazia muito· sucesso na Itália. 

Segundo Dinah, Cláudio che
gou a convidá-la para ser sua as
sessora no banco. Amigos de Tâ-,
nla e Andréa contaram que tudo 
começou por acaso. Na sexta-fei
ra, dia 15, as duas estavam num 
bar que funciona no segundo an
dar do shopping quando encon
traram com Dinah e o casal. Ao 

saber que as duas queriam ser 
modelos - no dia 13, Tânia par
ticipou de um concurso promovi
do pela agência Beautiful Model, 
onde trabalhava - Cláudio con
vidou-as para fazer algumas fotos 
durante a Fórmula lndy, no Rio, 
pelas quais ganhariam R$ 2.000. 

Ficou combinado que os três 
sairiam à noite para acertar os 
detalhes do trabalho. Só que, de-

pois que estavam no carro. um 
Vectra vermelho com quatro por
tas, Cláudio sugeriu que fossem 
direto para o Rio. Contou que ti
nha um sítio em Petrópolis e que 
sábado à tarde faria um churras
co lá, do qual elas' poderiam par
ticipar. Dinah disse que, nessa ho
ra, resolveu. sair do carro. Disse 
que estava com dor de cabeça e 
pediu que parassem numa farmá
cia. Quando desceu, não voltou 
mais ao carro. 

Por volta das 3h da madrugada 
de sábado, Tânia e Andréa liga
ram para as mães contando que 
iam ganhar R$ 2.000 para traba
lhar na Fórmula lndy: 

- Elas disseram que era a
oportunidade da vida delas e que 
não contaram nada porque sa
biam que não íamos deixar que 
viajassem assim - contou Sônia 
Machado de Mello, mãe de An
dréa, na delegacia. 

No domingo, ao meio-dia, vol
taram a ligar, dizendo que iam pa
ra São Paulo fazer umas fotos pa
ra a agência Elite e que posariam 
para três revistas. No dia seguin
te, Andréa ligou novamente para 
a mãe e avisou que mandaria R$ 
1.500 para a família assim que re
cebesse o pagamento. Sônia ficou 
tão preocupada com a filha que a 
proibiu de viajar sem antes co
nhecer o casal de que tanto fala
va. A suposta empresária, Renata, 
concordou em falar com Sônia ao 
telefone, disse que estava muito 
atarefada, mas prometeu que 
quarta-feira o dinheiro chegaria a 
Juiz de Fora. 

Desde �ntão, nem Sônia, nem 
Iolanda Pereira tiveram qualquer 
notícia das filhas. Nos telefones 
que elas deixaram para contato, 
ninguém as conhecia. 

A polícia não tem dúvidas de 
que o casal agiu premeditada
mente. Cláudio e Renata deixa
ram o flat sem pagar a conta. Ao 

checarem a mala que haviam dei
xado no quarto, descobriram que 
continha apenas papel picado. 
Segundo a delegada Sônia Parma, 
a placa do Vectra devia ser fria, já 
que nenhuma das placas anota
das pelos funcionários do hotel 
como sendo de carros dos hóspe
des pertence a um Vectra. O car 
tão de  crédito que usaram em al
gumas compras fora sustado. 

Apavoradas com a possibilida
de de Tânia e Andréa terem sido 
levadas para o exterior, as mães 
recorreram à Associação de Defe
sa da Criança e do Adolescente 
(ADCA) de Juiz de Fora, que en
caminhou relatório para o Conse
lho de Defesa dos Direitos da Pes
soa Humana (CDDPH), do Minis

tério da Justiça. 

Familia apela para novela da 
TV Globo e para a Internet 

O primeiro passo da ADCA foi 
pedir ao Ministério da Justiça que 
os nomes das adolescentes fos
sem inclufdos no Serviço de Im
pedidos e Procurados da Policia 
Federal, o que impediria que dei 
xassem o país. A maior dificulda
de, nesse caso, é que tenham via
jado com passap0rtes falsos. 

O presidente da associação, 
Geraldo Henrique Alves, disse 
que jã recorreu à Internet, parâ 
que os nomes e as fotos de Tânia 
e Andréa sejam divulgados inter
nacionalmente. 

-Nossa esperança é que as fo
tos delas apareçam na novela 
"Explode Coração", da TV Globo, 
que tem ajudado a encontrar 
crianças desaparecidas. 

Ele disse que enviou para o 
Centro Brasileiro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adoles
cente documentos das duas. On
tem à noite, o CBDDCA informou 
que ainda não recebera qualquer 
documento e que os nomes delas 
não constavam do cadastro. • 
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Seqüestrador mantém 16 reféns dentro de presídio 
Em 1995, Leonardo Pareja passou 39 dias fugindo da polícia, depois de usar como escudo uma jovem durante 60 horas 

• BRASfUA. Um grupo de presos
Tebelados no Centro Penitenciá
rio Agro-Industrial de Goiás (Ce-
paigo ), na cidade de Aparecida de
Goiânia, a 20 quilômetros da ca
pital do estado, mantinha até. a
noite de ontem 16 pessoas como
reféns, entre elas o secretário de
Segurança Pública de Goiás, An
tônio Lorenzo Filho, o presidente
do Tribunal de Justiça do estado,
Homero Sabino, e o juiz da Vara
de Execuções Penais, Stenka ls
sac Neto, além de promotores e
outros juízes: Os reféns fazem
parte de uma comissão de justiça
itinerante que pela manhã estava
visitando o presídio, para exami
nar a situação dos detentos. F'o
ram todos rendidos pelos presos,
armados de paus, facas e macha
dos. A rebelião foi liderada por
um pequeno grupo de presos
considerado de alta periculosida
de -a maioria condenada a mais
de cem anos. A frente dos rebela
dos está Leonardo Pareja, o mes
mo que, em setembro de 1995, se
qüestrou uma estudante na Ba
hia, fugiu da polícia por vários es
tados e acabou se entregando 39
dias depois em Goiás, na presen
ça de um juiz e da imprensa.

Usando o telefone celular do 
juiz Isaac Neto, Pareja confirmou 
à noite que é um dos líderes da re
belião e das negociações, e fez 
uma alerta: se a policia invadir o 
presídio, haverá, segundo suas 
próprias palavras, um banho de 
sangue. A noite, uma comissão do 
Governo do estado tentava nego
ciar com os rebelados uma saída 
pacífica para o impasse. Fazem 

parte do grupo o secretário de 
Governo, Virmondes Cruvinel, o 
procurador-gera! do Estado, De
móstenes Xavier Torres, e EH Al
ves Fortes, presidente da seção 
goiana da OAB. 

Todos os reféns estão tranca
dos na cela de segurança máxima 
do presídio e os presos exigem 
carros, armas automáticas - co
mo luzis e metralhadoras - mu
nição, coletes a prova de balas e a 
substituição da direção do presí
dio. A única vítima da rebelião, 
até agora, foi um preso, conheci
do como Tomatão, morto ao ten
tar derrubar o muro do presídio 
com um trator. Curiosamente, 
dos dois lados da negociação es
tão dois conhecidos: Leonardo 
Pareja e o juiz lsilac Neto, exata
mente o mesmo que acompa
nhou o seqüestrador quando ele 
se entregou à polícia, em outubro 
do ano passado, e o responsável 
pelas condições especiais que fo
ram concedidas ao detento no 
presídio goiano. 

, 

Número de rebelados foi 
diminuindo ao longo do dia 
No início da rebelião, na manhã 

de ontem, participavam 200 pre
sos. Esse número foi diminuindo 
ao longo do dia e, à noite, apenas 
30 detentos ainda estavam rebe
lados, entre eles Leonardo Pareja. 
Os reféns também foram sendo Ji. 
bertados ao longo do dia: eram 40 
no início e à noite havia apenas 
16. Os mais de 700 presos do Ce
paigo ficaram soltos no interior
do presídio durante a rebeliã9,
Alguns funcionáJios da penlten-

ciária foram resgatados de heli
cóptero pela polícia. 

Os primeiros reféns foram li
bertados às 12h. Eram eles: Ale
xandre Wendel, da equipe da TV 
Globo; o sargento Matos, moto
rista do secretário de Segurança 
Pública; e o subtenente Moura, 
que foi ferido com uma paulada 
no pescoço. Às 13h, a polícia iso
lou parte do presídio e transferiu 
para a ala feminina alguns presos 
bem comportados. As 15h, o de
legado e deputado estadual Ab
dul Sebba entregou à polícia uma 
lista de reivindicações dos amoti
nados. Atiradores de elite do Gru
po Tático de Operações Espe 
ciais estão espalhados na área em 
torno do presídio. 

Na parte da tarde, os detentos 
chegaram a tentar explodir uma 
caminhonete cheia de botijões de 
gás para derrubar o muro da pe
nitenciária, mas o carro pegou fo
go. No início da tarde, os presos 
fizeram outra proposta, igual
mente recusada pela polícia: tro
car reféns por um igual número 
de armas automáticas. 

Segundo o coronel José Jorge 
Vieira, que comanda µma equipe 
de 300 policiais do Batalhão ae 
Choque da PM no cerco aÓ presí
dio, a ordem é só Invadir se os 
presos matarem algum refém. 
Também foram mobilizados para 
,9. local 80 policiais civis e fede
rais. A estratégia

J 
explicou o co

ron�l Vieira, é ganhar tempo e 
vencer: as resistências dos rebela
dos peJo cansaço. 'Á luz do presí
dio foi cortada pela polícia des�e 
o início da rebelião.•
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Polícia encontra as jovens 

de Juiz de Fora 

Adolescentes que vieram para o Rio tentar carreira de modelo foram localizadas num hotel em Macaé 

Luciana Anselmo e 
Lucila de Beaurepalre 

• As adolescentes Tânia Pereira
Rezende, de 16 anos, e Andréa
Machado de Mello, de 17, foram
encontradas ontem à tarde no
Hotel Ouro Negro, em Macaé, na
Região dos Lagos. Elas estavam
desaparecidas desde o último dia
15, quando deixaram Juiz de Fo
ra, onde moram, convencidas por
um casal - que se identificou co
mo Cláudio Clemente Faria Júnior
e Renata Lima Dias - a seguir a
carreira de modelo no Rio_ Antes
de sumirem, as jovens, que traba
lhavam como vendedoras num
shopping em Juiz de Fora, telefo
naram para casa dizendo que ha
viam recebido um convite para
fazer fotos na Fórmula lndy, pelas
quais receberiam R$ 2 mil.

A 5ª Companhia de Polícia de 
Macaé localizou as duas jovens, 
através da denúncia de um dos 
atendentes do hotel, que recolhe
ceu uma das meninas pelas fotos 
que foram publicadas no GLOBO. 
Por volta das 14h, três policiais à 
paisana foram ao hotel e deram 
voz de prisão ao casal quando 
voltava de um passeio com as 
meninas. Eles foram levados para 
123ª D P para prestarem depoi
mento. 

Cláudio Clemente Faria, que 
havia se apresentado às duas jo
vens como sendo um dos direto
res de um banco de São Paulo. Ele 
tinha vários documentos falsos, 
inclusive uma carteira de identi
dade da Polícia Civil de Minas Ge
rais em nome de Sérgio Marcos 
de Carvalho. Não se sabe, no en
tanto, se a fotografia foi adultera
da, já que a Secretaria de Policia 
Civil do estado confirmou o nome 
como sendo de um dos funcioná-
. rios da corporação. 

Segundo policiais que partici
,param da operação, ao chegar à 
delegacia, Andréa Machado de 
Mello teria dito que Cláudio pro
metera conseguir um passaporte 
falso onde sua idade seria adulte
rada. Ela teria dito ainda que o ca
sal dava a ela um remédio que era 
ingerido com bebida alcóolica 

com o qual ela se sentia tonta. As 
meninas disseram que não sofre
ram nenhum tipo de violência se
xual. 

Até o início da noite de ontem, 
as mães de Andréia e Tânia, Iolan
da Pereira Resende e Sônia Ma
chado de Mello, não tinham sido 
informadas ainda de que as foram 
localizadas_ 

Mães participam da gravação 
para 'Explode Coração' 

Com as fotos das filhas nas 
mãos e muito nervosas, lolanda e 
Sônia chegaram a gravar ontem 
uma participação na novela "Ex
plode Coração", da TV Globo. Re
presentantes do Centro Brasilei
ro de Defesa da Criança e do Ado
lescente, a autora Glória Perez e 
parte do elenco da nov-ela "Expio-
de Coração" terão um encontro 
com o presicl.ente Fernando Hen
rique Cardoso, depois da Semana 
Santa, em Brasília. 

Diante do crescente número de 
crianças desaparecidas, eles irão 
cobrar mais eficiência da policia 
que, segundo a advogada Cristina 
Leonardo, do CBDDCA, nada tem 
feito para o esclarecimento des
ses casos. Os 16 menores encon
trados até agora, só foram locali
zados depois que a TV Globo ade
riu à campanha. 

- Estamos sendo procurados
por mães do Brasil inteiro, que já 
desistiram da apuração policial 
- disse Cristina

O empresariado tem dado pro
vas de que está disposto a ajudar, 
segundo ressaltou a advogada do 
CBDDCA. Além da participaç.ão 
da TV Globo, ela citou a rede de 
supermercados Sendas que, a 
partir de hoje, começa a distri
buir em seus encartes promocio
nais uma página com fotos de 
crianças desaparecidas . 

Até agora foram impressos cer 
ca de um milhão de folhetos. A ní
vel nacional, uma das maiores 
empresas de gás de cozinha do 
país, a Copagás, começa esta se
mana uma campanha em sete ca
pitais: seus botijões terão uma 
faixa impressa estampando fotos 
de crianças desaparecidas.• 
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querem novo reconhecimento antes 

•-

Elba Boechat e Nivia Carvalho 

• A principal testemunha do pro
cesso que apura a chacina da
Candelária, Wagner dos Santos,
não deverá chegar ao Rio a tempo
de fazer o reconhecimento do ex
PM acusado de ter feito o disparo
contra ele. Os promotores do II
Tribunal do Júri pediram à polícia
que o ex-soldado Carlos Jorge
Liaffa, que está preso no Batalhão
de Choque, fosse submetido ao
reconhecimento de Wagner e ou
tros sobreviventes, antes do jul
gamento dos réus, marcado para
o dia 29. Mas não haverá tempo:
Wagner, que mora na Europa, de
verá chegar ao Rio amanhã ou
sexta-feira, porém o inquérito já
terá sido remetido para a Justiça.
Sem o inquérito, a Delegacia de
Homicídios não fará o reconheci
mento.

O Ministério Público requereu 
também que Wagner e os demais 
sobreviventes possam reconhe
cer os outros dois suspeitos que 
estão presos e1 por fotografias, 
um PM e um ex-policial já citados 
no inquérito como envolvidos na 
chacina. Os promotores pediram 
ainda que seja realizada a acarea
ção entre o serralheiro Jurandir 
Gomes de França, um dos réus do 
processo, e dois ex-PMs que afir 
mam terem ouvido de Jurandir, 
na cadeia, a confissão. 

O Centro Brasileiro de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Ado
lescente pretendia que Wagner fi
zesse o reconhecimento de Liaffa 
antes do julgamento dos réus. 
Ontem, o juiz José Geraldo Antô
nio autorizou a presença de pes
quisadores e advogados de mais
quatro ,organizações não-gover
namentais no plenário do n Tribu
nal do Júri, na próxima segunda
feira. Duas delas, internacionais: 
Anistia Internacional e Humam 
Rights Watch Américas. 

A advogada Sandra Bossio, que 

defende o réu Marcus Vinicius 
Emmanuel, o primeiro a ser julga
do, pedirá hoje ao juiz o adiamen
to do julgamento. 

Dois menores mortos a tiros em
subida de morro no Flamengo 
O resgate dos corpos de dois 

menores assassinados ontem na 
Ladeira Novo Mundo, bem próxi
mo ao acesso da Favela Dona 
Marta, foi marcado por um inten
so tiroteio entre policiais milita
res do 2� 8PM (Botafogo). Mora
dores da favela disseram que os 
dois - mortos a tiros - não 
eram conhecidos na região. Eles 
não tinham documentos. 

A artista plástica Yvonne Be-

do julgamento 
Dois menores são· assassina dos a tiros 

em subida de morro no Flamengo 

zerra de Mello -que acompanha 
menores de rua - esteve no lo
cal, acompanhada do diretor do 
projeto Fábrica da Esperança, An
dré Fernandes, para tentar obter 
informações sobre os dois jovens 
mortos. 

- É impressionante que na se
mana do julgamento da chacina 
da Candelária, menores conti
nuem sendo assassinados de for
ma trágica -disse. 

Os corpos foram localizados 
no início da tarde, junto a um ma
tagal da Ladeira Novo Mundo. A 
polícia foi chamada, mas quando 
os primejros policiais chegaram 
ao local-por volta das 18h-os 
traficantes começaram a soltar 

fogos e fazer disparos com armas 
automáticas. Os PMs responde
ram e pediram reforço ao bata
lhão. 

- Os assassinos não tiveram
tempo de esconder os corpos. A 
Impressão é a de que eles preci
saram sair rapidamente daqui -
disse Yvone de Mello, j� que os 
corpos estavam na beira do ma
tagal. 

Pela quantidade de sangue es
palhado no chão, os dois jovens 
-vestidos com bermudas, cami
setas e tênis - foram assassina
dos no local e depois arrastados
para o matagal. •

Colaborou: Edgar Arruda 
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No6el cJe Medicina é preso por pedofilia 
Estudante denuncia cientista americano que abrigava crianças em sua casa 

• WASHINGTON. O cientista ameri
cano Daniel Carleton Gajdusek,
ganhador do Prêmio Nobel de
Medicina de 1976, foi preso na
noite de quinta-feira, acusado de
abusar sexualmente de crianças.
Especialista em doenças infecto
contagiosas, Gajdusek, de  72
anos, foi detido no condado de
Frederick, em Maryland, depois
de quatro meses de investigação
do FBI. Em sua casa, ele abrigava
menores trazidos da Micronésia,
um arquipélago no Pacífico, e de
Papua Nova Guiné, onde desen
volveu uma série de pesquisas.
Gajdusek ganhou o Nobel por ter
identificado uma das formas do
mal de Creutzfeldt-Jacob (CJD) -
degeneração cerebral no homem
recentemente relacionada à
doença da vaca louca.

O cientista foi denunciado por 
um estudante da Micronésia, de 
24 anos, que morou com Gajdu
sek entre 1987 e 1991. O jovem co
nheceu o pesquisador quando ti
nha 15 anos e, com autorização 
dos pais, foi viver com ele nos Es
tados Unidos. O estudante asse
gura que, durante esse tempo, foi 
obrigado a suportar abusos se
xuais. Testemunhas confirmam 
que Gajdusek dividia sua casa 
com meninos que trazia do Paci
fico e alguns o comparavam ao 
cantor Michael Jackson, por viver 
rodeado de crianças. 

- Não sou um pedófilo da ma
neira como vocês empregam o 
termo - disse ele aos jornalistas 
ao ser levado pela polícia. 

O FBl já tinha recebido denún-

CARLETON GAJDUSEK é levado pela policia: prisão chocou meio científico

eia contra Gajdusek no final da 
década de 80, mas a investigação 
não foi em frente por falta de pro
vas. O caso foi retpmado no ano 
passado quando o nome do pes
quisador foi encontrado entre os 
dos usuários de um serviço que 
divulgava fotos pornográficas de 
crianças na Internet. No último 
dia 15 de.março, os agentes fede
rais gravaram uma conversa por 
telefone entre Gajdusek e o estu
dante que o denunciou. -No tele
fonema, o jovem perguntou se ele 
sabia o significado da palavra pe
dófilo. O cientista respondeu: "Eu 
sou um deles". A prisão chocou 
seus colegas do meio científico. 

- Gajdusek é um dos grandes
nomes da ciência americana. Es
pero que a acusação seja infunda� 
da - disse o neurologista Kenne
th Johnson, da Universidade de 
Maryland. 

O cientista dirigia o laboratório 
sobre sistema nervoso central do 
Instituto Nacional dê Problemas 
�eurológicos. Em 30 anos, Gajdu
sek teria abrigado 56 crianças. Na 
década de 70, ele estudou a tribo 
dos Fore, de Papua Nova Guiné, 
que durante anos praticara o ca
nibalismo. O cientista descobriu 
o vírus que atacava o cérebro dos
nativos, contaminados por co
mer carne de cadá:veres. •
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A ESCALADA DA VIOLENCIA: Barricadas em chamas e mu�ridão enfurecida numa rua de Guadalupe 

Três jovens são balea os e favela se revolta 
Moradores acusam policiais civis e militares, mas ítimas dizem que não viram quem fez os disparos 

José Luis de Pinho 

• Duas adolescentes e um rapaz
foram baleados no fim da noite de 
anteontem na Favela do Muquiço, 
em Guadalupe. Moradores da fa
vela acusaram policiais civis e mi
litares, mas dois dos feridos não 
souberam dizer quem atirou. A 
estudante Laisa de Mello Dias, de 
14 anos, levou quatro tiros e está 
internada no Hospital Carlos Cha
gas. Revoltados, centenas de mo
radores da favela iniciaram um 
protesto. Eles interditaram com
barricadas a Rua Luís Coutinho
Cavalcante, colocando fogo em 
paus, pneus e móveis velhos. Os
manifestantes responsabilizaram 
policiais civis e do Serviço Reser
vado (P-2) do 9° 8PM (Rocha Mi
randa), que, segundo eles, entra
ram na favela atirando. Foi preci
so reforço policial e a presença 
do Corpo de Bombeiros de Mare
chal Hermes para conter a multi
dão enfurecida.

Aluna da 611 série da Escola Mu
nicipal Paraguaif em Bento Ribei
ro, Laisa levou dois tiros no peito 
e dois no abdômen. Ela foi opera
da e está em observação no Hos
pital Carlos Chagas. Além dela, fi
caram feridos os estudantes 
Leandro Cardoso Castelo, de 16 
anos, com um tiro no joelho direi
to; e Suzl da Costa Loureiro, de 
14, baleada de raspão no peito. 
Os dois estão fora de perigo. Re
voltada, a tia de Laisa, Rosana 
Maria de Mello, de 30 anos, res
ponsabilizou os policiais. 

_: Isso é um absurdo. Eles já 
entram na favela atirando. A gen
te não pode mais ficar na porta de 
casa à noite. A Laisa, a Suzinha e 

UMA DAS TIAS DA MENINA Laisa mostra os buracos que· s balas deixaram na blusa que a menina estava usando 

o Leandro estavam sentados na 
porta da casa da dona Zulmira,
tia da Suzi, e de repente são ba
leados. Queremos Justiça! - pro
testou Rosana, que cria a sobri
nha, já que a mãe de Laisa, Rogé
ria Maria d� Mello, mora em Va
lença. 

Segundo os moradores, os po
liciais estavam divididos em qua
tro veículos - um Voyage e um 
Monza pretos, um Gol azul e uma 
Kombl branca 

- Alguns de es a gente já co
nhece. Há uns ldois meses eles
aterrorizam a [ente. Dizem que 
estão atrás de (traficantes. Mas 
eles querem é linheiro e jã che
gam atirando pab todo o lado -
afirmou um mar,ador, que prefe
riu não se identitficar. 

O ambiente fi :ou tenso por vol
ta das 23h e po · pouco não ocor
reu um confron . Os manifestan
tes queriam im edir os Bombei
ros de apagar :> fogo e desobs-

truir a rua. Foi preciso reforço po
licial. Durante duas noras a situa
ção esteve critica. 

Menina diz à Policia que 
Dão viu os atiradores 

Enquanto isso, na 3QII DP (Ma
rechal Hermes), a menina Suzi 
Loureiro contava que não viu os 
atiradores. 

- Foi tudo multo rápido e a
rua estava escura, quando leva
mos os tiros - disse ela, com a 

blusa mancbatla de sangue e mar
cas de estilhaço de bala no pei
to. 

O amigo Leandro, baleado no 
joelho, também não sabia identi
ficar quem dera os tiros. 

-Só ouvi o barulho e senti mi
nha perna bamba - afirmou. 

Jã o morador Armando Alves 
de Lima, de 30 anos, dono de uma 
birosca, disse na delegacia que a 
policia foi recebida a tiros e revi
dou. Há cerca de dois meses, um 
clima de terror se instalou na fa
vela. A funcionária municipal 
Márcia Alves da Silva, de 33 anos, 
disse que não deixa o filho Rodri
go, <i:e 12 anos, ir à Escola Muni
cipal Carneiro Felipe, em Mare
chal Hermes, há um mês, com 
medo de uma bala perdida na fa
vela. Márcia, inclusive, denun
ciou um dos policiais, que, segun
do ela, aterrorizam a vida dos mo
radores, impondo uma espécie 
de "toque de recolher" a partir 
das 21h: 

- Nos últimos 15 dias, a polí
cia já matou quatro menores na 
favela. E tem um policial do 9º 

BPM (Rocha Miranda), está sem
pre no meio. É um bandido. En
quanto a situação aqui não me
lhorar, meu filho vai continuar 
sem ir à escola. É melhor perder 
aula do que ser morto estupida
mente. Hã 15 dias, minha vizinha 
Simone, de 23 anos, e grávida de 
oito meses, foi obrigada a aban
donar a casa, que foi toda quebra
da por esses maus policiais. 

O 9° 8PM (Rocha Miranda) in
formou ter tomado conhecimen
to dos fatos, mas descartou a res
ponsabilidade dos policiais quan
to aos feridos. • 
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Jovens foram atraídas pelas 
promessas de bons empregos 
Estelionatário está preso e pode responder por aliciamento 

Jason Vogel 

• A ingenuidade não tem límites,
pelo menos para as adolescentes
Tânia Pereira Rezende, de 16
anos, e Andréa Machado de Mel
lo, de 17. Hã 17 dias, elas saíram
de Juiz de Fora atrâs das prome$-.
sas de rama e dinheiro, feitas pelo
estelionatârio Henrique Mendes
dos Santos e por sua namorada,
Michele Christian Leme da Costa.
O casal foi preso anteontem em
Macaé e as jovens - identifica
das por um funcionário do hotel
onde todos estavam hospedados
- voltaram para casa ontem de
manhã, na companhia das mães.

A hipótese de aliciamento para 
prostituição não foi descartada 
pela polícia. Num Vectra verme
lho com placa fria, o casal -sem
pre com Tânia e Andréa - viajou 
por nove cidades, em quatro es
tados. No percurso, caloles, che
ques sem fundos e nomes troca
dos. A última escala foi em Ma
caé, no Norte Fluminense: 

- Eles prometiam tanta coisa,
que acabamos desistindo de vol
tar para casa - diz, Andréa. 

Ela conta que conheceu Henri
que no shopping onde trabalha
va. Ele apresentou-se como vice
presidente do Banco Bandeiran
tes e disse se chamar Cláudio Cle
mente Farias Junior. 

Henrique teria achado as meni
nas tão simpáticas que as cha
mou para trabalhar com ele, na 
sede do banco, em São Paulo. Tâ
nia seria modelo nas peças publi
citárias e administraria um dos 
muitos postos de gasolina que ele 
dizia possuir. Andréa ganhou o 
posto de assessora direta de Hen
rique, na presidência do banco. 

Ambas se impressionaram com 
os salâTios, de àté R$ 2 mil. Um 
salto na carreira das garotas de 
classe média que trabalhavam 
em butiques ganhando R$ 160. As 
duas deveriam também acompa
nhar o casal nas viagens de negó
cio ao exterior. 

- Se nossas mães fossem con 
tra, Michele arranjaria um passa
porte falso - afirma Tânia. 

De Juiz de Fora, os qu�tro se
guiram para Petrópolis e de Já pa-

HENRIQUE DOS SANTOS: nome falso e cheques sem fundo durante a vjagen 

ra o Hotel Luxor, na Avenida 
Atlântica, no Rio, de onde as duas 
ligaram para casa. 

- Henrique pediu que a gente
dissesse que iria trabalhar na 
Fórmula lndy - conta Andréa. 

De mentira em mentira, Tãnia e 
Andréa continuaram acompa
nhando o casal por Cabo Frio, Vi
tória, Linhares (ES), Porto Segu
ro, Angra dos Reis e Macaé. Hen
rique, que parecia· cuidar de ne
góci:.os em todas as paradas, não 
gostava que elas ligassem para 
casa, alegando medo de· seqües
tro. As contas, geralmente, eram 
pagas com cheques sem fundos, 
também transformados em di
nheiro nos postos de gasolina. 
Nos hotéis, Henrique fingia ser 
empresário, militar ou policial. 

- Uma vez o chamei de Cláu
dio, num hotel em que ele dizia 
ser Carlos. Ele me chamou de 
burra - queixa-se Andréa, dizen
do que ele mudava de nome por 
medo de seqüestro. 

Segundo elas, Henrique comen
tou em Angra que Tânia perderia 
a virgindade por R$ 20 mil. 

. Henrique e Michele foram levé. 
dos para a 12311 DP (Macaé), onde 
ficaram presos. Ele deve ser 
transferido para Minas Gerais, de 
onde chegou um fax com um 
mandado de prisão em seu nome. 
O documento informa que ele é 
foragido da penitenciária de Pon
te Nova, onde estava preso por 
estelíona�o. Michele está detida 
por cumplicidade nos últimos 
golpes. Henrique não consegue 
explicar por que carregou as ado
lescentes no Vectra. Nos depoi
mentos, em que diz ser empresâ
rio, ele alega que estava em Juiz 
de Fora para repousar e aliviar as 
dores de uma hérnia de disco. Ele 
e Michele deTam declarações 
contraditórias sobre as jovens: 

- Dei outro nome porque não
queria envolvimento com essas 
meninas, gente de favela - conta 
Henrique. - Elas eram simpáti
cas e pensei em ajudá-las. 

- Sempre achei que essas ga
rotas iam dar problemas. Tentá
vamos deixá-las em Juiz de Fora, 
mas elas não nos largavam -
conta Michele. • 
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Dupla impõe terror em abrigo 
de menores infratores na Ilha 
M. foi torturado e obrigado a fazer sexo com outros internos

Angelina Nunes 

• Durante um mês, M., de 18
anos, foi obrígado a manter rela
ções sexuais com outros internos
da Escola João Luiz Alves, na Ilha
do Governador, unidade para re
cuperação de menores infratores
ligada à Secretaria de Justiça. Ele
foi torturado, ameaçado de mor
te e obrigado a lavar as roupas de
outros menores. O inferno de M.
terminou anteontem com a pri
são temporária de Sandro Teixei
ra Santana e Eduardo Pereira Bila,
ambos com 19 anos, que estavam
na �cola há mais de um ano. Já
foraP.1 identificados também dois 
fun�ionários da escola que são 
acusados de terem fornecido ar
mas para esses internos e de re
ceberem dinheiro em troca de re
galias, como facilitar saídas no
turnas e alugar fitas de vídeo por
nográficas. 

Esse caso é apenas a ponta do 
escãndalo de um poder paralelo 
exercido por um grupo de Inter

nos, que ditava o código de so
brevivência na unidade. Sandro 
foi apontado como chefe do gru
po, que fotografava os menores 
submetidos aos abusos sex\l�s e 
coagia outros internos, mostr�
do as fotos e ameaçando-os cópi 
barras de ferro e um revólver em
prestado por funcionários. 

Sandro e Eduardo estão na 37ª 

DP (Ilha do Governador) e res
ponderão por atentado violento 
ao pudor, considerado crime he
diondo e punido com pena de 
seis a dez anos de prisão. Nesse 
caso, a pena poderá ser dobrada 
por causa de agravantes. Eles es
tavam internados na João Luiz Al
ves sob a acusação de bomicídio. 
Sandro teria assaltado um ônibus 
e matado um policial. Eduardo é 
acusado de ter matado um casal e 
uma criança. Os dois negam os 
crimes e os abusos na escola 
João Luiz Alves. 

Além de M., outros menores so
freram os mesmos abusos e tor 
turas. O caso veio a público de
pois que uma das vítimas conse-

VÍTIMA EXIBE marcas de queimaduras (em destaque) no braço direito: tortura 

guiu recuperar uma das fotos. O 
diretor da unidade, Renato de 
Moraes, fez uma investigação 
particular durante uma semana, 
recuperou fotos e negativos, en
viando um relatório ao Juizado de 
Menores. Os promotores da 2ª Va
ra receberam a denúncia. Em seis 
horas ouviram os envolvidos no 
caso e pediram a prisão temporá
ria de Sandro e Eduardo, que foi 
expedida pelo juiz da 3ª Vara Cri
minal, Murilo Kiefling. 

- É inadmissível que uma es
cola sob a tutela do estado não 
crie condições de proteção aos 
internos - afirmou o promotor 
Márcio Mothé, da 2ª Vara de Me
nores. 

O diretor da escola confirmou 
que os menores acusados faziam 
parte de um poder paralelo e im
plantavam o terror na unidade da 
Ilha do Governador. 

- Era um prática antiga1 ante
rior à minha gestão. Desde que 
cheguei aqui, há seis meses, te
nho excluído funcionários por co-

meterem irregularidades. Esse 
grupo sobrevivia graças ao con
luio com funcionários da escola 
....,.. admitiu. 

M. fez exame de corpo de deli
to e apresentou marcas de quei
maduras no pescoço, nos braços 
e nas pernas. Ele disse que' San
dro, Eduardo e outros dois inter
nos ateavam fogo em pedaços de 
espuma de um colchão, forman
do brasas e, depois, queimavam 
os menores que resistiam aos 
abusos sexuais. 

As fotos e os negativos fazem 
parte de um processo que será 
enviado à 37 ° DP. M. é identifica
do nelas, além de outro menor 
que prestou depoimento e con
tou que foi obrigado por Sandro a 
participar dos abusos praticados 
contra M. 

O Ministério Público também 
está requerendo a a.presentação 
de outros dois menoretõ, acusa
dos de torturas, que estão em li
berdade assistida. Os nomes não 
foram revelados. • 
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Sem família por opção, os foragidos do próprio lai 
Das 160 crianças desaparecidas hoje no Rio, 40% sumiram porque sofriam maus-tratos e eram explorados pelos parentes 

Laura Antunes 

• Dadas como desaparecidas,
cerca de 160 crianças - número
oficial do Centro Brasileiro de De
fesa dos Direitos da Criança é do
Adolescente (CBDDCA) - são
hoje procuradas pelos pais. As lá
grimas derramadas na busca pe
los filhos esconde, no entanto, a
face cruel de muitos desses mes
mos pais. Pelo menos 40% das
crianças, segundo informações
do CBDDCA, estão desaparecidas
por opção própria. Na verdade,
fugiram de casa porque sofriam
maus-tratos, abusos sexuais ou
eram exploradas como mão-de
obra escrava. Parte dessas crian
ças vive atualmente escondida de
suas famílias em abrigos públi
cos. E, para impedir que os pais
possam localizá-las, como instin
to de defesa, elas se apresentam
com nomes falsos ou simulam
amnésia: dizem não lembrar dos
nomes dos responsáveis ou do
próprio endereço.

Quando aceitam retornar para 
casa, as crianças também voltam 
a ficar indefesas. Por falta de pes
soal suficiente, os órgãos de aten
dimento ao menor fazem o acom
panhamento da adaptação da 
criança à família apenas por um 
curto período. Juliana Bernardes, 
de 11 anos, por exemplo, foi loca
lizada pela mãe na última terça
feira, no abrigo municipal Casa 
da Colina, na Mangueira, depois 
que sua foto apareceu na novela 
"Explode coração". A própria me
nina, que fugiu de casa há um 
ano, porque era espancada pelo 
padrasto, Ronaldo Gomes de Je
sus, de 31 anos, assistiu à cena 
em que sua foto surgiu na tela. 
Mesmo diante da euforia dos co
legas e professores que a reco
nheceram, Juliana negou vee
mentemente que fosse ela. 

Embora preferisse ficar no 
abrigo, a criança atendeu aos 
apelos da mãe e voltou para casa, 
na Favela Vila Cruzeiro, na Penha. 
As cinco assistentes sociais da 
Casa da Colina prometem fazer 

Custódío Coimbra 

RAFAEL, DE 5 ANOS, uma das crianças do abrigo Casa da Colina: assim como outros menores, ao ser localizado pelos pais, ele preferiu ficar na instituição 

brevemente uma visita surpresa à 
família para acompanhar a rea
daptação de Juliana. A mãe da 
menina, Elza das Dores Bernar
des, fala com naturalidade sobre 
o comportamento do marido:

- Ele batia na Juliana porque
ela vivia fugindo de casa. 

No mesmo dia em que Juliana.
voltou para casa, a equipe do 
CBDDCA localizou no próprio 
abrigo Maria Patrícia Oliveira, de 
11 anos, cujo nome também cons
ta na lista de crianças desapare
cidas. Ao saber que os pais a pro
curavam, ela informou à equipe 
do centro que não voltaria para 

casa. Maria Patrícia chegou ao 
abrigo há um mês, depois de pe
ram bular pelas ruas. Moradora 
de Queimados, disse às psicólo
gas que não lembrava seu ende
reço. Depois revelou que os pais 
bebiam e a espancavam quando 
não conseguia vender todas as 
balas que oferecia nos ônibus. 

Esse mesmo instinto de defesa 
protege Jessica, idade estimada 
em 6 anos, que foi encontrada ao 
lado de mendigos e chegou à Ca
sa da Colina há dois meses. Cari
nhosa com os funcionários, ela 
brinca e gosta de conversar, me
nos, é claro, quando o assunto é 

sua família. Se isso acontece, Jes
sica finge dormir ou começa a as
sobiar. A equipe do abrigo não 
tem certéza sequer se a menina 
usa o nome verdadeiro. Bianca, 
de 11 anos, e Rafael, de 5, têm his
tória semelhantes. Chegaram à 
Casa da Colina sem revelar seus 
endereços. Localizados pelos 
pais, preferiram ficar no abrigo. 

Quase metade dos pais que 
procuram o CBDDCA querendo 
localizar os filhos tem, de acordo 
com a psicóloga da instituição 
Marjorie Botelho, uma parceJa de 
responsabilidade no desapareci
mento. São necessários, afirma, 

uma série de contatos com esses 
pais para que admitam os maus
tratos. O ideal seria que as crian
ças que voltam para casa tives
sem por um longo tempo o acom
panhamento de um dos cinco psi
cólogos do CBDDCA, mas, como 
o número é reduzido, o controle
acaba sendo deficiente.

- Quando uma criança volta
para casa, tentamos acompanhar 
o caso, mas nossa equipe é pe
quena e isso não é feito por longo
tempo - admite Marjorie.

A Associação Brasileira de Pro
teção à Infância e Adolescência 
(Abrapia) recebe entre dez e 15 

telefonemas diários de todo o es
tado com denúncias sobre maus
tratos. ,Apenas uma média de três 
deles é checada na própria casa 
da criança por alguém da equipe, 
formada por 50 médicos, adVOffii· 
dos, psicólogos e assistentes so
ciais. Uma pesquisa feita, em 
1993, pela Abrapia, com quatro 
mil crianças vítimas de violência 
doméstica, revelou que 49% so
freram abuso físico, 30% negligên
cia por parte dos pais, 12% abuso 
psicológico e 9% abuso sexual. 

- Quando, numa visita à fami
lia, a equipe constata que a crian
ça corre perigo, conseguimos jun
to ao Juizado de Menores üm 
mandado de busca e apreensão. 
Mas, na maioria das vezes, cha
mamos os pais à Abrapia para 
acompanhamento psicológico -
diz a advogada Leila Negrellos, 
uma das diretoras da Fundação 
para a Infância e Adolescêncí-a

1

que atua junto à Abrapia. 
Diretor há 16 anos de�uma cli

nica especializada em crianças e 
adolescentes, o pslquiatra Chris. 
tian Gauderer atende pelo menos
a um caso semanal de pais que 
maltratam os filhos. Ao longo 
desses anos, denunciou cerca de 
30 deles ao Juizado de Menores. 

- O profissional não pode fi
car omisso diante de uma criança 
em perigo. É dever de cidadão de
nunciar o caso às autoridades. 
felizmente, a maioria dos p&is 
que chegam à clinica aceita pas
sar por tratamento psicoterápico 
e raros são aqueles que voltam a 
agredir os filhos - diz Gauderer. 

O juiz de menores Siro Darlan 
lamenta que a Prefeitura não te
nha pessoal suficiente para fazer
o acompanhamento dessas famí
lias. Segundo ele, mesmo com
equipes reduzidas, o Juizado e os
Conselhos Tutelares fazem visi
tas às famílias denunciadas:

- Sempre que uma de_llúncia
chega, é aberto inquérito. Os pais 
podem receber desde uma adver
tência, perder a guarda, ser enca
minhados a tratamento ou perder 
o pátrio poder. •
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'Eu apanhava muito 
do meu pai, que 
vivia bêbado' 

Adolescente prefere 
ficar em abrigo a voltar 
para junto da família 

Maria das Dores Dias 

• "Nasci no Rio Grande do Norte
e vim para o Rio, há quase um
ano, porque passava fome, junto
com meus seis irmãos, e apanha
va muito do meu pai, que vivia
bêbado. Com autorização dele e
do Juizado, comecei a trabalhar
em casa de família, na Tijuca. Ga
nhava R$ I 00 e mandada metade
para a minha família. Mas o casal J
para quem eu trabalhava também j
brigava muito. Até que numa détr
sas brigas, minha patroa fugiu e o
marido, com raiva, me agrediu
porque fiquei chorando. Sem ter
para onde ir, fiquei andando p�
ruas até que me falaram do ab�
go na Mangueira. Vim para cá "ê
hoje minha vida é bem melhor.
Tenho alimentaçào, pessoas que
gostam de mim e freqüento a es
cola.

"Gosto daqui e não quero ir em
bora. Passei muito tempo nas 
ruas e sei que como é difícil en
frentar os outros grupos. Tinha 
uns amigos que me protegiam pa
ra que não apanhasse dos mais 
velhos. Só fugi do abrigo uma vez 
porque meus patrões entraram 
em contato com meu pai. Ele des
cobriu onde eu estava e veio me 
buscar. Fugi porque não queria 
que me levasse de volta para ca
sa, onde sofri muito. Não quero 
voltar a ter aquela vida de misé
ria. O pessoal do abrigo é meu 
amigo e pode me ajudar. Posso 
ter uma vida melhor no Rio. Nun
ca mais querp viver com meus 
pais."• 

MARIA DAS DORES DIAS, de 13 anos, é 
interna da Casa da Colina. 
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Jovens são cada vez mais 
utilizados por traficantes 
• O traficante Maria Possini Pei
xoto, o Lube-Lube, preso na se
mana passada no Maranhão
quando preparava-se para assaJ
tar um banco, revelou à polícia
que os traficantes da Mangueira e
do Morro da Mineira estão usan
do cada vez mais adolescentes na
formação das· quadrilhas. O cri
minoso admitiu ter participado
do assaJto, no ano passado, a um
carro-forte na Praça Afonso Pena,
na Tijuca, ocasião em que uma
professora foi morta com um tiro
de fuzil AR-15 durante a troca de
tiros com os vigilantes.

Lube-Lube deverá ser interro
gado durante o fim de semana na 
Divisão Anti-Seqüestro (DAS). 
Embora negue sua participação 
nos seqüestros do estudante 
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira 
Filho e no do empresário José Ze
no, o criminoso foi apontado pelo 
traficante Jorge Silveira dos San-

tos, o Jorge Branco, como inte
grante do bando que seqüestrou 
os dois. Jorge Branco foi preso na 
semana passada pela Divisão de 
Proteção à Criança e ao Adoles
cente (DPCA) na Mangueira. 

Lube-Lube, como o bandido é 
mais conhecido, era um dos últi
mos envolvidos na chacina de 
cinco pessoas mortas há cerca de 
três anos a mando do traficante 
Altair Domingos Ramos, o Nai, en
tão chefe do tráfico no Morro da 
Mineira. O bandido foi preso na 
Região dos Lagos e, por achar 
que havia sido denunciado, de
terminou a execução das pessoas 
como vingança. De acordo com a 
policia, Lube-Lube integrou o gru 
po responsável pela matança. Os 
corpos toram desovados nas pro
ximidades do Palácio Guanabara, 
numa atitude que na época repre
sentou uma afronta ao então go
vernador Leonel Brizola. • 
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Espancamento 
será investigado 

�.n;,J -õc;' ".2: -GÇ° D-l{- �-��
A Secretaria estadual de Jus- Por solicitação do promotortiça abriu sindicância para in- Márcio Mothé Fernandes, da 2!!vestigar a denúncia de que pelo Vara da Infância e Juventude, amenos seis internas - uma de- Divisão de Proteção à Criança elas grávida -teriam sido espan- ao Adolescente (DPOA) abriu in-cadas no Educandário Santos quérito para apurar se houveDumont, para menores infrato- tortura contra as internas. A de-ras, na Ilha do Governador. O di- núncia começou a ser apurada retor da unidade, Newton de no final do mês passado quando,Souza, principal acusado, nega a partir de um telefonema anô-que tenha batido em qualquer nimo, dois comissários foram aointerna e diz que espera poder educandário e constataram quese defender na sindicância. oito adolescentes estavam ma-O Departamento Geral de chucadas. Exames do InstitutoAção Social (Degase) da Secre- Médico-Legal revelam que seistaria de Justiça, responsável pe- menores tinham marcas de es-

las investigações, obteve infor- pancamento. 
mações de que as meninas se Segundo as internas, o dire-machucaram durante uma ten- tor, irritado com a tentativa detativa de fuga no dia 26 de no- fuga, usou um pedaço de pauvembro. Segundo o Degase, os com prego e borracha para batereducadores Vera Lúcia Vieira e nelas. O Degase quer saber ago-Renato Tavares Filho também se ra qual foi a funcionária que' te:machucaram ao tentar deter as ria confirmado, à equipe de ins,menores e foram levados a exa- peção, a ocorrência de espanca�me de corpo de delito. mento no educandário. 

.. 
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Pé de um menino de 6 anos ferido pela corrente com que os pais o mantinham preso dentro de casa 

Cresce violência contra 
_c_r_1_· a_n_ç�ªt: ��nf,à?.lfr���!S�,FÃTIMA BE-LTRÃO Do total estimado de agredidos rem sem chegar ao conhecimen-

RECIFE - Até 
o ano 2000, mais
de nove milhões
de crianças e ado
lescentes serão vi- MAUS TRATOS
timas no Brasil de
algum tipo de violência. A esti
mativa foi feita pelo Laboratório
de Estudos da Criança e do Ado
lescente, da USP, que tomou por
base o Censo Demográfico de
1991. 

Segundo o laboratório, um 
milhão de pessoas declararam 
no censo que foram vitimas de 
agressão física e, dessas, 20% 

até o ano 2000, 540 mil são me- to das autoridades ou dos órgãos 
ninas que deverão ser vítimas que trabalham com menores. 
de abuso sexual praticado por Em São Paulo, o SOS-Crian-
parentes. Mais de 300 mil delas ça registra por ano cerca de dez 
deverão ser vítimas de violência mil casos de maus-tratos só na-
sexual dos próprios pais. capital. Em Fortaleza, o SOS 

Criado há cinco anos, o Es- contabilíza por ano mais de sete 
tatu to da Criança e do Adoles- mil casos .. No Rio, a Associação 
cente ainda não conseguiu pro- Brasileira de Proteção à Infán-
teger os menores dos !Ilaus-t:r:_a- eia e à Adolescência (Abrapia) 
tos. Cal�ula-se q�e so em Sao registra por ano cinco mil casos 
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza de maus-tratos. No Recife são 
e Recife, mais de 26 mil casos de mais de quatro mil casos. ' 
violência sejam registrados to-
dos os anos. As organizações 
nào-governamel)tais, porém, 
afirmam que, para cada caso re-

Na página 18, "Morte violenta 
aumenta 53,7%" 
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Morte violenta 
allmen a 53,7o/o 

RE CIFE-�ji "#-Quem são os me- ,,;;-"s �nores vítimas de "' violência em Per- 1 � \ nambuco? Para  \ responder· a essa MAUS TRATOSpergunta, a Dire-toria de Polícia da Criança e doAdoles�ente (DPCA) estudou casos re�str�dos pela polícia e poror_gamzaç_oes não-governamentais, selec10nando uma amostra de� OC�ias para elabo� Jo perfil das vítimas. _O �studo revelou que, só noP�nne1ro semestre deste ano, onumero de menores que tiverammorte violenta aumentou em53,7%, alcançando 123 assassinatos, contra 122 em todo ano de
11�94. Mais de 81 % dos mortossao negros. Ficou constatado também q,ue a maioria dos menores ví'.tnnas de violência têm entre 14 e17 anos. A violência sexual é-- �-----,'7""n--..---J

' .:) praticada em 70% dos casos contra meninas. Na maior parte dasvezes os agressores são pais epadrastos, seguidos por tios irmãos e vizinhos. Em 54% dos casos, as crianças são vítimas dee�pancamento. Os agressoressao em 35,5 % dos casos os pais eem 24,78% as mães. Em 10,4'% do_s casos, os agressores sãomaes e padrastos juntos. De acordo com a diretora doDPCA, Olga Câmara, que coor-

- t.A,,... denou a pesquisa, em 33 8% dosca�os, a agressão se dá 'com asm�9s (33,8% dos casos). A pesqmsa concluiu também que 70%dos agressores são homens e5�,6 % dos menores agredidoss_ao negros. Na pesquisa estãolistados outros tipos de instrumentos usados para agredir: faca�, pedaços de pau, garrafas eate dentes. Os exemplos são impressionantes. Em Recife, a doméstica
Rita Tavares da Silva jogou o fi.lho de dois meses contra a par�de tai:it�s vezes que a criançanao �es1stm e morreu. A recémnascida A C., de três meses, foiespa�cada com tal violência pela mae que teve que ser internada na Casa de Carolina entidade que faz a triagem d� meno�es da Fundação de Apoio àÇriança e ao Adolescente. A mãe e uma ID:enina de rua que vivianum abrigo da prefeitura.
A sorte das quatro irmãs E.de 11 anos, M. de 5, S. de 3 e M.�e 1 ano não foi diferente. A mãee traficante de drogas e abandonou as crianças com uma vizinha, que as espancava com freqüência. Elas agora aguardamtransferência para outra unidade, até que sejam adotadas poral�uma família. Como são irmas, o Estatuto da Criança e doAdolescente não permite a adotação separadamente. 
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Os números do Unlcef fa
lam por si: uma década de 
guerras matou dois mi
lhões de crianças e deixou 
cinco milhões inválidas. 

TALVEZ os pr inc ipa is  
agentes da  carnificina se
jam as minas terrestres, 
enterradas a poucos centí
metros da superfície. Des
sas assassinas que não es
colhem suas vítimas - e 
que não param de matar 
durantes armistícios ou de
pois de declarada a paz -
há cerca de 11 o milhões 
em 64 países. Estão matan
do 800 pessoas por mês. 

O UNICEF pede que se In
terrompa a produção desse 
tipo particular de mina. 

E m tese, não deveria ser 
difícil: a maioria das fábri
cas está nos países Indus
trializados, onde a oplnlã 
pública costuma se horro 
rizar até com mortes de J 
carés no Terceiro Mundo. 
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Acaba a tortura da fa1111ília de Rubens Paiva 
Depois de 25 anos de espera, Eunice Paiva rece e atestado de óbito do marido, morto no D01-Codi 

� ') 11.2.ti-oi..-1 t.. 1). p. � 
• SÃO PAULO. Depois de uma espe
ra de 25 anos e 31 dias, a advo
gada Maria Eunice Paiva final
mente conseguiu ontem exercer
um direito básico de qual.quer ci
dadão: obter em cartório o ates
tado de óbito do marido, o ex-de
putado Rubens Paiva, assassina
do sob tortura no início dos anos
70. Depois de uma espera de cin
co minutos no balcão do Cartório
do l! Ofício do Registro Civil de
São Paulo, Eunice experimentou,
ao lado do filho Marcelo Rubens
Paiva, que é escritor, o contradi
tório sentimento de alívio pelo re
conhecimento oficial de uma per
da muito dura para a família. Ru
bens Paiva foi morto, presumivel
mente no dia· 22 de janeiro de
1971, aos 41 anos de idade.

- O não reconhecimento da
morte de Rubens Paiva foi a for
ma de tortura mais violenta a que 
eles poderiam submeter nossa fa
mília. Estou emocionada e reco
nheço que é uma sensação esqui
sita essa de ficar aliviada com um 
atestado de óbito - disse, com 
lágrimas no rosto, Eunice. 

Sem um documento oficial 
atestanto a morte de Rubens, a f a 
mília Paiva passou por situações 
constrangedoras. Eunice lembra 
que, quando o filho Marcelo foi se 
alistar no Exército deixou em 
branco a parte em que deveria in
dicàr se o pai estava vivo ou mor
to. No papel deveria, ainda, ser 
indicada a causa mortis, caso o 
pai estivesse morto. Marcelo con
ta que um oficial queria saber a 
razão da lacuna no preenchimen
to do·formulário. 

-Respondi que eles, militares,
deveriam saber melhor do eu o 
paradeiro e a causa da morte do 
meu pai. Acabei sendo dispensa
do do serviço militar - disse o 
escritor. 

Versão falsa divulgada pelo 
Exército confundiu a viúva 

Eunice Paiva confessa que, por 
conta da versão falsa divulgada 
na época pelo I Exército (atual co
mando Militar do Leste) acabou 
alimentando dúvidas sobre a 
morte do marido. Foi afirmado 
oficialmente que Rubens Paiva fo
ra resgatado por um grupo terro-
rista quando �r*�ªQQ �jj�t 
- U{lJuuJW/ !U
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EUNICE PAIVA recebe o atestado de óbito do marido, o eHleputado Rubens Paiva, em cartório de São Paulo. Ao lado, seu filho, o escritor Marcelo Rubens Paiva 

na Tijuca - disse numa entrevis
ta ter visto Rubens Paiva agoni
zando numa cela do DOJ-Codi 
(Destacamento Operacões Inter
nas-Comando Operacional de De
fesa Interna), órgão que centrali
zava a repressão política no regi
me militar e que funcionava no 
quartel da PE. Lobo disse que Pai
va estava muito machucado e 
com forte hemorragia interna, de
pois de duramente torturado. 

Lobo contou ainda que, na oca
sião, recomendou a remoção ime
diata do preso para um hospital, 
o que não foi feito. No dia seguin
te, disse ele na entrevista, Rubens
Paiy�estav.a morto. ossou •s0011 srop wa Sol!aiowa !;OAou 
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rique Cardoso .m dezembro do 
ano passado, E4hice Paiva garan
tiu que não vai j)edi-la. Ela prefe
rir dar andamen :o à ação que mo
ve há alguns anos na Justiça Fe
deral contra a Ünião. Eunice -
que participou c�a solenidade de 
assinatura da Lei dos Desapareci
dos Políticos como convidada es
pecial de Fernamdo Henrique -
disse que não s _ sentiria devida
mente reparada fºm essa indeni
zação. Na ação j1p.dicial já em cur-
so, ela reclama a nda indenização 
pela sua própr'a prisão por13 
dias, assim como pela prisão da 
ftlha Eliana) qu � na época tinha 

não aceitava que Eunice Paiva a 
representasse, por considerá-la 
excessivamente vinculada ao Go
verno. Foi indicado, então, o no
me de Suzana Lisboa, uma ex-mi
litante da Ação Libertadora Na
cional (ALN), cujo marido -Luís 
Eurico Tejera Lisboa - foi preso 
e morto sob torturas no início da 
década de 70. 

O Governo aceitou incluir Suza
na na comissão como a represen
tante dos parentes dos desapare
cidos, mas nomeou também Euni
ce Paiva, como uma indicação 
pessoal de Fernando Henrique. 

quartel da PE. 
No dia seguinte, foram presas 

também Eunice, e sua.filha Eliana. 
Eunice conta que chegou a ouvir, 
na madrugada do dia 22, gritos do 
marido sendo torturado. Teria si
do durante essas sessões de tor
tura que Rubens Paiva morreu. 

O motivo aparente da prisão de 
Rubens Paiva foram cartas que a 
mãe de um exilado político trou
xera do Chile. Uma dessas cartas 
deveria ser entregue ao ex-depu� 
tado, que a faria chegar a seu des
tinatário. A mãe do exilado foi 
presa no Galeão e o DO1-Codi re
solver prender e interrogar Ru-
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Caso OAB: Watters vai ·apontar culpados 
Único acusado até hoje diz que foi bodie expiatório do chefe do SNI na época, Octávio Medeiros 

........ 

::,,,� ..... .,.., Leticia Helena ,.,. ____ ________ _ 

__ .. 
t:f� lécnlco em agronomia Ronald 
�wes Watters. de 67 anos - jul
\::Dº como suspeito e absolvido 
�9_:processo que apllrou o atenta
:'Íº'ª bomba contra a OAB - dts-
1 .� ,ontem ter servido como bode 
; -��plat6rlo do g<.'oer11I Oct1h'lo 
• :/ledelros. cheio do Serviço N11-
�lónal de Informações (SNI) na 
�poca. Watters, que será convtda
::11'8' a 'depor na comissão da OAB 
=1ife Investiga o caso. pretende 
=t,:icessar a Unlào por danos mo
::f;iJs e lucros cessantes. Para Isso, 
:'ii';telende revelar os verdadeiros 
:1;ylpados pelo ato terrorista. 
=� Gostaria de saber porque fui 
:=Acolhido para ser o bode expia
:l,�lo do Medeiros. Não entendi 
�,1?9rque nào me acusaram tam
=m de ter sido o autor das bom
=s que, no mesmo dia, explodl
=m na câmara dos Vereadores e 
c.-..·na Tribuna Operária e da carta
:;;.&imba enviada à Sum1b. Isso tu
;�'tlô foi arquitetado por elementos 
::,_que hoje nào estAo mais no po 
;";:der. que estào caindo por terra -
:;;'.ã!irmou Watters. lembrando que 
j': nunca viu os generais Otâvlo Me
t�delros e Waldyr Mtmlz, na época 
;·:--;$ecretárlo de Segurança do Rio 
:. Segundo Watters. na époça do 
:: atentado. o E'ntão superinlcnrlen-

te ria Polfcin f'r<lt1ral. n r1éleg;ir1o 
' Ruherto Pono rt'Vl'ioll ao coron,•I 
, Jos_é de Rib;imnr 7.nmlth - amigo
·�dt' míãncla do têrnko em agronn
:·. mia - que a prisão fora detern1i
' :·nada diretamente pelos generais 
·:· Medeiros e Munlz.
··�, .• - Esse delegadozlnho disse
·;.também que todas as orientações
��.)!obre o caso OAB eram repassa· 
��{las pelo Medeiros e pelo Muniz
�'--- lembrou Watters. 
;:;- Revolucionário c1e primeiro ho 
� r9', Watters passou a madrugada 
�92 dia 31 de março de 1964 aquar
�elado no Palácio Guanabara, jun
r:-·\\lmente com o "saudoso e mara· 
,..,-vllhoso• Carlos Lacerda. Antes 
�ctfsso. porém, ele fá participara 

de reuniões em todo o pais com 
''toc1o o pessoal da loloca·, que se 
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ADVOGADOS SE REUNEM na sede 1ja OAB no R,o pa,a discutir a reabertura das investigações sobre o atentado que matou a funcionária LyCfa Monteiro Cfa SIiva 

preparava para "i:lcrruhar o go
verno João Go\.llart". Foi ness� fa
se anteJinr ao golpe que Walter:; 
conhe�cu o Coronel Alherto For
tunato e o marreneíro HlláJIZ, 
Corrnl�s - dois c1M prnlaiionls· 
tas rio livm ",\ <llrl'iln C'\plnslv11 
nn l!rn�II" ,. hllt'Wallt<·s cln "i:n,
pn s1•r·rrtn ·. qul' terln pr,111, .lfln 
:15 atr11tadns terrnrlstn� 1•11tIt' w; 
anos 60 e �o. 

Em 21 ele• maio clr 1%2 ,1 poli, 
da desativou uma bomba na Ex- 
posição Soviética. no Campo dE• 
Sào Cristóvão. Na lnvestlgnç�o. 
os pollcials desc:obrlrnm cxplnsi .. 
vos num escritório que pertenda, 
a Watters. O térnlco t-m i\gront>-· 
mia pas�nu três rnest's preso un, 
Rrglmento C'ne.tann rlC' farias. 011 .. 
de acabou rnnhe<.'rnrln nlgun.� 
dos lnlrjlranlrs <ln l(n1p<•. 

- Nessa �µora tonlwcl o For·
tunato e o Corrales. além do Luiz 
Carlos Botelho, do Coronel La
melrào. dos Irmãos Brlssac e do 
Major Godoy - contnu Watters. 

que fôi absolvido pelo juli Eliezer 
Rosa, da 8' Vara Criminal. 

Watters garante que seu último 
contato com o i:rupo aconteceu 
em abril de 191i7. quando assu
mlu a s11b-!:hc>f111 rlp gabinete do 
Minlslérlo tia Agrlculturn. De C'or
r,11�� t>lt' !(1111rrlo11 a lmngem d<> um 
"tarado nwntnr, r<1pni de cll1.er 
- l'Onlt1rmC' rehliü d� "A dtralla 
exp)oslv� r\o l!rnsil" - que tc•ri,,
l'srolhido nrnnclílr il Cafln-bo111bn 
parn a íunclunárla da OAl3 Lydu 
Monteiro da Silva porque ela usa
va "multas jóias'. 

- Pelo que ele falou da Dona
l.yda meret'ia ser metralhado. le
v�r1<1 para 1> pMcdáo - opina 

Há al!-(1111,; anos, Watters foi �o 
rto1111tclrl11 S/11) .lo/lo Uatlsta visitar 
o llimirlo dt> l)ona 1.yda. Ele lrm
hr,1 (jllf' c•n,·ontrou um ramo de
ílort!s e que rewu ·um Pai -nosso 
e uma ave-Maria", Hoje empresá
rio, morando em São Paulo, pai 
de três filhos Ao longo dos óltl
mos 15 anos, WAtters - que tra -

balhou para o Cenimar e ainda 
hoje se define como "um homem 
de Informações" - Investigou 
por conta prôprl11 o caso. O resul
tado du Investigação. porém, afir
nlll qur só mnstr;irá na Justiça, 
M<>smo assim, el1· torce para as 
lnvest iJW<;ôes cl,1 0/\B e da Comis· 
sim de Direitos I lumanos da Cii
n111rn cios Dt> pulados serem bem 
sue edidas, 

- Mmha 1'1nlra lntençào é a
rt:,iiJ(:illtrll tlcs�t! Inquérito. A 
OAB tem que botar todo seu peso 
no desarqulvamento cio proces
so. Só assim poderei provar mi
nha inocência.' porque. ainda ho 
je. sou aJ)0lllildo !:0lll0 um  terro-
ris111 - nh�t>rvnu W;,tters. 

1-: se vent·er 1t ação por danos 
inornls, Wnttt>rs J� sahe o que fa-
1.N t•nm ,, il1d1•11i1�1·t10: vàl Inves
tir r1111n 1ir0jt>IO p11r11 meninos de 
rua Há Ires anos, ele ajuda um 
grupo de oito crianças - mas 
quer levar ourras 20 para uma fa
zenda, onde elas aprenderiam 

uma profissão. 
- Eu e minha baby vimos as 

crianças e resolvemos ajudâ-las. 
Vou fazer um projeto rural e, de
pois. tenho certeza de que gran
des empresas vão copiar lt idéiil 
- aposta Watters.

No Rio, a comissao da OAB que 
Investiga o caso da bomba ouvi
rá, na próxima semana. duas tes
temunhas-chave: um ex-integran
te do grupo que planejou o aten
tado - e que rugiu uma st'mana 
antes da ação - e o segurança 
que o ajudou a escapar para Sào 
Paulo. O desertor, hoje engenhei
ro, e seu companheiro de luga, já 
se declararam dispostos a contar 
tudo o que sabem. 

Os dois foram localizados pelo 
escritório ele investigação parti
cular Roque dos Santos, contrata
do pela OAB para cuidar çlr, caso, 
Além deles, a comtssào pretende 
ouvir um policial federal hoje 
aposentado que participou das 
investigações na época.• 
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!Loyola admite que Banco]
/Central errou/

Durante a sessão, ACM se irrita, chama o senador Ney Suassuna 

,de ladrão e o agride com um soco 

BRIGA NO PLENÁRJO: o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) e o deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA) agridem o senador Ney Suassuna (PMDB-PB) durante depoimento do presidente do C 

� A t l o� e -:i, ·, i:, � """"-L-.L. � �
O presidente do Banco Nacional. Favorecido pela es- Jm depoimento bom tecnica- liam, porém, que Loyola teve los Magalhães deu um soco 

Central, Gustavo Loyola, saiu tratégia montada pelos líde- mente, mas admitiu erros na boa atuação e que .deve per- no seu colega Ney Suassuna 
itorioso do longo depoi- res do Governo, que fizeram fiscalização e deixou sem manecer no cargo. Critico do no plenário, por considerar 
ento ontem no Congresso eles próprios as perguntas resposta algumas questões. BC em função do cáSo Econô- que este estava favorecendo 

obre o escândalo do Banco mais polêmicas, Loyola deu Assessores do Governo ava- mico, o senador Antônio Car- o Governo. Páginas 21 a 23
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JOSÉ ANTONIO PALHANO 

E 
m tempos tão rápidos que por
vezes nos obrigam a uma certa li
geireza moral, nada como uma 
fotografia de uma família feliz pa

ra sacramentar a nossa extraordinária 
c-ª'pactdade de adaptação a situações e 
posturas que naturalmente se renovam e 
se,impôem. A reportagem ''Pai de dia ga
nha a vida como travesti na noite" (O 
GLOBO de 25 de fevereiro), é uma pérola 
da sociologia pós-moderna, na medida 
que, investindo no irresistível apelo exer
cido pela imagem do Homo sapiens em 
sua mais nobre instância, qual seja a de 
se •roduzir com um mínimo de digni
da�apaz de lhe outorgar o sagrado di
reito a um habite-se, acaba por reinventar 
a-fprostituição. 

-

Tida como a mais antiga profissão 1do 
muhdo, admitida e comodamente defl,ni
da como mal necessário, mas hipocrita
m�nte contida em nichos morais pró
prios, tem patrocinado com exclusivida
de; através dos séculos, a maior ofensa 
que um ser humano pode lançar mão pa
ra agredir um seu semelhante, a saber re
ferir-se à sua mãe como praticante de tal 
oficio. Ou seja, até aqui a prosti!uiçã9 fa
zia as vezes de antítese perfeita da famí
lia. Agora, abandonando de vez seus _!Íl
timos resquícios de clandestinidade, é 
plenamente reconhecida - e f es�ada 
-no seio da instituição que lhe precede,
visto que a idéia de família remonta à era 
das cavernas, à qual costumamos nos re
feraomo o-tempo-em-que-éramos-bi
ch. prostituição é gloriosamente res
g_atada como ferramenta social plega
mente capacitada para ajudar os meno.s 
favorecidos a enfrentar esses tempos bi
cudos e cruéis. - -

Trata-se de um sujeito que, em épocas 
desse verdadeiro flagelo que é o ta] de 
desemprego estrutural, mereceria uma 
maior atenção dos que se ocupam das 
estatisticas sociais, a se crer no indisfar
çável, quase escandaloso otimismo didá
tico que emana da dita reportagem. O in
feliz Inverte aquela famosa música dos 
tempos do saudoso Chacrinha. De dia ele 
é João (Edson, na versão de batismo)1 de 
nptle é Maria (Vanessa, na versão artís
tica). A mixórdia começa na jnútil tenta
tiva de, na foto, emprestar à sua triste e 
grotesca figura ares de um patriarca. Não 
cola. A moderna tecnologia do transfor
mismo dâ a seus adeptos contomos es
téticos bem mais evoluídos, mas sensa-

1 
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tamente exime-se de fazê-los parecer 
com chefes de familia (quando menos, te não conseguirem um salário digno co-
porque não é essa a intenção). mo domésticas, professoras, médicas ou 

Sobrou para Vanessa, que lastimavel- qualquer outra profissão careta, poçlerão 
mente não consegue ir além de uma en- contar sempre com a valiosa experiência 
tidade fantasiada. Apela-se então para a do pai, que sabiamente as aconselhará a 
imagem quase sagrada da mãe (a espo- se prostituírem, à sua imagem e seme-, 
sa), acompanhada das crias Orquídea lhança. Afinal, como ele mesmo diz 
(adolescente) e Vanessinha (5 anos), na cheio de moral, "aqui somos todos resol: 
busca pobre de um reboco assim mais vidos". Se acaso forem gozadas pelos CÜ'-

solene. Besteira. Trata-se de miséria bra- leguinhas na escola depois da estrondo-
ba e nada mais. É dona Maria das Graças sa divulgação das atividades noturnas 
(a patroa) quem chuta o pau da barraca e d? pai, que se tomem as enérgicas e in,. 
deixa tudo claro, ao afirmar gloriosamen- dispensáveis providências contra seme-, 
te que na primeira noite o maridão vol- lhante e inaceitável abuso, tipica mani-
tou para casa com mais dinheiro do que festação inerente às sociedades mais pri-
ganharia com um mês de trabalho "nor- mitivas e ignorantes. 
mal". E encerra: "Você acna que vamos Mas a reportagem não se esgota em 
brigar com ele por causa disso?" É a mo- sua espetacular capacidade de oferecer 
dema prostituição funcionando mais rá- subsídios à complexa problemática da 

convivência de crianças e adolescentes 
pída e eficientemente que qualquer Co- pobres com pais que se prostituem (e 
munidade Solidária. E o texto também que trocam de sexo dependendo do tur-
não deixa dúvidas a respeito das crian- no de trabalho), em seu inimitável e iné-
ças, quando afirma que elas "têm enorme dito estilo oba-oba. Faz diagnósticos 
e declarada admiração pelo pai-travesti". bem mais simples, não alarmistas e de-, 
Assim mesmo, com tracinho, igual a bo- finitivos. Lá pelas tantas, sapeca que "as 
to-tucuxi ou a joão-de-barro. duas crianças não externam angústia 

E nós aqui, trouxas e caretas, a nos nem guardam quàlquer sinal de. trauma 
preocuparmos com abuso se'XUal em que a história familiar pudesse vir a pro-
crianças, turismo sexual, prostituição ln- duzir". Tremei!, psicólogos, psiquiatras, 
fantil e outras besteiras. Ainda hã pouco, terapeutas, pediatras e afins. 
estava aí o Governo a gastar fortunas pa- Vai muito mais longe. Deixa na poeira 
ra, junto com artistas famosos, tentar os ativos e militantes grupos gays, que 
sensibilizar a todos contra o execrável i;iassam a vida tentando wn lugar ao sol e 
ato de se abusar sexualmente de crian- combatendo o preconceito. Além de ln-
ças. Doravante, tomemos o edificante e serir a bissexualidade no seio de uma fa� 
pedagógico exemplo de Vanessinha, 5 mília convencional, legítima e leva para 
aninhas, que sempre segundo o apologé- dentro de casa, sob o aval indiscutível da 
tico texto, "se senta no colo e encosta a imagem de duas crianças devidamente 
cabeça no peito de silicone do pai e sorri ..acompanhadas da mãe, a prática da 

;....;.======-----== -:..====. prostituição, segundo o teor da reporta-
pedindo carinho", e nem por isto deven- gem, politicamente correta. lnfelizmente, 
do ser Interpretada como uma pequena e acaba por Cfiar um problema adicional 
potencial vítima de malversações se- para esses grupos, pois não faltará 
xuais induzidas pela miséria. Ou de Or- quem, maldosamente, associe suas in-
quídea, que "ajuda o pai a vestir um des- questionáveis opções sexuais à conser-
ses lindos e decotados vestidos e sugere vadora noção de que ser homossexual 
o batom mais apropriado para a noite de ( ou bi) reduz-se em existir como travesti
trabalho". Eis aí a palavra-chave: traba- remunerado. 
lho. Essas meninas têm muito a nos dizer. Coitada da bela Roberta Close, que 
Têm maturidade e equilíbrio suficientes além de dispensar o michê e ser casada 
para entender que o pai não vende o pró- de papel passado e tudo, não conseguiu 
prio corpo, essa concepção miserável, até hoje obter da Justiça autorização pa-
fruto de nossa paranóia e do nosso rea- ra usar um nome mais compatível com 
cionarismo. Papai está, isto sim, traba- suas autênticas preferências pessoais, 
!bando firme, pegando no batente. mesmo depois de valentemente ter per-

Merece das autoridades trabalhistas a mitido que se lhe extirpassem os incô-
máxima atenção e consideração pelas modos órgãos e apêndices. 
horas extras e adicional de periculosida-
de pela exposição contlnuada a vírus 
malvados. No futuro, se desgraçadamen-



• 

"Vl·ofev.a.c) I',, 

p'\.074; l �, vc-c...:. 

Garotas eram prêmio de 
bingo em bar de Mossoró 
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• NATAL. Usandb um bar como fa- rendou a casa em fevereiro e con
chada, a casa noturna Drinks do firmou a existência do prostibulo. 
Céu, em Mossoró, a 285 km de Na- Mas negou que garotas de progra
tal (RN), promovia nas noites de ma tenham sido premiadas entre 
sãbado um bingo entre seus os ganhadores do bingo. 
clientes cujo prêmio era uma ga- - O bingo era uma brincadeira
rota de programa. A cartela cus- entre os freqüentadores da casa. 
tava R$ 15 e o vencedor tinha di- O prêmio era de R$ 100, que o ga
reito a escolher uma das mulhe- nhador podia usar para pagar 
res da casa. suas despesas. Como cada pro-

A Polícia Civil recebeu ontem a grama custa R$ 100, tinha cliente 
denúncia e o delegado Antonio que usava o dinheiro do prêmio 
Fernandes dos Santos foi ao bar. para pagar a garota - alegou a 
Segundo ele, a realização do bin- dona do Drinks do Céu. 
go foi confirmada pela dona da O delegado Antônio Fernandes 
casa, a carioca Priscila Alves da disse que o bingo foi proibido e a 
Costa, de 22 anos. casa pode ser fechada. Priscila e 

- A residência é uma fachada sua sócia Roberta Chaves de Li
para a casa de drinques. Nós va- ma podem ser indiciadas por ru
mos investigar para verificar se fianismo, artigo 230 do Código Pe
estava havendo aliciamento de nal. O artigo prevê pena de um a 
menores - disse o policial. quatro anos de prisão e multa pa-

Priscila, que mora em Campina . ra quem tira proveito com a pros-
Grande, na Paraíba, disse que ar- tituição alheia. • I 
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Leônidá.s)r.e�_p:op_sabi_ 
liza-1direita.·radica1 

.:·BRASfLIA - O Ministro do Exér
cito, Leónidas Pires Gonçalves, atrl· , ..
buiu 'ontem a ·grupos de :direita in· '. ;:t
conformados com ••segmentos que se 'í' 
negam a obedecer a lel e a ordem" o -J 
atentado ,,ue destruiu na m.adrupda it 
de ontem o monumento em bomena• '/ 
13em 110s ,operários ··mortos ·.em -.no- .1 
vembro .110 .Companhia ,Sicrerúrgtca ·:i;: 
Nacional (CSN).-.Após ser-condecora· � 
do pelo Presidente José Sarney·por ·f i 

.seus !50 ,anos -de 'ai-reira -militar, o -� 
Ministro disse que o ato terrorista � t
uma contrapartida a !'poslclonamen· :, 
tos rad.icals e intolerantes·: e n�gou a .:1 
partlclpaçào do Exército: ·· · "."" 

- Ninguém .val fazer .desse .epl.aó- �,
,dio outro IUocentro. não. . ... 
: A contrapartida da dlrelta, no 1en· 1: 

itendlmento do General Leónidas, ; 
,ocorreu por t, ··a de punição dos ór· 
;gãos covern11mentais nos radicai&. ·• _..._.....__...
1 , _ De duas uma: ou eles recebem 1 .· Pma 4.6nld011,,011tr,ci�a�lrollo -01� -n>�gl�d� �º-ª _radie.la de Hquerda
,punição dos órgãos govemamenta.lJ, · · 11••· •" '�H' �-11 ,, �- 1�·· '· ,. .••• ,,. • tt •• · "  ,. :·,: · • · · •• .• •• • • ' ·: 

• 

.o que 6egurameate tJCOrrerá, ou eles · vação d& presença do ,equJpamento · ,-Ministro, é da responsabUldade da·
.ficam sujeitos a outro& atentados, . inllltar no local -não .caracterizaria o - - Policia Federal, mas ele informou 
·a enUdades também espúrias, que ·envolvimento da insfüuição, já que � que Já determinou ao Comando Mlli
.nâo se 1t0nformam com aquel� com- · "todo menino boje um lUIUl mochila --� tar do Leste para que "dé todo o
:porwnento deles e resolveram rea- ado Exército". ., . . . , apolo para descobrir os responsá· 
: gir ....., -Ll:lllillsou o Ministro. Ele prometeu responsablllzar Judl- , veis": 

Irrttato, ele respondeu de dedo.em . cialmente o Presidente da CUT, Ja.ir - Esse tipo de evento e de retalla-
,rlste à r:erb'Unta sobre o posslbillda· · Meneghelll, e todos o:, que acusem o . ·· ção não é positivo para o clima que 
.de de envolvimento de militares no Exército de particlpa1ção no atenta· :desejamos de uma eleição democráti-
atcntado, Já que uma mochila do . do. AJ)t)sar da irritaçiio, ele fez ques-.' .. ca. . · . . 

·Exército foi encontrada próximo ao - tão de mlnlmliar a gr-avida.de do epl· �. -Assessores civis do Presidente Sar·
.monumento destruído: 66dio: . . , · . ney também demonstravam apreen· 
! - Quem disse que dnha uma mo- - A partir do .momento em que • são com as repercussões do epísódio.
cllila das Forcas Annadas! Não mln- envolvi:r vidas, se torna mais grave. . A ava.l.L..ção do Palácio do Planalto; 
ta, heln! - disse ele, apontando pn- Espero que isso seja ,o suffciente ,pa- ·».no entanto, é a de que se trata de 
ra a re1,órter que fizera a pergU.nta. ra nlni;uém mais repetir - aftnnou . um ato isolado - e não de um movi· 

Logo depois, mais calmo, o Leôni· Leónidas. . . . .! mento articulado visando a desesta-
das afl.rlilou que, mesmo a compro- A apuração do alenl!.!td_o, i;egundo o ·. bllização do Governo. 
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O PA.ÍS O GLOBO 
-----

-Desconhecidô assume

at�ntqqo -� diz que é da
''Fala,µg�·Patriótica'' 
A aulorla do atentado 110 monu

mento "9 de novembro'', em Volta 
Rcdonua, foi assumida por um ho- . 
mcm que se tllsse lnleb'TillJte tle uma 
organização prirumllltar chamada 
por elo tlc "1· ulanl{e Po.trlótica 6-1'', 
em telefonemus dados na munhã do 
ontem às retlaçôes qa Rádio Globo e 
lia TV Globo. . · . · · 

- �ssa foi a primeira de uma sé
rie de explosões. O Pafs está uma ba
derna e nós queremos acalJar com 
Isso - disse o homem à Subchefe de 
Reportagem da Rádio Glopo, Fátima 
Carvalho. Eram BhlOmin quando o 
desconhecido ligou, 1,edlndo para fa. 
lur com a Chcl\a de Heportui:c11).'�'á·
lima o atendeu, e ouviu: 
:_ Companheira, aqui é uma orga

nlzacão párumllltar chamada "Fa· 
lange Putrlótlca 64". 

dado à redação da TV Globo, por vol: 
tu das ?h e o homem, que também 
não se i<lcntlticou, munteve a ver-
são. 
· O Presidente do Partido Nacional
Socialista Drasllciro (Panaso), Ar
mando Zan'inl, atribuiu a b'iupos slo: 
nistas ou de extrema esquerda a� 
versões si:i::undo as quais urna s11pos, 
ta ''F'alangc Patriótica 64" havia as· 
sumido a 11utorla do atentado. 

Para ele, há o desejo ddiberado de 
Incriminar os inleb'rüntcs do Panaso 
- cuJt> embrião fora a "Falani::e Pa·
lliótica 6•1", on;anlzação tlc extrema 
dlre1ta·por de fundada em 62. A or
ganização continua a existir para 
efellos legais, npesur de ter $ido de-
satl vutla em 02, quando seus dlrlgcn· 
tes passaram a se d1:dlcar à crlacdo 
de um partido co111 o Ideário nazis· 
l!l, :· : Fátima disse que o telefonema du

q>u cercu de cinco minutos. O des
conhecido contou que a "Falauco Pa
trlóUca 64'', funduda e;m 19fJ4. yoltou 
a :;u organizar "porque a CU1' (Cen· 
trai Unka dos Trobulhudoreu) e a

- Defendemos uma doutrina supe,
rlor. Somos contra colpcs de estado, 
medidas de força o prática tcrrorlstíl, 
Pelo voto, estamos convencidos, chç·

· Baremo:1 110 podt:r - disse Zunini. 
f"\("rt• '''"'""''"*·�, .......... .;" {',,. .. ,.., ..a .... ,.. fJ\.,.,, 
-- ' \'-''-'''"""''-'"'• .. yuw �..,., -e M..,.., • •• 

balhadores) tambc!m estão organiza
da�". O homem prometeu enviar à 
emissora uma fllu gravada com toda 
11 hisiórw. ào ait:ulauo 1:u1 Yoi\u H

y-Qcnda. : : � · , ·
1 O me�mo tipo de telefonema fol 

An "'"""ºº ,..,,o rlfct-unl'l,1,.n n t'nl'\,.,. 

mê�1o··e--�1-que·forã.pr�ií�-d·Ô· o-aien.'
lado do comunicado da· suposta ''Fn, 
lance Putriótlc11" - cerca <le 4 horaij 
- evlucndam. na oplnLfo Zãnlnl,
uma kntut!v!! orque�!rnc!!! r,;1rn diJ:
negrlr i iruui;cm ue seu purudo. . ,. 
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o�ca.r. �· suspeita de presiâenciáveis
.. •. • . • • ...• , •.. • . . ' • 
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,: BRASÍLlA -·O-Mililitro� Justi-· :, -�11po "Falange ,Patrlóticá 64", que 
ÇJl, Oscar Dias Corréa,· disse ontem , -se responsabilizou, através de telefo
.que alguns candidatos à Presidência : · neDillS à imprensa, pela bomba que 
;,da llepública- os qual..s não ldentifl- �-de:stru iu o monumento aos mortos 
,<:OU -,podem estar envolvidos com .: , durante a invasão rla Companhia SI· 
;.as explosões de bombal! em Volta Re- ,v de:rúrgica Nacional , .em .novembro, 
:danda e em Rec.ife. Segundo ele, as . durante a greve dos metalúrgicos da 
tbombas sugerem ,,''.uma· experiência :!_�CSN .. · ·,:··:·· ·. -,· .. ,:, ,,, .. : ..... '.:·.- : 
inicial para o r,e�rno da guerr� ·. ·-.O Governo fará tudo para asse·:urhana ao Pai_s :,". _;' : ··.. · .. :. . . ;.'--giJu-ar a ordem pública e não vai per: 

;: .. ,lndígnaclo com o.arentado ao-me- ·,.Jm:ltlr que-�es incidentes se multi· 
-,moriaJ ·"fl de 'Novembro", o Ministro :-·pliquem. Não acredito que exista um 
::disse que o Governo está encarando -; :.grupo chamado ''Falange Patriótica 
; a .situação com trangüiliilil.de .e ·não r: 64": Nunca ouvi falar de tal orgnni· 
:-acredita nn·hlpótese de que as bom- ·1:-iaç!o:·Pode ser.um ·mero :disfarce 
� bas que explodiram numa agência do .�!.Q\:te esteja sendorut.i.liu!d.a pelos mes
" Bradesco no centro de Recife, duran· .�.mosque explodiram a bomba em He
. te a greve dos bancários, na semana : . cllfe, visando a .desestD.bili.z.açào 'do 
�passada.e em VoltaRedoodaslgn.lfl- :-Pélis.--,.,,·. ,. >.:': · ·.· · ·,· .,., ... _..,.�··, 
-:quem o iniclo de uma escalada tetro- .. ·:·A-respelt� . .das, áfuma·çõe�: dó �u;.-.rtsta no Pai�.:·: _:_ :· · :· · · · ·· · -.,·nlstro do Exército, Leónidas ·Pires
. - São Catos isolados. Eles podem·· :Gonçalves, de que a direita seriares. e serão apurados sem dificuldades� .,- po,nsável pelas bombas, Oscar Dias· disse Oscar Dias Corréa. :i; · · · ·. Cc1rréa disse que, ll.lltes do fim d.as 
, No entanto. o Ministro ·considera � Investigações,' :'não merece crédito" 

. que essas 1nlciatlvos - ainda que .. ,quwlquer tentativa de ,identificação 
. isolndas - podem fazer parte de dos responsáveis pelas explosões das 

wna estratégia traçada com o objeti· , bombas em Recife e em Volta .Rc.'<.lon-
vo de desestabilliar as elelçóes para d.a: · · 
a Presidêncla d.a República..: : . ,. . · -- Quem vai dizer se há participa
. -AJ1,'1llls celerados não estão inte- ,_. çãio deste ou daquele grupo nestes 

ressados em eleições presidenciais .. · episódios é a apuração dos fat-Os. 
Eles não estão bcru nllli prévl.as e po- ·. ·---Ernquanto u.so; é bom que·tcnbamos 

·.orlem est.ur fazendo uma experiência segurança, tranqüilidade e confian·
vw d u '1-11:>:ui uuu �6üiüêu ;� !� ;.:.!. �:::: �� ���ete�0� !! !�'!!��""ª'" 

,ladas em guerrilha urbana. Mas isso · de de acusar antes de inveslígar. 
·não vai dar -ce110. · Quem levD.11ta suspeitas 

O Ministro disse que desconhece o não tem crédito. · · 
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O Ministro do Exército, 
Leónidas Pires Gonçalves, 
atribuiu ontem a grupos de 
direita inconformados com 
"segmentos que se negam a 
obedecer a lei e a ordem" o 
atentado que destruiu on
tem o monumento inaugu
rado segunda-feira à noite 
em Volta Redonda, em ho· 
menagem aos trés operá
rios mortos na Companhia 

Sid<irúrgica  Nacional  
(CSN), em 9 de novembro 
do ano passado Ele negou 
cate 5oric3.ment,� a partici
paç�.o de, Exército. "Nin
guér n vai fazer desse episó
dio outro Rioeentro". O 
Gov-�rnaclor do Rio de Ja
neiro, Moreira Franco, 
afirmou que e ato 1não é 
isolado, mas ,) início de 
uma ofensiva que "pode 

comprometer a democracia 
e até as eleições presiden
ciais". Praticamente todos 
os presidenciáveis; Gover
nadores e partidos políticos 
condenaram o ato terroris
ta. 

A bomba que destruiu o 
"Memorial 9 de Novem· 
bro", de autoria do arquite
to Oscar Niemeyer, explo
diu às 3h20m de ontema. O 

monumento tombou para 
a frente, ficando preso pe
los vergalhões. Não houve 
feridos, mas a explosão 
destruiu vidraças num 
raio de 350 metros. Peritos 
da Polícia Civil constata
ram que a bomba que ex
plodiu foi colocada por 
pessoa altamente especia
lizada e era do tipo mecâ
nico e de efeito retardado. 

Duas outras bombas seme
lhantes, que não explodi
ram, foram encontradas 
no local. A autoria do 
atentado foi ·assumida por 
um homem, que ligou para 
rádios e televisões e se 
disse integrante de uma 
organização paramilitar 
chamada por ele de "Fa
lange Patriótica 64". 

Páginas 8, 9, 10 e 11 
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Tira-teima será usado para e arecer o massacre 
Fita mostrando a matança em Eldorado de Carajás será digitalizada por ci mputador e atiradores poderão ser identificados 

Rodrigo França laves e 
Ricardo Miranda 

• BRASILIA O tira-teima, computa
dor que congela e aproxima as
imagens da televisão, deixará de
ser usado apenas nos jogos de fu
tebol e ajudará nas investigações
do massacre dos trabalhadores
sem-terra em Eldorado de Cara
jás (PA). O procurador-geral de
Justiça do Pará, Manoel Santino,
informou ontem que a fita origi
nal do massacre será enviada pa
ra a Unicamp e digitalizada pelo
computador. De acordo com San
tino, será possível estabelecer
com precisão a posição e a dis
tância entre os sem-terra e os
PMs quando o conflito começou e
Identificar os autores dos tiros
que mataram os agricultores. On
tem, o gerente de fazenda que se
tornou a testemunha-chave das
investigações, ao denunciar que
o massacre foi financiado por 20
fazendeiros, prestou depoimento
em Brasília e confirmou todas as
informações que tinha dado se
mana passada à Polícia Federal.

Acusado pela testemunha de 
ter pedido uma contribuição de 
R$ 5 mil para a "caixinha" dos fa
zendeiros, o dono da Fazenda Ma
caxeira, Plínio Pinheiro Neto, será 
convocado para responder às 
acusações Da mesma forma, se
rao chamados os pistoleiros Ja
maica e Carioca e demais pessoas 
citadas pela testemunha. 

O procurador Manoel Santino 
garantiu que o 1PM indiciará po
liciais militares como responsá
veis pelo massacre Ele disse tam
b m estar confiante de que a Au
ditoria Militar do Pará, onde será 

julgado o massacre, não deixará 
livres os culpados. 

O presidente da Contag, Fran
cisco Urhano, pediu ontem ao mi
nistro interino da Justiça, Milton 
Seligman, que interceda junto ao 
governador do Pará, Almir Ga
briel (PSDB), para a substituição 
urgente de todos os policiais mi
litares que participaram do mas
sacre em Eldorado de Carajás, an
tes que cometam mais crimes. 

Contag diz que PMs ameaçam 
os que viram matança 

Francisco Urbano disse ter re
cebido informações de sindicatos 
no Pará de que os sem-terra estão 
sendo ameaçados por estar de
pondo nos Inquéritos civil e mili
tar que apuram a chacina 

- Se o governador não quiser
repetir sua omissão no caso, tem 
que tirar cada um dos PMs da re
gião. Podem ocorrer novas exe
cuções por policiais e Jagunços 
que já sabem que serão incrimi
nados. As raposas comeram as 
galinhas e continuam tomando 
conta do galinheiro - comparou 
o presidente da Contag.

Milton Seligman decidiu levar
aos presidentes dos inquéritos ci
vil e militar cópias de uma fita de 
vídeo entregue pela Contag. A fita 
mostra uma reunião, ocorrida no 
dia 4 de abril - duas semanas an
tes do massacre - do governa
dor Almlr Gabriel com líderes de 
16 sindicatos de proprietários ru
rais de Parauapebas, Curlonópo
lis e Eldorado de Cara1ás Na fita, 
fazendeiros e polfticos locais se 
revezaram ao microfone, assisti
dos pelo governador Almlr Ga
briel, fazendo ameaças contra os 

Gustavo Miranda,4 9-95 
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Vídeo mostrará 
PM que atirou 
em sem-terra 
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No ENCONTRO COM GOVERNADOR, FAZENDEIROS ADMITEM d E TÊM INFORMANTES JUNTO AOS SEM-TERRA 

• O procurador-geral de Jus
tiça do Parã, Manoel Santino,
informou que a fita original
do massacre dos sem-terra
em Eldorado de Carajãs serã
enviada à Unicamp para ser
analisada por computador.
Santino disse que serã possf
vel estabelecer com precisão
as posições e as distâncias
entre os sem-terra e os PMs
quando o conflito começou e
identificar os autores dos ti
ros. A testemunha que de
nunciou que o massacre foi
financiado por 20 fazendei
ros da região depos ontem na
Polícia Federal. Página 10

'ESTÁ NA HORA DE A GENTE EiOTAR MORAL NA CASA' 
• Trechos da fita gravada em 4 de abril, em encontro do governador
Almir Gabriel com líderes de 16 sindicatos patronais do Sul do Pará
além de prefeitos e deputados estaduais

• LUI• CARNEIRO, PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE PARA-
GOMI AS. or d ontem ao o me mos de hoje. Falo por 
todos n m prontos Conhecemos quem precisa de terra. O 
qu n lo po iv I qu eh guem d uma hor p r outra dizendo 

• GERALDO CAPOTA, PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE MA
RABÁ: "Fazendeiro é fazendeiro. Pistoleiro é pistoleiro. Bandido é
bandido Queremos tirar bandido do meao do produtor rural. Alguns
poht1cos tem dado apolo a esses cidadaos. Que não considero ci
dadãos, sao só indivíduos. E usam um sistema de guerrilha· as áreas
Invadidas são queimadas e depredadas. Nos ajude (falando ao go
vernador) Faça uma parceria conosco. O plano dos sem terra é mi
rabolante e pâra-rmhtar. Temos gente infiltrada no meio deles, cor
rendo risco de vida, mas estamos pagando. Não estou aqui para
brincadeira Tá ficando difícil" (muito aplaudido)

'I o �,qua é la daqui " 

• GERALDO MILTON SOARES, PRESIDENTE DE UM SINDICATO NO
SUL DO PARA: "Jamais nos passou pela cabeça que a solução fosse
pegar em armas, fazendo derramamento de sangue Não somos ban
didos. nem desordeiros. Mas estamos inquietos Nao temos certeza
de que nossa propriedade vai ficar intacta."

FH desapropriará amanhã 
225 mil hectares de terras 
Presidente determina reforma agrária na Fazenda 
Barriguda, a 30 quilômetros de sua propriedade 

• BRASILIA O presidente Fernando
Henrique Cardoso assinará ma
nhã a desapropriaçao de 225 mil
hectares de terras, sufl 1ent pa
ra assentar 6.700 famílias. Segun
da-feira, Fernando Henrique deci
diu eliminar um foco de tensão no
próprio quintal· desapropriou a
Fazenda Barriguda, em Buritis
(MG) onde cerca de 700 famílias
estão acampadas.

A Barriguda fica a apenas 30

quilômetros da Fazenda Córrego 
da Ponte, de propriedade do pre
sidente O decreto, assinado na 
segunda-feira, foi publicado on
tem no Diário Oficial Considera
da Improdutiva pelo Incra, a Bar
riguda tem 4.681 hectares. 

O anuncio das novas desapro
priações foi feito ontem por Fer
nando Henrique no programa de 
rádio "A palavra do presidente". 
No programa, ele disse ao minis
tro da Reforma Agrária Raul 
Jungmann, que é necessário ven
cer a burocracia nd r mais ra
pidamente com a reforma agrá
ria As 6 700 famflias beneficiadas 
com a desapropriação d 225 mil 
hectare representam mais de 
10 de toda a m ta de as nta 
mentos do Governo este ano que 

d O mil famíll s F rn ndo 
H nnqu dl qu as desa ro 

pessoas. 
- Queremos trl'an,11fni,...•r

celeiros m1lhoes 
terra boa e que 
te sao 1mprod 

Raul Jungm 
com represent 
vers1dades qu 
verno nos proJet 
agrária O objetivo 
e professor s no treln181mto 
sem-terra em nova 
para cultivar a terra e r 
meio ambiente 

Jungmann anunnou qu o 
Exército doará áreas para assen
tamentos, prlnc1palment n Re
gião Norte, e que o Banco do Bra
sil venderá ao Incra terras de fa 
zendeiros inadimplentes. 

- Terras e recursos financei
ros nós temos o suficiente, o que 
nós precisamos é vencer a buro
cracia para andar mais rápido -
disse o presidente, lembrando o 
encontro da semana passada 
com os líderes dos sem-terra 

- Expliquei que, em paz, com
re peito aos direitos dos outros, 
sem vaolêncla e sem confronto, 
será mais fácil todos os brasilei
ro p rt1c1parem do no so pro
grama de reforma agrária • 

Procurador lig 
desapropria 
' . 

as pnva .. la&otll""'�,,. 

o { r numa 
an o C ntr I parai o 

m cr t no os Títu s 
da D1v1d A r n (fDAs) no a
g nt de ndenizaçõ s de t r 
ras superavahadas. 

< mo os TDAs podem ser 1, 

hzados na compra de estatais 
Te ouro acaba financiando o p • 
pno programa de privatização O 
procurador calcula que o ór 
gastou R$ 8 bilhões a mais pe 
tndenizações de terra 

O procurador considera abs r 
do maior o fato de o Mato Gro 
dispor de dms m1lhoes de h 
res de terras da União que po 
riam ser usadas para o assen 
mento de 20 mil famfhas enqu 
to o Incra prefere pagar mdeni 
çoes milionárias e supervalorl , 
da na d sapropnaçao d p 
pnedade particulares • 



Irmão de Roberta Cios 
----

e rof essor de judô sã 

por policiais militares 

Data 301 o 3 

Caderno __ _ 

mortos 

[ Famílias afirmam que os PMs montaram Ulma farsa para 

esconder a execução 

Jorge Martins 

e Victor Javoski 

• O comerciante Carlos Augusto
Gambine Moreira, de 26 anos, ir
mão de Roberta Close, e o profes
sor de judô Anderson Alexandre
Lima Bezerra, de 20 anos, foram
mortos na madrugada de ontem,
em Santa Teresa, por dois poli
ciais militares. Em depoimento na
74 DP (Santa Teresa), os cabos
Marcelo Pereira Mariano e Harol
do Teixeira Lima, do lº BPM (Cen
tro), afirmaram que houve perse
guição e troca de tiros, após um
suposto assalto praticado pelo
comerciante e pelo professor de
judô. As familias dos mortos, no
entanto, afirmam que tudo não
passa de uma farsa armada pelos
policiais para justificar uma ver
dadeira execução. Roberta Cio
chega hoje ao Brasil, vinda dí! uf
ça, para visitar o túmulo do Ir
mão, enterrado ontem no Cemité
rio São João Batista. 

- Meu filho nunca teve:uma ar
ma. Onde estão as vítim do tal 
assalto? É tudo mentira Quero 
que a verdade venha à tona, doa a

quem doer - afirmou, revo tado,
o representante comercial Ro r
to Gambine Moreira, durante
velório do filho Carlos Augusto.

Os policiais disseram que, 
quando foram verificar a ocorrên
cia de um assalto no Catumbi, vi
ram o Kadett Ipanema placa UC 
6912 subindo a Rua Itaplru pela 
contramão, em direção ao Morro 
da Mineira. Os ocupantes do Ka
dett teriam fugido em direção à 
Rua do Riachuelo, onde teria co
meçado a troca de tiros. A perse
guição durou até a Rua Monte 
Alegre, em Santa Teresa, quando 
Carlos Augusto, que estava na di
reção, foi morto com um tiro na 
nuca. 

Com o pé de Carlos ainda sobre 
o acelerador, o Kadett só parou
quando se chocou contra um mu
ro e um tãxl estacionado. Na ver-

são apresentada pelos policiais, 
Anderson saltou com uma arma 
na mão. Quando levantou o revól
ver, foi morto com dois tiros. No 
Kadett, foram encontrados um re
vólver calibre 38, com duas balas 
deflagradas e tres Intactas, e uma 
pistola Lugger 9mm, com três 
cartuchos, além de duas troux� 
nhas de maconha e um papelole

de cocaína 

, quins. Joaquim confirmou qu�i 
emprestara o carro a Carlos. O ex
bancário Expedito Bezerra, pai d4• 
Anderson, desabafou: 

- A polícia não pode acusa
um trabalhador de ladrão. Eu � 
meu filho éramos sócios numa re
vendedora de peças de comput � 
dores. Ele não precisava roubar. 

Os policiais militares insisti· 
ram na versão da perseguição e� 
troca de tiros. A 7° DP aguarda () 
resultado dos exames periciais ie 
do laudo cadavérico, e hoje devi� 

refazer o caminho da perseguição 
descrita pelos PMs. O comandan
te do 1° BPM tenente coronel Jor
ge Siqueira Mello, considerou a 
operação normal. • 
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Favelados resistem à remoção 
Dez pessoas se ferem na operação parai tirar famílias de área de risco na Barra 

EGURANDO UMA bandeira nacional, moradores da V
�

tl ara ndi, na Barr , enfrentam guardas municipais durante a operação de remoção de 50 familias 
i)l\/l �,, u� � 6 J) H- �

A remoção de 50 famílias em conflito ntem. Revolt • para o alto. Sobre as lajes das feridas. Apenas 25 famílias 
a Favela Vila Marapendi, er- dos com a ação da Prefeitur casas, foram achadas 87 sairam. O Governo federal Il-
ida numa área de risco na moradores atacaram a p bombas de fabricação arte- berará R$ 44 milhões para 

arra que poderia desabar dradas os guardas munici sanai. Seis pessoas acabaram dez cidades atingidas pelas 
com novas chuvas, terminou pais, que reagiram com tiro sendo presas e dez ficaram chuvas. Páginas 10 e 16 
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Suicídio anunciado em eia guarani 
Vinte índias denunciam abusos de administrador d I reserva e ameaçam se mata 

. 5 // vi- -' � � t v H � 
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• BRASIUA E SÃO PAULO. Vinte ln
dias kalowla-guaranls das aldeias 
Bororo e Jaguaplru da reserva de 
Dourados (MS) firmaram um pac
to dramltlco: elas ameaçam se 
matar caso a Funal nlo afaste de
flnltlvamente o "capltlo"' Atanl
alo Cabreira, encarregado de ad
ministrar a reserva. Atanlalo, que 
ocupa o carao hl sela meses, 6 
acuaado de levar lndlaa à força 
para uma cadela dentro da aldeia 
Jaauaplru e de eatuprl-111 com a 
ajuda de 13 capan111, Al6m dla-
10, ele eatarla eacravlundo 
crianças, torturando de11feto11 e 
ptrmltlndo lle11almtnte, medlan• 
te pqamtmto de coml11lo, a ven• 
da de cachaça n11 aldelu, lnclu
alve para erl1nç11. 

Deaeaptrado com o ultimato 
d11 lndl11, o cacique kalwol Nar
ciso Daniel vtaJou por cinco dlA8 
att Br11llla e ch11ou A chorAr AO 
denunciar ontem II vlol@nelA8 do 
1dmlnl1tr1dor p1r1 deputAdo8 da 
Coml11lo de DlreltoB Hu1naHOs 
da Clmar1. 

- AA lndl11 dluerAm uvAmoB
beber um trl\go d plHgA botAr a 
cordA flO PHCOÇO" 1 NAo quero 
mala 1ulcldlo1 nn tribo. NAo vou 
deixar mala nenhum kalwoA mor
rer na mio de braneo. Vllljamoa 
com 11crlffclo, aem dlnh@lro e de
baixo de chuva. Só voltamos com 
uma aoluçlo - afirmou o cacl· 
que, emocionado. 

01 kalowb-1uaranl1 alo 01 ln
dloa que mala cometem 1ulcldl01 
por mla condlçõea de aobrevl
vencla nu aldelu. Atf agora fo
ram reglatradoa 56, grande parte 
de crtançu. 

>.. guaranis aguardavam ape
nu o retomo da coml11lo de cin
co tndloa que est6 em Bruma pa
ra cumprir a palavra. Preocupa
do, o procurador-geral da Repll
bllca em Campo Grande, Lula Car
los Stefanl, se antecipou à Funal, 
determinando o afastamento de 
Atan6slo e solicitando à PoUcla 
Federal abertura de Inquérito. 

No Mato Grosso do Sul há 25 
mil guaranis espalhados em 22 al
deias. Para o Conselho lndlgenls-. 

ta MI 
Oran 
dem 
dlo8 
for m 
que ln 
trulrnm 

-As a
pouco espaço, n 
favelas rurais. Para so r viver os 
tndloa são obrigados a trabalhar 
em regime de semi-escravidão 
nas usinas de álcool e nas fazen
das da região. O envolvimento 
com os brancos chega a tal ponto 
que em algumas aldeias Já exis
tem casos comprovados de tráfi
co de maconha - denuncia Mau
clr Paulettl, do Clml. 

Atanásio é acusado de Implan
tar o terror na tribo, agredindo os 
índios e amarrando crianças de 
10 anos pelas pernas para obrigá
las a trabalhar na roça. 

'Ele tira a n li roupa e faz 
collu felu dl te doe outrol' 
Os deputado ouviram tam· 

bém o depolmen o da fndla Lari
ce Carapé, que disse ter sido 
ameaçada pelo dmlnlstrador 
por reclamar do abusos. 

- Ele disse q e vai me pegar
na marra e me var para a ca
dela, Lá ele tira nossa roupa e 
faz aquelas cols feias na frente 
dos outros - co tou. 

A comissão de �uaranls que es
tá em Brasflla Já lnha denuncia
do ao Clml e ao ntro de Defesa 
da Cidadania e s Direitos Hu-. 

mnnc,1 Marçal de SouH (CDHMS) 
a sltuaçAo du duH aldelH, Em 
28 de fevereiro o CDHMS enviou 
ao mlnl1tro da Juatlça, Nelaon Jo
bim, um termo de declaraçAo de 
tndlos guaranis denunciando aa 
arbitrariedades de Cabreira, 

Enquanto luo, 01 lndlos xo
clengues da reserva de lblrama 
(SC) que h6 uma semana ocupam 
a sede da Funal em Curitiba (PR) 
ficaram ontem sem telefone e 
sem comida. A direção do órgão 
resolveu cortar a llnha e suspen
der a entrega de marmitas para 
os 180 ocupantes. O nllmero de 
refeições foi reduzida a 60, prio
rizando mulheres e crianças. Os 
índios querem que a administra
ção da reserva de !birama, trans
ferida para Curitiba mês passado, 
volte para o escritório de Chape
có (SC) e que um índio seja man
tido à frente do posto. • 
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O PROCESSO LEGISLATIVO BRASILEIRO APOS A CONSTITUINTE: 

REFORHULAÇOES REGIHENTAIS 

I - CONSIDERAÇOES PRELIHINARES 

A Constituição de 1988 reforçou as atribuiç5es do 

Congresso e fez algumas mudanças significativas no processo 
legislativo brasileiro. Por isto, tornou-se necess,rio elaborar 
novos Regimentos Internos, compatibilizando-os com as novidades 
constitucionais e, inclusive, com a forma participativa de 
democracia, preconizada em nosso texto fundamental . 

Antes de se tratar dos Regimentos que foram alterados 
ou inovados, sio necessirias algumas considerações mais gerais 
para sua boa compreensão. 

I.1 - COMPETÊNCIAS DO CONGRESSO

Um "P a,- 1 amen to" tem c omp et ên c ias d e 1 eg is 1 ar , 
fiscalizai- e adota,- decisões políticas, em gei-al. O nosso, na 
01-de:m antEfrio,-, quase nada decidia politicamente, pouco 
fiscalizava e tinha restrições ao seu poder de legislar. Esta 
castração do Poder Legislativo teve três fontes: a ordem 
constitucional anterior restritiva; os atos de fato, como 
fechamentos, ,-ecessos forçados ou ameaças de go 1 pes; e, 
finalmente, a acomodoçio interna, quer pela mansidio ao evitar o 
confronto, quer por incapacidades ticnicas para resolver a tempo 
uma questio. Tomemos o exemplo do decreto-lei: ele se constituia 
numa figura autorit,ria da antiga Constituição; todavia, mesmo 
assim, o Congresso tinha prazo para ratific,-lo ou rejeit,-lo e 
muitas vezes decorria esse prazo sem a manifestaçio legislativa. 
Aliis, o Congresso teve momentos de heroicidade e, entre poucos 
decretos-leis rejeitados, alguns o foram sob medidas excepcionais 
e graves ameaças. Na rotina, o decreto-lei ou nio era apreciado 
ou quando isto acontecia os efeitos jj estavam produzidos. 

A nova Constituiçio fortalece o Congresso Nacional. 
Recupera seu papel. Atribui-lhe novas competincias. 

Rapidamente algumas observações a respeito 
principais competências: 
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- O novo papel do Congresso na elaboraçio, aprovação e
acompanhamento das leis orçamentárias, isto é, agora para um 
programa receber verba necessita concretamente da concordincia do 
Legislativo. 

- A competência de elaborar e votar leis de forma mais
ampla, diminuindo as matérias que sio de iniciativa exclusiva da 
P ,-e s i d e n t e 

O decreto-lei foi abolido. Em seu lugar surgiu a 
"medida PnJvisória" que, apesa1- de ·sf�U ainda mau uso, tem limites 
e características que não se confundem com o antigo instrumento. 
As medidas provisórias são próprias de v,rios países 
parlamentaristas e representam a possibilidade de uma iniciativa 
governamental que se nio for confirmada pelo Congresso perde 
completamente o valor e o Legislativo pode dispor sobre os
efeitos já produzidos. • 

- Maiores facilidades para um veto a projeto de lei
ser derrubado; o quorum de rejeiçio baixou para maioria absoluta 
e a votaçio é secreta, teoricamente para liberar os congressistas 
de possíveis press5es governamentais (na pr�tica, movimentos 
P o p u 1 a,- e s t ê m se.- que i x a d o d e s t e v o t o "se c ,-e t o " em ,-e c e n t e s 
vetos) . 

- Nos casos de medidas excepcionais aumentou muito o
papel do Congresso; é preciso sua aprovação prévia para o estado 
de sítio; confirmação imediata para o estado de defesa ou a 
intervenção federal em Estado ou no Distrito Federal; seus 
membros ficam imunes, às medidas restritivas, salvo decisão do 
próprio Congresso; e ele aprecia o relat6rio circunstanciado das 
medidas, seus efeitos e pessoas atingidas por elas. 

- O Congresso pode agora sustar atos normativos do
Executivo que exorbitem o poder regulamentar; ji foi usado para 
su.st c1.i- o fechamento de ó1-gios sem pré-via ap ,-ovação cong,-essua 1 . O • 
Congresso pode entender, por exemplo, que o Conselho Honetirio 
Nacional exorbitou e invadiu o campo da lei, numa de sua 
1- e S O 1 U Ç Õ e S

É o Congresso quem vai autorizar referendos e
plebiscitos na ,rea federal. 

- Algumas competincias noyas setoriais: apreciar atos
1-á.dio E: tf:.·levisão; ap1-ova1-de concessão de emissoras de 

atividades nucleares; autorizar 
indígenas; apreciar previamente 
terras p�blicas com irea superior a 

exploração mineral em terras 
concess5es ou alienaç5es de 

2.500 hectares. 

Os cargos que necessitam de aprovaçio privia do Senado 
Federal são: magistrados em casos previstos pela Constituição 
(ministros de tribunais superiores); um terço dos membros do 
Tribunal de Contas da União; Governador de Território; Presidente 
e Diretores do Banco Central; Procurador-Geral da União e outros 
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indicados pela lei. Dois terços dos Ministros do Tribunal de 
Contas da União serio eleitos pelo Congresso. Os chefes de missão 
diplom,tica de car,ter permanente <embaixadores) continuam sendo 
submetidos à aprovação do Senado. Este e a Cimara elegem, cada 
um, dois dos membros do Conselho da Repóblica. O Senado Federal 
aumentou o seu controle sobre a dívida pÓblica, operaç5es 
externas, concessão de garantia da União para financiamentos 
externos e o limite de endividamento, federal, estadual e 
municipal. 

A Cimara e o Senado· organizam os seus serviços, disp5em 
sobre os aspectos de funcionamento interno, sem envolvimento do 
Executivo. Por isto possuem Regimentos Internos que sio aprovados 
e colocados em vigor pela própria Casa Legislativa a que se 
refiram, sem possibilidade de revisão pelo Presidente da 
Repóblica. 

I.2 - PROCESSO LEGISLATIVO

Chama-se de processo legislativo todo o conjunto de 
regras referentes à elaboração de normas com força legal. Aqui 
não se incluem os decretos, resoluç5es, portarias etc, do 
Executivo, que são considerados normas de cariter administrativo 
ou regulamentar. Todavia, na prática, esta diferença vem sendo 
pouco considerada entre nós. Agora, o Congresso tem o poder de 
suspender uma norma regulamentar ou administrativa que considere 
invadindo os limites próprios da legislação. 

Segundo a Constituição, o processo legislativo 
brasileiro é integrado por: emendas à Constituição, leis 
complementares, leis ordinirias, leis delegadas, medidas 
provisórias, decretos legislativos e resoluç5es (do Congresso) . 

A emenda à Constituiçio é a modificação do texto 
constitucional. Ela não pode abolir: a forma federativa; o voto 
direto, secreto, universal e periódico; a separaçio dos Poderes; 
ou os direitos e garantias individuais. 

Quem pode apresentar uma proposta de emenda à 
Constituição? Um terço dos deputados federais ou dos senadores; 
mais da metade das Assembléias Legislativas dos Estados, cada uma 
se manifestando pela maioria relativa dos seus membros; e o 
Presidente da Rep�blica. A Emenda à Constituição serJ discutida 
e votada em cada uma das Casas do Congresso (antes tramitava em 
sessão conjunta do Congresso) e terá de receber aprovação por 
três quintos dos deputados (hoje: total = 495; três quintos = 
297) e por três quintos dos senadores (hoje total = 75; três 
quintos = 45). Lembre-se que o total de deputados e senadores 
seri modificado nas eleiç5es de 1990, inclusive pela instalação 
dos Estados de Roraima e Amap,_ 
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E proibida a aprovação de emenda à Constituição quando 
estiver vigorando estado de sitio ou de defesa ou, ainda, a 
intervenção num Estado. 

Não se confunda a emenda à Constituição, que pode ser 
votada a qualquer momento, com a revisão da Constituiçio. Esta 
será realizada ap6s a Constituição completar cinco anos Cem ipoca 
a ser marcada a partir de 05 de outubro de 1993, portanto), num 
processo semelhante ao da pr6pria Constituinte, jã que as 
modificaç5es serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional. Neste �ltimo caso, o da revisão em 1993, o

Congresso funcionará unicameralmentE. É importante observar que 
os deputados e senadores a serem eleitos no ano pr6ximo novamente 
terão poderes constituintes especiais, pois deverão ser os 
encarregados desta revisão. 

A lei complementar é aquela que interpreta, detalha ou 
complementa normas constitucionais. Em geral, ela é expressamente 
prevista pela Constituição, mas, pode ser feita uma "lei 
complementar'' que não tenha sido diretamente reclamada pelo texto 
e o n s t i t u c i o n a 1 , mas , se t m· n e n e c E� s s á 1· i a . A 1 é m d e s t a d i f e 1· e n ç: ê\ 

jurídica, ela tem uma tramitação mais cuidadosa e será aprovada 
por maioria absoluta dos deputados e dos senadores, na respectiva 
Casa Legislativa. 

A lei ordinária é a legislação comum, prevista ou não 
pelo texto da Constituição. E aprovada pela maioria simples dos 
deputados e senadores, presentes na sessão metade mais um dos 
memb1·os da Casa. 

Tanto para leis complementares como para as ordinãrias, 
os projetos podem ser apresentados: por qualquer membro ou 
comissão da Cimara e do Senado; pelo Presidente da Rep�blica; 
pelo Supremo Tribunal Federal; pelos Tribunais Superiores; pelo 
P1·ocurado1·-Gera1 da União; e pelos cidadt{os. Para ap\·esentar um 
projeto de lei de iniciativa popular é necessãria a subscrição de 
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um po1· cento do eleitorado nacional, disti·ibuído em pelo menos •cinco Estados, em cada um deles no mínimo 0,3¾ Ctris décimos) do 
seu e 1 ei t 01·ado. São necessários, atua 1 mente, mais de 800 mil 
eleitores para apresentar um projeto de lei complementar ou 
o 1· d i n á 1· ia 

A iniciativa de leis pelos Tribunais e pelo Procurador
GEral tem casos expressamente previstos na Constituiçio. 

Existem, no entanto, alguns assuntos para os quais 
apenas o Presidente da Rep�blica pode apresentar Projeto de Lei, 
o que se chama de sua "iniciativa privativa". São dE.' inicié: '\tivc1
exclusiva do Presidente os projetos que tratem sobre efetivos das
Forças Armadas; criem cargos ou empregos ou aumentem a
remuneraçio, na administração p�blica; refiram-se à organizaç:io,
tributos, orçamentos, serviço p�blico e pessoal dos Territ6rios
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Federais; tratem dos servidores pJblicos civis e militares quanto 
a regime jurídico, provimento, estabilidade, aposentadoria, 
reforma; organizem a Defensoria P�blica e o Ministério P�blico; 
criem ou estruturem Ministérios e outros 6rgios pJblicos. 

As leis delegadas são leis que o Presidente da 
Rep�blica edita, por uma delegaçio especial do Congresso. Sio 
previstas duas formas: o Congresso autoriza em resoluçio o 
Presidente a editar uma lei sobre determinado assunto, fixando, 
desde logo, alguns limites e pontos a serem abordados; ou o 
Congresso autoriza a edição da lei pelo Presidente, mas, exige 
sua posterior votação pelo pr6prio Legislativo, caso em que nio 
poderi modific�-la. A delegação faz parte dos regimes 
democráticos para alguns casos de relevante necessidade, sendo de 
lembrar a Lei Delegada Nr. 4, a respeito do abuso do poder 
econ6mico e defesa dos consumidores, feita antes do Movimento de 
1964 e até hoje vigente. Existem assuntos que nio podem ser 
delegados: as compet&ncias privativas do Congresso ou de uma de 
suas Casas; as leis complementares; organização do Poder 
Judiciário e do Ministirio P�blico; nacionalidade, cidadania, 
direitos individuais, políticos e eleitorais; planos e leis 
orçamentirias. 

A medida provisória é uma antecipaçlo de lei, muito 
comum nos sistemas parlamentaristas. O Executivo edita a lei e o 
Congresso imediatamente se manifesta sobre ela. Aprovando-a, 
torna-se uma lei igual às outras e numerada como estas; 
rEjeitando-a, perde sua eficãcia e os €feitos jj produzidos ficam 
sem valor, salvo se o próprio Congresso deliberar a respeito 
deles. No atual governo tem havido abuso das medidas provisórias, 
s6 utiliziveis em casos de relevincia e urg�ncia. A medida 
provisória tem de ser aprovada em trinta dias ou perde sua 
eficácia. Infelizmente, o Congresso tem sido lerdo e vem 
aceitando a renovação da medida pelo governo, o que contrasta com 
o principio eonstitucional ou a idéia b,sica deste tipo de
expediente. Alguns autores ou comentaristas apressam-se em dizer
que a medida provisória é igual ao antigo decreto-lei. Nio é
verdade: ela é bem diferente, do ponto de vista teórico e
jurídico; na prática, o decurso do prazo de trinta dias corre
contra a medida e não, como no regime do decreto-lei, tornando-a
automaticamente aprovada. O mau uso, em parte. decorre do fato de
ainda nio ter sido feita uma legislação complementar regulando
matérias em que não pode ser usada a medida provisória e aspectos
outros. Se a medida provis6ria é modificada pelo Congresso,
retorna à sanção presidencial.

Decretos legislativos e resoluç5es sio instrumentos 
legais que nio tim a participaçio do Executivo. Referem-se às 
competincias exclusivas do Congresso ou de uma das suas Casas ou, 
ainda, as matirias internas do Legislativo. 

Normalmente, o decreto legislativo é utilizado para 
matérias da competência exclusiva do Congresso, mas, em relaçlo 
aos outros poderes ou à vida do�Pais: retificação de tratados, 
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rejeição de medida provisória, aprovação de atos (concessão de 
emissoras, alienação de terras póblicas, mineração em terras 
indígenas, por exemplo) propostos pelo Executivo. As resoluc;:ôes 
devem se referir mais ao funcionamento das Casas e à organização 
de seus serviços. 

Emendas à Constituição são manifestac;:ôes de um poder 
constituinte derivado. O Congresso aprova e promulga. Decretos 
legislativos e resoluçôes, são frutos de competincias exclusivas 
do Legislativo ou de uma de suas Casas - igualmente, são 
aprovados e colocados em vigincia pelo próprio Legislativo. 
Todavia, as leis - complementares ou ordinirias - possuem um 
processo legislativo que envolve os dois Poderes: o Legislativo 
aprova e o Presidente da Rep�blica é chamado a manifestar-se 
sancionando ou vetando a lei. 

O veto é um pedido de l"eCtlnsiderac;:ão do Executivo ao • 
Legislativo. Quando o Presidente VETA uma lei, esta volta à 
apreciação do Congresso. Na Constituição atual, o veto pode ser 
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas, em 
votação sec l- et a . 

Uma das grandes modificaçôes do novo regime 
e o n s t i t u c i o na l f o i a ex t i n r; ão d a f i g u ,-a d o " d e cu r s o d e p 1-a:.:: o" , 
inventada no regime autorit�rio e que significa a negação do 
Legislativo. Pelo decurso de prazo, uma lei, decreto-lei ou veto 
não apreciado num determinado prazo era considerado aprovado pelo 
Congresso. Ou seja, a ausincia de votação poderia aprovar uma 
lei. E comum encontrar-se em outros países exatamente o 
contr,rio: um projeto se não for votado em determinado prazo é 
considerado rejeitado, os representantes do povo não quiseram se 
manifestar sobre ele. Esta fórmula é agora utilizada no Brasil em 
relação às medidas provisórias, consideradas rejeitadas 
constitucionalmente se não forem apreciadas em trinta dias. 

Por outro lado é de se repetii- que o Congl-esso Nacional • 
tem demonstrado muitas dificuldades de agilização, cumprimento de 
prazos, votação em tempo �til de providências necessirias. Isto 
tem contribuído para que o Executivo ocupe áreas de poder, como 
ainda agora através do abuso nas medidas provis6rias ou de sua 
renovaçao quando decorrido o prazo fatal de trinta dias. 

Os constituintes fortaleceram muito o papel das 
Comiss5es numa tentativa de, através delas, agilizar o Congresso. 
Elas poderio até votar me caráter definitivo um projeto de lei 
(ressalvado o recurso ao Plen,rio de, pelo menos, um décimo dos 
membros da Casa), apreciar programas e planos. Sio elas, ainda, a 
porta de entrada da sociedade civil: devem realizar audiências 
p�blicas com entidades e receber petiçôes, reclamaç5es, 
representaç5es ou queixas de qualquer pessoa contra ato ou 
omissão das autoridades ou 6rgios póblicos. 
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II - OS REGIMENTOS INTERNOS 

O Regimento Interno, numa Casa Legislativa, regula o 
seu funcionamento e organização, a tramitação dos projetos, os 
processos de deliberação, a estruturação das comiss5es, etc. 

Devido ao fato de termos duas Casas Legislativas - o 
Senado e a Cimara - e ainda matérias que tramitam no Congresso 
reunido unicameralmente, há muitos anos existem tris regimentos 
internos: o Regimento Comum, ou do Congresso Nacional; o 
Regimento Interno da Cimara dos Deputados; e o Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Antigamente as regras regimentais eram poucas. 
Atribuía-se muito poder ao Presidente de um Legislativo e ele 
decidia a maior parte das quest5es. Com o tempo, as regras foram 
se tornando mais numerosa e complexas na busca de regulamentar as 

diferentes situaç5es que venham a ocorrer. 

Os regimentos do Congresso assimilaram o espírito

autoritário do período posterior a 1964. Tecnicamente evoluíram, 
mas, reproduziram restriç5es e tendincias dessa fase. 

A nova Constituição modificou pela base a relação entre 

os Poderes, o processo legislativo e as competincias do 
Congresso. Era necessário, pois, assimilar também o seu espírito 
através de novos regimentos. 

Até a data da elaboração deste trabalho, a situação é a 
seguinte: 

a) O Regimento Comum ainda não foi alterado e está em
grande parte obsoleto. São feitas Resoluç5es sobre 
assuntos e.-spe.-c í f icq,!:;, corno a que.- se ,-e.-fe.-re à tramitação 

das me.-didas provisórias, além da compatibilização com 
as regras constitucionais nas decis5es de fato. 

b) O Senado Federal modificou logo o seu Regimento. Não 
fez um Regimento novo, mas, uma reforma no anterior. 
Isto aconteceu e.-m abril deste.- ano. 

c) A Cimara dos Deputados teve um processo lento e 
polêmico para e.-laborar um novo Regimento. Ele s6 foi 
entrar em vigor em setembro deste ano. 
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II.1 - O REGIHENTO COHUH 

Foi elaborado em 1970 e modificado, posteriormente, 
devido a mudanças de regras constitucionais. Ainda nio foi 

substituído por um novo, com o advente da Constituiçio de 1988. 

a) 

O Regimento Comum tem duas finalidades principais: 

Regular o funcionamento do Congresso nos casos em que 
delibera como uma Casa Legislativa, isto é, matérias 
que ao invés de tramitarem separadamente na Cimara e no 
Senado, devem ser apreciadas e votadas em sessio 

conjunta do Congresso. 

b) .Estatuir algumas regras sobre as relaç5es entre Cimara 

e Senado no processo legislativo.

O Regimento Comum é pequeno. Tinha 152 artigos na sua 
versão original. Grande parte dele jâ não vigora hoje. Quando é 
omisso sobre uma questio, o Presidente do Congresso deve buscar,
pela ordem, apoio no Regimento Interno do Senado e, depois no da 
Câmara. 

O Congresso Nacional é presidido pelo Presidente do 

Senado Federal. A Mesa do Congresso é composta, alternadamente, 

pelos membros das Mesas do Senado e da Cimara, nas mesmas 

funç5es. Esta é uma novidade da Constituiçio, porque antes a Mesa 
do Congresso era a mesma Mesa do Senado. 

A convocação extraordinãria é sempre feita de todo o 

Congresso. Nio pode, constitucionalmente, haver a convocação 
extraordin�ria s6 da Cãmara ou s6 do Senado. Durante o recesso 

haveri, de agora em diante, uma Comissão Representativa do 
Congresso, com atribuiç5es que devem ser definidas no Regimento 
Comum (ainda não o foram). 

Entre as matérias importantes que o Congresso delibera 
em conjunto, reunido numa s6 Casa: vetos, medidas provisórias, 

orçamento e suas leis, impugnaç5es do Tribunal de Contas, 
delegaç5es ao Presidente da Rep�blica. 

sessão legislativa, 

deliberar sobre o 

Congresso realiza, 
comiss5es mistas, 

Também se re�ne para inaugurar a 

dar posse ao Presidente e Vice da Rep�blica, 

seu regimento e adotar outras providincias. O 
ainda, sess5es solenes que deseje e possui 

inclusive de inquirito. 

Com as novas atribuiç5es constitucionais, o Congresso 

deverã se reunir em conjunto nos casos de cargos que deva eleger 
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(alguns membros do Conselho da Rep�blica ou dois terços do 
Tribunal de Contas da União, por exemplo) e pode decidir dar 
tramitação através desta forma conjunta em quest5es de 
autorizaç5es ou aprovaçio de atos que a Constituiçio lhe atribui. 

Por nio ter sido ainda elaborado o novo Regimento 
Comum, nio há mecanismos de previsão da participação popular. 
Todavia, as comiss5es Mistas realizam audiincias p�blicas com 
entidades. Alguns mecanismos adotados pelo Senado ou pela Cimara 
poderio também ser utilizados pelo Congresso, pelo fato do seu 

Regimento Comum se complementado pelos das duas Casas. 

A discussio da matéria e o encaminhamento de votação 

são mais curtos no Congresso: discutem quatro oradores, cada um 
por dez minutos; encaminham outros quatro, só que pelo prazo de 
cinco minutos cada. Os líderes podem falar a qualquer momento E 

por vinte minutos. J' foi aplicado em sess5es o critério da 
proporcionalidade entre o tempo do líder e o tamanho da 
respectiva bancada. 

Virias normas feitas pela Mesa ou em acordo com as 
lideranças, vigoram atualmente, em face de estar tio ultrapassado 
o Regimento Comum.

II.1.1 - AS MEDIDAS PROVISORIAS

Em maio deste ano o Congresso fez uma Resolução (a de 

Nr. i/89) sobre a tramitação das medidas provisórias. Ela 
compensa a falta de tratamento sobre o assunto no Regimento. 

Publicada no Di,rio Oficial uma medida provisória, nas 

quarenta e oito horas seguintes é publicada também no Congresso, 
distribuída em avulsos e designada a Comissão Mista para seu 
estudo e parecer. Esta é integrada por seis senadores e seis 

deputados, com igual n�mero de suplentes, mediante designação dos 
lideres e atendida a proporcionalidade partid�ria. 

No caso de partidos ou blocos que não tenham n�mero 
suficiente para integrar, pela proporção, as Comiss5es Mistas, 

eles terão uma vaga nelas, ocupada em rodízio, de forma que todas 
se representem em alguma comissão. 

O prazo para apresentaçio de emendas à medida 

provisória é de cinco dias da publicaçio no Di�rio Oficial. 

A Comissio Mista deve dar um parecer prévio sobre a 

admissibilidade da medida provisória. Isto é, se ela atende ao 
critério de urgência e relevincia. Se o parecer for de que ela 
atende a tais pressupostos, a matéria continua em tramitação, 
salvo recurso de um décimo dos membros do Congresso, o que levarJ 
o plenirio congressual a deliberar sobre o assunto. No caso do 
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parecer da Comissão concluir que a medida nio atende aos 
requisitos constitucionais, a matéria vai à deliberação imediata 
numa sessão conjunta db Congresso. 

Quando uma medida provisória é rejeitada pelo 

Congresso, a própria Comissão Hista elabora projeto de Decreto 

Legislativo regulando as relaç5es jurídicas decorrentes de sua 

vigência. 

A Comissão Mista pode ainda apresentar um Projeto de 

Lei de conversão da medida provis6ria, com alterações no seu 
conteúdo inicial, isto é, aceitando emendas ou fazE:ndo um 
substitutivo. Neste caso, também é necessário o Projeto que 
regulamenta as relaç5es jurídicas jÁ produzidas. 

Se a medida for aprovada sem alteraç6es, seu texto vai 

para o Presidente da RepJblica publicar como lei. Se tiver 
alteraç5es, o Presidente poder, sancionar ou vetar. 

Como se vê, 

lei. É uma medida 
"conve1·tida" em lei 

a medida provisória não é um outro tipo de 

que antecipa o efeito de uma lei e que é 
(a conversão encontra forte apoio na doutrina 

dos países que usam a medida provis6ria). 

Se ela não for votada em trinta dias de sua publicação, 

p e 1· d e a e f :i c á c ia . F' o 1· é m , n e s t e p o n it o , e n c o n t r a -s C':: a g r a n d e 
discussão atual: o Congresso acabou aceitando a renovação de uma
medida não votada por ele. Com isto, abrE-se perigoso prEcedente: 
o Presidente fica renovando medida� e o Congresso n�o as 
apreciando em tempo hábil. 

Quando o Congresso agiliza-se, tudo bem. Recentemente 

uma medida sobre valor das aposentadorias foi considerada 
preliminarmente como não atendendo aos pressupostos 

constitucionais e derrubada. Outras, têm sido modificadas em seu 
conte�do, durante a apreciaçio congressual. 

II.2 - O REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

É o mais completo dos regimentos do Congresso. Possuia 
453 artigos, na sua versão original. Teve vjrias alteraç5es. 

l'-lr . i8, 
t: 1· aba 1 ho 

Em 18 de abril deste ano o Senado publicou a Resoluçio 
após sua aprovaçio pelo Plenário. Trata-se de um longo 

de adaptação do Regimento às novas disposiç5es 

const itucion,:\is. 

Interessante notar que o Senado utiliza, nesta reforma, 

uma prática legislativa comum em países europeus e nao integrante 

da tradição brasileira. Quando se torna necessárdio 
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acrescentar novos artigos no meio do texto são identificados por 
nómeros e letras (p. ex.: Arts. 388-A, 388-B, 388-C, 388-D,
388-E, ... >. 

O Regimento do Senado Federal é organizado em dezoito 
grandes Títulos, alguns subdivididos em capítulos, se�5es e 
subseç5es, conforme a necessidade: Do Funcionamento; Dos 
Senadores; Da Mesa; Dos Lideres; Da Representação Externa; Das 
Comiss5es; Das Sess5es; Das Atas e Anais; Das Proposiç5es; Da 
Apreciação das Proposiç5es; Dos Projetos Sujeitos a Disposições 
Especiais; Da Fiscalização Financeira e Orçament�ria; Dos Atos 
Internacionais; Das Atribuições Privativas; Do Comparecimento de 
Ministro de Estado; Da Ordem e da Economia Interna; Da 
Secretaria; e Das Disposiç5es Gerais. 

O Regimento foi elaborado em 1970 e entrou em vigência 
dia 01 de fevereiro de 1971. Em 1974 o texto foi consolidado com 
v�rias a1teraç5es feitas até então. Em 1976 foi reeditado com a 
consolidação das modificaç5es j' promovidas. Mas, outras foram 
sendo feitas. 

A reforma deste ano, através de uma Resolução de dez 
artigos, atinge um grande n�mero de dispositivos, especialmente 
por causa de normas constitucionais. 

Até mesmo a divisão em Títulos foi atingida pelo 
acréscimo de um novo <Titulo III-A Dos Blocos Parlamentares). 

Este trabalho não objetiva um estudo de todo o 
Regimento do Senado, j' que ele foi alvo de v,rias an�lises 
publicadas por diferentes autores que se debruçaram sobre o 
processo legislativo brasileiro anteriormente. Trata-se de um 
Regimento complexo e detalhado, cujos dispositivos tim sido 
interpretados em hist6ricas batalhas parlamentares, pois além de 
ser o estatuto interno do Senado é ainda o primeiro subsiador do
funcionamento do Congresso Nacional, em complementação ao 
sint&tico e generalista Regimento Comum. 

emas às 
reforma. 

Em relação ao Regimento do Senado Federal, limitar-nos
mudanças introduzidas este ano, através da citada 

Sio virias as modificaç5es que apenas compatibilizaram 
o Regimento do Senado à Constituição vigente. Aproveitando a 
Reforma, todavia, os senadores inovaram e produziram algumas 
outras, de modernização e melhoramento no processo legislativo e· 
na or�anizaçio interna de sua Casa. 

No inicio da legislatura hi um prazo m,ximo 
dias para o Senador apresentar-se e tomar posse, se 
na sessio preparatória regular. Este prazo pode ser 
por mais trinta dias, por motivo justificado. 
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Quando é convocado o suplente <cada Senador tem dois 
SLlPlE:ntEs, chamados PE:la ordem: primE:iro E:-: segundo), e:�stE.' tem 
prazo improrrog,vel de trinta dias para tomar posse. 8i eKce,i o , 
quando o titular é chamado para exercer alguns dos cargos 
permitidos constitucionalmente (Ministro, etc), sendo o prazo 
para a posse do suplente de sessenta dias, prorrogáveis por mais 
ti·inta. 

A troca de filiação partid,ria s6 valerá a partir da 
publicação no Di�rio do Congresso, ap6s uma comunicação por 
escrito do senador. 

Ausências por mais de cinco dias �teis, em cada mês, 
serão penalizadas com o desconto de um trinta avos da 
remuneração, para cada falta. Existem casos justificados, como 
afastamentos a serviço do Senado, licença autorizada, doença ou, 
ainda, a obstrução de votação declarada pelo lider partid�rio. 

O Senado, por ser um colegiado menor do que a Cimara, 
tem bem maiores facilidades para os seus integrantes usarem da 
palavra. A Reforma Regimental coloca alguns limites. 

Quando as Comiss5es exercerem a sua nova função de 
votar de forma terminativa um Projeto e ele for distribuído a 
mais de uma delas para manifestação sobre o mérito, o Presidente 
do Senado é que decidirá escolhendo uma da Comiss5es com maior 
pertinincia para a manifestação terminativa ou determinar que os 
colegiados de mérito reGnam-se em conjunto para a votação. 
Lembre-se que da deliberação terminativa de Comissão cabe recurso 
ao Plenário. 

Foram mantidas as regras anteriores dE eleição da Mesa, 
assegurando-se "tanto quanto possível" c1. 1·epresentaç:ão pa1·tidáric1. 
ou dos blocos parlamentares. 

-

Estes são uma novidade constitucional e merecem um 
T í t u 1 o c r i a d o n a 1· e v 1 s a o 1· e g i m E.' n t a 1 . Os B 1 ocos ser ão sem p r· e -
agi· upamen tos d e "1·ep 1· ese.·nt aç: ões p a 1· ti dá ri as" e só podem se:-:i-
con st i t uí dos com, pelo menos, um décimo da composição do Senado 
(hoje seriam oito senadores). Já para as lideranças de bancadas 
de Partidos é exigido que tenham pelo menos um vinte avos da 
composição do Senado (quatro senadores, atualmente). Formada a 
Maioria, determina o Regimento que a Minoria seja representada 
pela maior bancada ou bloco que a ela se oponha, uma regra 
salutar para evitar os casos de Maioria e Minoria com uma mesma 
orientação. Todavia, neste saudável princípio não est, claro na 
situação em que a Maioria seja apenas a maior bancada (não 
alcançando a maioria absoluta do Senado), caso em que se fala 
apenas que a Minoria será a representação que se lhe seguir em 
n�mero de integrantes. 

As Comissões 
as seguintes: Comissão 
Assuntos Sociais CCAS); 

Permanentes do Senado Federal são, agora, 
de Assuntos Econômicos (CAE); Comissio de 

Comissão de Educação (CE); Comissão de 
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Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); Comissão de Relações 
Exte1·ion,�s e Defesa Nacional <CRE); �� Cc.1missão de Servic,:os de 
Infra-Estrutura (CI). Como se vi, a mudança regimental reduziu o 
n�mero de comissões diante das novas atribuições e competincias, 
fez uma escolha feliz no que se refere a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania - seguindo o espírito da
Constituição, e, ainda, reuniu Relações Exteriores e Defesa, o 
que Parece <'.-\CE:1· t ado. A Mesa const i t: ui-r.;e �=-'Ili "Comissão Di n::t ora". 

As Comissões Temporá1·ias podem ser: Inte1·nas, com 
finalidades específicas; Externas, que são de representaçio; e as 
Cmissões Parlamentares de Inqu�rito. 

Os lugares nas Comiss5es são divididos 
proporcionalmente entre os Blocos e Partidos, através de uma 
reuniio dos líderes. A vaga pertence a cada bloco ou partido e 
haverá substituição pelo Líder, inclusive quando o Senador trocar 
de partido. Mesmo que um Senador ocupe o cargo de Presidente ou 
Vice de Comissão, será substituído se mudar de bloco ou partido; 
nos demais casos, a substituição daqueles que ocupem tais cargos 
depende de autor�zaçio da bancada. 

Entre as competências das Comissões estio: discutir e 
votar projetos; realizar audiincias p�blicas; convocar Ministros 
de Estado; receber petiç5es, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omiss5es das 
autoridades ou entidades p�blicas; solicitar depoimentos; 
apreciar programas e planos; propor a sustaçio de atos normativos 
do Executivo; acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento; 
acompanhar, controlar e fiscalizar políticas governamentais de 
sua irea; exercer a fiscalização e controle dos atos do Poder 
Executivo; opinar sobre proposiç5es; realizar estudos e 
diligencia. 

Não podem ter votação terminativa em Comissão projetos 
de lei complementar, de iniciativa de Comissão, de C6digos, de 
origem da Cimara dos Deputados, salvo os que tiveram naquela Casa 
a manifestação terminativa de Comissão e sejam de autoria 
parlamentar, e, finalmente, em regime de urgincia. 

O Regimento faz uma previsão de que sejam atribuídas às 
Comiss5es, por acordo das Lideranças, mat,rias como tratados ou 
acordos internacionais, as autorizações para exploração mineral 
ou de recursos hídricos em terras indígenas e a alienação ou 
concessao de terras p�blicas com irea superior a 2.500 hectares. 

Não terão apreciação final ao nivel de Comissão as 
modificaç5es regimentais e as propostas de emenda à Constituição. 

Quando uma Comissão vota matéria de forma terminativa, 
o resultado é comunicado ao Plenjrio e publicado. Hã um prazo de 
72 (setenta e duas) horas da publicação para que possa ser 
interposto recurso de um décimo dos senadores sobre a necessidade 
da matéria ser revista pelo Plenirio do Senado. 
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O Artigo 95-D da reforma regimental determina a 
realização de audiências p�blicas para instruir matéria ou tratar 
de assunto de interesse p�blico, nas Comissões. A regra é, pois, 
que cada projeto tenha audiências p�blicas nas Comiss6es. Ela só 
pode ser dispensada por delibera,io da própria Comissão. E mais: 
a audiência poderá ser Tealizada por solicitaçio de uma entidade 
da sociedade civil. 

Mas, o Regimento determina que os depoimentos sejam 
por escrito e de forma conclusiva (a favor ou contra, por 
exemplo, um determinado projeto; ou sugerindo alterações 
nele ... ). Igualmente aquele que expõe numa audiincia p�blica, 
pode, depois, ser interpelado pelos senadores. Havendo posiç5es 
divergentes conhecidas sobre uma matéria, a Comissio deve 
providenciar de o�vir todas as partes interessadas. 

4 

,. 

As petições, ,-eclamações, etc. de cidadãos devem ser • 
por escrito e com a identificação do autor. Serão relatadas por 
um membro da Comissão e esta deliberará sobre o encaminhamento a 
i;;e dado. 

O Regimento define as atribuiç5es de cada uma das 
Comissões Permanentes. Diferentemente da Cimara, é a própria 
Comissão Diretora (a Mesa do Senado) que faz as tarefas 
relacionadas com redação final das propos1çoes. Como o Senado 
tem competências de aprovar nomes de Magistrados, Embaixadores, 
D i ,-e t o r e s d o B a n e o C e n t r a 1 , e t c . , em vá,-i os e as os p r e v i s t e> s 
constitucionalmente, caberá à Comissão da área dar parecer nestes 
casos. •

A Comissão de Assuntos Econ8micos opinari igualmente, 
em matérias tributárias e de endividamento de Estados, Distrito 
Federal e Hunicipios. 

Salvo nos casos de urgência, a pauta das reuni6es de 
Comissão sedio divulgadas com ti-ês dias de antecedência. 4t 

Cada Comissão pode ter, alim do Secretário e serviços 
administrativos, até tris assessores. 

Quando uma Comissão rejeitar emendas a 
estas ainda assim serão submetida ao Plenário, 
decisão não tenha sido uninime. 

um p,-ojeto, 
desde que ;:;, 

As Comiss5es Parlamentares de Inquérito serão 
constituídas a requerimento de um terço dos senadores. Neste 
assunto, a reforma do Senado é bem menos explicita, sobre as 
vjrias situaç5es, do que o novo Regimento da Cimara. Cada Senador 
só pode integrar uma CPI como titular e outra como suplente. 

As sessões ordinirias do Senado serio realizadas de 
segunda a quinta-feira pela tarde e na sexta-feira pela manhã. 
Extraordinárias, em qualquer horário. Especiais são consideradas 
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as sess6es para comemoraç6es ou homenagens. A sessão pode ser 
suspensa por não estar em Plenário, pelo menos, um vigésimo da 
composição do Senado. Na sessões de segunda-feira e sexta-feira 
não serão apreciados projetos, salvo em casos especiais e por 

decisão da Presidincia. 

Sobre a autoria de projetos, o Senado manteve uma 

posiçio conservadora: somente o primeiro signat�rio é considerado 

o seu Autor. Isto desestimula a autoria coletiva, de grupos ou 
b a n e a d as p a,-1 ame n t a,-e s . A C â mar a , e o mo se v e�,-á a d i a n t e� , i novo u 

saudavelmente neste campo_ 

Projetos com pareceres contrários das Comiss5es ser�o 

arquivados, salvo recurso de um décimo dos senadores, apresentado 
até 48 horas depois da comunicação do fato em Plenário. 

Outro aspecto de contradição entre Senado e Cimara é o 
dos turnos de votação. No Senado somente será submetida a dois 
turnos, a Proposta de Emenda à Constituição. As demais matérias 

sio apreciadas em turno ónico. Todavia, se um projeto, em 

Plenário, é aprovado na forma de substitutivo integral, ai seri 
submetido a um turno suplementar. 

A discussão de qualquer projeto encerra-se depois de 
falarem todos os inscritos ou, por deliberação do Plenirio, 

quando já houverem falado, pelo menos, três senadores a favor e 

ti·ês conti·a. 

A regra geral é de que as matérias sejam aprovadas 
pela maioria dos votos, presentes pelo menos metade mais um dos 
se n a d o 1· e s . I s t o é o que se e h a m c1. " ma i o r ia s i m p 1 e s " . Ex i s t em 
várias exceç5es: exige-se dois terços dos senadores para aprovar 

sentenças condenat6rias <Presidente, Vice-Presidente e Ministros 
nos casos previstos na Constituiçlo), suspensão de inunidades em 

situaç6es excepcionais, fixação de alíquotas miximas para 

operaç5es internas; tris quintos dos senadores para a aprovação 
de proposta de Emenda à Constituição; maioria absoluta dos 

se n a d o r e s p êll" a 1 e is e o m p 1 e ní e n t a,-e s , a p r ovação d e H i n is t r os d o 
Supremo ou do Procurador Geral da Rep�blica ou exoneração deste 

óltimo, perdas de mandatos de senadores, aprovação do estado de 
defesa ou autorizaçio para o estado de sitio, estabelecimento de 

alíquotas em operações interestaduais ou exportaç5es, alíquotas 
mínimas das operaç5es interna, autorizaç5es para certas operaç5es 

de cridito; dois quintos dos senadores no caso de não renovaçao 
d e c o n e e s s õ e� s d E: r á d i os e t: e 1 f� v i s é5 e s ; E: , f :i. n a 1 me n t e , maio 1· i c1. 

simples com a presença de apenas um décimo de Senadores em alguns 

tipos de requerimentos. 

As votações podem ser ostensivas ou secretas. Estas 

�ltimas, quando se refiram à exoneração do Procurador-Geral, 

perda de mandato, prisão ou suspensão de imunidades de Senador, 

escolha de autoridades, e1eiç6es ou, ainda, por determinação do 
Pl ená.r io. 
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O Senado mantém o voto de líder, isto é, o líder
representa sua bancada na votaç5es ostensiv�s pelo processo 
simb61ico. O requerimento para a verificação de votação, 
repetindo-se esta pelo processo nominal, tem de ser apoiado, pelo 
menos, por tris senadores. 

No caso de propostas de emenda à Constituição, o Senado 
di início à tramitação das que sejam de autoria de senadores (um 
terço) ou das Assembléias Legislativas <mais da metade delas). 
Uma comissão especial dar, parecer à proposta. Este tipo de 
proposição seri submetido a uma votação prévia para dar ou não 
seguimento à sua tramitação, pelo Plenârio. O Senado impede a 
tramitação s1multãnea de mais de cinco propostas de emenda à 
Constituição. 

O Regimento do Senado cuida, ainda, de normatizar 
competências exclusivas suas como processo de algumas 
autoridades, aprovação de outras, suspensão de execução de lei 
considerada inconstitucional pelo Supremo, fixação de alíquotas 
mínimas ou miximas de alguns tributos municipais e estaduais, 
estabelecimento de limites de endividamento, etc. 

Os Ministros de Estado comparecem perante o Senado por 
convocação ou quando os solicitarem. 

Em disposição transit6ria a Resolução que modifica o 
Regimento manteve o funcionamento até o final desta legislatura 
da Comissão de Fiscalização e Controle, bem como da organizaçio 
atual das lideranças partidirias. 

Uma nova consolidação geral do Regimento est, sendo 
ultimada, compatibilizando a ampla reforma com o texto antigo. 

Menos inovador que o da Cimara, o Regimento Interno do
Senado continua sendo mais completo e complexo. 

II.3 - O REGIMENTO INTERNO DA CAHARA DOS DEPUTADOS

O novo Regimento Interno da Cimara foi aprovado através 
da Resolução Nr. 17, de 21 de setembro de 1989. 

Esta Resolução fixa o prazo de um ano para que sejam 
elaborados e submetidos ao Plen�rio o Regimento Interno das 
Comiss6es e novos Regulamentos Administrativo e de Pessoal. Est, 
ainda previsto um C6digo de Etica e Decoro Parlamentar. 

As Comiss5es Permanentes que haviam sido organizadas 
antes da vigincia do novo Regimento continuarão funcionando na 
sessão legislativa em curso, devendo a nova organização de 
Comiss6es vigorar, portanto, somente no ano de 1990. Até o final 
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da legislatura (31 de janeiro de 1991) estão garantidas as 
lideranças partidárias organizada antes do Regimento. 

Somente projetos de lei distribuídos a partir da 

publicaçio do novo Regimento poderio ter apreciação conclusiva 
pelas Comiss5es, ou seja, os que ji estavam tramitando, sujeitam
se obrigatoriamente i apreciação pelo Plenário. Duas exceç6es: os 
projetos sobre lei agrícola e seguridade social poderão ter 

apreciaçio final da Comissão, mesmo que apresentados antes do 
Regimento; lembre-se, a respeito, que da deliberação da Comissão 
cabe recurso ao Plenirio. 

A i-t:'. g 1- a sob 1- e "ma i o r i a " e " m i no 1-i a" f i c ou i g u a 1 me n t e E' m 
suspenso até 15 de março de 1990, data da posse do novo 
F' 1- e s i d e n t e d a R e p ú b 1 i e: a . A t é 1 á ser Í\ " ma i 01- Íi:\ " a b a n c a d a d E� ma i o 1-
n ú me 1- o d e 1- e p 1· e se n t a n t e s ( no c as o a t u a 1 , o F' H D B ) e: " m i n o r i a" a 
re:presentação imediatamente inferior (no caso, o F'Fl). A regra a 
ser a p 1 i e a d a a p a 1- t i r d e i 5 d E: ma 1- ç o é d i f e Hrn t e : se 1· á "ma i o 1· :i. a " 
a bancada ou bloco parlamentar com a maioria absoluta dos 

d e p u t a d os e " mi no r i a" , a i me d ia t ame n t e i n f e r i o 1- , mas , que 
expresse posição diversa daquela. Se nenhuma representação 
a t i n g :i. 1- a ma i o r i a a b s o 1 u t a , as f u n ç õ e s d e "ma i o 1- i a " se 1- ão 
atribuídas ao partido ou bloco de maior nJmero de representantes. 
Veja-se que na regra permanente imp5e-se o cariter da contradição 
entre maioria e minoria, ou seja, a minoria não pode ter a mesma 
posição do que a maioria. Na atual legislatura esta regra nio 
vinha funcionando pois dois partidos com cargos no governo 
ocupavam ao mesmo tempo a funç5es de maioria e minoria. 

O novo Regtmento Interno da Cimara dos Deputados tem 
282 artigos, organizados em dez grandes Titulas: Disposi,5es 
Preliminares, Dos Orgias da Cimara, Das Sess5es da Cimara, Das 
Proposiç5es, Da Apreciação das Proposiç5es, Das Matérias Sujeitas 
a Disposiç5es Especiais, Dos Deputados, Da Participação da 
Soe i e d a d e:,• C i v il , D a A d m i n i s ti- a ç. ão e d a E e o no mi .�. I n t e 1- n a , D as 

Disposiç5es Finais. 

Estes Titulas subdividem-se em capitulas, 

subseções, conforme a técnica legislativa brasileira. 

II.3.i - DISPOSICOES PRELIMINARES

Neste Titulo estio as regras sobre a instalação dos 
trabalhos da Cãmara, per iodo parlamentar <repetindo a 
Constituição), sess5es preparatórias, eleiçio da Hesa, 
organização de Blocos e Bancadas, Haioria e Hinoria e Lideranças. 

A questão polimica do juramento, muito levantada 

anteriormente porque os parlamentares não queriam jurar as 

Constituiç5es autoritirias, continua como norma impositiva: para 
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assumir o mandato o deputado tem de fazer o juramento previsto no 

Regulamento, sem declaraç6es ou modificação no conte�do. 

A eleição da Mesa sofre alteraç6es. Agora, os blocos e 
partidos tim participação proporcional assegurada, e feita a 

distribuição dos cargos podem surgir candidatos alternativos, 

mas, da mesma bancada a que pertença o respectivo cargo. Por 
exemplo: se uma funçio de Segundo Secretário é atribuída, na 

distribiuçio dos cargos pela proporcionalidade, ao PT, não pode o 
candidato de outro Partido concorrer ao mesmo, mas, podem surgir 
dois candidatos diferentes do pr6prio PT. 

Não havendo 

distribuição dos cargos, 
a menor representação, 

cada representação. 

acordo entre os partidos sobre a 

esta se fará, por escolha, da maior para 

conforme o nómero de cargos que couber a 

Há dois tipos de "bancadas" que podem escolhei- seus 

líderes e funcionar como tal: a representação partidária e o 

bloco parlamentar, este �ltimo formado por duas ou mais bancadas 

partidárias por deliberação das respectivas bancadas. Para ter 

liderança própria o partido deve contar com, no mínimo, um 
�entésimo da representação da Cimara (5 deputados hoje; mas, 
lembre-se que a regra está suspensa até o final da Legislatura em 

garantia das bancadas anteriormente existentes de partidos com 
menos de cinco deputados). Já o bloco parlamentar deve contar 
com, pelo menos, tr�s centésimos dos integrantes da Cimara (hoje 
seriam 15 deputados). Um partido que integre um bloco e dele se 

desligue, não pode participar de outro na mesma legislatura. 

Formado um bloco parlamentar, as lideranças dos 

partidos que o integram, perdem suas funç5es próprias. 

A questão dos blocos e representaç6es partidárias é 

muito importante: através dela se dá a distribuição proporcional 

das vagas na Mesa e nas Comiss5es e os líderes têm funç5es 
especiais, horários para falar e discutir e participação em 
qualquer Comissio. 

Além do líder, cada bancada ou bloco teri um vice-líder 
para cada oito deputados ou fração. 

Como já se disse antes, a partir de 15 de março de 1990 

Passam a vigorar as novas normas sobre maioria e minoria. 
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II.3.2 - DOS ORGAOS DA CAHARA

Neste longo Título, sio organizados a Mesa, o Colégio 
de Líderes, a Procuradoria Parlamentar e as Comiss5es Permanentes 
e Temporárias. 

A Mesa é formada por um Presidente, dois Vice-
Presidentes e quatro Secretários. Existem, ainda, quatro 

suplentes de Secretário. O Regimento fixa as funç6es dos cargos 

da Mesa, sendo que em colegiado, ela continua ainda com muitas 
importantes atribuiç5es. Algumas são novas na busca de aplicar as 
normas constitucionais, 

inconstitucionalidade e adotar 
omissão 
omissão. 

legislativa nos casos 

como propor açio 
as providincias para sanar 

de inconstitucionalidade 

dE'. 

a 
por 

O Colégio de Líderes é inovação regimental, embora 
tenha assumido um papel prático cada vez maior no Parlamento 

brasileiro, a partir da instalação do pluripartidarismo. 

A regra para o seu funcionamento é a de que as decis5es 

sejam adotadas por consenso. Caso contrário, pela maioria 
absoluta de votos, mas, cada líder representando o n�mero de 

integrantes de sua Bancada. Os lideres de partidos que integrem 

Bloco e o líder do Governo somente terão direito a voz, no 
Colégio. 

Outra inovação é a figura da Procuradoria Parlamentar 
t r a t a d a p e 1 a C â ma,-a d e f o 1· ma d i f e 1· e n t e d as " p ,- o eu,- a d o 1· i as " que 

vinham sendo implantadas em Assembléias Legislativas e sobre as 

quais existem divergincias de interpretação entre 
constitucionalistas. 

A Procuradoria, no caso da Cimara, é um órgão colegiado 

de onze membros para a defesa da Casa ou de seus membros quando 
atingidos em sua honra ou imagem em face do exercício do mandato 
ou das funç5es institucionais. Ter� proporcionalidade partidiria 

e mandato de dois anos. Has, para agir judicialmente recorrerá ao 

Ministério P�blico, Advocacia-Geral da Uniio ou advogados, não 

t e n d o , p o i. s , as a t r i b ui ç 5 e s d e um " pro e u ,-a d o 1· " . 

A maior parte deste Titulo está destinada à organização 
das Comiss5es, as quais representam uma grande esperança de maior 
funcionalidade do Legislativo, a exemplo de experiincia em outros 
países. 

As Comiss5es Permanentes passam a ter, além da 
e o m p e t ê n e: i a d e cl ci. r " p a,- f� c e r " a LUTI p ,-o j e t o , a P os s i b i 1 i d a d e d e 

votar de forma terminativa. Não podem ser votados apenas pelas 
comiss5es, os projetos de lei complementar, de c6digo, de 

iniciativa popular, de Comissão, referentes a matéria que nlo 

possa ser objeto de delegação, os oriundos do Senado ou por ele 
ji votados e aqueles em regime de urgência. Neste �ltimo caso, 
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note-se que a aprovaç:ão da "urgência" para uma matéria, vai 
retirar a chance dela ser votada somente pelas Comiss5es e 
obrigar a apreciac:ão do Plenário. 

Em qualquer caso, cabe recurso de um décimo dos 
deputados (atualmente, 50) para levar a Plenirio, uma matéria ou 
parte de um projeto aprovado pelas Comiss5es. Este recurso é 
apresentado no Plen,rio, até cinco sess5es a partir da publicaç:ão 
no Diário do Congresso e no avulso da Ordem do Dia. Apresentado o 
recurso, o Plenirio delibera se quer rever o Projeto ou a parte 
impugnada .. 

A compet&ncia das Comiss5es inclui ainda a realização 
de audiências p�blicas, convocação de Ministros, recebimento de 
peti,5es e reclamaç6es, acompanhamento de programas e obras 
governamentais, promover a fiscali2ação em articulação com a 
Comissão Mista respectiva, determinar a realização de diligências 
ou inspeç5es com o auxílio do Tribunal de Contas, propor a 
sustação de atos do Executivo que exorbitEm do poder regulamentar 
ou dos limites da dele.'gação legislativa, estudai- assuntos de suei 

•,rea, promover semin,rios e conferências a respeito e solicitar a 
qualquer 6rgio ou entidade da administração p�blica, direta, 
indirEta ou fundacional, e da sociedade civil audiincia ou 
colaboração para elucidação da rnatt,-ia sob seu exame. 

As Comissões 
permanentes ou especiais, 

podem se 
ou, ainda,, 

organizar em 
em t: u ,-ma!; . 

subcomissões 

São previstas as seguintes Comiss5es Cesta nova divisão 
em Comiss5es entra em vigência no próximo ano): Comissão de 
Agricultura e Política Rural; Comissão de Ciincia e Tecnologia, 
Comunicação e Inform,tica; Comissão ele Constituição e Justiça e 
de Redação; Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias; Comissão de Defesa Nacional; Comissão de Economia, 
Ind�stria e Comérc10; Comiss�o de Educação, Cultura e Desporto; 
Comissão ele Finanças e Tributação; Comissão de Minas e Energia; 
Comissão de Relaç5es Exteriores; Comissão ele Seguridade Social e 
Família; Comissão de Trabalho, de Aciminstraçio e Serviç:o Pdblico; 
Comissão de Viação e Transporte!i, Desenvolvimento Urbano e 
Interior·. 

As Comiss5es Temporirias são as especiais, de inquérito 
e externas. As Comissôes Especiais serio formadas para dar 
parecer sobre proposta ele emenda� Constituição ou projeto de 
C6ciigo, ou ainda, quando urna proposição tiver de receber parecer, 
no mérito, de mais de três ComissBes Permanentes. 

As Comiss6es Parlamentares de Inquirito ganharam maior 
autonomia e força, com a neva ordEm constitucional. Elas serio 
formadas a requerimento de um terç:o dos deputados, 
automaticamente. Ou quando um deputado requerer, por deliberação 
do Plenirio. A CPI poderi atuar durante o recesso parlamentar e 
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teri 120 dias - prorrogáveis em mais 60 por decisão do Plen�rio -
para concluir seus trabalhos. O Regimento estabelece que estando 
funcionando cinco CPI's, a criaçio de uma outra sempre dependerã 
de aprovaçio pelo Plenirio. 

O Regimento regula o que é fato determinado (para ser 
investigado), regras sobre a composiçâo e funcionamento da CPI, 
suas atribuiç5es e conclusões. 

As "comissões extern;;\s" si1o forrm,\s da C('l.mara 
representar-se e os parlamentares que as integram são autorizados 
a afastarem-se, no máximo, oito sessões, quando no Pais, ou 
trinta, quando no exterior. 

O Regimento regula ainda o funcionamento e a 
organização das Comissões com regras sobre a Presidência dos 
Trabalhos, os impedimentos e ausências, as vagas, as reuni5es, a 
ordem dos trabalhos, os prazos, a admissibilidade e apreciação 
das matérias, a fiscalização e controle, a secretaria e o 
assessoramento legislativo. 

O prazo para uma Comissão deliberar é de duas sessões em 
rnattrias em regime de urgência e cinco nas em regime de 
prioridade, mas não é previsto para a proposiç5es em tramitação 
CJ 1· d i n á 1· i a 

II.3.3 - DAS SESSDES DA CAMARA

As sessões podem ser: preparat6rias (as que precedem a 
instalaçio dos trabalhos do Congresso Nacional), ordinárias 
(diárias de segunda a sexta-feira, durante a sessão legislativa), 
extraordinárias e solenes. 

As sess5es ordinárias de segunda e sexta-feira dedicam
se exclusivamente a debates e constam de: Pequeno Expediente, 
Comuriicaç5es de Liderança, Grande Expediente e Cornunicaç5es 
Parlamentares. Já as sess5es de terça, quarta e quinta-feira são 
e o n s i d e r a d a s " d e 1 i b e 1· .;i. t i v as " e i n e 1 tU::� m ci. o 1· d em d o d i B. P <:1. r r.1. 
votação de projetos. Podem ser convocadas sess5es extraordinárias 
somente para discussão e votação de matérias. 

O Regimento trata detalhadamente do funcionamento das 
sess5es, dos tempos para cada tipo de intervençici do 
parlamentar, quest5es de ordem, reclamaç5es, atas, etc. 

Uma g 1· ande novidade f� a inc 1 usão da f :i.gura da "Comissão 
Geral". A Câmai·a, em sessão p 1 ená1· ia, pode se t rans fon1rar n urna 
Comissão Geral para debater matéria relevante, discutir projeto 
de lei de iniciativa popular e para o comparecimento de Ministro 
de Estado. No caso de Comissão Geral, o Plen,rio recebe pessoas 
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que normalmente nio tim acesso a ele e pode - inclusive - ouvir o 
signatirio de uma proposta popular. A primeira experiincia de 
Comissão Geral aconteceu com a Cãmara recebendo, sob a direção em 
Plenirio de seu Presidente, os meninos e meninas de rua para 
debaterem o Projeto de Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 
com ampla repercussio. 

As sess5es, por regra, são póblicas. Todavia, podem ser 
secretas por deliberação do Plenirio (a requerimento de líder ou 
de um quinto dos membros da Cimara) ou, automaticamente, nos 
casos de requerimento de Comissão, do Colégio de Lideres ou de um 
terço dos deputados. 

São ainda secretas as sess5es em que seja deliberado 
sobre: modificaçio do efetivo das Forças Armadas, declaração de 
guerra ou acordo de paz, autorização para tropas estrangeiras 
passarem pelo territ6rio nacional ou nele permanecerem e perda de 
mandato de deputado. 

II.3.4 - DAS PROPOSIÇOES

São propos1çoes sujeitas à deliberação da Cãmara: 
proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, 
requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e 
controle. 

As proposiç5es de cidadãos e de outros Poderes devem 
ser apresentadas à Mesa. 

Um dos maiores problemas técnicos do processo 
legislativo brasileiro tem sido o da autoria: até aqui, quando 
vários deputados assinavam uma proposiçio ou projeto considerava
se seu autor somente o primeiro; isto desestimula a iniciativa 
coletiva - por bancadas, partidos ou grupos parlamentares - e 
agudiza a disputa da "paten1idade" em cada projeto de lei, com a 
repetição de virias sobre o mesmo tema. O novo Regimento admite 
que a propos1çao de iniciativa dos deputados possa ser 
" i n d i vi d u a 1 ou c o 1 e t i v a " e.· e o n s i d E,-a seus a u t oi- E s t o d os os que a 

subscreverem. Já que a Constituiçio manteve a iniciativa 
individual do parlamentar (em alguns parlamentos, somente bancada 
ou grupos podem apresentar projetos), esta solução poderi 
diminuir - embora, nio significativamente - o nómero de 
iniciativas pessoais e possibilitar projetos coletivos. 

Os Lideres poderio, em alguns casos 

representar o total dos deputados de suas bancadas na 
para proposiç5es que exijam determinado quorum 
apresentação. Esta norma nio pode ser aplicada, por 
propostas de emenda à Constituição. 
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Muitos problemas acontecem com parlamentares que 

assinam, desavisadamente, requerimentos ou matérias e depois 
querem retirar suas assinaturas. O novo Regimento proíbe a 
retirada ou acréscimo de assinaturas a partir da publicação da 
proposiç5c. 

Outro aspecto que suscitou polimicas hist6ricas é o da 
retirada de proposiç5es. Parece um problema simples: o autor
deveria ter a possibilidade de desistir da idéia e retirar o seu 
projeto em qualquer fase. Mas, essa é urna interpretação 
simplista. Muitas vezes outras pessoas deixam de apresentar 
idêntica prpposta, porque jj h� uma tramitando; colegiados 
assumem a propos1çao, dando-lhe novos conte�dos; aquele projeto 
ocupou a preferência em relação a outros e assim por diante. Ou 
seja, alguém poderia apresentar uma proposta, ocupar o espaço e 
depois desistir dela em prejuízo do Plenário. 

O Regimento define esta questão estabelecendo que o 
autor poderi pedir a retirada, mas, o Presidente informa-se e 
despacha com possibilidade de recurso ao Plen�rio. E se o projeto 
ji obteve parecer das Comiss5es sobre o mérito, somente pode ser 
retirada com o aval do Plenirio. Tratando-se de urna proposiçio de 
iniciativa coletiva, para ser retirada, a iniciativa cabe à 
maioria dos que a assinaram. No caso, ainda, de proposição 
oriunda dos colegiados somente o seu Presidente, após a 
manifestaçio da maioria dos me�bros, tem competincia para 
requerer a retirada. 

Estas normas aplicam-se a Projetos de origem externa: 
Senado, Presidincia, Tribunais, Procurador e iniciativa dos 
cidadãos. Neste �ltimo caso, é interessante observar que, se 
tratando de uma iniciativa coletiva. a retirada de um projeto de 
lei popular teria de ser requerida pela maioria dos que a 
assinaram. Dado o volume de assinaturas exigido para a 
apresentação (i¾ do eleitorado nacional> veja-se a dificuldade 

concreta para sua retirada. 

No final de legislatura (quadriênio para o qual foram 

eleitos os deputados) arquivam-se todas as proposiç5es em 
tramitaçio, com as seguintes exceç6es: as que tenham parecer 
favorável de todas as Comiss5es; as de origem de outro Poder, do 
Procurador ou da iniciativa popular; as que ji tenham tramitado 
pelo Senado ou sejam de sua autoria; e aquelas que já foram 
votadas em primeiro turno pelo Plenirio. Veja-se que o projeto de 
lei de iniciativa popular nio sofreri arquivamento pelo fim da 
legislatura no curso da qual foi apresentado. 

O Regimento prevê, 

desarquivar um projeto. 

ainda, os casos em que é possível 

A seguir, o novo Regimento - como o anterior, cuida de 

estatuir regras sobre cada tipo de proposição, como - por exemplo 
- os requerimentos que estio sujeitos a meros despachos e os que 
tim de ser votados. 
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Entre os tipos de emenda alim das tradicionalmente 
adotadas (sup,·essiva, 1;;ub1;;t:i.tutiva, modificativa e aditiva), há 
uma novidade: a emenda aglutinativa. Esta vem da experi�ncia da 
Constituinte com a "fusões de emendas" que possib i 1 i t a,·am 
soluções para impasses e foram veicules para o produto de 
negociações. Este tipo de emenda tira um pouco da rigidez do 
processo legislativo anterior, permite que exista urna vontade 

avassaladoramente majoritária ou mesmo consensual, ela possa 
produzir efeitos sem ser impedida pelo fato de inexistir no 

P 1· o e e s s o " Ll ma f ó,- m u 1 a a e a b a d a n a mesma d i r e ç ão . F' o,- ou t r o 1 a d o , 

este tipo de emenda aumenta o risco de manipulações em fases 
avançadas de deliberação, o que é preciso prevenir e vigiar. 

Com o poder deliberativo das Comissões as emendas de 
qualquer deputado ou grupo deles devem ser admitidas perante 
aquelas. E o Regimente previ: a emenda deve se apresentada 
perante a Comissão que trata da adrnissio do projeto ou a primeira 
que di parecer sobre o seu mérito. 

Em Plenirio continuam sendo recebidas emendas. Apenas 
que no caso de projeto aprovado em dois turnos de votação, no 

segundo só se admitem emendas de Comissio ou de um dicimo dos 
membros da Câmara. Outro dispositivo com grandes repercuss5es é o

que estatui as emendas em propos1çoes com urgência: neste caso 

somente sio admitidas emendas de Comissão ou de um quinto dos 

deputados. Em ambos os casos, os Líderes representam o quorum de 
suas bancadas quando assinam tais emendas. 

O parecer continua sendo um tipo 
da manifestação de Comissio ou de relator. 

manifesta-se sobre um projeto já existente. 
conclui com uma proposta. 

de p,·oposição, ·fruto

As vezes o parecer
Outras vezes, ele 

II.3.5 - DA APRECIAC�O DAS PROPOSIÇOES

Neste Titulo são definidas as regras sobre a tramitação 

das propos1çoes, incluindo recebimento, distribuiçio, apreciação 

preliminar, turnos de votação, interstício, regime de tramitação, 
urgência, prioridade, preferência, destaques, prejudicialidade, 

discussão, votação, redação do vencido, redação final e 
autógrafos. 

As propos1çoes serão numeradas em série conforme o seu 
tipo e algumas regras especificas. Salvo projetos submetidos às 
Comiss5es Especiais, as propos:i.ç5es sempre passarão pela Comissão 

de Constituição e Justiça e Redação para exame de sua 
admissibilidade. É prevista a figura de apensação de nova 

proposição a uma que trate de assunto semelhante e ji esteja 
ti·,:\mitando. 

26 

-



-

As proposiç5es em geral serão discutidas e votadas em 
turno �nico. Existem exceções e, dentre elas, a das propostas de 
emenda à Constituiçio e os projetos de lei complementar. A 
exceção das propostas de emenda constitucional, nas demais 0 
segundo turno pode ter aprovação sem a votação, se não houver 
emenda, retificação ou pedido de votaç:ão na discussão. 

Existem projetos que são urgentes pela sua natureza; 
outros podem ter a urgência definida pelo Plenãrio a requerimento 
da Mesa (2/3 dos seus membros), de Comissão (2/3 dos seus 
membros) ou de um terço dos deputados ou lideres que os 
,-ep resen tem. 

A prioridade leva a inclusão da matéria 
seguinte, somente após as urgentes. Pode ser requerida 
por Comissão ou pelo Autor com apoio de um décimo dos 
ou Lideres que os representem. 

na S€-:ssão 
pela Mesa, 

deputados 

O Regimento estabelece ainda a ordem de preferincia de 

projetos conforme o regime de tramitação (urgentes, em 
prioridade, etc.) ou da matéria de que tratem. Assim, entre os 
projetos com urgência, a ordem de preferincia é a seguinte: 
declaração de guerra e correlatos; estado de sitio, estado de 
defesa e intervenção federal; matéria considerada urgente; 
acordos internacionais; fixação de efetivos das Forças Armada. Jã 
entre aqueles em regime de prioridade, a preferência é para 
iniciativas da Mesa ou das Comiss5es. Sio asseguradas algumas 
regras sobre os requerimentos para que eles sejam votados antes 
da matéria principal a que se refiram. 

O destaque é um antigo e necess�rio mecanismo do 
processo legislativo. Permite separar uma parte de uma proposi,io 
ou uma emenda do grupo a que perten�a para receber uma apreciaçio 
e s P e c í f i c a . 1� a h i s t ó,-i a ni e e n t E.' o "d e s t a que " t em mo t i v a d o 
interpretaç5es diferentes e alguns conflitos nas votaç5es. O novo 
Regimento da C�mara trata do assunto detalhadamente, na tentativa 
de evitar mais problemas. Para votação em separado o pedido de 
destaque pode ser feito por um décimo dos deputados ou Líderes 
que representem esse n�mero, mas, h' uma série de destaques que 
podem se requeridos individualmente ou por Comissão: constituir 

um projeto autônomo; votar um projeto sobre o outro; parte de 
projeto ou substitutivo sobre a preferincia do outro; emenda ou 
subemenda; suprimir dispositivos. Em todos estes casos de 
requerimentos individuais ou de Comissio, o Plenirio deliberari 
previamente se concede ou não o destaque. Nos requerimentos de um 
décimo dos deputados a votação em separado serã automitica e dar
se-� após aprovada a matéria principal. 

Continuam existindo, pois, dois grandes tipos de 

.. d e s t a que " , a 1 é m d as ou t n,i. s d i f e,- e n e: i a ç 5 e s que Possam se,- f e i t as : 
um destaque que automaticamente separa uma parte da matéria para 
que seja apreciada após a vota,io do projeto principal; e outro 
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destaque que é requerido e votado previamente, isto é, no qual o

Plenário manifesta se deseja separar aquela parte solicitada da 
matéria em apreciação. 

Q u a n d o um a ma t é 1- i a é e o n s i d E,- a d a " p r e j u d i c a d a " t-: l a 
deixa de ser apreciada. O Regimento prevê os casos em que isto 
acontece. Por exemplo: projetos iguais a um já votado, emendas e 
ProjEto não destacados quando foi aprovado substitutivo, 
propos1çao apensada a outra - de finalidade exatamente contrária 
- que foi aprovada. Existem formalidades para a declaração de 
prejudicialidade E casos de recurso. 

A discussão das matérias é também regulamentada pelo 

Regimento. Ela se dá sobre o conjunto de propostas e emendas. 
Mas, pode ser dividida por capítulos ou títulos, com a 
e o n e o 1- d â n e i a d o P l e n á r i o . D u 1- ,w cÍ. n o má x i mo q u a ti-o se� s sões , em e 
p r i me i r o t i_u-no , e d u as , n o se !.Htn d o . Os o 1-a d ores i n se 1· i t: os sã o 
chamados pela ordem alternadamente a favor e contra. Mas, a 
discussão pode ser encerrada a requerimento de cinco centésimos 
da Câmara, depois de falarem pelo menos quatro oradores; nos 
projetos em discussão por partes, o encerramento na forma 
anterior pode acontecer ap6s falarem dois oradores, em cada uma 
d as p a 1· t e s . 

Quando uma matéria e emendada em Plenário deve retornar 
à�; Comissões. 

A parte principal da apreciação de proposiç5es pela 

Cimara é, obviamente, a sua votaçio, regulamentada pelo Regimento 
com bastante cuidado. A regra geral é de que a aprovaçio dá-se 
pela maioria dos votos, presente em Plenário a maioria absoluta 

dos deputados. Teoricamente, pois, considerando-se que a maioria 
absoluta hoje é de 248 deputados, uma proposição poderia ser 
aprovada - se somente os 248 estiverem em Plenário - por 125 
v o t os . To d "'· v i a , ex i s t �� 1n r e g 1· as e o n s t i t 1..t e i o n a i s e 1 e g a :i s que e 
exigem quorum qualificado para certas proposiç6es (emendas 
constitucionais - tris quintos dos deputados; leis complementares 
- maioria absoluta de votos favoráveis, por exemplo)

Um deputado pode votar a favor, contra, abster-se ou 

declarar-se impedido; este Gltimo caso apenas quando 
comprovadamente tenha interesse individual envolvido na matéria. 

Há dois tipos de votaç6es: a ostensiva e a secreta. A 
ostensiva pode ser simbólica ou nominal, nesta podendo ser usado 

o sistema eletrônico. A secreta dai--se-á pelo sistema eletrônico 
(sem revelaç�o do voto de cada um) ou por meio de cédulas. 

A votação simbólica, isto é, o presidente apenas 

consultando o Plen,rio se concorda com a matéria, é a regra. Mas, 
o novo Regimento assegura que ele deve dar oportunidade de um 
pedido de verificaçio, se houver voto divergente. O pedido de 
verificaçio, para ser refeita a votação já pelo sistema nominal, 
deve ter o apoio de seis centésimos dos deputados (atualmente 
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trinta). Este é um mecanismo importante e através da história 
muitas manipulaç5es e problemas aconteceram com as verificaç5es 
de votação. Há também a P<Jssibilidadf� de levant,ff a "falta de'. 
quontm'' E'.m F'lenái·io para que a votação s<::da realizad;:'\. 

Há matérias 
diretamente, aquelas 

para sua aprovação. 
previamente requer e 
antes citados das 
expressamente previ. 

que são submetidas a votaç5es nominais 
que exigem um n�mern qualificado de votos 

Ela também se dá quando um deputado 

<J P 1 f, n á 1· :i. o e cm e m· d a , ou a i n d a , n os e ê\ s os 
verificaç5es ou outros que o Regimento

De toda as votaç5es ostensivas são lavradas listagens 
em que consta o voto de cada parlamentar. Este é um requisito 
fundamental da publicidade das decis5es. E é um direito da 
opinião p�blica conhecer os votos dados. Por isto, não procedem a 
reclamaç6es de parlamentares sobre as referfncias às posiç5es que 
assumem ou aos votos que proferem em votaç6es p�blicas. 

São raros os casos de votaç6es secretas e estes são 
expressamente previstos: suspensão de imunidades durante o estado 
de sítio; autorização para processos de autoridades; e, numa 
perigosa abertura do Regimento, outros casos por deliberação do 
Plenirio a requerimento de um décimo dos deputados. Note-se que 
é diferente a "votac;:ão sec1·eta" da sessão seci·eta, questão .Ja 
comentada anteriormente. Nas eleiç5es para cargos, o voto também 
é seci·et o. 

Poderão encaminhar a votação, salvo em casos que o 
Regimento vede expressamente, dois deputados a favor e dois 
contra, cada um falando por cinco minutos. Pode ainda encaminhar 
o Relator ou um membro de Comissão, para esclarecimentos. Uma 
emenda destacada será encaminhada apenas pelo autor do 
requerimento de destaque e pelo primeiro signatário da emenda, 
além do Relator. O adiamento da votação pode ser concedido até o 
prazo máximo de cinco sess6es. 

A regra geral é de que um projeto ou substitutivo seja 
votadc> em g1obo (no seu todo), com a 1·essalva das part1:-�s 
destacadas. O Plenário pode decidir votar de forma diferente, por 
Partes. As emendas são agrupadas num bloco das com parecer 
favor,vel e noutro com parecer contrjrio; cabem destaques para 
separar uma determinada emenda e submeti-ia a votação específica. 

Ap6s o primeiro turno de votação, a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação prepa1·a o "vencido", isto é, 

compatibiliza as emendas e modificaç5es feitas pelo Plenário. 
Depois do segundo turno ou no caso de turno �nico de votação, a 
matéria é ainda submetida à Comissão para redação final. Há casos 
de projetos aprovados sem emenda ou sem apresentar problemas de 
linguagem ou defeitos, nos quais a redação do vencido e a redação 
final são dispensadas. 
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II.3.6 - DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSICOES ESPECIAIS

Este Titulo do Regimento Interno trata das propostas de 
emenda à Constituição, dos projetos do Presidente da Repóblica com 
pedido de urgência, dos Projetos de Código, das matérias de 
natureza periódica, da tomada de contas, do próprio Regimento, da 
autorização e processo do Presidente, Vice-Presidente e 
Ministros, do comparecimento dos Ministros à Cimara e das 
escolhas de representantes na Comissio Representativa e no 
Conselho da Rep�blica. 

Já se tratou de quem pode apresentar proposta de emenda 
à Constituição. Recebida esta, a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação dá parecer sobre sua admissibilidade no 
prazo de cinco sess5es. Depois é organizada Comissão Especial 
pa\-a est udá-1 a, com o p\-a20 de qua,-en ta sess5es pa\-a e> pa1-ec er . e 
Emendas à proposta devem ser apresentadas perante a Comissão, 
sempre subscritas por, no mínimo um terço dos deputados. Mas o 
relator pode formular emendas ou substitutivo. 

Como se disse antes, a partir da nova Constituição as 
propostas de emendas constitucionais sio apreciadas separadamente 
pela Câmara e pelo Senado, seguindo um rito parecido aos dos 
projetos de lei. Somente será considerada aprovada a proposta de 
emenda à Constituição que receber os votos favoráveis de tris 
quintos dos deputados e senadores, caso em que será promulgada em 
sessão conjunta do Congresso. 

Quando o PrEsidente da Repóblica solicita urgência para 
um projeto de lei, a Cimara terá prazo de 45 dias para sua 
apreciação. Findo este prazo, o Projeto fica automaticamente na
ordem do dia, não podendo as demais matérias serem votadas sem 
que sobre ele haja a decisio. O Senado Federal tendo feito 
emendas a tun p1-ojeto cC>m esta Lt1-r.�&�ncia constitucionalmente 

A 
prevista, a Cimara apreciará em 10 dias as novas emendas ou W 
acontece o mesmo caso de sobrestamento das demais matérias. 

Os projetos de Código tambim são levados ao estudo de 
uma Comissio Especial. Durante vinte sess5es serio recebidas 
emendas na Comissio. Relatores-Parciais teria um prazo de dez 
sess5es para formularem pareceres sobre cada uma das partes e as 
emendas respectivas. O Relator-Geral terá mais quinze sess5es 
para apresentar o seu parecer global. Tais prazos s6 podem ser 
prorrogados ou diminuídos por deliberação do Plenário e em certas 
circunstãncias. O Regimento não admite a tramitação simultinea de 
mais de dois projetos de Código. 

No �]timo ano da legislatura (quadriênio) serão 
elaborados os decretos legislativos que fixam a remuneração de 
deputados, senadores, Presidente e Vice-Presidente da Rep�blica 
para a legislatura seguinte. A praxe tem sido que tais decretos 
legislativos contenham dispositivos de atualização periódica, por 
exemplo, seguindo os percentuais de reajuste do funcionalismo. 
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A Tomada de Contas do Presidente da Rep�blica acontece 
a Partir dos sessenta dias da abertura da sessio legislativa, em 
cada ano. É tarefa da Comissio de Finanças e Tributação dar 
Parecer. Ela organiza uma subcomissio que, com o auxílio do 
Tribunal de Contas, procede à anilise das contas, em cada um dos 
6rgios, podendo chamar a depor ou comprovar contas os ordenadores 
de despesas dos Tris Poderes. O parecer da Comissão é encaminhado 
ao Congresso para votação. 

à Mesa, 
Especial 
aprovado 

Podem apresentar propostas de modificação do Regimento 

qualquer deputado, Comissâo Permanente ou uma Comissão 
que tenha sido criada com essa finalidade. O Regimento é 
e emendado através de Projeto de Resolução. 

O Regimento diferencia a simples emenda ou modificação 
da reforma e fixa o rito de cada uma delas. 

A Cimara deve se manifestar autorizando a 

de processo contra o Presidente da Rep�blica, o
Ministros de Estado, no caso de ci-imes comuns ou de
responsabilidade. 

instauração 
Vice ou os 

crimes de 

No Primeiro caso, é o Supremo Tribunal Federal quem 
solicita a autorização. Ela ser, concedida, após uma tramitação 
assegurada a defesa, por dois terços dos deputados. J' no segundo 

caso, a Cimara também por dois terços dos seus membros recebe a 
denóncia e o processo é feito perante o Senado Federal. 

Os Ministros de Estado comparecem perante a Câmara por 
convocação desta ou, espontaneamente, quando desejem tratar 
assuntos de suas Pastas. 

A convocação pode ser feita 
Comissio. Nio atender à convocaçao, sem 
crime de responsabilidade. 

pelo Plenário ou por 
motivo justo, importa em 

O Ministro fala trinta minutos, prorrogáveis por mais 
quinze. S6 pode ser aparteado na prorrogação. O Autor do 
requerimento tem dez minutos par·a interpeJaç5es, os demais 

deputados cinco minutos. O Ministro disporá de idintico tempo 

para responder. Réplica e tréplica, de tris minutos, sio 
permitidas. Ao final dos debates os lideres de blocos e bancadas 
falam, cada um, cinco minutos, sem apartes. 

No caso de comparecimento espontâneo de Ministro de 
Estado à Cãmara, o ritual i um pouco diferente. Ele fala quarenta 

minutos, prorrogáveis por mais vinte, com apartes permitidos 
somente na prorrogação. As interpelaç5es, respostas, réplicas e 
tréplicas serio de tris minutos cada. 
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II.3.7 - DOS DEPUTADOS

Este Título do Regimento cuida do exercício do mandato 
pelos deputados, incluindo 1iCE.'nc;:a, vacâncic:\, convocação de 
suplentes, decoro parlamentar e a licença para instaurac;:io de 

processo criminal contra deputado. 

Na primeira parte trata dos direitos e prerrogativas do 

parlamentar na Casa legislativa. Tambim da forma de registro do 
comparecimento às sess6es. Uma inovac;:io importante: o deputado 
agora seri obrigado a apresentar declarac;:io de bens na posse e 
antes da tirmino de cada mandato. Sio ainda repetidas e reguladas 
as normas constitucionais sobre inviolabilidade e imunidade dos 
deputados. 

Os ex-deputados têm acesso garantido ao Plen�rio e a 
alguns serviços da Cimara, incluindo-se o de assistência médica e 

fa,-macêut ic�.. e 

As normas constitucionais sobre licença dos 

parlamentares, um tanto confusas, foram reguladas de forma 
diferente em cada uma das Casas. Na Cimara não se concederão 
licenc;:as por motivo de sa�de ou, sem remunerac;:ão, para tratar de 

interesses particulares, durante o recesso. Quando houver posse 
do suplente, o deputado licenciado não pode interromper a licença 
antes do seu t�rmino. O Regimento ainda regula um caso omisso na 
Constituição: o da incapacidade civil absoluta, julgada em 
sentença ou comprovada por laudo de junta médica nomeada pela 
Mesa, caso em que o Deputado seri suspenso do mandato, sem perda 
da. remunerac;:ão. 

Os casos de vaga na Cimara sio três: 
perda de mandato. 

morte, ren�ncia e 

O suplente assumirã quando houver vaga, quando o 

titular for nomeado para algum dos cargos constitucionalmente 
previstos (Ministro de Estado, Secretário, etc.) ou solicitar 
licença para tratamento de sa�de por período superior a 120 dias. 
Portanto, a Cimara nio admite a cor,vocação do suplerite nos casos 

de licença para tratar de interesses particulares, as quais nio 
podem ultrapassar 120 dias na mesma sessão legislativa. O Senado 
regulou esta matéria de forma diferente. 

O Regimento trata com detalhes da quest�o do decoro 
parlamentar, a qual ainda seri disciplinada num Código de Ética e 
Dec01-o F'a,-lamentar, aind.it não elaboi-ado. 

As punic;:5es são: censura; perda temporária do exercício 

do mandato até trinta dias; perda do mandato. 

Alguns fatos considerados atentat6rios ao decoro 

parlamentar: incitar à pritica de crime ou usar express5es que 
configurem crimes contra a honra, em pronunciamentos; abuso de 
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Prerrogativas; vantagens indevidas; irregularidades graves no 
exercício do mandato. Sio punidos com censura verbal atos corno 
inobservincia das normas do Regimento, perturbaçio da sessio e 
outros atos que faltem com a boa conduta nas dependências da 
Cãmara. Merecem censura escrita, atos como: uso de express5es 
atentatórias ao decoro em discursos, ofensas físicas ou morais e 
desacatos a parlamentar, à Mesa ou à Comissão. Ji a suspensio 
temporiria destina-se aos reincidentes nos atos anteriores e aos 
que fizerem transgress5es graves, revelarem conte�dos de sess5es 
s�cretas ou documentos reservados a que tenham acesso na forma 
regimental e a quem faltar, sem motivo justificado, a dez sess5es 
ordinãrias . consecutivas ou a 45 intercaladas numa mesma 
sessio legislativa ordin,ria ou extraordinária. 

O fortalecimento das imunidades processuais dos 
parlamentares na Constituição, é correspondida no Regimento por 
uma série de normas a respeito. Assim, no caso de prisio em 
flagrante, a Comissio de Constituição e Justiça e de Redaçio pode 
inclusive ordenar a apresentaçio do réu preso que ficari sob sua 
custódia ati o pronunciamento da Cimara sobre o caso. O pedido do 
Supremo Tribunal Federal (somente perante ele podem ser 
Processados deputados federais E senadores) para processar um 
deputado será tramitado pela Comissão de Constituiçio e Justiça e 
de Redaçio que ouviri a defe�a, juntari as provas e formalizar, a 
instrução, manifestando-se em parece pelo deferimento ou 
indeferimento do pedido de licença. Depois ele j votado, em 

votaçio secreta, pelo Plenirio. Durante o recesso, as 
providências da Comissio de Constituiçio e Justiça e de Redação 
podem ser realizadas pela Comissão Representativa do Congresso ou 

pela Mesa da CSmara. 

II.3.8 - DA PARTICIPAC�O DA SOCIEDADE CIVIL 

Este Titulo do novo Regimento da Cimara representa um 
grande avanço, no sentido de tornar efetivas práticas de 
democracia participativa constitucionalmente prevista. A 
organizaçio de todas estas normas em Titulo próprio teve 
resistincias de alguns setores na longa tramitação do Regimento 
mas terminou aprovada. 

O Titulo trata dos projetos de lei de iniciativa 

popular, das petições e representaç5es, da audiincia p�blica e do 
credenciamento de entidades e da imprensa. 

O Regimento repete a Constituição sobre a iniciativa 

popular. Esta pode se dar pela apresentação de Projeto de Lei 
subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado nacional 

(atualmente este percentual corresponderia a 820.577 
assinaturas), distribuído em, pelo menos, cinco Estados, com não 
menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles. 

33 



A partir de então, o Regimento regula a apresentação e
tramitação de tais Projetos de iniciativa popular: 

= A assinatura de cada eleitor deveri ser acompanhada do 
nome completo, endereço e dados identificadores do 

titulo eleitoral. 

- As listas serão organizadas por Município e Unidade da 

Federação, em formulários padronizados pela Cãmara.

É licito, não 
responsabilizar-se 
P1-oj et o. 

obrigatório, a 
pelas assinaturas, 

uma entidade 
patrocinando o 

- O Projeto será instruído com documento da Justiça 
Eleitoral sobre o n�mero total de eleitores em cada 
Unidade da Federaçio. 

- A Secretaria-Geral da Mesa protocola os projetos de 

iniciativa popular e faz a verificaçio do cumprimento 
das exigincias constitucionais. 

= O projeto de iniciativa popular tem a tramitação dos 

= 

demais, inclusive sendo numerado normalmente na 
sequincia dos projetos em tramitação. 

1-.Jas Comissões 
Comissão Geral, 
signatário ou 
Projeto, para 
minutos. 

e no Plenário, este transformado em 

p o d e r á Lt s a,- d a p a 1 a v r a o p r i me i r o
quem este indicar na apresentação do 

sua defesa em pronunciamento de vinte 

- Cada Projeto deve tratar de um mesmo assunto, caso 
contrário será desdobrado em proposições diferentes 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 

popular nio podem 
por vícios de linguagem 
cabendo à Comissão 

e de Redação corrigir 

Os projetos de iniciativa 
rejeitados preliminarmente 
imperfeiç5es técnicas, 
Constituição e Justiça 
problemas. 
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- A Mesa designará um deputado para exercer as 

atribuiç5es regimentais de Autor durante a Tramitaçio 
(requerimentos e outras iniciativas privativas do 

Autor), devendo a escolha recair sobre quem tenha sido 

indicado pelo primeiro signat,rio, desde que concorde. 

As Comiss5es s�o obrigadas a receber e examinar 
petições, reclamaç5es ou representaç5es de pessoas físicas ou 
jurídicas contra atos cu omiss5es de autoridades e entidades 
p�blicas, desde que sejam apresentadas por escrito, vedado o 
anonimato, e o assunto envolva a competincia daquela especifica 

Comissão. Um membro do colegiado dar, parecer sobre o assunto, 
apos sua instruçio. 

É ainda permitido, por entidades da sociedade civil, a 

apresentação de pareceres tfcnicos, expos1çoes e propostas sobre 
assuntos da �rea de atuação de cada Comissio. 

Cada Comissio poderi realizar audiência póblica com 
entidades, tanto na instrução de mattrias em tramitação, como 

para tratar de assuntos de relevante interesse p�blico. A pr6pria 
Comissão selecionari especialistas e entidades para serem ouvidos 
na audiência. 

Cada convidado fala vinte minutos, 
depois pode ser interpelado pelos deputados. 

sem apartes, 

Não podem ser convidados para depor em audiincias 
póblicas, os membros de miss5es diplomiticas estrangeiras. 

O Brasil não possui uma legislação sobre a prjtica do 
lobb� perante o Congresso, mas, os Regimentos Internos vim 

cuidando hi alguns anos do credenciamento de representantes de 

Ministérios, entidades da administração póblica e entidades da 
sociedade civil perante a Cimara. No caso do atual Regimento são 
admitidos credenciamentos de representantes de entidades de 

classe de grau superior, autarquias profissionais e outras 
instituiçôes de imbito nacional. Este credenciamento perante a 

Mesa, facilita o acesso is Comiss5es e 6rgãos do Legislativo. As 
credenciais são expedidas pelo Primeiro-Secret,rio. Cada entidade 
pode credenciar apenas um representante. 

Hj também a previsão do credenciamento dos 6rgios de 

imprensa e seus profissionais. 
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11.3.9 - DA ADHINISTRAÇ�O E DA ECONOHIA INTERNA 

Neste Titulo são lançadas as normas gerais sobre: 
serviços administrativos; administração e fiscalização contábil, 
orcamentária, financeira, operacional e patrimonial; polícia da 
Cimara; delegação de competência; sistema de consultoria e 
assessoi-amento. 

Trata-se do funcionamento interno dos serviços. 

Merece atenção a crucial questão do assessoramento, um 
dos desafios de modernização do Congresso para suas novas 
·Punções.

Está prevista a criação de um Conselho de AltrJs Estudos e 
e Avaliação Legislativa. O Conselho terá uma formação mista, de 
parlamentares e não parlamentares (cientistas e especialistas). 
Dele participam um membro da Mesa, cinco deputados, o diretor da 
Assessoria Legislativa e membros temporários. Estes �ltimos estio 
ligados a um trabalho ou tarefa específica, incluindo 
representantes das Comiss5es envolvidas, consultores dos n�cleos 
temáticos respectivos e até quatro especialistas contratados como 
consultores autônomos. 

O Conselho encarregar-se-á de estudos gerais sobre o 
Legislativo e as instituições, produção documental e manifestação 
sobre viabilidade, impactos, riscos e benefícios de projetos ou 
políticas específicas. 

A Assessoria Legislativa organiza-se em n�cleos 
temáticos e um destinado ao assessoramento das Comiss5es. Manterá 
também cadastro de especialistas para serviços de consultoria. 

II.3.10 - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Encerrando o Regimento, este pequeno Título mantém a 
regra aceita nas Gltimas décadas de que a numeraçio das 
legislaturas deve ser feita a partir da que se iniciou em 1826. 

Trata ainda da questão dos prazos e sua contagem em 
meses, dias ou sess5es legislativas. 

Numa regra saud�vel, proíbe denominar com o nome de 
pessoas vivas dependências da Cimara (anteriormente o Congresso 
andou dando o nome de parlamentares com mandato para alguns de
seus edifícios, alas, sa16es, etc.). 
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III - CONCLUSOES 

Verifica-se quE o Congresso Nacional, na sua 
reorganização interna e na do processo legislativo, em face da 
nova Constituiçio, estâ atualmente na seguinte situaçio: o 
Regimento Comum ainda deve ser modificado, apenas o tem sido por 
Resoluções especificas, como sobre a tramitação das medidas 
provisórias; o Senado reformou mais rapidamente o seu antigo e 
complexo Regimento, mantendo as linhas gerais, compatibilizando-o 
com a Constituição e inovando em alguns aspectos para melhorar o 
processo legislativo; a Cimara inova mais, aprovando um novo 
Regimento, com alteraç5es bem mais profundas. 

A questio constitucional fundamental da participaçio 
popular é amplamente regulada pela Cimara, até porque esta é a 
porta de entrada obrigatória para os projetos de lei de 
iniciativa dos cidadios. Avançou na regulamentaçio de outras 
situaç5es referentes a esta participação, organizando titulo 
próprio em seu novo Regimento. O Senado Federal inovou apenas 
�uanto às audiências p�blicas e algumas formas participativas a 
nível de Comissões. 

A Cimara interpretou dispositivo constitucional sobre 
autoria de proposiçÕe$, possibilitando expressamente a autoria 
coletiva (mais de um deputado), o que se constitui em importante
passo para reduzir o n�mero de projetos e o individualismo que 
tem trazido prejuízos ao processo legislativo brasileiro. 

Ambos os Regimentos - da Cimara e do Senado - seguem a 
tendência atual de normas detalhadas, evitando situaç5es de 
difícil interpretação ou excessivo poder para quem preside uma 
sessão. Sempre, todavia, sobraria problemas deste tipo. 

O processo legislativo, envolvendo a apresentaçio de 
proposiç5es, seu registro e tramitaçio, a apreciaçio, pelas 

Comiss5es e pelo Plenirio, as formas de discussio e votaçio, e 
assunto de muitos e complicados aspectos técnicos, o que exige 
bastante especialização de quem participa ou acompanha tais 
procedimentos. 

Em geral, pode se dizer que o Legislativo abriu-se mais 
à pressio e participaçio da sociedade e modernizou, em parte, o 

seu processo interno. Existem pontos criticáveis ou deficientes, 
ainda. 

A fase agora vivida, e que inclui eleições 

presidenciais e gerais em dois anos seguidos, crises e problemas 

nacionais, necessidade de regulamentar a Constituiçio, novas 

competências do Congresso e ac�mulo de matérias por decidir, seri 
um teste duro para as novas normas regimentais. Mais grave, 
todavia, � o fato de ainda se registrar problema de quorum - ou 

seja, de presença efetiva de senadores e deputados federais - em 
alguns momentos ou votaç5es. 
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Por outro lado, o legislativo tornou-se alvo de uma 
bateria indiscriminada de críticas. Algumas, corretas. Outras, 
nio. Como no caso da Constituição de 1988, esta postura de 
critica generalizada e um tanto inconsequente impede uma anilise 
mais serena do que se passa no Congresso e do que ele vem fazendo 
ou deixando de fazer. O enorme trabalho das Comiss5es e a 
sequência de audiincias p�blicas e d�bates sobre temas relevantes 
nelas acontecida, não recebe, por exemplo, a adequada divulgação 
ou cobertura dos grandes formadores de opinião póblica. Passa-se 
apenas a imagem de um Congresso atrasado ou omisscr em relação à 
regulamentaçio constitucional, o que é verdade em parte, mas, 
desconhecendo que algumas grandes leis (educação, sa�de, 
agricultura, etc.) nio podem ser aprovadas tio rapidamente que o 
sejam sem o debate na sociedade e aprofundamento das diverg@ncias 
e dos conflitos existentes a respeito. Essas grandes leis estio 
tendo a tramitação difícil e polêmica, que seria de esperar, e 
grandes segmentos sociais sio chamados a opinar e manifestar-se. 

De certa maneira, a pr6pria sociedade apresenta 
dificuldade e demora em d�finir-se sobre caminhos para tais 
grandes leis e é necessário que isto seja superado para uma boa 
soluçio. 

O Legislativo, com sua nova carga de responsabilidades, 
deve ser estudado e avaliado de forma crítica e responsivel. 
Interna e externamente. Caso contrárlo, ou se cai na deificaçio 
do poder, insuscetível de avaliaç6es pela sociedade, ou, no 
extremo contrário, na sua absoluta negaçio o que fertiliza o 
terreno de autoritarismos, personalismos do Executivo e manobras 
desestabilizadoras da construção democrática. 
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SENADO FEDERAL 

(*) PARECER Nº 301, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sob� os Projetos de Lei da Ciman nº 101, de
1993 (nº 1.258, de 1988, na orig,em), q!Je •1,ra diretri
zes e bases da educação nadonaJ •, e nº 45, de 1991 
(nº 2.405. de 1989, na origtm), que •dispõe sobre a 
concessão de bolsas de estudo e pesquisa aos pós.gra
duandos e dá 0•1tru providênà•". 

Relator. Senador Darcy Ribeiro 
O Projeto de Lei da Câmara nºIOI. de 1993, que ''fota direlri-

1.CS e bases da educação nacional", identifica os fins, princípios e or
ganização da educação nacional. Tr.ta. espccific-amenle. da educação 
escolar, seus nlveis e difenmtes modalidades, disciplinando o seu fun
donamen10. Eslabelece ameia nonnu pua a formação e carreira dos 
profissionais da educação, os recursos fmanoeuos para o ensino e dá 
ootras providências. Originado em Projeco apre,enlado pouco l.empO 
após a promulgação da Coostituiçio Federal. em 1988. de autoria do 
Deputado Octávio Elísio, teve longa u-amilação na Câmara dos Depu
lados. Oiegando a esta Casa. foi áprovado pela Comissão de Educa
ção na fonna de Substi11.11ivo elaborado pelo eminente Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. Por sua vez.. o Projeco de Lei da anun nº 45, de 
1991 (nº 2.405, de 1989. na origem. apensado ao Projeto de Leí da 
Câmara nº IOl. de 1993). que "dispõe sobre a coooessão de bolsa de 
estudo e pesquisa aos pós-graduandos e dá outIU providências". fixa 
percentuais mínimos sobre vencimentos de professores das Institui,� 
es Federais de Ensino Superior para cálculo das referidas bolsas, além 
de declarar o direito dos pós-graduandos à assislência médica, emre 
outras medidas. 

Quanto ao PLC 101, de 1993, inúmeros dispositivos. ferem 
direlamente os mmdamentos de nossa vigente Lei Maior, como. 
por exemplo. os que enumeramos no quadro a seguir. 

Dispositivo do PLC nº 101.193 Obacrvações sobre a 
lnoonstitucionalidade 

Inciso VI do art. 7° Ao eliminal a palavra "público" 
·após a CXp{CSsiO "gestão
democrática do ensino", o
proJelO exttapolou os limites
constitucionais do inciso VI do
art. 206 da CF.

(*) Refeito por incorreções no anterior 

Art. 10. Caput 

§§ 1 º. 2u e 3° do art. 1 O
§ 2° do an. 1 7

Art. 23. Caput 

Alíneas a alé e do art. 23 
Art. 7A. Caput 

A ma léria é da c.o�acia 
privativa do Presiden&e da 

,. República. Artigos 61 e 84 da 
CF. De acordo com o inciso V 
dou, 
Idem. 

Também deve ser objeto de lei 
complementar (an. 23, 
parágrafo únk:o da CF) 
Fere o art. 61. § 1°, a.Hnea e, e o 
ar1. 84, VI e XXV da CP 
Idem 
Idem 

Inciso I e suas alíneas do art: �4 Idem 
:"'-"�, 

Inciso D e suas alíneas do an. 24- )êiem 
§§ 1° a 5° - do art. 24 idem 
Art. 25. Caput 

. §§) º a 5º do an. 25 
Art. 42. Caput 

Parágrafo úrúco do art. 42. 
§ 3° do an. 50 

. §§ 2° e 3° do art. 52 
Art. 62 

Idem 
Idem 
É uma espécie de tramferfncia 
da obrigação do Est&;do pen as 
empresas privadas. E, de oena 
forma. um novo ilnpo.sto ou 
uma maneira difere111e de 
lributu nwa ainda u já 
sobrecarregadu organizações 
da livre iniciativa. 
Idem 
Fen: o art. 61, § 1°, e o art. 84 
daCF. 
Idem 
O plane,amenlO é obriga.tório só 
para o se<or público. Pua o 
privado. é só índicalivo (art. 
174da CF). 
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§§ 1°. 2º. 3° do art. 62

A'rt. 70. 
Pàrágrafo único do art. 73 

Parágrafo único do art. 76 

§ lº doan. 117
An. 123. Caput

§§ 1 º e 2º do art. 123

Art. 137. Caput

§§ 1°, 2° e 3° do art, 137 

An. 142. Caput 

§ t º do art. 143 

An. 144. Caput 

Paragrafo único do art. 144 

Parágrafo (mico do art. 146 

Art. 150 

Ferem o art. 61. § 1°. e o an. 84 
daCF 

Idem como o art. 62 do PLC. 
fere o an. 61. § 1°. e o 84 da 
CF 
Idem 

Idem 
A matéria é da competência do
Presidente da República (art. 
61. § 1º. e an. 84. Vl e XXV) 

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

O quadro acima demonstra estar o PLC nº 101. de 1993. 
penneado de inconst:tucionalidjides, o que nos obrigou. para con
torná-las. a elaborar um projeto subslitulivo. 

No que d\z respeito à técnica legislativa alguns dispositivos 
foram suprimidos. pois eles abordavam matéria de competência do 
órgão nonnalivo do Poder Executivc; ou que poderiam ser obJeto 
de simples portarias ministeriais ou ainda que não mcreéena mais 
do que referência estarulária ou regimental por parte das ins t11u1çõ
es de ensino. 

Outro perndo do PLC 101. de 1993. é o excessivo e, logica
mente. prescindível detalhamento que. para ser sanado. exigiu a 
supressão de outros dispositivos. 

Quanto ao Projeto Subs11tutivo do emUlente Relator da CCl
m1ssào de Educação desta Casa, infelizmente. manteve a mesma 
esLnJtura do PLC 101. de 1993. e. ninsequentemente. grande paJ1e 
das inconstitucionalidades e do ex�·essivo detalhamento. 

Os art.�. 21 e 22 do Susblituhvo são exemplos flagrantes de 
mconstitucionaljdade. pois. além de criarem novo órgão público. 
dispõem sobre sua composição. organização e func-ionamento, o 
que é uma intromissão indevida nas rnmpelênc-ias reservadas pri
vativamente ao Presidente da República pelos arts. 61. § 1 º. e 84. 
incisos VI e XXV. Cabe. neste caso. discutu- a Medida Provisbria 
pertinente, que está tramitando no Congresso NaCl(,nal. 

A Constituição é clard também ao afirmar que os planos na
cionais são obrigatónos para os órgãos públicos. mas apenas Uldi
cativos para as instillJições de caráter privado, mas o art. 53 do 
Susbútutivo não obedeceu a ditame de nosso mandamento maior. 

O inciso VI do an. 3º do Subsu1ut.ivo t.unbém não se ateve 
ao teJtto da Cana Magna. 

Dentre os inúmeros exemplos que deixam dúvidas quanto a 
constitucionalidade, ressaltamos amda o § 2°. inciso Vil, e o § 3"'. 
com seus mcísos, do art. 62, que definem a auwnmma da gest.ão 
fmanc�tra e patnmonial no caso de UlSllllJlçõcs públicas. Tais dis
positivos entram em choque com ci� arts. 163. 1 e n. e 165. § 5n, da 
Consutu1ção Federal. 
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Alguns artigos. com seus parágrafos. se resumem a meros 
detalhes, como os arts. 19. 54 e 100. por eJtemplo. que repetiram o 
excc�so de pormenores do PLC 101/93. 

Esta é uma questão que, longe de mero formalismo. afeta o 
deli<;ado sistema de equilíbrio entre os três Poderes, pilar da pró
pria República. Da mesma forma que não cabe ao Legislativo in
vadir competências privadas do Executivo, não é tolerável ou ad
misiúvel que ocorra o contrário. Eis uma das rali>es pelas quais os 
parhimentos devem ter controle eficaz da constitucionalidade de 
suas proposições De outro modo, fazendo-se tabula rasa da or
dem constitucional. instala-se o caos juódico e abala-se o regime 
democrático. até porque. neste campo, os pequenos arusos podem 
servir de precedentes para abusos cada vez maiores. 

Tendo em vista as dificuldades intransponíveis nos ca10pos 
da conslinmonalidade. da técnica legislativa e da manutenção das 
dire1nzes e bases nos estrilo$ limites da competência legisla,1va da 
Uniiio. atribuída pela Lei Maior. não nos restou outra opçao a não 
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ser o oferecimento de um Substitutivo ao PLC 101. de 1993. Tal 
Pmposição aspira a completar e coroar o u-abalho de seis anos do 
P<Xlc:r Legislativo no sentido de dar ao País uma nova lei de ed 
cação. Assim. elaboramos um projeto global. atendendo às exigên- • 
das jurídicas e, �inda. atualizando a maléria no que tange às gran-
des mudanças oconidas no seu longo tempo de lramitaçãv. Não 
podt:mos congelar o sistema existente. indiferentes à edição de leis 
libertárias por países como a Espanha. França. Portugal e vári.os 
do nosso continente. 

Para tomar ainda mais aberto e ágil o processo de elabora
ção ido projeto substituúvo, esta Comissão houve por bem realizar 
audi,ênt1a pública. o queperrnitiu que xecebêssemos grande núme
ro dé sugcs1ões dos Senh!Jfes Parlamentares e de entidades de edu
cado,res e da sociedade civil. e a opinião dos Senhores membros da 
Corrúss.ão de hiucação da Câmara dos Deputados. Tais sugest�. 
tanto quanto possível. foram incorporadas ao novo texto. 

No que se refere ao Projeto de Lei da Câmara n" 45; de 
1991. incumbe-nos aleiur para as dificuldades U1transponíve1s no 
l'amjX> da constituc1onahdade. Com efeito. encontramos não ape
nal> iJm ou oulro artigo mconstitucional. o que poderia se sanado 
por ,emendas do Relator, mas constatamos estar o Projeto tolal
menl1e eivado de inc.onstitucíonalidades. 

No avulso que publicou a matéria. foi incluída uma c�nda 
do eminente Senador Lúcio Alcântara. No entanto, por ter sido 
apresentada fora do prazo regimental. foi ela prejudicada. 

Concluindo. expressamos nosso voto pela prejudicialidade do 
AProjé:to de Lei da Câmara nº 45. de i 991. e do Projeto Substitutivo do • 

Senador Cid Sab61a de Carvalho e favocivel ao Projeto de l,ei da Q-
mara nº 191, de 1993, na Jon_na ci:;;-subslituli"'.Q ª-�&J.ir. no que diz 
respdio à constitucionalidade e à boa técnica legislativa. 

SUBS1Tftrnvo 

Estabd«-e as dlrdrit.es e b� da educação 
nacional 

O Congresso Nacional dectet.a: 

TITULO! 
Da Educação 

Art. 1 ° A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar. na l'Oovivênna humana. no traba
lho. nas ms1uuiçõcs de ensino e pesquisa. nos movunen1os soc1a1s 
e organ11.ações da sociedade civil e nas man1fes1ações culturais. 

Parâgrafo únzro. A presçnle lei dímplina a educação <!SCO· 
lar. lj!Ue se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, 
cm insti1u1çôcs próprias. 
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TÍTULO li 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Ârt. 2º A educação, dever da Família e do Estado. inspirada 
nos pnncípios da liberdade e nos id� IS de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepa
ro para o exerclcio da cidadania e sua qualificação para o trahalho. 

An. 3° O ensino será ministrado com base nos scgumt.es 
pnodpios: 

I - implantação progressiva da igualdade de coodições para 
o acesso e pennanência na escola:

11 - liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e divulgar a 
cul111ra. o pensamento, a arte e o saber; 

lD - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - apreço à liberdade e à tolerância: 
V - ooexistência de instituições públicas e privadas de ensi

no. incenti"ando-se a colaboração entre o Es111do e-a sociedade; 
VI - gratuidade dos a,r-sos regulares do ensino público em 

estabelecimentos oficiais: 
VII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, 

na forma da lei e respeitada a autonomia universit.ária, plano de 
cam:ira para o magistério público. com piso salarial profissional; 

Vlll - gestio democr'1ica do ensino público, na forma da 
lei: 

IX - garanua de padrão de qualidade. 

TÍTULO 111 
Do Direito à Educação e do Dner de Educar 

Art. 4° O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante, a garantia de: 

1- acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito:
li - garantia de acesso ao ensino fundamental gratuito para

os que não o cursaram na idade própria; 
1D - progres.siva t'>"tensão da obrigatoriedade e gratuidade 

ao ensino médio: 
IV - atendimenlO educacional especiaJiz.ado aos portadores 

de necessidades educativas especiais, p-'Cferencialmcnte na rede 
regular de ensino: 

V - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade; 

VI - acesso aos níveis mais elevados do ensino. da pesqujsa 
e da criação artística. segundo a capacidade de cada um: 

VII- oferta de ensiDo ooblmo regular. adequado às condi
ções do-educando: 

VlD - atendimento ao educando. no ensino fundamental 
público, através de programas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

Art. 5° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associações comunitárias, organização sindical, entidade de classe 
011 outra legalmenLe consti111ída. e ,  ainda, o Ministério Público. 
acionar o Poder Público para exigi-lo. 

§ 1 ° Compete ao Poder Público:
1 - recensear a população em idade cscolac pan. o ensino

fundamental. bem como os jovens e adultos que a ele não tiveram 
acesso; 

li - fazer-lhes a chamada_ pública; e 
m - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à 

escola. 
§ 2° Qualquer das partes mencionados no caput deste artigo

tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendo gratui-
1.t e de rito sumário a ação judicial co�spondente. 
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§ 3° Em todas as esferas administrativas, o Poder Público
assegurará em prinu:iro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos 
termos do caput destc artigo, contemplando em seguida os demais 
níveis e moclaJidades de ensino, confonne as prioridades oonstibl
cionais e legais. 

§ 4° Comprovada a negligência de autoridade competente
para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser 
imputada por cnme de responsabilidade. 

§ 5º O rumprimento da obrigatoriedade do ensino se fali
meuiante a frequência à escola. asseguradas outras alternativas 
para o 1:eu cumprimenta. 

Art. 6° Além do ensino obrigatório e gratuito, são direi�s 
dos pais oo respoosáveis e alunos: 

1 - ter acesso a estabelecimento com padrão mínimo de .. 
qualidade, avaliado pelo Poder Público, alcançando os minimos de 
dias letivos e horas-aula fixados nesta Lei; 

II - receber informações sobre a.iniculos, programas, ava
liações do estabelecimenlO e frequ�ncia e rendimento dos alunos. 

Art. 7° São deveres dos pais e respons.iveis: 
1 - matricular no ensino obrigatório seus filhos-e as crianças 

e adolescent.es sob a sua guarda. :zelando pela sua írequbcia e ren
dimento escolares: 

n - participar e colaborar com as associação de pais e ou
tras eolicw:les de cooperação com a escola. 

TÍTIJLOIV 
Da liberdade de ensino 

An. 8° O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as se 
guint.es coodições: 

1 - cumprimento das normas gerais da educação nacional .: 
do respectivo sist.ema de ensino, 

Ih- aut01ização e avaliação de qualidade pelo Poder Públi
co; 

m,,... capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previs
to no A n. 2 l 3 da Constilu ição Federal. 

TITULO V 
Da Organização da Educação Nacional 

Art.. 9º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mlnici. 
pios organiz.ario, em regime de colaboração seus respectivos siste
mas de ensino. 

§ J O caberá à União à coordenação da política nacioo.al d! 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercend > 
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às dema.; 
instâncias educacionais. 

§ 2° os sistemas de ensino teria liberdade de org.mizaçi >
nos lermos da �lle Lei. 

Art.. 10. A União incumbir-se-! de: 
I - elalx>rar o Plano Nacional de Edlcação. em colaboração 

com os Estados. o Distrito Federal e os Municípios; 
II - organizar. manter e desenvolver os órgãos e instiblições 

oficiais do sisLema federal de ensioo e o dos :r'enit6ri01; 
lD - prestar assistência t6cnica e fmancein aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 
sistemas de ensino e o atendimento priorit.Ario à escolaridade obri
gatória, r.xercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, compent.ências e diretrizes para o ensine, 
fundamental, que nortearão os curriculos e seus conteúdos mini 
mos. de modo a assegurar formação básica comum; 

., 
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V - coletar. analisar e c.Jisseminar informações sobre a edu
cação: 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimen
to escolar no ensu,o fundamental e médio. em colaboração com o�· 
sistemas de ensino. objetivando a definição de prioridades e a me
lhona da qualidade do ensino; 

Vil - baixar normas gerais sobre cursos de t1-raduação e 
pós-graduação. 

VlO - assegurar processo nacional de avaliação das institui
ções de cosmo supenor, com a cooperação dos sistemas que tive
rem respon�abilidade sobre este nível de ensino; 

lX - autonzar. reconhecer, credenciar e superv1s1onar as 
ins11tu1çõcs de ensino supcnor do seu SJstcma de ensmo. 

§ I" Para descmpcnila.r as suas funções. a União fica autori
zada a mar um órgão normativo colaborador. 

§ 2° Para o cumprimento do rl!�pos111vo nos 111c1sos V. VI e
Vlll. a União lerá at·csso a todm m dados e informação ncccssã 
rios de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 

§ 3° As atnbu1çõcs constantes do inciso IX poderão ser de
legada, an, Estados e a11 Oistnto t-'ederal. desde que mantenham 
insllWl\'ÔCS de ensu,o supenvr. 

§ 4° os resultados do sistema de avaliação a que se refere o
1nc1�,1 VII e IX oncntar.iP a p<'lit1ca cducac1onal. 

An. 11. Os l:.stados 1ncumb1r-,;e-ào de

1 - organizar. manter e desenvolver seus s istemas de ensu,o, 
li - definir as formas de l'nlaboração com os MunicíptOl>. 

excrrcndo ação redistributiva e supletiva. part1c-ulanncnte no cam
po do ensino fundamental: 

Ili - elaborar e executar políticas e planos educac1ona1s, 
t .,1 consonância com as diretri1es e planos nacionais de educa 
Çh). intesrando e coordenando as suas ações e as do� seus Mu
nicípios. 

IV - autonur, reconhecer. credenciar. a,ompanhdr e ,1\ ,1 
liar os estahelecimenlos do seu sistema de cn�ino: 

V - assegurar o ensino fundamental e ofere<:cr. 1 nm rnon
oade. o ensino médio. e a formação dos profissionais de educação. 

Parãgrafo úmco. Ao D1�nlo f-ederal aplicar �e ão a� com 
pelências referentes aos Estados e aos Mumcípms. 

Art. 12. Os Municípios incumbir-se-ão de.

1 organizar. manter e desenvolver seu s1�tcma de ensino. 111 
u·grando-o com as políucas e planos educacionais da União e do�
E..tados;

li - exercer ação red1stnhu11va em relação às suas es
colas; 

lll - baixar normas complementares para o seu :.1stema de

e11sino; 
IV - ofereC'er. com absolula prioridade. o ensu,o fundamen

tal e, em seguida. a educação infanul, vedada a atuação em outros 
níveis e modalidades de ens1.110 enquanto não esllverem plenamen
te atendidas as necessidades da sua área de compet.êncu. 

A rt. 13. Os estabelecimentos de ensUlo, sob a responsahih
dade de sua direção. u,cumbir-sc-ão. respeitadas as nomias C<>· 
muns e as do seu sistema de ensino. de: 

1 - elaborar e executar sua pr-oposta pedagógica; 
11 - administrar seu pessoal e seus recursos matena1s e f1 

nancell'os, na forma da lei; 
lll - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente: 
IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento: 
V - articular-se com as farrúhas e a comunidade. cnando 

processos ele in�gração da sociedade com a escola; 

VI - iníonnar aos pais e responsáveis �bre a freqüência e o 
rendimento dm alunos. bem como sobre a execução de sua pro
posta pedagógica 

Art. 14. o� docentes incumbir-se-ão de: 
l - elabomr e cumprir o seu plano de trabalho, segundo a

pro'J)0Sla pedagógica do estabelecimento: 
11- velar pela aprendiL.agem dos alunos;
IU - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos

de menor rcnduncnto; 
IV - ministrar os dias leuvos e horas-aula es1abelc:cidos. 

além de participar integralmente dos pcriodor-ded1cados ao plane
Jamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional: 

V colahorar com as a11v1dades de articulação ela escola

mm as familias e a comunidade. 
An. 15. Os sistemas de ensmo defínll'ào as normas da ges

tão dem,x:râ11ca do ensino publico na educação básica, de a,ordo 
rnm as suas peculiandades e conforme os seguintes pnncíp1os, 

1 participação dos doccn1es na elàboração e ellccução do 

.. 

pro,Jl!t0 pedagóg1rn ela escola. 
11 - paruc1pação das comunidades escolar e loal na gestão e 

do estabelecimento de ensino. 
An. 16. Os sistemas de ensino assegurarão aos estabeleci

memos 4ue os imrgram progressivos graus de autonorrúa pedagó
g1c.1 e admmJS1ra11va e de gestão financetra. observadas as normas 
gerais de d1rc1to financeiro público. 

An. l 7. O sistema federal de ensmo compreende: 
1 - as ins111u1,õcs de ensino manudas pela Uruào: 
li - as iMt1tu1ções de ensino supenor criadas e man11das 

pela 1ruc1auva pnvada. 
An. 18. Os sistemas de cns111n dos Estados e do Distrito Fe

dera,I compreendem. 
1 - .is 1ns111u1ções de ensino mantidas pelo Poder Público 

csta:lual e pcl� Distrito l·edcral. 
li - as msutuições de ens1.110 supenor mantidas pelo Poder 

l'uhhrn 111un1r1pal. 
111 - as im,111u1ções de ensino fundamental e mêd10 criada, 

e manlldas pela in1c1at1va pnvada. 
Pa.rái;rafo ún1t·o. No l>1stn10 J-"C(]cral. a, mstitu1ções de e<lu

.·ação infantil, ma<las e mant.iclas pela 1111cia11ya pnvada. integram 
�eu •;1s1cma de cO\ino. 

An. 19. Os s1l>!emas mumc1pa1s de ensino compreendem· 
1 - as instituições do ensino íundamental. médio e de edu A

e-ação infantil man11das pelo Poder Público municipal: • 
li - as ÍO\tllU1\·õcs de educ.ição infantil criadas e manudas 

pela 1ruc1a11va pnvada. 
TITTJLO VI 

Dos Níveis c dl&S Mod111idades de Educação e tnsino 
C/'.PIT1JLO 1 

Da.e; Dispo�ições Comuns 
A rt. 20 .. 1\ cdut·ação csc.olar se d1v1de em: 
1 educa\·ào ba�tl·a. 
11 - ensmo supenor. 

CAPITULO li 

01,1 Educaçío Básica

SEÇÃO 1 
Das Disposições Gerai.$ 

Art. 21. A educação bás1ra, composta pela eduraçào infan
til. pt"·lo �n�mn fundamental e pelo ensmo médio, poderá organi-
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,.ar-se por séries anuais: períodos semestrais: c1rlos: grupos dcsse
nados. mm hasc na idade. compe1êndas e ouiros L'ritérios. além 
de oulras formas de organização. sempre 4ue o mteresse do pro
cesso de nprendiugem assim o recomendar. 

§ 1 ° A escola poderá rcclassific.lr os alunos. inclusive quan
do se tratar de transferências entre est:abelecirnenlos situadc s no 
País e no exlenor, tendo corno base as normas cuniculares gerais: 

§ 2° O calendário escolar .deverá adequar-se às peculianda
des regionais. inclusive climáticas e econômicas. a critério do res
pecuvo sistema de ensino, sem com isso reduz.ir a carga letiva pre
vista nesta Lei. 

An. 22. A educação básica regular organiz.a.r-se-á de acordo 
com as seguintes normas comuns: 

1 - a carga horária mínuna anual será de 01toceD1as boras. 
distnbuídas por um mínimo de duzentos clias de l'fetivo trabalho 
CS(;Olar. cxcluÍ;l)do o tempo reservado aos exames -finais, 4uando 
houver. 

II - a classificação em qualquer série. execro a prbeira do 
ensino fundamental. pode ser feita: 

a) por promoção. para alun0& que cursaram. com aproveita
melllo, a série. ou fase a.nlerior. na própria escola: 

b) por 1ra11sferência. para candida.tos procedentes de outras
escolas: 

e) indepcndeni.ement.e de escolariução anterior. mediante
avaliação feita pela escola. que defina o grau de desenvolvimento 
e expl jência do candidato e permita sua inscrição na série ou eta
pa adequada. conforme regulamentação do respectivo sistema de 
ensino. 

III - a verificação do rendimenLO escolar observará os se
guinte crilérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do alu
no. com pneva!ência dos aspectDs quali1.a1ivos sobre os quanúlati
vos e dos resultados ao longo do período sobre os de evenllJais 
provas finais; 

b) possibilidade de iu:uperação de estudo, para alunos com
atraso escolar. 

e) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries medliWle
venficação. de apreodizado: 

d) aproveitamento de estudos coocluídos com êxilo;
e) obrigatoriedade de estudos de n,cupcração, de preferên

cia paralelos ao período letivo, pua os C&S05 de baixo rendimento 
escolar. a serem disciplinados pelas instillJições de �nsino em seu 
regimento . 

rv - o cootrole de freqüência fica a cargo de cada cstabr.le
cimento de . .ensiDo, conforme o disposto no seu regi.memo e nas 
normas do respe<:tivo 'sistema de ensino. 

V - cabe a cada inalilu'Çào de ensíoo expedir históricos es
colares, declarações de cmclusio de série e diplomas ou cenifie&· 
dos de c:onclusio de ainos, com as espccificaçõe5 cabíveis. 

Art. 23. Os curriculos da educ� bbica lerio uma base 
nacion.a.l comum. estabelecida pela Uniio. que poderi ser comple
mentada, em cada sistema de ensino e, se for o c.1SO, em cada esta
belecimento, com uma parte diversificada. de modo a assegurar o 
respeito aos valores culturais e uthli001 nacionais, regíooais e lo-
cais. 

§ 1 º As al;vidadea arlisticu e a eõJcaç.ão fisica. int.e�das A
propos&a podag6gica da escola, serio alivi� obrigatóriu oo 
ensino fundameol.al e mé.dio. sendo oferecidas opa,unidades apro
priadas pua �nos j)OlUdc:ns de necessidades especiais. 

§ 1:' O ensino da História do Brasil levará cm conta as c:oo.
triboições das difen:nl.eS culturu e elniu para a formaçio do povo 
brasileiro. 
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Art. 24. Os conleüdos rnniculares da e.ducação hás1ca ob
servarão, ainda, as seguinres diretrii.cs· 

L - a difusão de valores fundamentai� ao interesse social. 
aos direitos e deveres dos cidadãos. de respeito ao bem comum e à 
<>ruem demOCTá1íca: 

11 - consideração das condições de escolaridade dos alunos 
em cada es1abelec1menlo. 

SEÇÃOil 
Da Educação lnrantil 

Art. 25. /\ edut·ação infanlil tem como finafidade o desen
volvimento integral da criança até seis anos de idade. em seus as
pectos ..fisiço, psicológico. 1telectual e social, complementando a 
açãÕ da fanúlia e da comu'nidade. 

An. 26. A educação infantil serã oferecida em: 
l - creches. ou entidades equivalentes. para crianças de até

três anos de idade: 
li - em prê-escolas para as de quatro a seis anos de idade. 
An. 27. Na ooucação infanúl a avaliaç.ão se fará mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento. sem o objeti
vo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

SEÇÁOlll 
Do En.sino Fundamental 

An. 28. O e!lswo fundamental. com duração mínima de oito 
i!flOS. obngalÓno a parur dos sete anos de idade e dividido em ci
clol lerá por objeuvo a formação básica do cidadão. mediante: 

1 - o desenvolvimento da capacidade de aprender. lendo 
como meios b.isic:os o pleno domínio da leitura. da escrita e do 
cálculo; 

1 ( - a compi:censão do ambiente natural e social. do sisl.ema 
político. da tecnologia e dos va1ores em que se fundamenla a so
ciedade; 

lll - o desenvolvimento da capacidade de aprendiz.agem. 
te•Jdo em visa a aquisição de coobccimelllos e habilidades e a for
mação de atitudes e valores; 

rv - o íortalccim.cn10 dos vinculos de família. dos laços de 
solidariedade hllJ!Wla e de toleriocia reciproca em que se asserua 
a vida social. 

§ 1 ° É facultado aos sisu.mu � ensioo de,dobnr o coai.Do
fundamental em dois ciclas: 

l - o pnmeíro definido, buicamenle. por estar a car8[) de
dooeDles de namas que ministrem a toCal.i.dade ou a maioria dol 
componentes curriculama; 

li - o segundo definido, basicamelllo. por estar a cargo de 
dooellll:ll especializados por componcnlc curricular. 

§ 2° A ext.en.sio do ensino fnndunmr.al podr:ri. faa.iltaliva..
menLe. ser ampliado para oovc aD06 do du{açio. iniciando-ao 101 
seis &DOS de idade. 

§ 3° O ensino religiOIO, de matrlcula facultativa. oomtiluri
disciplina dos borúioa naanaia du e100lu públicu de ensino 
fundamental. 

§ 4º O ensino fuodamaow l'eglllar ICd ministrado cm lúi
guir porn.agucsa. assegurada 1.s oomunidades iqd.(gmal '-lnbán a 
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utilização de suas línguas maternas e processos próprios de apren
dizagtm. 

Art. 29. A jornada es�lar no ensino fundamental será de 
pelo menos quatro bons de trabalho efetivo em sala de aula. sendo 
pro�sivamente ampliada para o tempo integral. associado a pr� 
gramas suplementan,s de alimentação. assistência à saúde. mate
rial didático-escolar e transporte. 

§ l º São ressalvados os casos do ensino noturno e das for
mas alternativas de organização autorizadas na presente Lei. 

§ 2° Os sistemas de ensino darão prioridade. na criação e 
extensão da escolarização em tetnpo integral: 

a) a zonas prioritárias de atenção educacional. caracteriz.a
das pela elevada ocorrência de pobrei.a e baixo desempenho edu
cacional. especialmente nas áreas metropolitanas; 

b) às primeiras séries do ensino fundamental. S\Jcessiva
mente. até atingir a última. 

§ 3° A extensão da escolaridade em tempõ integral podera 
fazer-se mediante escolas irltegradas. combinação de escolas-cla.�
se com escolas-parque, escolas suplementares ou outras moda lida 
des definidas peleis sistemas de ensino. 

§ 4° A jornada de trabalho dos professoces será subordinada 
às necessidades do horário letivo dos alunos. 

SEÇÃO IV
Do Ensino Médio 

Art. 30. O ensino médio. com duração mínima de três anos. 
teri como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental; 

II - o aprimoramento do educando como pessoa humana: 
1D - a fonnaçâo básica para o trabalho e a cidadania. 
Parágrafo único. O ensino médio terá como obJetivos: 
1- a preparação do educando para a continuidade dos seus

estudos: 
II- a formação facultativa do aluno para o exercício de pro-

fissões técnicas. 
' 

Art. 31. O ensino médio terá organização flexível para aten
der às diversificadas necessidades dos seus ah.Joos.

Parágrafo único. Os cursos do ensino médio terão equiva
lência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos. 

SEÇÃO V 
Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 32. A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no en
sino fundamental e médio na idade própria. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino assegurarão aos jo-_ 
vens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular. oportunidades educacionais apropriada.�. levando em con
ta as características do alunado. seus interesses. condições de vida 
e de trabafuo, mcdiance cursos e exames. 

An. 33. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos qu-. compreenderão a base nacional comum do conicu
lo. habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1 ° Os exames a que se refere o caput deste artigo se reali
zarão: 

a) ao nível de conclusão do ensino fundamental. para os 
maiores de quinze anos; 

b) ao nível de conclusão do ensino médio. para os maiores
de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos edu
candos por meios informais serão aferidos e reconhecidos median
te exames. 

SEÇÃOvt 
Da Educação Profissional 

Art. 34. A educação profissional, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho. ã ciência e à tecnologia. conduz 
ao poirmanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental. médio e superlot. bem cotno o trabalhador em geral. 
jovem nu adulto. contará com a possibilidade de acesso à educa
ção pmfisslonal. 

Art. 35. A educação profissional será desenv9lvida em arti
cula<;ào cotn o ensino regular ou por diferentes estratégias de edu
,a�à11 continuada em instituições espec1ali1.adas ou no ambiente 
de tr;abalho. 

Art. 36. O conhecimento adquirido na educaçã9 profissio-
nal. i1nclusive nó trabalho, poderá ser objeto de avaliação. reconhe-

• c1IDento e cetlificação para prosseguimento ou conclusão de esru-
dos, bem como para o exercicio profissional. 

Art. 37. As esrnlas técnicas e profissionais oferecerão cur
sos a1bertos aos alunos das redes pública e particular de educação 
bãs1c-a. condicionada a sua matricula à capacidade de aproveita
mento e não ao nível de escolaridade. 

CAPm.JLOlli 
Do Ensino Superior 

Art. 38. O ensino superior tem por finalidade promover o
do!T\l'nio e o desenvolvimento das ciências e das humanidades. a 
formaçà{> humanística e profíssmnal. a pesquisa. a difusão rulturdl 
e a extensão. bem como contribuir para a solução dos prohlemas 
m,ciona1s e regionais. 

Art. 39. O ensino supenor abrangerá os st>izuinh·� l'Ur..os e 
pro gira mas: 

1 - pós-médios, abertos a candidatos que atendam ao, requi
silos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

TI - de graduação. abertos a candidatos que tenham conrluí
do o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo: 

lll - de pós-graduação. compreendendo programas de mes-
•trado e doutorado. bem como cursos de especiali2.ação. aperfeiçoa

ment o e outros. abertos a candidatos diplomados cm l'ursos de 
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino: 

IV - de extensão. aber1os a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos em cada caso pelas instiruições de en�rno. 

Art. 40. As instituições de ensino superiOJ se organizarão na 
forma de: 

l - universidades;
ll - centros de ensino superior:
III - institutos; 
IV - outras formas de organização.
Art. 41. A autorização e o reconhecimento de cursos. bem

como, o credenciamento de instituições de ensino superior. terão 
praws limitados. sendo renovados. periodicamente, após processo 
regul:ir de avaliação, 

§ l º O resultado das avaliações. o recrcdenciamento das 
instituições referidas no caput e a renovação de reconhecimento 
de cu1rsos poderão incluir recomendação para desativar cursos e 
habilitações. 
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§ 2" Às instlluições cuja avaliação for desfavorável serã
concedido pra1.0 para saneamento de suas deficiências. após o qual 
serão reavaliadas. 

§ 3º Persistindo as deficiências aponLadas no processo rea
valiawvo. as mstituições de ensino superior pc'Clerio sofrer imer
vcnção e, ainda: 

1 - no caso de universidades. perder, temporariamente. a 
sua autonomia e pn:1TOga1 ivas: 

11 - nos demais casos, ser descredenciadas e ter canceladas 
a au1ori1.ação e reconhecimento dos seus cursos. 

§ 4° No caso de insutuição pública. o Poder Executivo res
ponsàvel por sua manutenção acompanhará o processo de sanea
mento e fornecerá recursos adicionais, se nccessàrios. para a supe
ração das deficiências. 

J\n. 42. No ensino superior, o ano letivo regular, inde
pendente do ano civil. tem. no minimo, duzentos dias de trabalho 
acadêmico efetivo. podendo. ainda, as instiruições oferecer, entre 
os J'criodos regulares. programas de ensino. pesquisa e extensão. 

§ 1 º As instituições informarão aos interessados �ntes de
cada periodo letivo os programas dos cursos e demais c.omponen
les curriculares. sua duração. requisitos. qualifica� ão dos professo
re» recursos disponíveis e critérios de avaliação. obrigando-se a 
cumpnr as respectivas c.ond1ções. 

§ 2° Os alunos que lenham comprovado aproveitamento nos 
estudos, demonstrado por me10 de provas e ouu-os instrumentos de 
avaliação �crio ler abreviada a duração dos seus cursos. 

§ 3° É obrigatória a freqüência de alunos e professores. sal
vo nos programas de educação à distância. 

Art. 43. As instituições de en.�in1J superior poderão minis
trar cursos regulares em regime seriado ou sistema de créditos. 

Parágrafo úniro. Os cursos poderão ser de meio período ou 
de periodo integral, qualquer que seja o horário ou ainda minisu-a
do� a distância. 

Art. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensino 
supcri1>r credenciadas ou reconhecidas, quando registrados, lerão 
validade nacional como prova da fonnação recebida por seu 11w
lar. 

§ 1 º Caberá às instituições de ensino supenor credenciada.:;
ou rcrnnhecidas registrar os, diplomas por elas expedidos. 

§ 2º 
o.� diplomas expedidos por universidades estrangeiras

serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do 
mesmo nível e área ou equivalente. 

An. 45. As lllSllluições de enslll0 s upenor abn.rão matncula 
nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demons
trarem rapacidade ae cursá-las com proveito, mediante processo 
seletivo prévio. 

Parágrafo úrúco. As insliruições referidas no caput poderão 
conceder cenificados de estudos superiores parciais. de diferentes 
níveis de abrangênc-ia, aos alunos que aêumulem créditos em pelo 
menos cmco di5:C1plinas correlacionadas. 

/\rt. 46. E livre n exercício das profissões. exigida a qualifi
cação especial, na forma da le1. nas âreas da saúde, da engenharia 
e do direito. 

Ar1. 47. As universidades são inslituições pluridisc1pli.nares 
de formação dos quadros profissionais de nível supenor. de pes
quisa, de ex tensão e de domínio e cull ivo do saber humano, que se 
caracterizam por. 

1 - produção intelecru:ll mstitucionali:üida mediante o estl.1-
do sistemático dos temas e proolemas mais relevantes do ponto de 
vista iegional e nacional: 

II - mai!)l'la de seus docemes em regime de tempo integral e 
com titulação em nível de mestrado e doutorado. 
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Parágrafo único. É facultada a criação de universidades es
pecializadas por campo do saber. 

An. 48. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejJizo de outras. as seguintes atribJições: 

1 - criar, organizar e extinguir cursos e programas pós-mé
dios, de graduação, pós-graduação e extensão. obedecendo às nor
ma:s gerais da União e, quando for o caso. do respectivo sistema de 
ensino; 

li - fixar os curriculos dos seus cursos e programa�. obser
vadias as normas gerais pertinentes; 

1D - estabelecer planos. programas e projetos de pesquisa 
científica. produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de ac.ordo c.om a capacidade 
ins1.itucional e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estaOJlOs e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes: 

VI - conferir graus. diplomas e outros títulos; 
VII- firmar c.onu-alos. acordos e convênios:
VlD - aprovar e executar planos. programas e projetos de

in11,es1imentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
bem como administrar rendimentos c.onfonne dispositivos i'lstitu
cio11ais: 

lX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma 
pre•vis1a no alo de constituição. nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - rec.eber subvenções, doações, heranças. legados e coo
peração fU1anceira resultante de convêmos com entidades públicas 
e p1ivadas. 

Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder P\Jblic.o g� 
zarlio, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 
peculiaridades de sua estrutura. organização e ímanciamento pelo 
Podler Público. assim como dos seus planos de carreira e do regi
me juridico do seu pes:;c,al. 

§ 1 ° No exercicio da sua autonomia, além das atribuições
ass1:guradas pelo �nigo anterior. as universidades públicas pode
rão; 

a) cnar o seu quadro de pessoal docente. t«nic.o e admins
trat 1vo, assim, como um plano de cargos e salários, atendidas as 
nonmas gerais peninentes e os recursos disponíveis; 

b) elaborar o regulamento de seu pessoal em c.onfonnidade
com as normas gerais concernentes; 

cJ aprovar e executar planos. programs e projetos de inves
lim<entos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de 
accrdo c.om os recursos aloca" JS pelõ respectivo Poder mantene
dor.: 

d) elaborar seus orçamen1,0s anuais e plurianuais;
e) adotar regime financeiro e coptábeil que atenda às suas

pec1uliaridadcs de organização e funcionamento, respeitadas as leis 
refe.rentes à uliliz.ação de recursos públicos: 

í) esLabclec.er normas públicas complementares de liciLaçào 
e, c,�<.:eto quanlo a imóveis, para alienação de bens; 

g) reavaliar operações de crédito ou de financiamento, c.om
aprovação do Poder compelente. para aqu1siçaõ de bens imóveis, 
UlSLalaçõcs e equipamentos: 

hJ efetuar transferências, quitações e tomar outras providên
cias de ordem orçamentária. financeira e patrimonial neoes.sárias 
ao seu bom desempenho. 

§ 2° Allibuíções increntes à autonomia universitária pode
rão ser estendidas a instituições que c.omprovem alta qualificação 
c1eniúfica. com base em avaliação procedida pelo Poder P\Jblic:,. 

Art. 50. Qualquer cidadão academicament.e habilitado pode
rá exigir a abettura de concurso públic.o de provas e títulos para
l·ar�to de docente de lllstituiç.ão pública de ensino supenor que es-



ttvcr �cndn 1x:upado por professor nàn roncur_aJn. por mai, dr 
seis .inos, ressalvadP� os direitos .iss egurados pelos arts. 41 da 
Constitu1\·àc\ Federal l' 19 do Ato da� Dispos1�·1'\cs Cnnstiturionais 
1 rans,tôria�. 

/\n. 51. Caberá à União assel!utar. anualmente. cm ,cu Or
ramento t1cr-.il. rC1.·uri,o� �uíic,cntl'l-

0.
para manutcn�·iio e dcsellvol· 

vtnH:nto úa-; 111s11tut\'<'\c� Je cMtnn �upcr1or por ela mant itlas. 
/\11 .. 'Q. As inst1tu1,<'11.·� púhlll·a� J.- chs1rio supcnor ohc<lc

nTão an prmdpit• da gestà1> c.km,1<.Tàtn·a. assegurada a cxis1ênda 
dt· úrgiios mlcgi:\dns dclihcr:it1vPs. de 4uc pdrticiparão os segmen
te>, Ja nimum<ladc iri�lilur11,naf. 111,:al c regional. 

Parágraf,, úniC'o. l:m 4ual4ucr l'as11. •>s dcx:cnrns 1x·uparà11 
,ctl·nta por ú'l\h) dos assl'nlos em ratl3 órgão rolcgiado e l'Omis 
�ii,,. inl'lu�1"l' nos •:uc 1ratan:m da claht>ra\·âo e mndilil'à�·ôcs es1.a-
1u::ín.1� t' n:gim1·ntn1s. hem l'c1n1<1 da csn1lha Je dingcnics. 

,\11. :u. Nas in�lituiri,c, púhlil'a� de cnsiho supcrinr. o pro 
ll''"" li,·;u-J ,1hngado ao mini mo tlv ,u11• hnra� stniana" de aula,. 

llTUI.O VII 

Dos Profis.�iun.tis da Educai.ão 
,\n. SJ. i\ fomia,·àu c.Jc pmlissionais da cdurn,ào terá ,·om,• 

tunc.J,l1111·n11,, 
1 - ,1 1nt1m,1 ass,X"m(àn l'ntn! tcona, e prat1t·a,. indusivc 

111,·J1;u111· ., t·apa('ita,·ào cm ,urv,,,o. 
11 - ,1pn1vcitaml'nt11 Ja forma,·àe1 l' cl\pcn.:nn:I\ :intt�rn,1\!, 

v111 111,1 IIUl(clt!, 1.k ensi11n t· nutras atív1ú.itlcs: 
Ili - fnrrna,·ã,1 p1dun·ndal cm nivd \'\Jl')l!I 111r. 
A11. 55. I\ forma,ãc> c.Je ú,x·cntes para atuar na educa\·àn há

,ita w íar;i prcfrn:nalmcnlc l'lll in�1i1u1,1s �urx·riores c.Jc c<lurn<;àn. 
l':u-:íi;rnfo únk,,. (h insti1u111, ,;upç1111n:, Út! c<lut·a,ão serão 

111,1i1u l\'i>e., c.Jc nível ,upcnor. intcgrac.J, ,, ou 11à,1 a umvcrsitlat.lcs e 
, ,·111ro, Jc l'n,inp ,upt-ii,ir. e m,1111cr:in: 

a) 1.1J1,e1 nnrm.il ,upcnor para forma..-ão t.l.: pn1h:,s111t:, Jn
,,.-1,tl', parn ,1 cdu,·a,·â,, háska. 

h) p1ngran1a, J,• atlapta,:i,1 e c.h• forn1a,·àn l'lll ,,•1v1,·o p,ua
pnn.1J11n·, d1· J1pl11ma, ú,· t·n,1110,upt·1111r tjlll' 4u1•1ram se tl<'dK:11 
,j c•thll'ol\'jll h:t'tl',I, 

l') n11•g1�n11a, dl' l·Ju .. 1,ào ,·0111inu:1d.1 flilr'J '" d,x·c111c, c..Jc 
d1H'I"" niv('i,. 

,\n. 56. I·. fal'Uhado a,,, ,1,tl·ma, c..Jc cmino c ,is 1n,1itu1\·ix·s 
l.11111,10,11:1, de d,x·,·n1c, pan•cJar ,l·u, programas ,Jc fo11na,à1f e
,1pct11·i,,namcn111. in11·rc.1Jando 1·i,lo, de ,n,tnJ,·iic> lcú111:a l' de l'il·
p:ll·ita(à,1 l"m servi,·,,. c.h- m1xl11. mdu,ivc. a aproveitar os mtcrva
h1� t'11lr\' ,,� pt'l'itxln, l,•11v,1, 11!!,'Ul,lll'\,

/\ 11. 5 7. Na, rcgiilt!, nnck njn 1·>.is11r,·m 1·onc.J1,,-,n rarà gra
duai t•m flÍ\ll'I ,upcrior a hllJhúaúc dn, pmfi..,,innai,; da nJuca,·ào. 
,rd aJmnida a Ít>m1a,·ão 1·n; c,c,1fa, n11rn1:i,� de nivcl mé<lm para 
.1 ,·úurn, .. i,1 tnfantd t· rara as ,éru.is tnit 1J1,; tln cnsin,, fundamental,
tcnú11 cm vist;\ ,1, l·,inJi,·ix·, rcai, Jc cn,rn,1 e respeitando-se '" 
n:t!ui,itc,, míním,1, prml rq;resso 11:.i ,·arrcint lixados pcl11s rcsf)él·· 
t1vo,; ,i,t1·mas úc c11sín,1. 

/\ 11. 58. /\ f11mi.1,iil• d,x·1·nt1;. cxrclci parn t> r.:ns1no �ul)<!nor. 
111t"tu1ra prnttc·u J1· t•nsrn,, c.Jc. nn n11n111111. 1re1cn1as horas. 

/\rt 59. /\ rn:rara,·ãn par:, ,1 cxt!rdc1n ú,1 mugisténo supc
n111 ,,. IMá. cm nívcf c.J,· fl<;s,grnúua�·ãn. cm pri1gramas úe mestra 
tl,1 ,. tl1 1u1111aú11. ,1t·,1mr;u1hac.Jn, Ju n:,f)él·tiva fomia�·ão tliJ.í11t'\l
pt·da1;t'•gi,·,1. . 

l't1rilgrnío úmc,1. 1: 11o;;1·guratla a cquivalC::nda de ti tu los ae:i 
d1:n11n1, à, pt",;,;oas de n,1íún,1 sahcr, 

/\11. 60. O,; ,í,tcmas de cnsínn pr.inn1vcrão a rnlonla\·ào 
tio, r" 1lh,;111n.i1, tla ctluca�·iin. ª"eguranC.:.>-lh1•<;, 1ndu�1vc no, lcr-
0111, d,•, 1•,;t,110111, 1• <.l,h planns d, carT1:1ra Jn mag1�1éno púhlin1. 

• 
1 

1 - fomiaçào profissional. com aperfeiçoamento conunua-
do i1ni:lus1ve cm serviço; 

l i  - piso salarial profissinnal. 
IIl - condições adequaclns de trabalho. 

TÍ11JLO Vm 

Dos Recursos para a Educação 

A11. til. Serão renirsos públicos destinados à educação os 
cmg11nános úc: 
, l - receita de imposios propnos dq União, dos Estados. do 
bisuritn l 1et1eral e d(1s Munidpíos: 

li - tecei ta de transferências constitucionais e voluntárias:. 
Ili - re,:cita do salári1Hx.lu1·a\·àtl e de oulras contribuições 

Slll'Ja,s: 
IV - h:n:ita de inccniivns fís,:als: 
V - outros rcc:ursos previstos cm lei. 
Art. 62. A União aplkará. anualmente. nunca menos de de-

1011<:,. t: o� E�tados. o Distnto Federal e os Municípios vinte e cin
t·11 por l'C11lCl. no m.inimo. da receita re�1Jhame de impostos. com
preendida a prnvenicntc de transferências. na manutenção e desen
volvumcnto do ensino. 

§ f º /\ p::irl'cla úa am:1·adac;ão de impostos transferida pela
Umào aos Estados, ao Distrito Federal e aos Murucíp1os. ou pelos 
Estado� aos respectivos Municip111s. não será con.�iderada, para 
cfc,10 e.lo l'ákuln previstn neste anigo, receitA do governo que a 
1ransfenr. 

§ 2° Para efeito do cumpnmento do disposto no caput deste
artigo. scrão n>nsidcrados os sistemas de ensino federal. estadual e 
mun1r1pal e ns n:cursos aplicados na fomia do art. 213 da Consti-
1u1,·ão Fec.Jl'!'al. 

� Jº Cnnsiderar.sc-ào cxduidas das rel'citas de imix1s1os
m.:nl' u>nadas neste artign: 

1 • .i, npcrac;ilcs úc nitlito por antcdpa,ão úe rccciia on;a
m.:n11ilr1a c.1c impost,,s: 

li - as entradas l·nnipçnsa16rias. no ativo e no passivo fi-
11ann:i1m. 4ud11tl,1 rclat1v.1s à rc,:e1ta úc imptlfü>s. 

� 4" l'ara fixa,·àn init-ial c.Jns valores correspondentes aos 
mínm1,1s t•Maluídos nc�te an1g,1, será rnnsiderada a receila estima
da na lei do ,1r,:u11cn10 anual. aJUstada, quando for o caso, por lei 
que auton,.ar a abertura de lTé<litos adicionais. com base no even-
1ua 1 .: Xt'csso de ,llTl!l'aúa�·ãn. 

§ 5° /\s diferen\·a� entre a receita e a despesa previstas e as
dctiv an1cnlt n:a lil.a<las. que l'esultcm no não atendiniento dos pcr
l'cntu.a1s minmws ohngatúnos. serão apuradas e corrigidas a cada 
lrimclilrn dn cxerl'itio finan1'c1rn. 

§ tiº O rcpasst' dos valores referidos neste anigo ocorrerá
1m.:tJ13tamcn1e ao 6rgão responsável pela educação, observados os 
�cgumtes praws: 

J - rl'rnr.ms arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada 
mês até o v1gês1mo dia: 

li - rt!l'\Jr.iOS arre<:adados do dénmo primeiro ao vigésimo 
dia tle cada mês até o tngés1mo dia; 

111 - rc,:ucso� arrct•adados do vigésimo primeiro dia ao final 
<lc rnda mês até o dé.-imo dia do mês suhseqüente. 

§ 7° O atraso da lihcra�·ão sujeitará os recursos à correção
111<inl•tá11;, e à rnsp<msabil11.a(àll civil e <.nminaJ das autoridades 
nm1rx:1,•ntcs. 

An. 63 Considerar-se-ão como de manutenção e desenvol
v1mcntn do cnsmo as despesas realizadas com vistas à con�ecução 
Jos nhj.;11v11� ha�u:os das iru.t1tu1c;ôcs c<lucac\onais de todi>s os ní
vt·is. l.'ompn:endcndo as que su c.Jcstin:im a: 

-

-
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1 - rcmuncra\·ão c aperfcíçoamcnlo do·pessoal dn,:cnlc e 
c.lcma1s pmíiss1ona1s da cdul'açàn cm at1v1dade: 

11 - a4u 1�1çãn. manutcn<;àn. ninstrução e conservação de 
instalal,'i">es e equipamenlos: 

11T - uso e sustentação de hem, e serviços relacionados t·om 
,, cn�ino: 

IV - levan1amcn1os cs1alis1icos. estudos e pesquisas visando 
pn:c1puamen1e ao aprimoramento da ljl.Jalidadc e à expansão dei 
Cll'illJn. 

V- l'\!ah,.arão de at1v1dadcs•mcio nct·essárias ao funciona.
nw11ti1 d,1, �i�1cmas dl• cnstnn. 

VI- t·onres�ão de holsas de estudo e de trahalhn.
VII - dmor111.açã,i e cu�tem de opcra\'ÕCS de n-édito dcsti

nad:h a ,ilcn<ler aP di�posto nos itcn� desse ar1igo: 
i\11.ó4. N:1,1 nm\li1ui1ii11 dc�pt·sa� de mru1uten\·ào e dcscn, 

volv1mcntn do ensmn a4uclas n:ali;;1da.� nini: 
1 - pt·�4u1�a. 4t.1,111do não vinl'ulad.a às institui\·i,cs de cns1· 

1111. pu 4uandc, ch:11vada fnra d1>� �1s1cnw� de ensino. que nã,i vise. 
rn·,·1pua11wnll•. a,1 apnmnrat11l·nh1 dC' �ua qualidade ou à sua ex 
JlltnSiÍll, 

li - �uhv1·n\·ôc� li in�ti1ui,·pcs privadas, <le caráler ass1sten, 
l mi. desportivo ou ru ltural.

111 - fom1a,·â(> de· quadms e�pcriai\ para adm1ms1raçào pú· 
hJil·a sc;am n11luarcs ou l'iv1s. inclusive díplomátirns; 

IV - programa,; suplementares de alimentação. ass1stêr.�;a à
,audc 1• tramponc, 

V - ,1hra� <lc infrd-cstrulurd, a111da 4uc n:alí1.adas para hcnc
f1na1 direta nu indin:tamemc a rede cst'olar. 

i\11. óS. /\� dl•c;pec;a,; l'om manulen,·ào e descnvolvimenw 
<l11 1·11,11111 \l'l'�P apurada� e puhlit'adas nns halam,n� dn Pn<ler f>lj. 
hlll 11. a,�,m nmm no� rcla1úri1h a qu� ,e r'CÍ1·rc o art. 165. §'.\º.da 
C:11nstítu1ç;in Federal. 

,\rt. 66. ()e; <'irgãos liscalm1dorc� exam111arão. rmori1ana, 
mcntl'. na prc,ta�·ân de rnntac; de rcrurms púhlicos.o t·umpnmcn10 
do d1spoc;1<, nP art. 2 l 2 <la ü1nc;t1tui�·án Fedtral e na ,legislação
n>nn·mcnlc. 

/\11. ó7. /\ União cm n1lah<1ra�·ào t'nm oc; Estadns. o Dislrito 
1 l'dl'r:tl r o� Mun1l'ipios. cc;tahclrccrâ pa<lrà(> n1ín1mo de oronu 
111dade� cduc111·1ona1�. ha,;cado no cálrulo de C'U�t11 mínimo por 
Jluno. t'apu de a��cgur.ir cnsmP úr 4ualidade. 

Parágrafo úmrn. O rnc;to mínínH1 de que trata o caput sera 
l'akulall,> pela U111;in ao final <.lc l'ada ano, rnm validade para 11 
dllP suh�c4ücmc. ,011�1dcrando vanarc'lc� n·g1ona" nn c-u�tn ª'"
m�un11h t n� drvl•r,;a,; nmdaliJatJc, 1· níve1� de en,;1m1 

An. hX. a a�·ão c;urlc11va t· 1ed1�lnhut1vada U111àn e dm l:�
taÚ<I\ wra C�l'rl ida dt• mrxln a n1rrig1r. pmgrc�s1van1cmc. as <li�
pa1 1ÚJUl''i ú,· al·eçc;" e garantir o pa<lrào mínimo de qualidade <l1· 
l'n\ln11. 

� 1 •· /\ ª\'àP a 4Ul' se rderc o caput ol'l!dcc·cr.í íc'lrmu la de 
domínio púhlil'o que inl'lua a capacidade <lc atcnd1mcmo e a me
d1úa Jo c�rorro íi�c·al do respectivo h�1a<l11, <lo l>1�tnlo l·cúcral 
ou <lo Munidpio cm iavor da manutcn\·âo e d11 <lc�cnvolv1menlo 
du cn�inu. 

§ 2" /\ l'apal·1<lJtdc <lc a1endimcn1n de l·ada governo será de
íin1úa pela ratão cnlrc os rcc·uNos cll' uso nm�lltunonatnwntc nh
nga1óri11� na manu1cnçtio e dt·scn\'olv1mcnlo dP cn�ino e c1 <'Usto 
anual d11 alunP. relativo ao pa<.lrão mínimn de 4ualidadc. 

" .lº /\ ação �uf1lct1va e redis1rihu11va não fll'<.kra ser ex,•rc1• 
oa cm lavPr d11 l)i,,lnto l·cucral, dos f·.statJos e dos Mun1,·1p1n, �e 
c·,1e, oícren:rcm vaglls, na área de ensino <lc sua rcsponS11hili<l.1, 
dc.rnnfom1e arllJ.;P 11. V . e an1go l 2. IV , cm numero 111fcm1r ã
�ua l·apal·iúadr de a1rndrnll'nto. 
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Art.69 A ação supletiva e redis1ribuliva prevista no artigo 
an:erior fica.r.í condicionada ao efc1ivo cumprimento pelos Esta
d(1,s. D1s1ri10 Federal e Municípios do disposto na presente Lei, 
sem prejuízo de outras pre�rições legais. 

i\11. 70 As instiluições privadas de ensino se enquadrarão 
nas seguintes ca1egoria_s .. , 1. 

.! - particulares cm senlido eslrito, assim enlendi� as que 
�iio insli1uída� e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou )in
dicas de direito rriv .. do que não apresentem as caracteristicas dos

mc:isos abauo: 
li - comunilarias assim entendidas as que são ins!ituíclas e 

mantidas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pes
�oas jurídicas. inclusive cooperativas de professores e aluo�. que 
induam na sua enudadi: m.antenedora representantes da comunida
úc e. ainú.t que <lisponham de oulJas fontes significis:ivas de'rece1-
ta ,4uc não as mensalidades escolárês: 

Ili - rnnícssiona1s. assim entendidas as que são instiluíd.as 
por grupos úe pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas _iuridí
ras 4uc a1endcm à ,1ric1açào confcssion.al e ideologia específicas e 
a,1 dispostl> no mnso anterior. 

IV · íilantrópic-as. na forma da lei. 
A n. 71. Os recursos públicos serão destinados às escolas 

pú biiras. podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessio
nai.s ou filantrópicas ljl.JC: 

1 - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus elt· 
c:edcmes rmancciros em educação; 

li - assegurem a destinação de seu patrunônio a outra esco. 
la 1t·omum1âna. filantrópica ou confessional. ou ao Poder Púbfü·o,

no ra�o de encerramento de suas atividades; 
111 - pn:slem ron1as ao Poder Público dos recursos recebidos. 
§ 1 ° Os rct-u r.;os de que traia es1e artigo poderão ser des1ina

d1,:, a bolsas de cstuúo para a educação básica, na forma da lei, 
parn ns 4ue demonstrarem insuficiência de recursos, quando hou
ver íalta de vaga� e c-urs,is regulares da rede pública de domicílio 
do educando. ficando o Poder Público obrigado a investir priorilll
namente na expansão da sua rede local. 

§ 2° As a11vidades universitárias de pesquisa e extensão po ·  
dcrào receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive me
d1a nte holsas de cstud. 

TITTJLO IX 

Das Di�posições Gerai.� 

Ar!. 72. /\ cduca\·àn especial terá como objetivo proporcio. 
nar, mcdianlc a1cndimcnto apropriado. o pleno desenvolvimen10 
das potcnnal idades do educando com ne<:essidades cspe,;1ais. 

§ I º Os l!ducandos com ne,:cssidades especiais serão matri
t·ulad,1s preferentemente no ensino regular. 

§ 2° Quando, cm v 111ude das condições especiais dos 
cdu,_t·an<los. não for possível a sua integração ao ensino regular, 
o alléndimento serã feito em classes, escolas e serviços especia
lita.dos.

§ �· O excrríno dn magis1ério cm educação especial e.11 i
giri1 f<inna\·ãn especifica cm cursos de nível médio e supenor. 

J\rt. 73. O Poder Púhlico incentivará o dcsenv,ilvimento e a 
ve,rnlaçlo dc programas de ensino a dislânc·ia. cm 1cxln� os níveis 
de c:nsíno. e de cdut·ação continuada. 

� 1 ° A oouc:a,·ào a distância. organizada com ahcrtura e re
gime cspcc:iais. Irra exames reah1.ados em estahelec1mentns cni. 
dcn,,·1ados. 

§ 2° No ens1110 superior. as práticas serão reali1.adas cm uru 
vcr;:idade� e.�rcdalmenlc tTedcnciadas para esle fim. 
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Art. 74. É pemulida a organu..ação de cursos ou 1mtH1.11çôcs 
de ensino experimentais. sem autoriução prévia, desde que obe
decidas as disposições desta Lei. 

Art. 75. O ensino militar é regulado em lei especifica, admi
tida a equivalência de estudos, de acordo com as normas focadas 
pelos sistemas de ensino. 

Art. 76. As bolsas concedidas pelo Poder Público para esw 
do de prós-graduação e para pesquisa assegurarão condições con
dignas de manutenção aos contemplados, obseivada a pontua lida 
de dos respectivos pagamentos. 

Art. 77. Os discentes do ensino supcncx- poderão ser apro
veitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas institui
ções, �ercendo funções de· monitoria, remunerada ou Jlâo. de 
acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. 

TÍTIJLOX 
Das Disposições Transitórias 

Art. 78. Fica instituída a Década da Educação. a iniciar-se 
um ano a partir da publicação desta Lei. 

§ 1 ° A União, oo prazo de um ano a pànir da publicação da 
presente Lei, encaminhará ao Congresso Nacional. o Plano Nacio
nal de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguin 
lcs, cm sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos. 

§ 2° Cada Município deverá recensear os educandos no en
sino fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a 
quatoru e de quinze a dezesseis anos de idade. con,unicando os 
seus resultados ao R:speclivo Estado e à União. 

,, § 3º Cada Município, se necessário com a colaboração do 
Estado e da União. deverá: 

a) matricular todos os educandos a partir dos sete anos de ida
de e. faailtativamcnte. a partir dos seis anos. no ensino fundamental. 

b) prover cursos presenciais ou a distância ao� jovens e
adultos insuficientemente escolari1..ados; 

c)rcalizar programas de capacitação para todos os professo
res em exercicio, utifüando também, para isto, os recu�os da edu 
cação a distincia; 

d) imegrar todos os estabelecimentos de ens100 fundamelJlal do
seu ttait6rio ao sistema nacional de avaliação do �ndimento escolar. 

§ 4u Até ao fim da d&·atla a 4ue se rcíere o Cllput 5(1 sl'rã11
admitidos professores habilit.ados cm nível supenor ou íonnado� 
por tremamento em serviço. 

§ 5° Ser:ío con_JUgados todos ,,� esforços objetivando a pro
gressão das redes escolares púhliras uman3s de ensino fundamcn 
tal pan1 o n:g,mc de C'><:nla� <k l<'lllf><' mtq;ral. 

§ 6° A Assistência li.nane-eira da União aos Est.1d<>s. ao 1>1� 
trito Federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus 
Munidp10s. fKam condil'ionada� all c,:\lmprimenlo do art. 212 da 
Constitlllçào Federal e disposittvos legais perunentes pelos gover
nos benefioados. 

Art. 79. A União. os Estados. o Oistrito Federal e os Muni
cípios adap1arão sua legisla\·ãci educal.'ional e de ensino aos dispo
sittvo� da prescnle l.ei no prazo máximo de dois anos. a pan1r da 
data de sua publicação. 

§ l O No mesmo pra1:o do caput, as Ulslitu ições de ensino 
adaptarão seus estatutos e reg1IT1cntos aos dispositivos da presente 
Lei. observadas. no que roubcr, as normas dos respecuvos siste
mas de ensmo, 

§ 2° O praw para que a.� universidades cumpran1 o previsto 
no mc-iso li do an. 47 é de seis anos. 

Art. 80 (:sla Lei será puhltc-ada tendo como anexo o texto 
da �eçào Ido Capitulo líl dn Título VUl da Constituição Federal. 

Art. 81. A presente Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

An .  82. F1Lam rcv1,gadas a l..e1 nº 4.024. de 20 de dezem
hm de 1961. a Lei nº �.540. de 28 de dezembro de 1968. a Lei nº 

5 .692.dc 11 de agosto de 1971. a l .c1 nº 7.044. de 18 de ounibro de 
1982. assim como as leis e os dt:n-e10s-leis que as modificaram e 
quaisquer ootras disposições em rnntrã.rio, 

Sala das Conussões. 4 de maio di: 1995. - lris Re:z.cnde, 
Pre�1dl!ntc - O1trcy Ribeiro, Relalllr - Hugo Napoleão - Rober· 
to Requião - Lúcio Alcànhira - Romeu Tuma - Jefferson Pé
res - Josaph11t Marinho - Roberto Freire Francdino Pereira 
- Ékio ÁlvartS - Ademir Andnde - Lauro Campos (contra) -
Ronaldo Cunha Lima.

Publica.lo no DCN (Scçio D). de 9·S·9!' 

Centro Grifico do Senado Federal - Brasília - Dr 
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PPA, LDO - ACAO GOVERNAMENTAL E CIDADANIA

Ho»ero de Souza Junlorí 

Encontra-e.e tramitando ·n9 Congresso Nacional, 
ainda na Comis·são Mista de ·Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, projeto de lei , de ,:autorià do Poder Executivo 
que "dispõe sobre a -primetra·· revisão do Plano Plurianual 
para o- periodo de 1993/1995, atend�ndo ao que determina o 
art. 5� da lei n� 8173, de 30 de janeiro de 1991". Esta lei 
n� 8173 é o Plano Plurianual - PPA em vigor. 

O projeto de revisão foi remetido ao Congresso na 
abertura da sessão legislativa em andamento (15/02/92) e sua 
tramitação até o momento, tem sido lenta, truncada pelas 
dificuldades políticas que embaraçam o pleno funcionamento 
da Comissão Mista e não tem atraido a merecida atenção dos 
srs. parlamentares e da sociedade em geral. Aberto e 
encerrado o prazo de emendas ao projeto, foram apresentadas 
apenas 364 (trezentas e sessenta e quatro) emendas. A 
simples comparação desse número com as 75.000 (setenta e 
cinco mil!) emendas apresentadas pelos parlamentares ao 
Orçamento Geral da União - OGU, para 1992, demonstra não só 
a diferença de importância atribuída pelo Poder Legislativo 
a ambos os instrumentos, como demonstra que tem alguma coisa 
errada. 

Acrescente-se ao já exposto, que chegou ao 
Congresso em fins de abril remetido pelo Poder Executivo, 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, que deverá 
reger a preparação do OGU para 1993. 

Qualquer que seja o ângulo pelo qual se aborde os 
fatos acima descritos, a conclusão única possível é que 
parecemos estar novamente marchando para uma discussão 
superficial e semi-clandestina, levando em conta a 
importância do assunto, de um instrumento vital na definição 
dos rumos do país no médio prazo. 

De acordo com a Constituição (art. 165 - parág. 
1�) o PPA estabelecerá "de forma regionaljzada as 

diretrizes, objetivos e metas (grifoB nossos) da 
administração pública federal para as despesas de capital e

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada". Não é exagero, portanto, concluirmos 
que a finalidade do PPA é consubstanciar o programa de 
governo. Na medida em que governar é selecionar prioridades 
de acordo com diretrizes e objetivos propostos à sociedade e

por ela livremente aceitas em eleições democráticas, o PPA 
parece ter a fun9ão de reunir num documento normativo, o 
t.:it>Qf,tt'Ei.m6. c;liiii aoVoit'no Pl.l.�n. c;;i médio 1.-'�"\ZQ. A t,.I)Q oonvci,;r,,1;,e �tia�� 
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diretrize�3 9�J��!v�� • metas de rn��!� � longo prazo�, em

metas e prioridades anuais e a Íei orçamentária anual (LOA) 
transforma essas opções em dotações orçamentárias concretas. 

Consegue-se, com isso, alguns efeitos que parecem 
ter sido aqueles perseguidos pelo legislador constituinte: 

1. Limita a po:::.,sibilldade de w11 postulante ao cargo 

méfximo do Poder E.zecutivo, elegez•-se coJl1 UJl1a proposta 
de p1'ogra111a de gove1•110 e executar 01.1t1·a, uma vez que 
suas Pl'incipais opções, em 1:<..n•ma de investimentos 
(despesas de capital e out1·as delas decor1•entes) e 
programas de duração continuada esta1•iéU11 1 .. egistradas 
num dociw1ei1to - o PPA - de relativa rigidez, suficiente 
pa:ra impedi1• uma admi11ist1•ação alop.z•adamente 
casuí.stica. 

2. Permite à sociedade uma discussão e um consenso sobz•e 
as prioridades do Pél.:ÍS. Aspecto particularmente impor
tante num pais ti

f

o assobez•bado de carências elementa
res como o Brasil. 

3. Cria w11 mecanismo - a tríade PPA/LDO/LPA - çue favoz•ece
e estimula a visã'o de longo prazo e o p.t•ocesso de
planejamento estatal brasileiro.

4. Dá uma coez•ência global aos di ve.t•sos planos regionais 
e setoriais que devem eeT "elaboréido::5 em co:nsonància 
com o PPA e aprovados pelo Congresso Nacional". 

.. 
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Essa visão foi consideravelmente reforçada pelo 
Tribunal de Contas da União quando em sua decisão no 
processo TC - 016.740/91-2 sobre o projeto Minha Gente 
(construção de CIAC�S), apontou como irregular, assinalando 
prazo para a correção, o inicio das obras dos CIAC's ora em 
andamento sem prévia inclusão no Plano Plurianual (vai de 

• novo, talvez, sobrar para o dr. Alceni Guerra). 

Vai dai que o PPA torna-se, dessa forma, não só um 
programa de governo a ser aprovado pelo consenso da 
sociedade através de seus representantes, como uma pauta de 
prioridades que possibilita à sociedade acompanhar e cobrar 
as ações e omissões do governo, como, também, um poderoso 
instrumento de limitação de ações voluntaristas do governo, 
visto que qualquer investimento ou ]?regrama de duração 
continuada de maior vulto deve, antes de ser executado, ser 
incluido no PPA através de lei especifica. E, provavelmente, 
o mais poderoso instrumento de controle das ações de médio
e longo prazos do governo pela sociedade, de toda a história
da administra9ão pública brasileira. Um monwnental
instrumento político, portanto. E está sendo, na prática,
espantosa e solenemente ignorado por toda a sociedade civil
organizada.
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O projeto de revisão do PPA, em trâmite no 
Congresso é um verdadeiro manancial de questionamento 
politico da atual administração politica federal. E sua 

discussão e análise, a rigor, sequer começou. Seria 
extremamente útil para toda a eociedade tomar consciência 
de que, uma vez aprovado o PPA, o governo só poderá fazer o 

que dele constar e não pode iniciar nenhum investimento ou 
programa de longo prazo que dele não faça parte. Só isso 

deveria ser o suficiente para atrair a atenção de todas as 

ONG's e da sociedade civil organlzada em geral. No entanto, 

o que se ouve a esse respeito é um ensurdecedor silêncio. 

Basta dizer que se o projeto dei revisão for aprovado tal 
como remetido pelo Poder Executtvo, estarão engessados os 
orçamentos anuais de 1993, 1994 e 1995, tornando quase 
supérfluas quaisquer discussões f:uturas sobre eles, visto 
que 60 a 70% de suas estruturas eistarão "amarradas" ao PPA. 
Com isso, na prática, podemos nos despedir agora dessa 
discussão e retomá-la apenas em 1996. 

Isso, também, pode transformar a discussão da LDO 
ora em trâmite, numa inextrincáLvel confusão. A LDO deve 
ser compatível com o PPA, do quaLl temos um em vigor ( lei n 
8173 de 30/01/91) e uma revisão proposta. Como discutir a 
LDO sem um PPA definitivo em vigor? Nesse contexto, qual a 

efetividade e eficácia dessa discussão? Não nos esqueçamos 
que o PPA não tem prazo limite para discussão e 
aprovação,enquanto que a LDO deve ser aprovada antes do 
inicio do recesso de julho. E: hora da sociedade acordar 
para o espaço politico potencial de discussão e exercicio de 
cidadania que oferecem os instrumentos constitucionais de 
administração orçamentária. Começ,ar pelo projeto de revisão 
do PPA é não só possível, como é um imperativo. 

A sociedade concorda com as prioridades nele 
explicitadas? Com a pol1tica recessiva nele implicita com as 
diretrizes e objetivos nele expostos? Ccom as metas de 
longo prazo ali propostas? 

tarde. 
A hora de se pronunciar é agora.Depois talvez seja 

Com a palavra, os cidadãos! 

t O autor é contador, advogado e 

técnico e1 orçanentoa públicos. 

TR.UIITK.DOC/D:\TIXTO/TV/JJC 
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P�OGRruillt\ÇÂO GERM. DE ATIVIDAIDES-llllO INESC PARA 1988/1989/1990 

•A - Alcances e limites .

Antes de passar à explicitação da programação de ativida 

des do INESC é necessário f�zer algumas colocações queJ)ossam situar

o alc�nce e os limites-de um plano geral de trabalho da entidade.

1) O INESC atua tendo como objetivo participar, dentro de

sua especificidade, na resolução dos problemas de ordem estrutural 

da sociedade ·brasileira. Porém, sua atuação se dá nas va·r iáveis conjun 

turais que os diferentes problemas desta sociedade assumem. Portanto, 

um planejamento a médio prazo não pode deixar de levar em considera 

ção esse dado. Tem de ser, pois, um plano de trabalho suficientemen 

te preciso, para nortear as atividades do Instituto, levando-o ao 

cumprimento dos objetivos que justificam a sua existência como inst� 

tuição de apoio ao movimento popular. Porém, também o suficientemen 

Le amplo e flexivel para poder ser reformulado se mudanças de conju� 

tura mais profunda assim o exigirem. 

2) Para ser conseqüente, ao elaborar um novo plano de tra·

balho, o INESC analisou e concluiu pela necessidade de continuidade 

de sua existência institucional, com um papel específico à ·desempenhar: 

a serviço do movimento popular organizado. Considera-se que nos pr� 

ximos três anos, o INESC continuará tendo um papel muito importante 

a cumprir, pelos seguintes aspectos: 

a) É o único organismo de articulação politica geral exis
tente em Brasília, reconhecido como tal pelas entidades
civis com inserção no movimento popular mais importa�
tes e pelos parlamentares progressistas.

b) A sua localização em Brasília, e especialmente no Con

gresso Nacional, continuará suprindo as dificuldades en

centradas pelas entidades populares de uma presença

�brl�l�nte na Capital Federal para atuação junto ao Par

INESC lnstiMo de Estudos S6clo-Econõmlcos • CGC 00580159/0001-22 • ses, O. 8, BI. B, n9 50, 42 and., Salas 435/7/9/41 
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lamento, devido a extensão territorial do país, aos pr� 
blemas financeiros, à limitação de recursos humanos, 
prioritariamente empenhados nas suas atividades fins. 

c) É praticamente certa a realização de eleições municipais 
em 1988. Isto implicará numa maior atenção do movimento
popular ao processo eleitoral, deixando desguarnecido o
acompanhamento das atividades parlamentares,o que sig
nificará uma necessidade ainda maior de presença do
INESC no Congresso.

d) A próxima etapa de regulamentação dos direitos adquiri
dos, genericamente determinados pela nova Constituição�
tornará imprescindível a presença do INESC nas articula
ções em defesa dos interesses do movimento popular ni
elaboração das referidas leis, bem corno na ágil difusão
de informações políticas de interesse das entidades com
as quais trabalha.

3) A elaboração de um programa de ação implica, necessaria

mente, numa hierarquização das atividades a serem desenvolvidas, es 

tabelecendo aquelas de caráter prioritário e secundário. E as que 

não serão exercidas, mesmo diante de solicitações, em função da lirni 

tação necessária de recursos humanos e materiais do Instituto. As 

prioridades de trabalho do INESC, explicitadas posteriormente, foram 

definidas a partir de uma análise da realidade nacional, porém den 

tro de uma ótica específica da Instituição, na escolha dos problemas 

que considera principais para sua ação, tendo em vista sua experiê� 

eia histórica como entidade de apoio, a gravidade conjuntural das di 

ferentes questões e o tipo de en�idades que, pela sua própria voca 

ção e opção política, o INESC prioriza em suas relações institucio 

nais com a sociedade civil. Portanto, o planejamento de ação do INESC 

tem, necessariamente, de ser precedido por um conhecimento, pelo me 

110s a nível geral, dus linhas de ativiàades que seguirão as entida 

des que se situam nas areas de ação prioritárias do Instituto. 

4) Sendo o Congresso Nacional o local principal de ativid�

des do INESC é importante levar em conta o tipo de atividades que aí 

�� de Estudos Sócio-Econômicos • CGC 00580159/0001·22 - ses, a. 8, 81. B, n11 50, 49 and., Salas 435/7/9/41 
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dcvcr5o se desenrolar em 1988, 1989 e 1990.

a) Finalização dos trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte através da discussão e votação em Plenário do
Projeto de Constituição, sua reelaboração pela Comissão
de Sistematização e sua votação final, de novo em Plená
rio� Promulgação da nova Carta Constitucional. Esta se
dará, provavelmente em junho de 1988.

b) Funcionamento como Congresso Ordinário, em sistema bica
meral (Senado e Câmara) logo apó s  o término da Consti
tuinte até o final da legislatura, em 1990, com ativid�
des normais de Comissões Ordinárias, Comissões Especiais� 
Comissões de Inquérito, Sessões Plenárias, etc. A ativi
dade central deste período será a elaboração da legisl�
ção ordinária de adequação das leis já existentes à nova 
Constituição. Mas, seguramente, outras questões que fo
gem dessa atividade específica serão tratadas no Parla
�ento, refletindo as mudanças conjunturais da sociedade
a nível político-institucional, econômico e social.Esta
etapa complementar será muito importante no sentido de
defender as iniciativas e propostas populares tendo em
vista a tradição legislativa do pais, onde as leis men�
res geralmente não se coadunam com os conceitos mais
avançados da Lei Magna. E o nível atual de contradições
existentes na Constituinte sobre diversos assuntos, que
impedem uma solução majoritária ou consensual, levando
à decisão de deixar para a legislação ordinária que�
tBes fundamentais relativas a direitos coletivos, direi
tos individuais, questão agrária, questão indígena,meio
ambiente, direito dos trabalhadores, com maior possib�
lidade da direita · se. - aglutinar e estabelecer alian 
ças contra questões que possam possibilitar um avanço
nas conquistas populares a nível legal.O aguçamento dos
problemas a nível social, decorrente da crise econômica
e política, possivelmente levará a um aumento dos co�
flitos e da repressão ao movimento popular, com a cons�
qüente intervenção d� parlamentares das diversas tendên
cias políticas.

5) A sociedade brasileira vive um rrorrento muito difícil de sua histó 

1· i :'l. li� urna impossibi] j dade real de análises mais exatas sobre os rumos poli tico -

rnstitucionais do Brasil nos próxirros 12 ll'eses,comasdecorrentes diversidades no 

'-'-"lllcútb e na rrelodologii:1 para encaminhar a solução dos problemas econômicos e so 

,·1.,1� ora vividos pelo país.Isto leva a dificuldades i:ara as entidades populares de 

-
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,1L1111<;Z"io direta e de upoio cm lr<1ça:r planejamentos mais precisos, Pº! 

síveis em conjunturas caracterizad.as por uma maior estabilidade.Este 

é, porém, um fator complicador e não impeditivo à elaboração de um 

programa de atividades. Ele, contudo, realça a necessidade que as en 

tidades populares, e o INESC, no ca:so específico, estejam muito aten 

las às modificações conjunturais p.ara fazer os necessários reajustes 

neste programa. 

6) O INESC é uma entidade de apoio ao movimento popular,

tendo seu campo de atividades específico, de entidade intermediária 

cumprindo funções de um conduto entre a sociedade civil organizada e 

o Congresso Nacional. Portanto, seu planejamento leva isto rigidame�

t� cm conta, fugindo totalmente a .atividades que sejam próptias de 

natureza de entidades de base, de pesquisas acadêmicas, sindicais, etc. 

7) De um ponto de vista metodológico, a existência de um

plano de trabalho é fundamental pa:ra o INESC, para que possa proc� 

der a avaliações periódicas da pro9ramação prevista pelo Instituto , 

do ponto de vista de seu cumprimento ou não, grau de eficiência no 

seu desenvolvimento, dificuldades encontradas, utilização de recur 

sos materiais e humanos de forma adequada, etc. Nestas avaliações 

- pretende-se, cada vez mais, realizar consultas às entidades e a Pª.!:.

lamentares com quem o INESC trabalha, sobre a qualidade desse traba

lho, pedir-lhes sugestões, etc. O Instituto elabora, desde sua cria

ção, planos de trabalho anuais. No caso do programa que se desen

volvcrã a seguir, estã, pela primeira vez, fazendo um plano a mais

longo prazo, 3 anos, com todas as ressalvas sobre a flexibilidade P!

ra S\la readaptação à realidade, a medida em que essa vá se modif ican

ck.

'3- Obj.et.i..ve_gerà1 �a programação 

� ãj pf8ffi3ver � i:3êr sblicitação das entidades populares com 

�ê'
l/
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as gu,·i'is trab�J ha - a veiculação das posj çõcs destas entida 
des sobre as questões nacionais que são de seu interesse 
cspecÍfico,cm função do caráter de sua ação e de denúncias, 
com o objetivo de elevar o nível de consciência dos parla 
mentares democráticos e progressistas sobre estas questões� 
articulando-os para assumir atitudes concretas - a nível de 
elaboração e/ou votação de projetos de leis, de debates no 
Parlamento,de contato direto com as entidades solicitantes 
e/ou com os problemas levantados, de promoção de apuração 
de denúncias, de divulgação pela imprensa de suas posições, 
etc. - de defesa das reivindicações do movimento popular e 
de respeito à livre manifestação de seu pensamento, à luta 
por seus direitos, à íntegridade física e psicológica de 
seus membros. 

b) Dar retorno às entidades do que se passa no Congresso Nacional
que diga respeí to a seus interesses gerais e específicos, p�
ra que possam exercer legírna pressão sobre os parlamentares.

c) Produzir trabalhos par� parlamentares.

C - Atividades prioritárias 

a) Questão agrária: Reforma Agrária
Yiolência no campo 
Direito dos assalariados agrícolas 

b) Questão indígena

c) Direi tos humanos cole ti vos e individuais, em geral, no Brasil

d) Solidariedade internacional:

. Solidariedade latino-americana, principalmente em relação
à luta dos povos do Chile, Paraguai, El Sa�vador. E �contra a agre�
são norte-americana e dos "contra" a Nicaragua . 

. Solidariedade ao povo sul-africano na luta contra o sis 
tema do "apartheíd", contra a repressão e violações de 
diteitos humanos na África do Sul. 

-D - Atividades secund;rias

a) Minorias sociais (a questao da mulher, a questao do negro ,
a questão do menor).

b) Divida Externa

c) Meio-ambiente, principalmente a questão da preservação da
Amazônia e do uso de agrotóxicos na agricultura.

d) Paz mundial.
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E - Programação de atividades gerais que atingem todas as 
prioritárias 

areas 

E-1. Elaboração do "Informativo INESC", em geral de freqüên
eia semanal, durante todo o período de funcionamento da 
Assembléia Nacional Constituinte (ANC). 

Objetivo: Manter o movimento popular informado, através de 

suas entidades representativas, do que ocorre na Const,ituinte, visan 

do fornecer instrumentos para sua intervenção direta e indireta no 

procc �u �onstitucional. 

Entidades solicitantes e usuários: o "Informativo" é reme 

tic:o, v: 'elex ou correio,para as entidades consideradas "cabeça de 

rede" no ::;entido de serem elementos multiplicadores dos dados forneci 

-

dos,perfazendo um total de 294 entidades,cuja relação segue anexa. De� 

taca-se as principais, com as quais o INESC mantém um relacionamento 

especial:Conferência Nacional dos B ispos do Brasil (CNBB); Centro de 

Acompanhamento da Constituir,1te da Universidade de Brasília (CFAC-UnB) ; 

Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar (DIAP); Conselho In 

digenista Missionário (CIMI); Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); OE_ 

dem dos Advogados do Brasil (OAB) nacional e regionais de Brasília e 

São Paulo; Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Confederação N a  

cional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); Federações dos Tra 

balhadores na Agricultura; Movimento Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos (MNDDH), direção nacional e direções regionais;Serviço de I� 

formação Nacional do MNDDH (SIN); Centro da Constituinte da Fundação 

Pró-Memória; FASE; IBASE; Plenário Nacional Pró-Participação Popular na 

Constituinte, direção nacional e todos comitês regionais, estaduais e locais; Ce� 

tral única dos Trabalhadores (CUT); Confederação Geral dos Trabalhado 

re s ( CGT) ; Movi.rrento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MNTRST); CEDI ; 

AGEN;União da§ Naç5es Indígenas (UNI);Centro de Assessoramento ã Po 

puJ i1Ç0cs Ind,ígêftas Bt asiieiras ( CAPIB); Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

nac ion,11 e regisfià.1.s; Comissão Pastoral Operária ( CPO); Secretaria 

/ da C.:-imp.,nlia �acional pela Reforma Agrária;CESE ; CERIS; Comissão de Just_! 
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Çu e Paz, nacional, de São Paulo, Brasília, Recife; Igreja Evangélica de Conf is 

são Luterana no Brasil (IE CLEB). 

E-2. Elaboração de publicação que contenha o perfil de cada parla

mentar, com base em sua atuação no processo de elaboração da nova Cons 

ti tuição. O mesmo. será a conclusão global da série de perfís que o INESC 

elaborou sobre os membros das Subcomissões Temáticas, Comissõ·es Temá 

ticas e Comissão de Sistematizqção da Assembléia Nacional Constitui� 

te e de uma pesquisa ,com uma amostragem de 170 parlamentares, real� 

.,,, zada em 1987 pelo INESC, IBASE, UnB �;obre as posições dos parlamentares 

e em relação a diversos temas de inteiresse do movimento popular. 

Objetivos: 

a) Possibilitar ao movimento popular, através das entidades,

um conhecimento real dos parlamentêires,não em função do seu discurso, mas da 

prática corrpleta desenvolvida na ANC contra ou a favor dos interesses populares. 

b) Ppssibilitar aos parlamentares progressistas, com os 

quais o INESC trabalha, urna visão 9lobal do posicionamento dos demais 

membros do Congresso Nacional. 

Usuários: entidades as quais o INESC remete informações s� 

bre o andamento da Constituinte (as mesmas citadas no item III.E.l)e 

-_. parlamentares progressistas da listagem especial do INESC (anexa). 

E-3. Acompanhamento das votações realizadas em Plenário até o fi

nal da Constituinte. Informação semanal às entidades interes 

sadas nos resultados deste trabalho. 

Objetivo: Produção de informações sobre os votos dos parl! 

m�·11l .:i1 cs na Constituinte , contra ou a favor das propostas populares, 

para gue possam ser divulgados amplamente à população. 

Entidades solicitantes: Plenário Pró-Participação Popular 

na Constituinte e Secretaria do Meio-Ambiente de São Paulo. 

��/ 
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E-4. Remessa do resultado da pesquisa realizada com 170 parlamen
tares sobre temas diversos de interesse popular feita pelo 
INESC, !BASE, UnB. 

Objetivo: Maior conhecimento por parte do movimento 

lar sobre o Congresso Nacional. 

pop�

Usuários: Entidades listadas no item III-E-1,parlamentares 

progressistas da relação do INESC, veículos diversos da imprensa no 

país. 

E-5. Elaboração, a partir do término da Constituinte, do "Informa
tivo INESC", com circulação mensal ou em caráter extraordiná 
rio, quando se fizer necessário. 

Objetivo: Manter as entidades informadas do que ocorre no 

Parlamento em geral e, especificamente, no processo de aàequação da 

Legislação Ordinária à nova Constituição, para que possam atuar no 

momento necessário junto ao Congresso Nacional. 

Entidades solicitantes e usuários: As mesmas referidas no 

ponto III-E-1 , com exceção daquelas entidades e movimentos consti 

tuidos especialmente para acompanhamento da Constituinte e que deve 

9 rão deixar de existir. Prevê-se, no entanto, que a tendência normal 

dos mesmos é transformar-se em entidades e movimentos de acompanh� 

mento da formulação da Legislação Ordinária. Neste caso, acredita-se 

que, com a prática de trabalho conjunto com o INESC durante a Consti 

tt1intc, solicitarão os serviços da entidade na nova etapa de atua 

ç5o junto ao Parlamento. 

1-:-G. /\comp,1nlrnmcnLo das votações cm Comissões 1'écnicas e no Plená 

ri 0 a0 assuntos de interesse do movimento popular, tanto no que diz 

t1.'�pciLo à elaboração da Legislação Ordinária como de outros Proje 

t('� (lc Lei cm tram:i tação no Congresso Nacional, naqueles assuntos que 

\ ? '-
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constam da relação de temas prioritários e secundários de atividades 

do INESC ou em alguma questão em gue haja solicitação especial de al 

gurna entidade com a qual o INESC trabalha. 

Objetivo: Informar ãs entidades populares dos votos dados 

pelos parlamentares, contra ou a favor dos seus interesses, 

aumentar o conhecimento concreto 91ue a população tem de seus 

sentantes. 

Usuários: Entidades com as quais o INESC trabalha 

para 

repr� 

defini 

das de acordo com sua ligação com o assunto cuja votação estiver sen 

do acompanhada no Congresso. 

E-7. Continuar participando do Plenário Nacior al de Entidades Sin

dicais, Democráticas e Populares, organismo que congrega as princi 

pais entidadas sindicais e populares do pais. O INESC cumpre neste 

Plenário funções específicas relativas a ação no Parlamento. 

Objetivo: Lutar para garantir, de maneira unificada e arti 

culada, na Constituição e na Legislação Ordinária, os direitos pri� 

cipais da população. 

Principais entidades componentes e usuários: CUT, CONTAG , 

CGT, FENARJ, Coordenação Nacional de Associações de Moradores (CONAM), 

Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) .  

E-8. Produção de serviços a parlamentares, compreendidos dentro 

da lisLagem de parlamentares progressistas, já referida, por sua so 

licitação,de trabalhos sobre temas diversos, elaborados por consulto 

res do INESC, especialmente acionados para tal objetivo (ver relação 

ünexa de consultores). 

Tipds de trabalho que podem ser produzidos: 

• �tônlihciatténtos de pequeno expediente (discursos de 3 a 4 laudas);
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. pronunciarrentcsde grande expediente (discursos de 10 a 20 laudas); 

. emendas constitu cionais; 

projetos de lei; 

pareceres técnicos e/ou políticos para lideranças parti 
dárias, comissões técnicas, parlamentares com cargos le 
gislativos; 

relatórios ou informes de conclusão de trabalhos de êo 
missões especiais; 

" releases" para informação à imprensa, jornais tablói 
des ou boletins informativos das posições e da atuação 
parlamentar. 

Objetivo: Elevar a qualidade da ação dos parlamentares pr� 

gressistas. 

Usuários: Parlamentares clientes do INESC. 

E-9. Rerressas mensal de um dossiê para a listagem de parlamentares

e consu ltores do INESC, sobre temas de interesse nacional,geralmente 

relativos as �reas de atividade do Instituto. 

Objetivo: Aumentar o nível de informação e consciência dos 

parlamentares e consultores do INESC sobre os assuntos com os q u ais 

trabalha o Instituto. 

Beneficiários: Consultores do INESC e parlamentares. 

F -Programação por areas especificas de atividades prioritárias 

F-1. Questão agrária

a) Consideraçêes gerais que nortearão as atividades - As anã

liscs dus entidades empenhadas na luta pela reforma agrária, pela d� 

fcsa dos interesses dos assalariados agrícolas e contra a violência 

11u c.i111pu, purlc de alguns suposlos básicos que nortearão suas atividades: 

. Não há interesse por parte das classes dominantes de p� 

�t 
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trocinar a realização de nenhuma Reforma Agrária mais 
efetiva. Como decorrência, a luta dos camponeses pela Re 
forma Agrária tenderá a aumentar nos próximos anos, va 
riando os métodos e formas empregados, de acordo com a 
conjuntura e correlação de forças . 

. A luta pela melhoria da legislação existente sobre a ques 
tão agrária, principalmente no tocante a imissão imedia 
ta de posse da terra, continuará. 

A tendência é que frustrados pela não realização da Re 
forma Agrária pelo Governo, pelo não avanço da elabora 
ção legislativa a respeito e acossados pela miséria, p� 
la seca, pela falta de trabalho, os camponeses sem terra 
e os pequenos proprietários passem a intensificar as 
ações visando ocupar terras que lhes propiciem um instru 
mente de trabalho para sua sobrevivência . 

• A decorrência da observação anterior é que os conflitos
de luta pela terra aumentarão incrivelmente, crescendo a
ação da direita, organizada principalmente na União Dem�
crática Ruralista {UDR), contra os camponeses, líderes
sindicais, advogados, religiosos .

. A não resolução do problema de posse da terra levará ao 
aumento do número de "bóias-frias" e de sua luta para t� 
rem acesso aos direitos elementares dos assalariados agri 
colas. 

Continuará a luta dos assalariados agrícolas por melho 
res condições de trabalho e, especialmente, por melhores 
salários, com o incremento desenfreado da inflação.A te� 
dência é que se intensifiquem as greves tanto no momento 
dos reajustes salariais corno em períodos intermediários. 

b) Objetivo específico: Contribuir, dentro de seu campo de

ação: a) com a luta pela mudança da legislação brasileira com rela 

ç5o à �eforma agrária, e em questões de interesse do assalariado agri 

cola; b) na defesa dos direitos dos camponeses a posse da terra e

no apoio ao exercício de seu direito legítimo na ocupação de terras; 

e) para o fim da violência cometida no campo contra camponeses e aqu�

les que os apoiam 1 1nV@stigações dos crimes cometidos e punição dos

culpados; 

ções.

d) defesa dos assalariados agrícolas em suas reivindica
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c) Atividades:

1. Continuar membro, corno entidade de apoio, da Carnp�

nha Nacional pela Reforma Agrária (CNRA), participando de suas reu 

niões, onde se debate a linha de a.ção da Campanha,se elabora seu pr� 

grama de atividades, cronogramas, etc., de acordo com as necessida 

des das entidades gue as compõem e das mudanças conjunturais que 

orientam modificações no planejamento das atividades dos setores so 

ciais que elas representam. 

2. Acompanhar, sistematicamente, todo o trabalho da As

sembléia Nacional Constituinte sobre a questão agrária, em reuniões, 

discussões e votações sobre este terna. 

3. Manter as entidades ligadas a esta área e a Secreta

ria da CNRA informadas de tudo que! se passa a este respeito na Assem 

bléia Nacional Constituinte. 

4. Encaminhar ao Congresso Nacional as proposições das

entidades do setor sobre a Legislação Ordinãtia. 

5. Fazer uma listagem dos parlamentares que se interes

sam de maneira especial pela questão agrária, dos membros das Comis 

sões de Reforma Agrária e da Agricultura, visando um trabalho 

intensivo de assessoramento aos meismos sobre esta questão. 

mais 

6. Articulação política dos parlamentares para sua PªE.

tirip�çâo ativa em debates e votações no Congresso Nacional de po� 

tos relativos à questão agrária. 

7. Elaboração de pronunciamentos para parlamentares so

hrc qut'stÕC's rc]at:ivfls à prob]C'rnática agrária, para serem feitos em 

horários de "Pequeno Expediente", "Grande Expediente", 

tos de liderança, 

Pronunciamen 

8. ÊfiGaffiiflhàmehtô ao Congresso das questões de interes

se õos assalariados agrícolas. 
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9. Articulação de parlamentares para apoio aos assala

riados agrícolas durante greves, etc. 

10. Acompanhamento das visitas realizadas por grupos de

parlamentares a areas de conflitos de terra, como assessores. Parti 

cipação na preparação dos parlamentares para essas viagens, distri 

buindo documentação específica sobre as áreas que irão visitar e dos 

conflitos aí existentes. 

11. Elaboração de dossiês sobre a problemática agrária

� para serem remetidos aos parlamentares interessados no assunto,visan 

do instrumentalizar sua ação a respeito no Congresso, objetivando au 

mentar sua eficácia. 

12. Articular reuniões,no Congresso ou fora dele,de parl�

mentares interessados na questão agrária, com participação de esp� 

cialistas no �ema e representantes das entidades do setor,visando o� 

ter seu apoio para as propostas definidas pelas entidades que traba 

lhum na questão agrária. 

13. Encaminhamento ao Congresso das denúncias formuladas

pela CNRA ou pelas entidades do setor, isoladamente, sobre atos de 

violência cometidos contra os camponeses, assalariados agrícolas, di 

rigentes sindicais, advogados,religiosos, etc .. 

14. Manter as entidades e a Secretaria da CNRA informadas

sobre a apresentação de projetos de lei, debates ocorridos nas Comis 

sões de Agricultura, na Comissão de Reforma Agrária da Câmara e do 

Senado, nos Plenários das duas Casas de questões de seu interesse,de 

cisões tomadas, etc. 

15. Marcar audiências com parlamentares, líderes partid�

ri0s e autoridades legislativas para as entidades do setor, mediante 

su.:i solicitação. Acompanhamento das entidades nas referidas audiências. 

i2. • 
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16. Organizar entrevistas coletivas à imprensa e partic�

pação em programas de televisão para as entidades, quando de sua pr� 

sença em Brasília. 

17. Participação na preparação de reuniões, seminários ,

congressos e outros eventos realizados pelas entidades que trabalham 

na questão agrária, cumprindo funções específicas ligadas a sua pr� 

paração no Parlamento, encaminhamento de suas conclusões ao Congresso,etc. 

18. Manter as entidades do setor e a secretaria da CNRA

informadas sobre tudo o que ocorre no Congresso Nacional no tocante 

a elaboração da Legislação Ordinária sobre a questão agrária. 

19. Promoção de proj�ção de filmes, vídeos, lançamento 

de livros no Congresso Nacional que auxiliem na elevação do nível de 

consciência sobre a questão agrária. 

20. Participação, como entidade de apoio, na divulgação

do filme "Terra para Rose" para parlamentares, entidades da CNRA,

CNBB, visando obter seu apoio para solicitação de financiamento para 

sua ampliação para 35 mm. e seu lançamento nacional, corno instrumen 

to de conscientização, principalmente da população urbana, sobre a lu 

ta dos "Sem Terra" e para socialização entre as entidades que traba 

lham no setor agrário e para os camponeses da experiência dos "Sem 

Terra" da Fazenda Anoni. 

21. Reedição, por solicitação das entidades, da cartilha

"Reforma Agrária Por Que?". Distribuição da cartilha, de acordo com 

os pedidos já feitos, registrados no INESC. 

d) Entidades e usuários solicitantes: Campanha Nacional p�

1� Reforma Agrária, CONTAG, FETAG's, CPT nacional e CPT's regionais, 

Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, CUT, 

de Informações Nacionais do MNDDH (SIN), AJUP, ABRA . 

. , 

_,,,.-
'--

Serviço 

�
--
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F - 2. - Questão Indígena 

a) Considerações gerais que nortearão as atividades - Prevê

se que nos próximos anos, a problemática indígena estará marcada por 

algumas necessidades fundamentais: 

. Elaboração de Legislação Específica que avance na defesa 
legal dos interesses das populações indígenas . 

• Demarcação das terras indígenas .

. Luta contra os atos do Poder Executivo que visem prejud!
car as populações indígenas em seus interesses e facili 
tar a continuidade do genocídio contra as mesmas,inclusi 
ve aqueles praticados em nome da "defesa do território 
nacional" . 

. Defesa dos interesses das populações indígenas em rela 
ção ao interesse das empresas madeireiras,mineradoras e 
garimpeiros em suas terras e eventuais invasões das mes 
mas . 

. Defesa das populações indígenas nos conflitos de 
com grileiros e camponeses . 

terra 

. Defesa da sobrevivência das populações indígenas através 
de uma política de preservação de sua cultura, de sua 
saúde 

. Defesa das populações indígenas contra atos de violência 
física praticados contra seus membros, como espancarrentos, 
prisões, assassinatos. 

b) Objetivos específicos: participação, dentro de seu cam

po de atividade, na luta contra o genocídio exercido com relação as 

llOpulaçõcs indígenas e pelo respeito a seus legítimos direitos como 

minorias. 

c) Atividadéts:

l; êohtinuàr membro, até o final da Assembléia Nacional

Consliluinte1 dô Cohselho N�cional Povos Indígenas na Constituinte -

CNPIC, participando de suas reuniões e realizando as atividades na 

Constituinte por ele definidas. 

r _ 
__,,t.-
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2. Presença pcrmuncnte na Assembléia Nacional Consti 

tuinte, participando do encaminhamento e da discussão de emendas ela 

boradas pelas entidades, articulação de parlamentares para apresent! 

las, articulação de sua votação em Plenário. 

3. Manutenção das entidades informadas sobre o que ocor

re na Assembléia Nacional Constituinte, através de relatórios, dos 

siês, telefonemas, comunicações por telex, etc., com o objetivo de 

instrumentalizar sua participação na etapa final das atividades da 

Constituinte. 

4. Encaminhamento ao Congresso Nacional das propostas

das entidades do setor para elab9ração da Legislação Oràinária. 

5. Acompanhamento permanente das atividades do Congre�

so no tocante à elaboração da Legislação Ordinária, realizando dis 

cussões sobre as propostas das entidades da área, fazendo articula 

ções políticas de parlamentares para as votações. Informação às enti 

dades para sua intervenção ro momento oportuno. 

6. Manutenção das entidades informadas sobre as que� 

tões de seu interesse que ocorram no Congresso Nacional, quando de 

seu funcionamento ordinário, em Plenário e na Comissão do 1ndio. 

7. Encaminhamento ao Congresso da denúncia de atos con

tra as populaçres indígenas e entidades de apoio, visando mobilizar 

os parlamentares para intervir junto ao Poder Executivo para a solu 

çâo do problema ou na exigência do estabelecimento de investigações 

sobre determinadas ocorrências. 

8. Elaboração de uma listagem dos parlamentares mais in

tc1css�dos em trabalhar pela causa indígena, dos membros da Comis 

sâo ão !ndio e da Frente Parlamentar do 1ndio, visando dar-lhes um 

u }.;scssor amento especial que torne sua atividade mais eficiente e eficaz.

�e�

0�\ 
INESC lnstiMo de Estudos Sóclo-Econõmlcos • CGC 00580159/0001·22 - ses, O. 8, BI. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41

SupercenlerVenãncio 2000-TELEX: 614837 IESE • BR-CEP 70.333-Brasma • DF-Tel.: 226·8093



.17 • 

9. Mobilização de parlamentares para conhecimento "in 

loco" de conflitos nas áreas indígenas. Acompanhamento dos mesmos a 

estas viagens, como assesores. Preparação das viagens, assessorando

os com a elaboração de dossiês e discussões sobre a área gue irão vi 

sitar e os conflitos existentes. 

10. Elaboração de pronunciamentos e articulação de parl!

mentares para realizá-los sobre aspectos diversos de interesse dos 

povos indígenas e das entidades. 

11. Participação em reuniões das entidades do setor para

se definir estratégias e táticas de ação de acordo com o momento p� 

lítico, cumprindo as tarefas aí 0efinidas no tocante à ação no Con 

gresso Nacional. 

12. Divulgar materiais sobre a questão indígena para os

parlamentares que se encontram desinformados a respeito, visando am 

pliar a área de apoio à questão indígena no Congresso. 

13. Realização de reuniões de emergência com parlament!

res, para agilização de encaminhamentos relativos à questão indígena, 

especialmente no caso de conflitos. 

14. Agendamento de reuniões das entidades com parlament!

res e representantes do Poder Executivo Federal. Acompanhamento das 

cntidndes nessas reuniões. 

15. Articulação dos meios de comunicação nacionais e in

tern<1cionais em Brasília para a divulgação de eventos, inf ormações, 

denúncias divulgadas pelas entidades, relativos às populações indígenas. 

16. Assessoramento às entidades na elaboração de dossiês

s0br0 a questão indígena, quando solicitado. 

17. Colaboração com as entidades remetendo documentos P!

r;1 ,,1 qui vo gue tratem da preservação da história das populações indi_ 

c:i...:-n,,� e que só são encontrados em Brasília (fotografias, imagens, textos, etc.). 
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18. Manter a vigilância permanente dos atos do Poder Exe

cutivo que digam respeito às populações indígenas, visando informar 

as entidades e os parlamentares a respeito e a mobilização destes Gl 

timos na defesa dos interesses dos índios. 

19. Promoção em Brasília do lançamento

que digam respeito à questão indígena. 

de publicações 

20. Participação, como entidade de apoio ao CIMI, na rea

lização anual da "Semana do índio", que normalmente ocorre em abril 

de cada ano. Esse apoio se dará, mais especificamente, na preparação 

de pronunciamentos sobre a problemática indígena e articulação de 

parlamentares para realizá-los, .distribuição do documentos base do 

CIMI para a "Semana do índio" e dos cartazes da mesma no Congresso 

Nacional, promoção de atos conjuntos em Brasília sobre a questão in 

dígena, com a presença de parlamentares. 

21. Organização em Brasília do Seminário "Direitos Huma

nos Indígenas no Brasil", previsto para ser realizado no começo do 

2Q semestre de 1988, em conjunto com as entidades do setor. A reali 

zação desse evento em Brasília foi decidida visando produzir impacto 

sobre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. 

22. Remessa para a rede de entidades internacionais que

trabalham pela defesa do índio brasileiro de informações, dossiês,de 

núnc ias, etc. , sobre a gues::ão indígena. 

d) Entidades solicitantes: União das Nações Indígenas (UNI),

Centro de Documentação e Informação (CEDI), Associação Brasileira de 

�ntropologia (ABA), Conselho Indigenista Missionário (CIMI),Comissão 

rr6-lndio de São Paulo e do Acre, Anaí de São Paulo, Bahia e Rio 

G1·�nde do Sul, Centro de Assessoramento às Populações Ind�genas Bra 

sileiras (CAPIB), Comissão pela Criação do Parque Yanomamy(CCPY),In� 

tituto Brasil Central (IBRACE), Operação Anchieta (OPAN). 

L 

'0..r JIN � -A
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F -3. Direi tos Humanos 

a) Considerações gerais que nortearão as atividades - o Bra

sil é um país onde os direitos humanos tanto coletivos como 

duais estão muito longe de serem re speitados a dois níveis: 

indivi 

. ao nível de uma legislação constitucional e ordinária 
que não s6 os assuma como direitos do ser human�mas que 
também estabeleça sançi5es que punam as pessoas e as org� 
nizações que os desrespeitam; 

. a nível da prática concreta, onde mesmo quando algum di 
reito é reconhecido le9almente, com freqüência é violado 
pelas autoridades executivas, judiciárias, de segurança 
e policiais. 

Com a exarcebação da crise política, econômica e social que 

vive o Pais, a perspectiva e que a violação dos direitos humanos, ao 

invés de diminuir, como se esperava com o fim da ditadura militar, 

tenderá a aumentar no exercício cada vez mais quotidiano de violên 

eia dos poderes constituídos contr,� o povo, na luta pela obtenção de 

seus legítimos direitos. Existe mesmo a possibilidade de que determ� 

nadas violações voltem a acontecer, como prisões de caráter político, 

prática de violência contra prisioneiros políticos, intervenção em 

entidades populares, etc. 

b)  Objetivos específicos: Participar, dentro de sua espec� 

ficidade, na luta pelo avanço da legislação brasileira no tocante 

aos direitos humanos coletivos e i:ndividuais e na criação de mecanis 

mos que garantam a aplicação dessa legislação; na den6ncia, no Con 

grcsso,de violações dos direitos humanos da população;nas exigências 

feitas pelas eRtidãdê§ dê puni9;0 aos responsáveis pelas 

dos direitos hUfüãfi6§. 

violações 

e) At�vidat'les:

1. Até o término da ANC, continuar mantendo contato

to�os os parlamentares mais interessados na questão dos direitos 

com 
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manos, a fim de poder acioná-los rapidamente quando da discussão,apr� 

sentação de propostas e votações importantes referentes aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

2. Continuar assessorando e acompanhando os parlament� 

res com a produção de projetos de :Lei, textos, pronunciamentos e re 

passe de materiais, ao longo do peiríodo previsto pelo presente proj� 

to (1988/1990), com o objetivo de lfazer frente a qualquer investida 

que atente contra os direitos humanos e de àpr.imorar a garantia des 

ses ao nível legislativo. 

3. Continuar encaminhando aos parlamentares e ãs Cernis 

sões Permanentes do Congresso propostas das entidades do setor, com 

o objetivo de aprimorar na legisla�;ão complementar e ordinária a de

fesa e garantia prática dos direitos humanos no Brasil.

4. Continuar acompanhando as atividades desenvolvidas no
' 

âmbito do Congresso Nacional, durante a elaboração da Legislação Or 

dinária e dos trabalhos normais do Parlamento, principalmente nas 

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e Legislação Social, 

com o objetivo de subsidiar os parlamentares para defesa das propo� 

tas populares e manter as entidades ligadas aos direitos humanos in 

formadas do andamento dos trabalhos no Legislativo e de decisões aí 

tomadas. 

5. Fazer urna listagem êlos parlamentares interessados na

questão dos direitos humanos, a fim de aprofundar o assessorarrento aos 

mesmos e de ampliar o seu poder de ação no âmbito do Legislativo e 

frente aos possíveis atos arbitrários do Poder Executivo. 

6. Continuar encaminhando as denúncias de violação dos 

direitos da pessoa humana ao Congresso Nacional, de modo que este se 

inteire das contradições e conflitos da sociedade de forma mais in 

tensa e participe de urna perspectiva de solução na garantia dos direi 

...t-1 tos fundàrnêhtaís à vida. 
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7. Continuar aprofundando a articulação entre as entida

des de direitos humanos e o Congresso Nacional mediante a troca 

permanente de informações sobre Projetos de Lei, votações, depoime� 

tos em Comissões Permanentes e em Comiss�es Parlamentares de Inqu½ 

rito. Agendamento de visitas de representantes dessas entidades aos 

parlamentares. 

8. Continuar colaborando com as entidades afins, divulga�

do no Congresso todo material de interesse na área de direitos huma 

nos, produzido por entidades, grupos e movimentos que lidam com a 

questao. 

9. Assessorar as entidades na realização de estudos, dos
. -

sics e pesquisas de temas relativos aos direitos humanos quando so 

licitado; repasses de materiais; participação em encontros e reu 

niÕes; na produção de subsídios que! aprofundem a discussão dos temas 

àl?sta area. 

10. Continuar participando e apoiando, junto com as entida

des voltadas para a questão dos direitos humanos, campanhas, atos 

públicos, debates e seminários, visando informar a opinião pública 

sobre a problemática dos direitos humanos. Cumprir tarefas de orga 

nização a serem realizadas no Congresso Nacional. Divulgar 

resultados. 

ai os 

11. Procurar aprofundar o contato com veiculas da imprensa

nacional e internacional repassando informações, denúncias e posl 

1..· 1 ni1,11nrn Los de grupos, cm pr i mci ra mão, de violações de direi tos hu 

manos. 

12. Realizar um seminario em Bras.ilia,com o objetivo de

i111dlisar o tratamento da questão dos direitos humanos na nova cons 

tituiçilo e discutir as proposições que garantam os direitos consti 

tucionais na legislação complementar e ordinária. Neste evento, o 

l�ESC participar� da pfõmd�ão e organização juntamente com outras
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cntjd�dcs, ocupando-se, especificamente, das qucstocs organizativas 

e de divulgação dos resultados junto ao Congresso Nacional. 

13. Elaboração e publicação de uma cartilha, traduzindo em

linguagem popular, as principais conquistas e retrocessos obtidos 

na nova Constituição referente aos direitos humanos, a ser distri 

buÍda amplamente às entidades, visando aprofundar a consciência da 

população no que diz respeito aos seus direitos inalienáveis como 

cidadãos. Para tal se buscará financiamentos específicos. 

14. Realização de visitas periódicas às entidades solici

tantes da área para discussão de políticas especificas, 

e avaliação do trabalho do INESC, etc .. 

atividades 

d) Entidades solicitantes: Movimento Nacional dos Direi

tos Humanos(MNDH); Comissão de Justiça e Paz Nacional, de são Paulo, 

de Recife, de Brasília; Anistia Internacional, seção do Brasil7 NÚ 

cleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da UnB, Comissão Teo 

tônio Vilela. 

F - 5. Solidariedade, Internacional 

a) Considerações gerais que nortearao as atividades O 

INESC considera o exercicio da solidariedade internacional urna ati 

vidadc da maior importância na defesa dos direitos humanos a nivel 

mundial. Ao selecionar as suas prioridades considerou: 

. Como entidade brasileira, seu compromisso mais proximo 

� com os povos do continente latino-americano, com quem o povo bra 

si],,iro tem vínculos históricos e culturais significativos e com 

O$ �uais partilha as conseqüências de formar uma das áreas do chama 

111) 'l\'1-c-ciro Mundo.

No continente latino-americano existem atualmente dois 

1 >-1 I �os onde o povo continua cpdmido por ditaduras das mais sanguin�

1 i�� e violentas, gue são o Chile e o Paraguai, podendo a solidarie
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dade internacional ajudar a minorar um pouco as agressoes permane� 

tes aos direitos humanos que ai ocorrem e contribuir para o isola

mento internacional destes �overnos . 

. Também na América Central desenrola-se uma guerra de l! 

bertação em El Salvador, onde o sis;tema dominante comete atrocida 

des contra o povo em luta e seus dirigentes. O INESC acha que nes 

ses momentos decisivos da história de um povo, como ocorre hoje em 

El Salvador, todas as pessoas e or9anizações do mundo que possuem 

uma consciência solidária devem unir seus esforços no sentido de 

8 il p1dar a esse povo em sua luta pelat construção de um sistema polit! 

�<•, ccon�mico e social mais justo. Cada um fazendo aquilo que lhe 

& posslvel, dentro de suas limitaç�es e em seu campo especifico de 

açao. 

. Na America Central a Nicarágua constroi uma sociedade 

nova, agredida pelo governo norte-americano e pelos "contra". A so 

brevivência da Nicarágua livre é fundamental. Uma derrota da jovem 

democracia na Nicarágua não é somente do povo nicaragüense, mas de 

todos aqueles que lutam no mundo pelo ideal da liberdade e da igua! 

dade; e, especialmente, uma derrota latino-americana . 

. Na África do Sul ocorre a maior violência em termos de 

discriminação racial existente no mundo atual e uma bárbara 

ção dos direitos humanos gerada por tal motivo. A igualdade 

viola 

entre 

os seres humanos, seja qual for sua raça ou cor, � uma das questões 

mais básicas a ser respeitada historicamente e contemporâneamente . 

Por isto, dentre tanlos outros problemas de violação de direitos hu 

manos csistentes a nlvel mundial, o INESC escolheu a luta contra o 

"apartheid" como uma de suas prioridades. 

Infelizmente, os problemas acima assinalados terao, ao 

��
/ guc t

�
do indic

�
, longa duração. Por isto, no seu planejamento para 

� 1 os pr0:-:imos tres anos o INESC os contempla. 
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b) Objetivos especificos: 1) elevar o nível de conscienti

zação e de ação politica dos parlamentares em relação às violações 

de direitos humanos que ocorrem no Chile, Paraguai, El Salvador. 2) 

aumentar seu apoio ao povo e ao Governo da Nicarágua em sua luta 

contra a intervenção estrangeira e a ação dos ''contra". 3) Incremen 

tar sua participação na luta contra o "apartheid". 

c) Atividades:

c.l - Chile, Paraguai, El Salvador

1. Organização de dossiês sobre a situação econô

mica, social e politica do Chile, Paraguai e El Salvador; as propo� 

tas políticas elaboradas pelas diversas organizações para o desen 

volvimento da luta popular nesses paises; as ações coletivas e indi 

viduais de luta popular ai desenvolvida; as violências e arbitrarie 

dades cometidas contra o povo, suas entidades, seus dirigentes polÍ 

ticos e sindicais e aqueles que apoiam sua luta. Divulgação desses 

dossiês a parlamentares com os quais o INESC trabalha e a entidades 

que atuam nesta area no Brasil. 

2. Encam'inhar ao Congresso os materiais produzl

dos ou repassados pelas entidades de solidariedade. 

3. Mobilizar os parlamentares para denunciarem
, , 

o que ocorre nesses países atraves de pronunciamentos, declarações

aos veículos de informação.

4. Preparar subsídios para os parlamentares que

periodicamente realizam visitas a esse países, a convite de entida 

des democráticas. 

5. Mobiliar os parlamentares para que assumam p�

siçôcs centra os governos desse países, exigindo atitudes concretas 

/\.- do Governo Brasileiro com relação à violação dos direitos humanos 

QÍ existente, especialmente atraves de sua ação nas Comissões de Re 

l�ç��s gxteriores da cimara e do Senado.
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6. Articular contatos entre os parlamentares e

organizações dirigentes e personalidades democráticas desses países, 

gunndo de sua visita ao Brasil. 

7. Informar as entidades do setor sobre o que

se passa no Congresso em relação a essas questões. 

8. Participar na divulgação aos veículos de corou

nicação de matérias sobre o Chile, Paraguai e El Salvador, no toca� 

te ao esclarecimento da situação do gue ocorre nesses países e das 

violações de direitos humanos aí existentes. 

9. Participar de reuniões, congressos, atos pr�

movidos pelas entidades de solidariedade à América Latina no Brasil, 

ajudando em sua organização, no tocante a tarefas a serem executa 

das no Çongresso Nacional. Encaminhar os informes, decisões e propo 

sições ao Parlamento. 

Entidades e usuários solicitantes - Comitê de 

Solidariedade aos Povos da América Latina de Brasília e São Paulo; 

Centro de Solidariedade D.Oscar Romero de Nova Iguaçú, Rio de Jane� 

ro; Serviço Informativo sobre a América Central(SISAC); Centro de 

- ln formr1çõcs sobre El Salvador de São Paulo.

c.2 - Nicarágué\

1. Organização sistemática de dossiês sobre a

sit11nç5o social, econômica e política da Nicarágua, dcs avanços ob 

tjê.os na construção da nova sociedade, das dificuldades existentes 

de notícias sobre a guerra. Divulgação desses dossiês a parlament� 

rcs com quem o INESC trabalha e entidades que atuam neste campo. 

2. Articulação de parlamentares para se manifes

7 tarem publicamente em solidariedade à Nicarágua, através de pronu� 

��� 
c1a�entos, declarações a veículos de comunicação, apoio à Embaixada 

-� da �icar�gua no Brasil, ações nas Comissões de Relações Exteriores

na Cfimara e hD Senado. 
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3. Ajudar a Embaixada da Nicarágua a organizar

contatos para discussão da situação em seu país, a nível do Legisl� 

tivo, e a nível do Executivo,para discussão de questões relativas 

principalmente a cooperação econômica. 

4. Ajudar na organização de congressos, reuniões

e atos de solidariedade à Nicarágua, assumindo a parte dos traba 

lhos referentes ao Congresso Nacional. Divulgação dos resultados p� 

ra os parlamentares. 

5. Mobiliza- os parlamentares para que visitem a

Nicarágua. Organização de subsídios para os mesmos, quando da reali 

zação dessas viagens. 

6. Apoiar a Embaixada da Nicarágua em Brasília

na organização de contatos com os parlamentares para membros do Go 

verno ou de entidades nicaragüenses que visitam o Brasil. 

7. Informar as entidades de solidariedade e a 

Embaixada da Nicarágua sobre ações dos parlamentares em defesa da 

Nicarágua. 

Entidades e usuários solicitantes - Embaixada da 

e Nicarágua; Casa da Amizade Brasil-Nicarágua; Comitê de Solidarieda 

de aos Povos da América Central de São Paulo. 

c.3 - Apartheid 

1. Organizar dossiês para serem encaminhados aos

pc1rlamentares e entidades que atuam no campo da solidariedade inter 

nacional, ao moviffi�fit@ hegtb õrganizado e aos veículos de comunica 

ç�o sobre: silUà�ão política, econômica e social da Africa do Sul ; 

() que é d 11 ar3àfth�id" e suas conseqüências na vida quotidiana dos 

negros sul ··africanos; denúncias de prisões, julgamentos, condenaçé3es 

./ à morte, torturas e repressão em geral contra os sul-africanos, suas 

,__«:.,-� organizações e partidos.
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2. Mobilizar os parlamentares para terem urna 

ação eficaz no Parlamento em relação ao 11 9partheid", principalmente

a três níveis: denunciando, através de pronunciamentos, declarações 

a veículos de comuni_cação, etc., as violações de direi tos humanos 

na Africa do Sul; protestando junto à Embaixada da África do Sul 

contra tais violações; atuando nas Comissões de Relações Exteriores 

da Câmara e do Senado para pressionar o Governo Brasileiro a romper 

relações diplomáticas com a África do Sul. 

3. Organização de contatos entre os parlament!

res e dirigentes de entidades sul-a:fricanas contra o "apartheid" 

que visitam o Brasil. 

4. Manter as organizações populares sul-africa

nas informadas do avanço do tratamento da questão do "apartheid" no 

Brasil pelo Congresso Nacional e pelo Executivo. 

Entidades e usuários participantes - Centro de 

Defesa Nelson Mandela; Instituto Superior de Estudos de Religião 

(ISER); Congresso Nacional Africano1[ANC); Comitê Anti-Apartheid da

Holanda; Comitês Anti-Apartheid da Bélgica. 

G - Programação por áreas 

secundárias. 

G.l - A questão da Mulher 

a) Atividades

específicas de atividades 

l. Continuar assessorando o Conselho Nacional dos Oi

rei tos da Mulher na elaboração de publicações de livros, jornais,etc. 

2. Continuar assessorando a "Rede Mulher" - entidade 

que con9rega na sua maioria associaç:ões e grupos de mulheres de bai 

xa renda - articulando audiências e reuniões com parlamentares vi 

sando a defesa de suas reivindicações, informando a entidade sobre 

.t�, lJlH.':�t 0cs de seu interesse que ocorrem no Congresso, divulgando 
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aos parlamentares suas proposições. 

3. Continuar assessorando o Núcleo de Estudos da 

Mulher(NEM) divulgando para os parlamentares os trabalhos que prod� 

zcm sobre a situação da mulher na sociedade brasileira. 

4. Continuar remetendo às mulheres parlamentares a do

cumentação produzida pelo Instituto Latino Americano de Estudios 

Transnacionales(ILET) no tocante à situação da mulher na Areêrica 

Latinrt. 

G.2 - Dívida Externa

a) Atividades

l. Continuar a elaboração e divulgação mensal do "Bole

tim da Dívid� Externa" com o objetivo de aumentar o nível de cons 

ciência dos setores do movimento popular com os quais trabalham as 

entidades solicitantes no que diz respeito à dívida externa; as pr� 

postas populares para a resolução deste problema;os encaminhamentos 

dados pele Governo; a relação entre a questão geral da dívida e a 

vida quotidiana do indivíduo. 

Entidades solicitantes: Movimento dos Trabalhadores Ru 

rais Sem Terra, Centro de Educação Popular do Instituto "Sedes 

Sapientiae", Centro de Assessoria e Inforrn�ção de São Paulo, Centro 

de Assessoria Multiprofissional de São Paulo. 

2. Listagem dos parlamentares que se interessam pela 

questão da Dívida Externa para fornecer-lhes uma assessoria esp� 

cial nesta questão. 

as 

3� rornecer subsídios sobre a questão da dívida exter 

1 iderançà§ partidárias, aos parlamentares da listagem do INESC . 

4. �azer assessoramento aos parlamentares progressistas 

membros d�s Comissões de Relações Exteriores e das Comissões de Eco 

11omi:1 d.:i. Câmara e do Senado. 
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5. Remeter aos parlamentares materiais e informações

produzidos pelas entidades sobre Dívida Externa. 

6. Participação em reuniões com entidades que estão 

iniciando urna discussão nacional sobre a questão da Dívida Externa, 

objetivando uma participação do INESC na realização das atividades 

que serão programadas.(CESE, PAC, IBASE, CEDI, etc.). 

7. Acompanhamento no Congresso do andamento das que�

tões relativas à Dívida Externa para encaminhamento às entidades. 

Observação: as atividades das demais áreas secundárias 

n<lO estão programadas porque se dão apenas quando existem solicita 

ções das entidades que trabalham nessas áreas e que são muito even 

tuais. 
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INES;C 

CRIANÇA E ADOtLESCENTE 

O INESC, com a intenção de avaliar o impacto do trabalho desenvolvido na área Criança e Adolescente, 
está solicitando às entidades/personalidades com quem temos contato resposta ao questionário que se 
segue. Ele abrange as atividades desenvolvidas no 2° semestre de 1993 e todo o ano de 1994. Sua 
participação é de fundamental importância. Remeta-o o quanto antes. Se o espaço é insuficiente, faça seus 
comentários anexando novas folhas. Teremos o maior prazer em conhecer sua opinião. Caso o material que 
receba do INESC, subsídios, boletins, cartas, faxes, telegramas ou contatos pessoais, envolvam outras 
pessoas ou entidades, queira por favor multiplicar este questionário. 

Nome:(Opcional) __________ Entidade: _ __ ___________ _____ _ 

Profissão: Área de Atuaç:ão: ___ _ ________ ___ _

Mês e ano em que começou a receber material do INESC: __ / __ 

Sua entidade (ou você) atua em algum desses espaços? 

D Conselho Municipal de Direitos D Conselho Estadual dt� Direitos 

O Fórum municipal OCA D Fórum estadual OCA D Outros: _____________ _

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO: 

Um dos objetivos do trabalho desenvolvido na área Criança e Adolescente, do INESC, é possibilitar a maior 
capacitação da sociedade civil e sua efetiva participação no campo político da garantia dos direitos nos três 
níveis: municipal, estadual e nacional; além disso, é nossa intenção possibilitar o engajamento crítico da 
sociedade civil para temas sempre atuais que põem em risco os direitos do segmento infanto-juvenil. 

1. Avaliando a atuação do INESC na área Criança e Adolescente, você considera que houve crescimento da
capacitação e participação (embate critico) das pessoas de sua entidade (ou de seu ambiente de trabalho)
fortalecendo a sua atuação e de sua entidade?

O Sim D Não

Se Sim, marque nas alternativas abaixo as razões que se aproximam dos resultados percebidos: 

O A atuação do INESC é sempre pautada em questões objeitivas que dizem respeito à realidade atual 

O O material recebido (ou a solicitação atendida) respon1de eficazmente às necessidades conrentes de 
infonmação, apoio e/ou ampliação do engajamento político em sua localidade 

O A informação que chega do INESC é rápida e dinâmica, de modo que se está sempre em sintonia com 
as últimas questões colocadas no cenário nacional 

O Existe, por parte do INESC, preocupação de informar sobre o encaminhamento das questões, de
modo que se pode acompanhar todo o processo 

Se Não, aproveite o espaço abaixo (ou anexe outra folha), dizendo o que deveria ser feito para propiciar 
melhor capacitação e fortalecimento da atuação sua e de sua eintidade: 
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2. Para analisarmos o grau de interação entre a área Criança e Adolescente do INESC e sua entidade (ou
você), responda à seguinte questão: quantas e quais as vezes, que você se lembra, de ter feito qualquer tipo
de contato, solicitação, denúncia ou encaminhamento para a área Criança e Adolescente do INESC? Qual o
material (resposta) recebido, como foi utilizado e qual a importância deste?

As questões a seguir referem-se a ações conjunturais que foram objeto de trabalho da área Criança e 
Adolescente a partir do 2° semestre de 1993 até 1994, e visam tentar perceber o grau de mobilização e 
capacitação alcançado 

3. Em 1993, o Congresso Nacional iniciou o processo de rev1sao constitucional, que acabou não
acontecendo, mas que exigiu da sociedade civil uma ampla mobilização em torno da garantia dos direitos
sociais constitucionais; com relação ao segmento criança e adolescente, corria-se o risco de alteração nos
artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Você se lembra da atuação do INESC sobre esta questão? Qual
o posicionamento e as ações desenvolvidas por você ou sua entidade com relação àquele perlodo?

3.1 Qual o grau de importância da atuação da área Criança e Adolescente do INESC para o 
posicionamento seu e/ou de sua entidade sobre aquela questão? 

D Relevante

D Medianamente relevante

D Pouco relevante

4. Ainda em 1993, o Executivo enviou para apreciação do Congresso o projeto de lei 2.018, instituindo o
programa especial de iniciação ao trabalho para o adolescente de quatorze a dezoito anos. O projeto
acabou sendo arquivado, uma vez que , pelo ECA, a formação técnico-profissional não pode substituir o
ensino básico, mas ser complementar. Sua entidade (ou você) participou desta discussão? Houve algum tipo
de gestão no sentido de garantir os direitos do adolescente trabalhador?

2 
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5. Dentre os assuntos relacionados abaixo, objetos de discussão e mobilização da sociedade civil no 2º
semestre de 1993, em quais a atuação da área Criança e Adolescente do INESC foi importante para o
posicionamento e ações de sua entidade (ou você)?

D CPI da Prostituição Infanta-Juvenil

D Projeto de lei de desmilitarização da PM

D Projeto de lei que habilitava o adolescente de 16 anos a dirigir veículo

D Denúncia contra o deputado Cabo Camata (PSDB/ES), que reafirmava violências praticadas por ele
contra crianças e adolescentes no seu estado de origem. 

D Discussão sobre a nova Lei Orgânica da Assistência Social

D Discussão sobre 2 anos de ECA e a história da Política de Direitos (Documento: "A luta por direitos no
Brasil") 

Caso deseje, acrescente comentários à sua atuação naqueles itens que você marcou: 

6. Desde 1993, mas principalmente em 1994, o Conanda buscava ainda estabelece r -se como um espaço
eficaz da participação da sociedade civil na produção de uma nova política para a infância. Você ou sua
entidade consideraram satisfatórias as informações sobre este Conselho, suas dificuldades e soluções
propostas pela sociedade civil? Em que medida o INESC contribuiu para sua participação neste e noutros
espaços como os Conselhos Estaduais e Municipais?

7. No ano de 1994, o Congresso Nacional foi palco de polêmicas acirradas em torno de algumas propostas
de projetos de lei, de cujo acompanhamento o INESC se desincumbiu, solicitando às
entidades/personalidades a manifestação junto aos órgãos/pessoas competentes. Dos assuntos
relacionados abaixo, em quais você se lembra de ter sido organizado algum tipo de manifestação, favorável
ou desfavoravelmente?

D Projeto de lei 8.930, do deputado Hélio Bicudo, que tipifica de crime hediondo o homicídio, quando
praticado em atividade de extermínio 

D Projeto de lei 1.636, da deputada Eunice Michiles, que concede licença- maternidade e paternidade para 
pais adotivos 

D Medida Provisória 501 (antiga 453) que permitia que as normas de concessão de registro de entidades
filantrópicas fossem baixadas pelo presidente da República, contrariando as atribuibuições do Conselho 
Nacional de Assistência Social 

D Medida Provisória 467 e 492, estabelecendo limite da soma de tooas as deducões de gastos com
políticas sociais compensatórias em 8% do Imposto de Renda devido, incluindo num mesmo teto, tanto as 
doacões aos Fundos de Direitos da Criança quanto aquelas de interesse imediato do empresariado. 

3 
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8. Em 1994, dentre os temas que mereceram especial atenção da Area Criança e Adolescente, estava a
democratização do orçamento participativo, que redundou na elaboração do subsídio: "Orçamento Público:
Desvendando a caixa preta". Por outro lado, foi o ano também de regulamentação do Fundo Nacional dos
Direitos da Criança, multiplicado em várias instâncias. Você ou sua entidade participou de alguma maneira
na formulação do dispositivo ou discussão sobre fundos e orçamento? Em que pese sua atuação, qual a
importância do INESC na capacitação de atores da sociedade civil nestes assuntos?

8. O INESC, durante todo o ano de 1994, também esteve atento ao processo de discussão e
implementação da Lei Orgânica da Assistência Social. Você ou sua entidade esteve satisfatoriamente
informado destas discussões?

O Sim O Não 

Você se considera capaz de avaliação crítica da atual conjuntura no que concerne a Assistência Social? 

D Sim O Não 

Se Sim: quais os exemplos reais que você pode descrever de atuação sua ou de sua entidade neste 
campo? 

9. No espaço abaixo, faça livremente suas críticas e sugestões para a melhoria do trabalho desenvolvido
pela Area Criança e Adolescente, levando em consideração as necessidades de sua entidade ou do seu
trabalho (se necessário, anexe outra folha):
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RAZÕES PELAS QUAIS OS DIREITOS INDiGENAS 

ASSEGURADOS NA CONSTJTUIÇ�O DEVEM SER MANTIDOS 

Preliminar 

A revis�o constitucional não deve ocorrer. O Cimi alinha-se 
com a entendimento de que o disposto no art. 3R do ADCT deve ser 
interpretado com o previsto no art. 29 do mesmo ADCT. Como o plebiscito 
realizadci em 21 d� abril Jltimo nâo alterou o regime e o sistema de 
Governo a revisio indicada no art. 39 do ADCT nio tem razâo de ser. Nio 
há, po1-tanto, tn1!,H? l�igal pai-a· a 1-ealizaç:�fr; da divulgada r·ev:i.s'..:ío 
constitucional. 

Mérito 

i - ia primeira vez na histciria legislfativa "do Brasil que um 
textó constitucional consagra, de forma t�o ampla normas reguladoras do 
relacionamento dos Povos Indígenas com o Estado e as sociedades 
não-índiaf,. 

2 - A c:onstitu:i.,;ão n?conhece a cn·!;n:rn:i2.;\"ç:�io socL":1.1, o,.; u�,t:i<::,, 
costumes, línguas, crenças� tradiç5�s e os direitos originárins sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam .. Com isso os constituintes 
originários indicaram a diversidade étnica e cultural como princípio 
constitucional norteador das relaçôes com os povos indígenas, o qual, 
tambim por deter�inaçio constitucional deve ser respeitado. 

3 - O \-ft s p e i t o ex i g i d o e o n s;t: i t u e : i. o n "''- 1 me n t 1;,: r· f:,: p r e s; e n t a· u ma d ,:\ s 
.mais significativas mudanças no ordenamento jurídica :indigenista 
b r as i 1 e i r o . A 1 a v ,me a d o p e 1 o r e e o n h ·f: e i m "rn t o d r.l d i v f:: r· s i d a rk i t n i e ,':\ , ou t r· o 
pilar d� nova ardem constitucional indigenista, o respeito indi�ado 
orienta as relaç6es jurídicas a serem estabelecidas com qualquer 
c:omun idade indígena. [st a ob r igaç�Ü> con •,d: it : lC i on,·d vü,a P.sb:\b id <-:::cer um 
equilíbrio nas relações jurídicas a serem firmadas com os índios. Com 
ela abriu-se a porta para a eliminaçio da limitaçâo da capacidade civil 
dos �ndios e da tutela, já que se os membros das comunidades indígenas 

·tem seus valores culturais reconhecidos pelo Estado os quais devem ser
respeitados, nâo há mais que se filar em assistência para que a 
ma�ifestaçio de vontade de um índio seja válida. Ela i vilida por serem 
cidadãos brasileiros capa�es para a prática de quaisquer atos da vida 
civil. E1;,l:a vida civil, pcir i�u,� ve,r. n'.\{o m,·�i.<; tem �.u,,i ri=:fi-'.-:ri'?:nc:i.a únic;:,\ 
na sociedade brasileira, dita nacional. As comunidades indígenas sâo 
suas próprias referincias. 

4 - Decorr� ainda do respeito e reconhecimento con;titucional 
e>< p oi;; t: o a e i ma o :L n f:i l i t: u t o d a a u t o n o m :i. ,i , e o 111 c:i me e a n :i. s mo , .. ;� g u l a d o 1 ·  d as
relaçôes com os povos indígenas. Sig11ifica dizer que cada comuni�ade 
indígena, 1::.·nqu..�nt:o l:lêl!:i<':.' or·9,i\ni,�acicinc\l de-� uni 91·l.Ípo étn:i.cn dl'-:t:ém .--; pr-:id��,-
6 o b 1-e r.\ i:. q u e s l i:í 1,: s q u e 1 h 1.;: d i 2 r· <� !:i p e :i. t ci , !:, e n d o m (·?: d i ,,\ cl o P e l o r:; p o d 1;: r· e s 
estatais, que e�ercit�m a soberania cio Estado atravJs da administraçin 
pÜblica, da nci,-mati,r.aç:�ü, da�.; c:ondut,H, t:: da 1-<-:·:�,;oluç:\{o do�; c:c>nfli.tci!:;, m,:1.s 
sem p r· 1:: i· e s; p e j _  t: ando o �i v ,l 1 Dr e�. eu 1 t l.l ,. ,·� .i. �:; d e e ,HJ .,, e o m u n ida dr-::: i n d :í D <,rn a . 

1. 

\ 
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5 - A definiçâo da terra .tradic:ionulmente 
índios é suficientemente ampla e precisa ao pónto de 
in�meras div�rsidades itni. cas no país.-

ocupadc\ pe1 o�; 
e: o n t e:� m p 1 ,ff ,� s 

6 Relevante inovaçâo constitucional, no tocantR aos 
direitos dos índios � terra reside no rFc:onhecimento de seus direitos 
originirios. Com isso reconhece-se a legitimaçlo cong�nita da ocupaçlo 

_indígena da terra, alçando a nível constitucional o instituto do 
indigena.t:cl. 

7 O te><to coni;;tituc::i.on.:d m;-:\nté111 o dir-cit:o ,I posse 
permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no 

.solo, rios e lagos� como no texto constitucional ahterior. 

8 ·- E111bo1-a <;:><C:f::pc:ion<"" :':\!i, , -iql.l(�;;r.,,\�, na.t:ur-;-:\i�; c-:x:i.i;;ti::nti?!é, nn 
subsolo das terr�s indígenas, os constituint8s originários 
regulamentaram o aproveitamento dos r8cusos hídri�os, incluídos os 
·P o t E: n e i a i. s e n e;: r ·  g é t i e o !.'\ , ,Tt p e i;; q u i s cl e a l ,,1. v i-,·,1. d ,':\ �:,; r i c1 u e ,r. .:\ s m i n E,: , -a i s e m 
terras indígenas de maneira satisfatdria para o contExto político d� 
�poca, tendo Em vista a forli pressâo das empr�sas mineradoras, que 
utilizaram-se at� de difama�ôes esp�lhafatosamente veiculadas p�la 
impresa contra o CIMI. As r�gras contidas no § 19 do art. 176 e no § 39 
do art:. 231 confortnam um conjunto de cautelas r-a�oáveis. Foi deslocadn 
d o .f' o d e,- E><<:: eu t :i. v o p êi\ , .. ,,1. o F'<:i <fo: r L E,: g i 1:; 1 ,:d: i v o ;,\ e: CHíl p f·'. t ê n e L1 p a,-'<;\ cl. 
a11to,-iz.;1.ção da at:iv:i.cl,�rJe minEr·J,-:i.,-,\ cm t:e1-1·::,,. incl:L!:J(·,:na, c:ondic:Lonad,i :.:;,. 
privia audiência da comunidade envolvida. A atividade minerária deverá 
ser realizada de acordo com condiç5es específicas prevista em 18i, 
a s s e g u , .. a d o i,. !:> e: o 111 u n i d ,:\ d e s i n d :í. g <::: n ;:1. i;; p r.\ 1· t i e i p a e;: li o n os , .. t::� s u 1 t �.\ cl o i;; d a
1 av,-a. 

9 Em decorrincia das press5es de setores mflitares, 
nota<lamente Ja Secret·aria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, 
preocupados em assegurar normas que favorecessem a atuação das forças 
armadas na Faixa de Fronteira em razio da implantaçâo do Projeto Calha 
Norte, foi inserida ressalv� a veda,ic de remetia de grupos indígenas 
de suas terras, admitindo-a no inter-esse da soberania do Pais, após 
delib1::r-a,;:ão do Congresso Nac·:i. onal ..=- "cul rE=:fffff:�1'\Clum" do Conçn·e:-s�,o· 
Nacional, em caso de catistrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
p o p �l 1 a<;: �{ o e " g ,l 1· .. u, t i d o , e: m qual 9 lH21· h i p ó t: 2 i,; <? , o r <0: t r.n-r, o i rn e d i :::, t o 1 o !.:JCl 

que cesse: o ,-isco··. 

10 - � mantida a regra da constituição passada que declara 
nu 1 os e e><t 'int os os at: os qlH: brnh am por ob :i c=.·t o �:\ oc:1.q:i aç:l·:(o, o dom:( n i o e 
a posst:� das te1·1·;:\s t1-c\dic-ion.;dment<=,: ocl.tP,:"\CI,:\!;; pr:�101:; índ::_, .. ,'"i. NE:i,;t,:\ r·f::91·,,\
o atual texto constitucional inova ao ext8nder a nulidade nele prevista
aos atos que também objetivem a exploraçâo das riquezas naturais do
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. TambJm -neste dispositivo·,
por pressio de forças políticas conservadoras foi inserido .outra
ressalva, desta vez quanto ao ''relevante intEresse pJblico ela Uniio
Mas como está condicionada a promulgaçio de uma· Lei Complementar,
significa que tais atos deveria ser estipulados· de forma pJbli�a relo
Congresso Nacional.

dispos.:i.t.:ivo c.onstitl.lcional 
mediante manifestação do 

aç5es contra a Uniio, 

11 - Alim desta ressalva o mesmo 
admite, tambim nos termos da lei, ou seja 
Poder Legislativo, direito a indenizaçio ou a 
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q u a n t o ,.h, b e n ·f e i t o \" i ,·:\ s d e: i-i v ,,\ d .:\ �; d é\ o e u p c:l e;: ({ o d e b o ,,\ f é . C o m i �� s o
p r e:-: t fõ n d 0: u -se::: i- í-:: p ar ,, i - o que s e e h amou d e �,: >< ,:1. g ,,:-: r o n o t e>< t: o e ,:> n s t: :i. t: u e i o n a. l 
anterior, quE vedava pagamente de qualquer ·indenizaçio. Se por um lado 
a l r:: g i' s l a d! e) e i v :i. l j ,i t: r a t: a <fo: s t: e:\ ma t: é i-i a , c:l e v C·? n d e>·, n <� i;; t <� i; c:1. s o.:; s 12 1-

n� e o n h c;: e:: i d o j u d :i. e: i .:\ 1 m e: n t f,: . P o r ou t ,- ci l ,:1. d o , a 1" f� e.;; e.:; a 1 v a e o n s t i t: u c :i. o n a 1 
. ab\-iu a pC>ssibi1ida.dl-? p,.i.ra qut:-: o Poder LE:i1ú,;lat:ivo r(-::par·f.·: o c-::sfm-,;:o de

pequenos proprietários ou posseiros que foram levados pelo estímulo ou 
omissio governamental a ocupar terras indígenas. A estes a lei dev� 
garantir o benefício constitucional, presumindo sua · boa-fé para efeitos 
de pagamentos de indenizaçio das benfeitorias �teis 8 necessárias 
construídas na irea indígena. 

12 - O art. 232 dispõe sobre a legitimidade processual ativa 
dos �ndios, suas comunidades e organlzaç5es. Embora em relação �s 
comunidades a legiilaçio indigenista em vigor, em. seu art. 37 Ja 
assegurasse esta possibilidade o texto constitucional inova ao prever 
os " í n d :i. os " e ,,\ s " o r g a n i z a e;: õ e s i n d J'. g e n a s " , ê\ l é m d e '" 1 t f,T a 1· o e tu· .::í. t e r d a· 
p articipaçio do Ministiric P�blico, d8 assistente processual para 
admitir sua necessária intervençio, como em situac;:5ei processuais onde 
sio apreci�das qutstões de interessÊ p�bli�o. 

. 13 - Quanto ao Ministirio P�blico J relevante destacar que 
tambÉ:m ·neste pa,-ticulí':1.\- o te>d:o ccmst:it:uc:ion,·,ll inovou. Remet:r-,t.l an 
Ministirio PJblico a afribuic;:io de defender judicialmente os direitos 
e interesses indígenas. 

14 - A constituição tamb�m fixou a competência da justiça 
feder a 1 · p .-u-a p \-o e e s s ,'1- f:.' ,i u 1 9 ,ff as d :i. s p u t: as s o l:1 \" r:t os c.1 i r c -:-::L t o,,; :i. n d í g ena s 
e no entendEr da Assessoria Jurídica do CIMI, que desde o início da 
vigência do termo constitucional afirmou tal compreensão, nQs crimes 
p.rat icados cont,-,� ou por merobrp1;; d� comunid.:.-\d.c=::<.;; :i.ndig,-,:n,,\�.;. 

\ 

15 - Com a definiçio da competência da justiça federa1 o 
texto constitucional p6s termo a uma infinidade de discuss5es judiciais 
a cerca da competência jurisdicional em v�rios processos cíveis. Al�m 
disso definiu ,:1. ab-ibuiç�\o do Mí1'\isl:ci\"io P,iblü:o Fl::(JG:, .. "\1, cuja éÜl.l<-ldfo
cada· vc::z mai<::-; se afirma como ,-f-':fc.;:i-c�ncia na d<-::ff,:�,,:\ dQ<..-; direitoi; 
indígenas, desde o trabalho iniciado na gestio do Dr. JosJ Paulo 
SepJlveda Pertence, sucedido brilhantemente pcln br. Aristides 
Jun 'lue i n'�. 

16 - A constituiçio assegura tambim a utilizaçio, no ensino
fundamEntal das línguas maternas e processos pr6prios de aprendizagem 
dos Índios. 

Pi· oced i ment o 

AlJm das razôes de mérito, dois motivos vinculados ao 
procedimento verificado na Constit:11:i.nt� 1Evam-nns a considerar a 
im�ortincia política deste texto continuar em vigor; 

a) - a!, ,·eg,-ai;; ccint:i.dai;; no t:e><to con·,;;t:it:uc:i.on:::ll 1·e:<:,ult:,·�1-am de
ampla art:iculaç�o de forças políticas. Superou-se o texto elaborado 
p € 1 o f,: n t: ão r € 1 ,i t () r· d a. e C) m :i. 1:i �. ã C) d ((� s :i. !:i t e OI a t: :L ,i: a ç: �.( (') ' n t-::: 1:1 u t ,:\ d C) B � ,-n ,,., r d o 
Cab\-al, que rÉpres1::rnt,:1.va n picn- t:e><l:C> C\LW a história 1egisl,üiva 
brasileir� jJ tinha visto em relaçio aos índios. Mais relevantÊ que a 
quantidade dE votos obtidos na vot:açâo de plenário, Ji que naquela 

3 
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ocasiio aguardava-se com grande mobilizaçio p�rla,nentar a votaçâo sobre 
o ténnino do mandatC> do F're.,,dd(�nte d,:1. F,t2plH1l:i.r.:,1. Além dis,,;o, a p1- .. uce
P<'�rlamentar·, ,,\PÓ�; o !;;urgim<-rntc:> do "c:t":ntr��o''.consii;;t:i.a E:in f:i.i-m,ff aco1-do
sobre as m�térias entre as lideranças políticas e partidárias nn 
_Congresso para sua aprovação em plenir

.
io . Foi portanto, a correlaçio de 

forças políticas que viabilizou a aprovaçio deste texto; 

b) - a participação das com�nidades, povbs e organizaç5es
indígenas que em único, e><empla1·, combàtivo c� . hif:;tór:i.co "lobb�J" 
congressual garantiram que o texto articu)ado pelas forças 
pro�ressistas e democráticas e que representava o anseio de afirmaçio 
dos povos indígenas enquanto sujeitos de seu prÓpr:i.o destino, fosse 
proj�tado com firmeza no cenirio polífico do pais.

�sta conquista ainda precisa ser plenamente praticada. O 
Congresso e o Ministério P�blico como novtis interlocutores 
institucionais dos povos indígenas precisam de mais tempo para. 
�xercitar suas atribuições legais. Enquanto o Poder Executivo precisa 
ser 1- e e i e 1 a d o a os novos p r :i. n e í p � oi,, t:: :i. n s t :i. t Lt t os e o n �;; t i .  t u e :i. o n .� :i. s , e: o m 
certe�a, atravis da mobilizaçio e organizaçio dos povos indígenas em,
aliança com as.forças populares. 

. Brasília-DF., 24 de junho de 1993. 
C o n se 1 � o l::diccnls!a Missionário 

ASSESSORIA JUR;.)ICA 

SECRETARIADO N "C:(' '.JAL 
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CEP 70.084 - Brasília - OF. - Brasil 

Conselho Indigenista Missionário - CIMI 
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ARTIGO lª 

1 

A Aesociaçi' de moradores d� Bairro Jardim Dimas filho a 
... t 

Adjacenciae, fundada am 01 de novembro de 1981, com tempo 
indeterminado, ten sua Séde Provisória à Rua morais de Ca� 
tro n R 19, Jardim Dimas filho, Belford-Roxo, 4a Distrito 
da Nova Iguaçu e foro nesta cidade. 

ARTIGO 21 - São finalidades da Associação. 
-

a) Lutar por melhores condiçães de vida para o bairro,tr�
t

-� 

zendo seus moradores a essa participaçãõ, incentivando
e c·riando espÍri to comunitário •

b) Promover junto às autoridades, a realização de todos -
os melhoramentos assegurados em lei, nos aspectos so
ciais, econômico e recreativo.

Servir aos interesses da coletividada sem 0uais"uar�
fins lucrativos, buscando apenas o necessário à sua
subsistência.

ARTIGO 3 ª - A Associação de moradores do·Bairro·Jardim Dimas filho e 

ARTIGO 4a 

' 

. . 

Adjacências, não tem ,,ualc;Úer ·v.f-n.c.t.lLo polÍ tico
-. 

mas proclama e prestigia o regime Democrático 
os poderes públicos legalmente consti�u!dos. 

partidário, 
e prestigia 

A Associação de moradores do Bairro Jardim Dimas filho e 
Adjacências,·será representada, ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele pelo seu presidente que, pessoalmente, 
responderá pela omissão e negligência na defesa dos in�e-
resses da Associação. Para esse efeito, oualouer outro 
membro da Diretoria, ou 2/3 dos Associados terá legitimi
dade para adotar as medidas legais compatíveis • 

ARTIGO 5g - A Associação é constituída dos seguintes Órgãos de admi -
nistração: 
a) Assembléia Geral
b) Diretoria
e) Conselho fiscal

ARTIGO 6V - Os Associados não respondem, ainda oue 
pelas obrigações sociais contraídas. 
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E PESSOAS JURIOICAS
..,. h;t:) 2. 

,,, • - C' r ,,e,..,.., " , . ·, Jlt,orin vo. º" -
ARTI�O 71 - A Assembléia Geral a o or�a· , ���� 1 Qsaociaçao de mo-

radores do Bairro Jardim Dimas ilho e Adjacências, sen
do constituída por todos os sócios admitidos e legalmen
te registrados na Associação. 

, , 1 , § 1 9 -A Assembleia Geral podera ser convocada em carater ordi-
nário e extraordinário por publicação pela imprensa, e 
demais meios de divulgação d�spon1vei's, sempre com ante
cedência mínima da 8 dias. Et primeira convocação a A.a.

sembléia Geral deliberará co a presença mlnima da 2/3 
de seus associados e; com nu louer número em segunda con 
t1ocac;ão. 

, 1 , 
§ 2ª --Compete a Assembleia Geral Or

r
inaria:

a) Bienalmente, no primeiro d
r

min�o do m;s de março ele-
ger a Diretoria e Conselho fiscal. 

b) Conhecer, discutir e julgar relatórios da Diretoria
sob�e as atividades da Assbciação da moradores do BaiL 
ro Jardim Dimaa Filho e Ad8acências, bem como julgar 
as suas contas. · -,

... 

· 1 
c) Traçar plan_os comuns de adão o'bjetivando a melhoria do

bairro bem como levantamenfo de ravindicações a sarem
enc�minhadas às autoridadej pÚ�liças •

d) Decidir sobre os casos omissos deste Estatuto.

§ 3• - A Assa�bl'i� Geral Ordin,ria �
�r� convocada�· 3 em 3 m�

ses para conhecimento, discus ao� daliberaçao de relato
rios da Diretoria e prestação de bentas (estas anualmen -
te), convocação esta de inici tivl da Diretoria. Aos ass.9. 
ciados, em percentual da um t rço, competirá, também, a 
competência de promover a con aceção da Assembléia Geral 
Ordinária. 

§ 4 9 - A Assembléia Geral Extraordin ria' será convocada para
atendimento de situação de ur 
caçã� � Diretoria ou 2/3 dos 

ência competindo Jiál convo-
l ssociados. 

§ sm - Todo morador do bairro e adja ência podará participar das
1 Assembléias, não necessitando 

rá o direito da dar opiniões, 
voto. 

•= .wz=:..-

' ' \ 

li audrl•JOSI: HADD.AD 
P.,o. Elr.quJm , 

Do 

. .T; ;;G. 

para tal ser associado. Te-
portm não terá direito a 
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• 

§ 6R- t vetado o voto por procuração.

§ÚNICO-Nenhum dos cerg9s cus compõe os Órgãos da Associação da
moradores do Bairro Jar�im Dimas filho a Adjacências S.!, 
x:á

1 
remunerado, .. nuar sejam os previstos neste estatuto

nuer sejam os nua futuramente possam ser criados. 
1 . . 

ARTIGO BR - A Diretoria, com mandato da dois anos é composta de: Pra
1 , , si�anta, Vice-Presidente, lª Secretario, 29 Secretario,
t 1 9, Tesoureito, 2R Tesoureiro e Diretor Social, tendo um 
t 

suplente para cada Diretor. As deliberações serão toma-
das em comum, exigindo-se para isso cuorum m!nimo de cin 

i
-

co Diretores. 
; : 

§ lR - Oualouer associado oue more no bairro e adjacência, pór
p�r1odo, comprovadamente de 1 ano, poderá ser eleito p� 
ra a Diretoria, vetada a utilização do cargo para polÍti 

1 
-

ca eleitoral sob pena de destituição, promovida pala pró 
' . -

pria.Diretoria ou:Assembléia Geral, a falta de iniciati-
va da�uela. A candidatura a cargo político, ou o seu exeL 
c!cio, importará no afastamento automático do associado 
do cargo "ue exerce na Diretoria. 

§ 2 R - Compe·te a _Diretoria: 

a) Procu·rar resolver por todos os meios legais ao seu a].
cance os problemas de interesse dos associados e da

localidade.
b) Convocar as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraord!

1 
t) 

nárias. 
Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e as decisões 
das Assembléias. 

i 
d) Providenciar para oue a T8souraria prepare os balanc.!. 

1 

l ..., ' 
tas mensais e anuais para prestaçao de contas a Diret� 

J ' , ' 
ria, ao Conselho fiscal e as Assembleias Gerais,apre-
sJntando os comprovantes de despesas relativas �s CO.!J. 

tàJ. 
) P}eparar o relátório anual sobra as atividades da As

! -
sociaçao. • 

) AÍtorizar despesas dentro das normas legais do presen 
t� Es·tatuto. 

1_ 
i, 

.. ' ' 
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) R i 
n r AI -

g eun r-s• mensalmente para res v r ee �ueatoa, 
lhe competa. 

aue 

h) Convccar a Assembléia Geral •� um doe Últimos �eeaa
do eno com dete a aer fixeda pala Diretoria.

ARTIGO 91 • São as aeguintaa atribuições doa membros da Diretoria da 
Associação: 

I ·- comPETE AO PRESIDt:NTE' 

a) Presidir e coordenar es reuniões da Diretoria e
daa Aasembléiaa Gereie a delegar poderes a outro
membro de Diretoria para essa finalidade nuando
da ausência do Vice-Presidenta.

b) Aaainar Juntamanta co� o Secretário oa livroe d&
\ 

-
secretaria e juntamente com� 1° Tesoureiro os 11
vroa da teaoursria, bem como cheQues bancários.
Superintender em caréter geral todas aa ativida -
des de Diretoria e ds seus membros, respeitando
eempre aa:funçõea de cada um.

II• COMPETE AO VIC[-PRESIDLNTEi 

a) Substituir o Presidente e� todos os seus impedi -
mantos.

b) .Cooperar com o Presidente em todas as suas atri •
· bui�Ões.

III - COffiPETE AO 1v SECRETARIO: 

a) Rd�igir as Atas da Assembléia Geral e das reuni -
Ões da Diretoria assinando-as juntamente com o
Presidente a demais membros presentas.

b) Dirigir os trabalhos da Secretarie e redigir toda

a correspondência da Associação, assinando-a Jun

tamente com o Prasidante.
e) fornecer ao Presidente os dados necessários à COll,

fecção de relatórios da Associação.

IV - comPETE AO 2Q SECRETARIO. 

a) Substituir o 11 Secretário em todos os seus impe•
dimantoa.

# • b) Cooperar com o 1 8 Secretario em todas as sua• a-.
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V 

1-rt:-t.:ilST - Ro

tribuições. 

comPETE. AO 1• TESOUREIRO: 

a) Promover arrecadação da receita, fazendo-a deposi
tar em instituição bancária, a e��olha da Associa
ção, em conta correnta conjunta, em nome da Asso �
ciação de moradores do Bairro Jardim Dimas íilho e
Adjac;ncia, assinando-a juntamente com o Presiden
te cheques sobra essa conta.

b) · Efetuar os pagamentos de todas as despesas davida
mente autorizadas e organizar o balanço geral •das

ativid�des da Tesouraria. 

e) Apresentar mensalmente� Diretoria e ao Conselho
[lscal da Associação de moradores do Bairro Jardim
� . . 

Dimas filho e Adjacencia o balancete do movimento
financeiro.

Preparar. o balanço anual das atividades financei
ras a fim de ser apresentado ao Conselho fiscal a
a Assembléia Geral.
Dirig�r todo o servi�o de escrita di Tesouraria.

f) Escriturar em livros apropriados o movimento finan
cairo da A�sociação de moradoras do Bairro Jardim
Dimas filho a Adjacências.

VI - COmPETE AO 2v TESOUREIROs 

a) Substituir o 1� Tesoureiro em todos os seus imped!
mantos.

b) Cooperar com o lg Tesoureiro em suas atribuições

e) Prestar contas das mensalidades dos associados e
todo o trabalho Mue se fizer necessário, em comum
acordo com o lg Tesoureiro.

VII - comPETE AO DIRETOR SOCIAe. 

a) Dirigir e promover todas as festividades e ativid�
des sociais da Associação de moradores dÔ Bair-

C2!rtóric JOGi: HAODAD

\ "'°· Ellaqulm 6ctl
Gobr 

•. r.v.s - t,j,• 
.- ,-

i 
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L b Organ zar co= ssoea entre aaaociad para aob sua 

responsabilidade daaanvolver o programa aocial. 

e) Prestar contaa daa atividades do D8partamento So
cial aos Órgãos de Administração da Associação,a�
sim como submeter à apreciação e diecussão da D1•
retoria saua planos e programas e atividades.

ARTIGO 101 • O Conselho fiscal será formado de trâa essociadoa devi 
damente ragistrado na Associação, com três suplentes, 

devendo tar u� Presidenta e um Secretário, escolhido 
na primeira reunião após a sua posse. 

a) O Conselho Fiscal terá man�ato igual a Diretor!�.
\ 

1 Em caso de três faltes seguidas da um mesmo membro,
sem comunicado antecedente e motivo justo, será au• 
tomaticemente desligado do seu cargo, passando ao 

• 
# 

suplante, assim sera para toda a Diretoria. 

- COffiPETE AO CONSELHO FISCAL:

a) Estudar a emitir parecer sobre a ascrituração,os ba-
-

lancetes menaaia e anuais �ue o Presidente submetera
.. - ,
a apraciaçeo da Assembleia Geral.

b) Dar 'parecer sobre or�amentos e despesas d� A6SOCia •

çao.
e) Reunir-se co� a totalidade de seus membros ordinariA

menta todos cs meses e extraordinariamente . sempre
nua for nacessÓrio.

d) Tomar parte nas reuniões da Diretoria, etravéa da 
um represantanta.

e) manter um livro de Atas próprio pelo Secretário do
mesmo, onda serão registrados todas as reuniões do
Conselho fiscal.

ARTIGO I!R - A Associação poderá fundar os Departamentos abaiço1 

a) Departamento Social e Educacional, �ua terá por obj.!,
tivo organizar cursos, alfabetização de adultos, pa
lestras, filmas e· outras atividades sociais.



, 

" 

cl'tar0ar:ida 1 • /' C ,.. 1 • 1(1 [l,(DSPI' r ,.. ,,._...� 

• Clkl 

b) Departamento de Sauda, coa o objet o da promover P.!.
lastras aobra, aaÚde, atendimento médico e dentário
• outros aerviçoa dessa área, para a popula-ãõ.do
bairro.

e) A Aaeociação de ffloredorea do Bairro Jardim Dimaa fi•
lho • Adjacência• podará criar, oual�uer departamen•
to �u• julgue necese�rio ao seu desenvolvimento e fi

1 • -

nalidede, contando rue esteja de acordo com as prin-
c!pioa do presente Estatuto.

ARTIGO 12 1 - Serão considerados sócios todos aouelea maiores de 18 
anos �ua estejam da acordo com o prealnte Estatuto. 

A Asaocia�ã� de moradorea do Bairro Jardim Dimaa filho 
a Adjacências se compÕa das seguintes categorias da as
sociados: 

a) run,dadorea;

b) Contribuintes; •

e) Não Contribuintes •.
. 

a) fUNDADORES:

_São as pessoas oua participam da fundação -da Asao
ciáção de moradores do Bairro Jardim Dimas filho
a·Adjacênciaa e as nua se inscreveram como eécio
até 30 dias após a constituição da Associação.

b) CONTRIBUINTES,

Serão eôcioe contribuintes todos anueles �ue con•
tribuirem mensalmente com e importância estipula
da pala Assembléia Geral. Essa impcrtância não P.9.
dará exceder a 1% do salário mínimo regional vi•
gendo. Os filhos menores e esposas dessa catego -
ria de sócios, serão considerados dependentes,ca•
bando poré� a esposa obrigatoriamente a particip,!_
ção das Assembléias a obrigatoriamente o voto naa
mesmaa.

•

Dapo�a de tree meses de atraso das mensalidadas,
as� justificativa, a Diretoria deverá encaminhar

. .. :
uma solução para o problema.
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e) N�O CONTRIBUTNTCS;
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Sió aoualea aue não contribuem �ens&lmante com a
Aaaoclação, devendo, por�m, contribuir nas despa
ses de seu regiatro. Naa programações da Socieda
da esta categoria de eÓcio não terá direito a de!,
contos dados aoa sÓcloa contribuintes, tendo, po

-

rém, direito de voto nas Assambláiea Gerais e to
dos oa de�ala direitos, (contribuição em trabalho)

ARTIGO 13 1 
- SAO DIREITOS DOS ASSOCIADOS: 

a) Propor, discutir e votar em Assembléias Gerais;
b) Votar e ser votado para os cargos existentes com aa

restrições astabalacidaa no presante Estatuto.
e) Defender-se em Assembléia Geral por "ualnuar falta

nus lha saJa atribuída;
d) íranuentar a Sêde Social, gozando doa serviços pras•

... 

'"tadoa pela Associaçãõ. 

hRTIGO l4R - s�o D�V[RES DOS -ASSOCIADOS, 

ARTIGO 159 

a) Respeitar e fazer respeitar o presenta Estatuto,
b) Propagar entre seus vizinhos as vantagens decorren

tes dà união, por us só desta for�a conouistaramo•
nossaã direitas.

e) Promover por todos os meios a seu alcance o progrea-
8Q da Associação.

O íundo Social da Associação da moradoras sará cons"ti' -
tu!do de: 

a) mensalidades r
b) Donativos;
e) Rateies; e
d) Outras rendas ocasionais nue venham se obter, obede-

cendo sempre aoa princ!pioa do Es�atuto.

ARTIGO 16º Rendas nua porventura vierem a ser constitu!das, ainda, 
nua não tenha a Associação de moradores do Jardim Dimaa 
filho e Adjacências fins lucrativos, serão aplicados na 
prÓprie Associação, objetivando-se dar consecução ao• 

seus objetivos sociais. 
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ARTIGO 17V -
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A reforma estatutaria dependera de Assa oleia Geral Ex-
traordinária, convocada para essa !im espec!fico, exi -
gindo-sa nuorum especial de dois terços, para deliberar, 

�� discutir a votar. 

ARTIGO 181 - Em caso de dissolução da Sociedade, os seus bens móveis 
serão doados a outra Associação de moradores mais prÓx,! 
ma da localidade e os imóveis ·ser�o integrados à colet! 
vidade sob custódia dos poderes públicos a à fiscaliza
ção da população do bairro depois de um período de 05

anos • 

ARTIGO 191 - O presante.Estatuto entrará em vigor logo após a � sua 
aprovação só poderá ser alterado pela Assembléia Geral: 

., 

Nova Iguaçu, RJ, 

(a) Presidenta:

(a) Secretár_io:

(a) Tesoureiro: e,s:cllzlDo eE.fzl Qo/otr DÇ OC:vif?R
�· 

Oswaldc Cealdonor de Ag�iar 
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Jost. ESTRtLA GAL VA'O - brasileiro, casada, Têcn_ico de Rádio e J elevisão, Cartão de ldentidada�n• 04748382-1, expedido,em 06-06-1978,, pelo Instituto félixPacheco, CIC �·_237176107-91, Residente� naRua Dimas Filho nt 33� Belford-Roxo, NovaIguaçu, RJ. 

VICE-PRESIDENTE
•

, BERNARDO-ROSALDO DE. OLIVEIRA - brasileiro, casado, motorista, Car-. . tio de ldentid�de nt 2283527, expe-
' 

dido, em 08-11-1967, pelo Institu�o
· Félix Pacheco, CIC n11 3266.'80747-20;,

Residente na Av. Joactuint da Costa _
Lima n• 1925, Fundos, Belford-Roxo,

:--
Nova Iguaçu, RJ.

-�.
PRifflEIRO SECRETARIO

-NEIOC DA SILVA DE OLI VEIITA - brase ile ira, casada, Domésticil, _ Carte,!ra de Trabalho e Previdência Socia� nt 71523, sirie 014, expedida em�9-0S�so,
pelo fflinistér-io do Trabalho,.. CIC nª 399709817-49. Residente na Rua Dimas ·filho nR 50, Belford-Roxo, Nova Iguaçu�RJ. 

SEGUNDO. SECREJARIO·

SERGIO ROBERTO lllARCELINO - Brasileiro, solteiro, ·calibrador, Cartãode Identificação nt 046596;86-2, expedidoem 14-04-1978, pelo Instituto ré1ix Pa -checo. CIC. nª 580663737-15. Residente naRua morais de Castro nt 11, Jardi� Dimasfilho, Belford-Roxo, 41 Distrito de NovaIguaçu, RJ. 
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. F�lix Pacheco, CIC n• 314697447-91.
Residente na Rua morais da Castro -

-
� ,,. .. n• .. 19,_ .Jardim Dimas_ filho,nB�lford-

Roxo .4ª Distrito da Nova I�uaçu,

SEGUNDO: TESOURE IRO: · 

tlAL.ffiIR PEREI.RA OE:' AGÚIAR - Brasileiro, casadp, Pinior, Cartão de� 

Identidade nt 04Q86807�8, expedido .am
07-08-76, pelo Instituto félix Pacheco.
CJC ·na 482068737-91. Residente na
�oraia _de Cast�o nt 
filh�, B�lford-Roxo
va I_guaçu, RJ.

_ D1RETOR SOCIAL_ 

JOSt OU CARfflCl SANTOS Brasileiro, casado, montador, Carteira.,. 

Trabalho e Previdência Social n� 58657 • ,.,. ria 484, expedida,em 12-12-1975.,_.palo Mi-
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Nov� Iguaçu, RJ • 

.. 
Nova Iguaçu, R.J, .Em 04 de janeiro de 1982.,

:Y\�-oh , dn �� cc½ (0�� Neide da Silva de Oliveiraio Secretá.rio
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REILAÇÃO DAS Em."I:IDlWES "CABJEÇA DE RIDE" 

RECEBEM O INFORMATIVO INESC VIA CORREIO: 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
1 1. 

1 /J • 

15. 

16. 
1 7. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2 4. 
2 5. 
26. 
2 7 . 
28. 
2 9. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3 7. 
38. 
39. 
4 O. 
41. 

4 2. 

4 3. 
4 4 
4 5. 

MNDDH REGIONAL NORTE II - BELÉM/PA 
MNDDH REGIONAL LESTE I - NOVA IGUAÇU/RJ 
MNDDH REGIONAL LESTE II - VIÇOSA/MG 
MNDDI-l REGIONAL CENTRO-OESTE - GOIÂNIA/GO 
MNDDI-l REGIONAL SUL I - SÃO PAULO/SP 
MNDDH REGIONAL SUL II: PORTO ALEGRE/RS 
MNDDH REGIONAL NORDESTE - PAULO AFONSO/BA 
MNDDH REGIONAL NORTE I - RIO BRANCO/AC 
CDDH DE PATOS - ASDAC .. _ PATCi

°

S/PB 
CDDH DE PARATINS/AM 
CDDH REGIONAL NORTE II 
CDDH DE RORAIMA - BOA VISTA/RR 
CDDII DE ,JOT NVl r.J.r:;sc 
CDDII rrn l,i\C: l·:f�/SC 

CDDH DE RIO DO SUL/SC 
CDDH DE TIMBÓ/SC 
CDDH GUARAMIRIM/SC 
CDDH PROPRIÁ/SE 
NÚCLEO DE DH DO BR.DE FÁTIMA JOINVILLE-SC 
COMISSÃO DE OH E SOLO URBANO FLORIANÓPOLIS-se 
DIREITOS HUMANOS BRUSQUE/SC 
CJP DE SÃO PAULO/SP 
CJP DE SALVADOR/BA 
CENTRO DE JUSTIÇA E PAZ-DIOCESE DE PATOS/PB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINI-lA-MT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO-BA 
PASTORAL DO MENOR-SP 
COMISSÃO RURAL VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUINTE/DF 
AEABA SALVADOR/BA 
AEFARA ALAGOINHAS/BA 
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNI'DJ\DE DE VANDERLEI-BARRA/BA 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CAJJ\ZEIRA - SALVADOR/BA 
CPT DIOCESANA - BROTAS DE MACAUBAS/BA 
CPT - SANTA LUZIA/8A 
CPT DIOCESANA - SENHOR DO B0NFIM/BA 
CPT DIOCESANA - CORRENTINA/BA 
CPT NORDESTE III - SALVADOR/BA 
CP'I' - UNAI/MG 
ABRA - CAMPINAS/SP 
ABI - RIO DE JANEIRO/RJ 
ANAÍ/BA - SALVADOR/BA 
APRODEC - IBOTIRAMA/BA 



-

• O 2.

46. CENTRO DE ESTUDOS ALTERNATIVOS ·- TERESINA/PI
CEDEC - SÃO PAULO/SP 47. 

4 8. 
49. 
5 O. 
51. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
8 7. 
88. 
89. 
90. 

COMITÊ DOS PSICOLÓGOS PELA CONSTITUINTE - PORTO ALEGRE/RS 
COMITÊ MUNICIPAL DA CONSTITUINTE - VOLTA REDONDA/RJ 
CIMI REGIÃO LESTE - ITABUNA/BA 
CUT REGIONAL DA CHAPADA - ITABERABA/BA 
CEDITER - SALVADOR/BA 
CDDH EXTREMO SUL DA BAHIA - ITANHÉM/BA 
CEBS - JEQUIÉ/BA 
CÁRITAS BRASILEIRA/NACIONAL - BRASÍLIA/DF 
CÁRITAS BRASILEIRA - SALVADOR/Bl\ 
JOSÉ ALVES COSTA - CODÓ/MA - Trabalhador Rural 
CONTAG - BRASÍLIA/DF 
DIAP - BRASÍLIA/DF 
DOMIGOS VERÍSSIMO MARCO - AQUID.AUAMA/MS 
DIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - MAIQUINIQUE/BA 
DIOCESE DE ITABUNA - CAMAÇÃ/BA 
EMATERBA - ITABERABA/BA 
DIOCESE TEIXEIRA DE FREITAS - ALCOBAÇA/BA 
FRATER - IRECÊ/BA 
FASE/BA - SALVADOR/BA 
FUNDIFRAN - XIQUE-XIQUE/BA 
MEB(MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BAS:E) - AMARGOSA/BA 
MOC (MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMlUNITÁRIA) - SERRINHA/BA 
MNTRST - TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
OVN - ITABERABA/BA 
PADRE PAULO TONUCCI - CAMAÇARI/BA 
PLENÁRIO ESTADUAL PRÓ-PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUINTE - VITÓRIA/ES 
PROJETO IGREJAS IRMÃS - CORDEIROS/BA 
SECRETARIADO NACIONAL DA CPO - DUQUE DE CAXIAS/RJ 
STR DE CÍCERO DANTAS/BA 
STR DE ENCRUZILHADA/BA 
SIM(SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO MIGRANTE) - FEIRA DE SANTANA/BA 
STR OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA 
STR RODELAS/BA 
STR PARATINGA/BA 
STR CAETITÉ/BA 
SINTEL - SALVADOR/BA 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RUY BARBOSA/BA 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SENHOR DO BONFIM/BA 
PASTORAL RURAL - INHAMBUPE/BA 
SEBASTIÃO DONIZETE - MOSSAMEDES/GO 
IVO SOSTISSO - FLORIANÓPOLIS/Se 
FLORICENA MORATTI - RIO DE JANEIRO/RJ(CEDAC) 
ANGELA KUROVSKI - CURAÇÁ/BA 

91. ANTÔNIO TEMARRI -'SAÚDE/BA
92. 
93. 
94. 
95. 

BERNARDO HANKE - REMANSO/BA 
DAMIÃO CORREIA DOS SANTOS - CÍCERO DANTAS/BA 
FERMINO PÉSSINA - REDENÇÃO/BA 
IRMÃ GISELA RADINGER - BARREIRAS/BA 



. 03. 

96. HILDEBRANDO MAIA JÚNIOR - PROPRIÁ/SE
97. ISRAEL FERREIRA ASSIS - BARRA/BA
98. ELENITA CUSTÓDIO HONORATO - CANHOBA/SE
99. ITERCARTA - SÃO PAULO/SP

100. JUAN FRANCISCO GARCIA LÓPEZ - CASTRO ALVES/BA
101. LUCIDALVA CORREIA ASSUNÇÃO - FEIRA DE SANTANA/BA
102. MARIA APARECIDA GOMES - SALVADOR/BA
103. LANDUALDO GOMES RODRIGUES - SALVADOR/BA
104. LUIZETE GOMES DA SILVA - JAGUARIRI/BA
105. LUIZ ANSELMO PEREIRA DE SOUZA - SALVADOR/BA
106. IRMÃ MARIA JOSÉ M.RODRIGUES - RODELAS/BA
107. VERÔNICA RIBEIRO - CANUDOS/BA
108. MARILENE PEREIRA DOS PASSOS - REMANSO/BA
109. IRMÃ UGOLINA COSTA - SANTA LUZIA/BA
110. DOM CÂNDIDO PADIN - BAURU/SP
111. DEPUTADO MANOEL A.M.COELHO - SALVADOR/BA
112. DOM MATHIAS SCHMIDT - RUY BARBOSA/BA
113. ROMEU PADILHA - BRASÍILIA/DF ·
114. ZULEIDE TEIXEIRA(CNDM) - BRASÍLIA/DF
115. IRMÃ ISABEL MARIA FICAGNA - FEIRA DE SANTANA/BA
116. OLIDES LUNARDI - CAMPO ERÊ/SC
117. GERALDO CAMPOS E LOURDES - BRASÍLIA/DF
118. AGEN - SÃO PAULO/SP
119. ILDES - SÃO PAULO/SP
120. ANIVALDO PADILHA - SÃO PAULO/SP
121. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - BELO HORIZONTE/MG
122. COMITÊ PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE - B.HORIZONTE/MG
123. SENADOR JOSÉ PAULO BISOL - BRASÍLIA/DF
124. DOM MAURO MORELLI - DUQUE DE CAXIAS/RJ
125. SINDIPOLO - PORTO ALEGRE/RS
126. PACOM - SANTO ANDRÉ/SP
127. CENTRO PASTORAL VERGUEIRO - SÃO PAULO/SP
128. AJUP - RIO DE JANEIRO/RJ
129. IPAC - SALVADOR/BA
130. CJP - VITÓRIA/ES
131. CONAGE - GOIÂNIA/GO
132. CPT AMAPÁ
133. PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE - OURO PRETO/MG
134. JOSÉ HENRIQUE NUNES - UBERABA/MG
135. PLENÁRIA UNITÁRIA DO PARANÁ
136. CPT NORTE I - MANAUS/AM
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 

CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 

ACRE 
RONDÔNIA 
MATO GROSSO 
NORTE II - BELÉM/PA 
MARANHÃO 
ARAGUAIZVTOCANTINS - CONCEIÇÃO 
PIAUÍ 
CEARÁ 
GOIÁS-CENTRO SUL - GOIÂNIA/GO 

DO ARAGUAIA/PA 

-



� 

146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 

CPT ESPÍRITO SANTO 
CPT MINAS GERAIS 
CPT RIO DE JANEIRO 
CPT MATO GROSSO DO SUL 
CPT SÃO PAULO 
CPT PARANÁ 
CPT SANTA CATARINA 
CPT RIO GRANDE DO SUL 
SIN(SERVIÇO DE INTERCÂMBIO NACIONAL) - PETRÓPOLIS/RJ 
CDDH CIDADE OUTRA - SÃO PAULO/SP 
CDDH OSASCO/SP 
CDDH SANTO ANDRÉ/SP 
CDDH MOGI DAS CRUZES/SP 
CDDH "TEÔTONIO VILLELA" - SÃO PAULO/SP 
CDDH SAPOPEMBA - SÃO PAULO/SP 
CDDH PARI CATEDRAL - SÃO PAULO/SP 
CDDH "SANTOS DIAS" - SÃO PAULO/SP 
CDDH NÚCLEO BOQUEIRÃO - SANTOS/SP 
CDDH "FREI TITO" - SÃO PAULO/SP 
CDDH "CARLOS ALBERTO PAZZINI" - SÃO PAULO/SP 
CDDH GUARULHOS - GUARULHOS/SP 
CDDH COTIA/SP 
PASTORAL DOS DIREITOS HUMANOS - S.M.PAULISTA/SP 
PASTORAL DH DA REGIÃO EPISCOPAL DE OSASCO/SP 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS - SÃO PAULO/SP 
COMISSÃO DE DH R.EPISC.ITAPECIRICA DA SERRA - SÃO PAULO/SP 
COMISSÃO ARQUID.DE PASTORAL DOS OH E MARGINALIZADOS - SP 
COMITÊ TEODORO DIRLEY - SÃO PAULO/SP 
FACULDADE NS ASSUNÇÃO - SÃO PAULO/SP 
CLAMOR - SÃO PAULO/SP 
FETAG - MANAUS/AM 
FETAG - SALVADOR/BA 
FETAG - FORTALEZA/CE 
FETAG - GOIÂNIA/GO 
FETAG - VITÓRIA/ES 
FETAG - SÃO LUIZ/MA 
FETAG - BELO HORIZONTE/MG 
FETAG - CAMPO GRANDE/MS 
FETAG - CUIABÁ/MT 
FETAG - JOÃO PESSOA/BA 
FETAG - BELÉM/PA 
FETAG - CURITIBA/PA 
FETAG - RECIFE/PE 
FETAG - TERESINA/PI 
FETAG - SÃO PAULO/SP 
FETAG - NITERÓI/RJ 
FETAG - FLORIANÓPOLIS/Se 
FETAG - PORTO ALEGRE/RS 
FETAG - NATAL/RN 
FETAG - RIO BRANCO/AC 

.04. 



. 05. 

196. CECA - SÃO LEOPOLDO/RS
197. COMITÊ POPULAR CONSTITUINTE - UBERLÂNDIA/MG198. PLENÁRIO PPP NA CONSTITUINTE - SÃO PAULO/SP199. FERNANDO MASSOTE - BELO HORIZONTE/MG200. SSAJM SÃO BENTO - SALVADOR/BA201. AA TRABALHADORES RURAIS - SAL'iJADOR/BA202. CJP DE ILHÉUS/BA

203. CEC POPULAR - SALVADOR/BA
204. CDDH TEIXEIRA DE FREITAS - EUNÁPOLIS/BA205. CEPTAS - SALVADOR/BA
206. CA DIREITOS HUMANOS - SALVADOR/BA207. P.MULHER MARGINALIZADA - SALVADOR/BA208. MOC - FEIRA DE SANTANA/BA
209. CEDITER - FEIRA DE SANTANA/BA
210. MICHAEL SMALL - BRASÍLIA/DF - Embaixada do Canadá211. DEPUTADO JOSÉ COSTA - BRASÍLIA/DF212. MILTON SCHWANTES - GUARULHOS/SP213. COMISSÃO ESTADUAL DE MULHERES - CAMPO GRANDE/MS214. CDDH RONDONÓPOLIS/MT
215. AÇÃO CRISTÃ PRÓ-GENTE DA CEILÂlNDIA/DF216. CCPY(SÃO PAULO) - CLÁUDIA ANDUJAR

ATUALIZADA: JUNHO/88 



-

RECEBEM O INFORMATIVO VIA TELEX: 

01. FASE - RIO DE JANEIRO/RJ
IBASE - RIO DE JANEIRO/RJ 
COPP/UFRJ - RIO DE JANEIRO/RJ 
OAB - RIO DE JANEIRO/RJ 

02. 
03. 
04. 
05. CENTRO PRÓ-MEMÓRIA CA CONSTITUINTE - RIO DE JANEIRO/RJ

CERIS - RIO DE JANEIRO/RJ06. 
07. PLENÁRIO PPP NA CONSTITUINTE - RIO DE JANEIRO/RJ

FUNDAÇÃO FORD - RIO DE JANEIRO/RJ08. 
09. FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO/RJ
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

CUT - SÃO PAULO/SP 
CGT - SÃO PAULO/SP 
MTRST - SÃO PAULO/SP 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS - SÃO PAULO/SP 
OAB - SÃO PAULO/SP 
CESE - SALVADOR/BA 
CPT - SALVADOR/BA 
MNDDH REGIONAL NORDESTE - PAULO AFONSO/BA 
INTERENTIDADES - RECIFE/PE 
OXFAM - RECIFE/PE 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE/PE 
CENTRO DE OH DE JOINVILLE/SC 
MTRST - CHAPECÓ/SC 
MTRST - PORTO ALEGRE/RS 
IECLEB - PORTO ALEGRE/RS 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO PARANÁ - CURITIBA/PR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR 
CENTRO PRÓ-MEMÓRIA DA CONSTITUINTE - BRASÍLIA/DF 
CIMI - BRASÍLIA/DF 
CNBB - BRASÍLIA/DF 
OAB - BRASÍLIA/DF 
FENAJ - BRASÍLIA/DF 
CEAC - BRASÍLIA/DF 
CPT - GOIÂNIA/GO 
UCGO - GOIÂNIA/GO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE 
MNDDH REGIONAL NORDESTE - NATAL/RN 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS - CAMPO GRANDE/MS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG 
CDDH JOSÉ ANTONIO DIAS - VIÇOSA/MG 
COMITÊ PPP NA CONSTITUINTE - BETIM/MG 
PLENÁRIO ESTADUAL PPP NA CONSTITUINTE - VITÓRIA/ES 
CDDH ACRE - RIO BRANCO/AC 
CPT AMAPÁ - MACAPÁ/AP 

44. CCPY - BOA VISTA/RR

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

CEPASP - MARABÁ/PA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SÃO PAULO/SP 
COMITÊ PRÓ-PARTICIPAÇÃO - BELO HORIZONTE/MG 
MOVIMENTO GAÚCHO PELA CONSTITUINTE - PORTO ALEGRE/RS 
PADRE NORMANDO - VOLTA REDONDA/RJ 
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AmllEXO :n: 

RELAÇÃO> IDOS lP�AJRES CO!Ml OS QUJJMS O Im:!:SC liV\Jlffffl OOINJ"ll'.'A"ro 

LEGISLATURA 1987 - 1990 

:I - P H D B 

01. ANTERO DE BARROS

02. ANTÕNIO BRITO

03. ANTÔNIO MARIZ

04. CÁSSIO CUNHA LIMA

05. CELSO DOURADO

06. DARCY DEITOS

07. DORETO CAMPANARI

08. EGÍDIO FERREIRA LIMA

09. FRANCISCO PINTO

10. HARLAN GADELHA

11. HAROLDO SABÓIA

12. HÉLIO DUQUE

13. HÉLIO MANHÃES

14. IVO LECH

15. JOÃO l!ERMANN NETTO

16. LUIZ FREIRE

17. MÁRCIO BRAGA

18. MÁRIO LIMA

19. MAURICIO FRUET

20. MAURÍLIO FERREIRA LIMA

21. MICHEL IEMER

22. MIRO TEIXEIRA

23. NELSON JOBIM

25. PAULO MACARI�I

2 6 • RAUL FERRAZ 

. IES"lr'AOO: 

MT 

RS 

PB 

PB 

BA 

PR 

SP 

PE 

BA 

PE 

MA 

PR• 

SP 

RS 

SP 

PE 

RJ 

BA 

PR 

PE 

SP 

RJ 

RS 

se 

BA 



27. SÉRGJO SP/\01\

28. ULDOIHCO PJN'l'O

29. VALTER PEREIRA

30. WALDIR PUGLIESE

II - P S  1D 113 

31. ANNA MARIA RATTES

32. ANTÔNIO PEROSA

33. ART!IUR DA TÍ\VOLA

34. BETH .AZIZE

35. CARLOS COTTA

36. CARLOS MOSCONI

3 ·1. Cl·:1. 1 O DE C/\S'l'IW 

38. CRISTINA TAVARES

39. EUCLIDES SCALCO

40. FÁBIO FELDMANN

41. FRANCISCO KUSTER

42. GERALDO ALCKMIN FILHO

43. GERALDO CAMPOS

44. HERMES ZANETTI

4 5. JORGE IIAGL:: 

46. JORGE UEQUED

47. JOSÉ CARLOS GRECO

48. JOSE COSTA

49. KOYO IHA

50. MARIA DE LOURDES ABADIA

51. MAURO CAMPOS

52. MOEMA SÃO THIAGO

53. NELTON FRIEDRICH

54. OCTÁVIO ELÍSIO

55. PIMENTA DA VEIGA

5(í. RF.NAN CAT,li E f ROS

57. ROBERTO BRAN'J'

PR 

BA 

MS 

PR 

RJ 

SP 

RJ 

AM 

MG 

MG 

MG 

PE 

PR 

SP 

se 

SP 

DF 

RS 

BA 

RS 

SP 

AL 

SP 

DF 

MG 

CE 

PR 

MG 

MG 

AL 

MG 



58. ROBSON MARINHO

59. ROSE DE FREITAS

6 O. SIGMARINGA SEIXAS 

61. VASCO ALVES

62. VICENTE BOGO

63. VILSON SOUZA

64. VIRGILDÁSIO DE SENNA

65. ZIZA VALADARES

III - P C  B 

66. AUGUSTO CARVALHO

67. FERNANDO SANTANA

68. ROBERTO FREIRE

IV - P C  00 B 

69. ALDO ARANTES

70. EDMILSON VALENTIM

71. EDUARDO BONFIM

72. HAROLDO LIMA

73. LÍDICE DA MATA

V - P D "E'  

74. ADROALDO STRECK

75. AMAURY MÜLLER

76. BOCAYUVA CUNHA

77 . BRANDÃO MONTEIRO 

78. CARLOS ALBERTO CAÓ

79 . CARLOS CARDINAL 

80 . CHICO HUMBERTO 

81 . EDÉSIO FRIAS 

82 . FERNANDO LYRA 

SP 

ES 

DF 

ES 

RS 

se 

BA 

MG 

DF 

BA 

PE 

RS 

RS 

RJ 

RJ 

RJ 

RS 

MG 

RJ 

PE 



83. FLORICENO PAIXÃO

84. JOÃO CUNHA

85. JOSÉ MAURICIO

86. JUAREZ ANTUNES

87. LUIZ SALOMÃO

88. LYSÂNEAS MACIEL

89. NELSON AGUIAR

90. NELSON SEIXAS

91. NOEL DE CARVALHO

92. ROBERTO D'AVILA

9 3. TADEU FRANÇA 

94. VIVALDO BARBOSA

V][ - P S  B 

95. ABIGAIL FEITOSA

96. ADEMIR ANDRADE

97. JOSÉ CARLOS SABÓIA

98. RAQUEL CAPIBERIBE

VIl -P ".Ir 

99. BENEDITA DA SILVA

100. EDUARDO JORGE

101. FLORESTAN FERNANDES

102. GUMERCINDO MILHOMEM

103. IRMA PASSONI

104. JOÃO PAULO

10 5. JOSÉ GENOÍNO 

106. LUIZ GUSHIKEN

107. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

108. OLIVÍO OUTRA

109. PAULO DELGADO

RS 

SP 

RJ 

RJ 

RJ 

RJ 

ES 

SP 

RJ 

RJ 

PR 

RJ 

BA 

MA 

MA 

AP 

RJ 

SP 

SP 

Sfl 

SP 

MG 

SP 

StP 

SP 

RS 

MG 

. 4 . ! 

I 



110. PAULO PAIM

111. PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO

112. VIRGÍLIO GUIMARÃES

113. VITOR BUAIZ

114. VLADIMIR PALMEIRA

WTI-P T B

115. BENEDITO MONTEIRO

IX - P lMI 00 

116. PAULO RAMOS

X - sm P.ruR".11."IOO

117. DOMINGOS LEONELLI

I - P 00 li]) ll3 

118. ALMIR GABRIEL

119. ALUÍZIO BEZERRA

120. DIRCEU CARNEIRO

121. IRAN SARAIVA

122. JOSÉ FOGAÇA

123. MANSUETO DE LAVOR

124. MÁRCIO LACERDA

125. NELSON CARNEIRO

126. NELSON WEDEKIN

127. RONAN TITO

128. SEVERO GOMES

129. THEOTÔNIO VILELA FILHO

RS 

SP 

MG 

ES 

RJ 

PA 

RJ 

BA 

PA 

AC 

se 

GO 

RS 

PE 

MT 

RJ 

se 

MG 

SP 

AL 



II - P S  1D lB 

130. CHAGAS RODRIGUES

131. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

132. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

13 3. JOSÉ PAULO BISOL 

134. MÁRIO COVAS

135. POMPEU DE SOUZA

III - P 1D "II" 

136. MÁRIO MAIA

137. MAURÍCIO CORREIA

IV - P S  B 

138. JAMIL HADDAD

V - SJB:IMl PARTIOO

139. ITAMAR FRANCO

PI 

SP 

ES 

RS 

SP 

DF 

AC 

DF 

6 '- : 
. . \.. � 

• •  'l,_ .
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Sr. Oficial do Rsgist=c Civil Ja Fassoee 
i . 

.Ju.:-J dic.�1s do 

de 32 Clficio d.n C ·,···· ,-r,, .;., r'ov I- .. · 
·., • ::. • \, �\ - ·  1 •• a g u a l

:1 
Li • 

JUOICIAR\0 
ú f> 0 0 E R E J AN\1\1'0

141 ,,1,,_,<:'� DO EST, DO RIO D jf'f �/') � JUSTIÇA 
É oocuMENTOS 

� �F)l Rü.C,\STRO OE TtTUL�S 
O\:. NOVA lGUA-C\J

i •{í;!j S.º OF\C\0 - COM�RCA

�

!tlíl\ 

- ·cERl\OiO 
.. �., .• : : ' >I,: e l'Q•
,,..,. , . a presente o6pla t " f.> • 

. / Certifico e dou fé �ue
A

' xtra(da no• t•rmo$-dfl
FICHA RE 

'"'' e 
dução aut�n\'lca da 

d \973 ooo�ndo o int4iro \&Gf'
e 6015 e ' 

Art, \9 §\.•da o& o, 
do(G) Q\O(S) �ra.t, 

Novu. 1g 

;i .�SSüCII-\Ç.40 DOS fWR;�DGí�CS )G Uf1IRRC J,\;·LJF! 01111:�s FILHO-r 

S�oa Provis6ria na Rua Mcr�is de Custro n º 19, Jardim Dimas Filho�' 

91, residente� Rua Di�as Filho n 9 33, nesta Municipio, vem

l, ,? ,.. ::i V i::"' o "':':) u R. ·,.., 1· ,. �. r o o·,·.�
� • .;C.:\.:. ..;..t... '-,;;� .,_j '• Jud.díc:.,, da 

com o Ü(�crato-Lei n!! ó.2}.6, d,� 3( ,je junho de 1975; 

Nrastes termos, pede deferimento, 

No v a 1 g u 3 ç u , R J , e ;n _ .2 9 d G d D z e :n b ::-o 

, . ·., .. .. ...
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RELAÇÃO DE sôcros DA ASSQCI&ÇÃO DO BAIRRQ JARDIM DIMAIS FILHQ 

José Antonio Francisco da Silva 
1 Profs Fugui sta

,. 

Est. Civil: Casado '· 

Ca�t. de Indentidades 68817/016 - e. P. F. s 352680/347 
EndsRua Morais dê Casàl'o no13 

Eustáquio José de Oliveira 
End: Rua Dimais Filho no50 
Profs Eletricista 
Est. Civils Casado 

W
t• de Imdent1dades68852/ !e002 • C. P. F. s 399709817/49

Neide da Silva de Oliveira 

Ends Rua Dimais Filho nD50 
prof: Doméstica 
Est. Civil: Casada 
cart. de Indemtidades71523/0l4 • c. P. F. : 399709817/49 

Luiz Carlos Ro.drigues da Silva 

Ends Rua Petrópolis ne52 
Profs Aux de Administração 
Est. Civil: Casado 
Nacionalidades Brasileira 

ert. de Indentidades 2.375.251 • C. P. R. : 296810307/53 

,. Oswaldo Caldonor de Aguiar 
End: Rua Morais de Castro 0019 
Profs Pintor 
Est. Civils Casado 
Nacionalidades Brasileira 
cart. de Indentidades 04472830/1 - e. P. F. :314697/447 

Cosme Gomes de Sopza 
End: Rua Diamis Filho no 31 

. Profs Servente 
Est. C1vlla Casado 
Nacionalidades Brasileiro 
cart. de Indentidadea 69957 - e. P. F. s 115144507/04 

'1 
\ . 

.;J;, •• 
.,.:-.: 



•. 

ijair Laurinda da_ Conceição 
·Ends Bua Dimais rilho no27
Profs ·Doméstica

· Est. �ivil: Solteira
·· Nacionalidades Brasileira

Cart. de Indentidadea 89278/ s 461 

Antonio Fernandes dos Beis
End, Rua Juiz- de Fora no28
Profs Montador
Est. Civils Casado
Nacionalidades Brasileiro

• C. P. F. s 539277457/15·

cart. de Indentidade: 1e19W s 451 - e. p' F. 1484638177/34

�aimundo Nonato Alves

Ends Rua Petrópolis no76 
Prof: Servidor PÚblioo 
Est. Civil: Casado· 
Nacionalidades Bl.'asileiro

Cart. de Indent1dades 3095b58 - e. P. F. s26791552/00 

Raimundo Candido de Oliveira 
End: Rua Dimais Filho nQ51 
Profs Carpinteiro 
Est. Civils Casado 
Nacionalidades Brasileiro 
Cart. de Indentidades 048783/6 - e. P. F. s ��8257/00



.

. 

\. . 
� 

Zelai� José da·Silva 

ENDs Rua Marta Isabel no 70 
Estado Civilt solte1�o

Profissãos p�encista 
Nacionalidade, Brasileira

CART. Identidades 643 486 

vera Lima Ribeiro Rolo 
END: Rua Juiz de Fora no 56 
Profissão, Prot. Aposentada 
Estado Civils Casade

Nacionalidades B?tasile1ra

caRT; identidade: 81 0280 59 
., 

Wilsom da Silva 

'· 

END: Rua Mo�ais de Cast�o nQ 8 
Estado Civils Casado 
P�ofissãoi Motorista

Nacionalidades Brasileira

CA'RT. Identidade: 26 2 6 975 

Izidio Gonsalves Antonio 

• C.P.F.: 566 158 417 20

- C.P.F • s 18181.4117 • 15

+ c.P.F.a 190885 907

ENDs Rua Carualho JQ 10 Solidão - B. Roxo 
Protissão:�Milta� 
Estado civilz casado 
Nacionalidade' B?tas1le1ra 
cART. Identidãdes 16 520 680 • C.P.F.z ·0878298 970

'• 



-

-

.� 

Cristovão de M.meida Fer�eira 

BND: Rua Juiz de Fora ne 54 
Profissão: segurança 
Bstado Civil: casado 
Nacionalidade: Bt-asileira 

CART. Identidade: 06050092- 3 

Sérgio Robe�to Marcelino 
END: �ua Morais de Castro no 11 
Profissão: Calibrador 
Estado civil: Solte1Po 
-Nacionalidade: Bttasi leira
CA'RT. Identidade: 046 59686-2

Ma�ia José Moreil'a Fernandes 
END: Rua Juiz de Fo�a no2a 
Profissão, Dorn&sti-ca 

Estado Civil, casada 
Nacionalidade: B�asileira 

• C.P.l.i 304 602 477 00

• C.P.F.: 5806637 37

CART. Ídentidade: 53152/S 237 • C.P.F.s 484 638 177 34

walte� José de Oliveira 
END: �ua Petropolis lote 52 
Profissão: Operador 
Estado Civils Casado 
Nacionalidade: Bras1le1�a 

CART. Identidade: 11330 87 
• 

• C.P.F. 103169343 29 

Francisca Ma.l'ia de Paiva 
END: Rua Morais de Castro nol Q-A 

Profissão: Domás±ca 

Estado Civil: Oasada 

Nacionalidade: Bt-asileira 
CART. Identidade& 556 082 -



• .. 

· José Alves Sàntiago

END: Ruà Irmã Maria Isabel nQ 118

. profissão: Eletricista 

� Estado.Civil' Viuvo 

Naoionalidadei Brasilei�o 

CART. Identidade: 0l.ll.!60261 - 3 - c.P.F.:' 325199667 - 34

Salvador de Oli vefra Mat'ques 

END: Rua Mo�ais de Castro nQ 57 

Profissãoi Servente 

Estado Civili Cas�do 
Nactonalidades Brasileira

CART; Identidades 36376 -

-

-
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Ano XXIV 

�OJe�atório Reseirvadlo 

APESAR DOS DESMENTIDOS. CIEX FAZ SUA PRÓPRIA APURAÇÃO E REVELA QUE GRUPOS NÃO TÊM LIGAÇÃO MILITAR 

Exército investiga atentado e detecta intenção de repeti-lo 
V.1ndo Célia 

O chefe do serviço de inteligência do 
Exército, o Ciex, general Sérgio Avelar 
Coutinho, já identificou os responsáveis 
pelo atentado que destruiu o monu
mento aos trabalhadores mortos na 

A 
greve da Companhi1:t Siderúrgica Na-

• cional (CSN). · • · 
• Segundo credenciada fonte do Forte

Apache. o quurtel-general da Força em
Brasília, a apuração conduzida por Cou-
1,nho aponta para dois grupos civis de
extrell1a-direita que atuam no eixo Rio
São Paulo.
• 1 rata-se de pessods altamente beli

gerantes, dotadas de razoável poder de
fogo, dificilmenre ·controláveis e, segun
do já soutJu o Ciex, dispostas a repetir a
ação caso o monumento seja nova
mentt: construido. No entanto, são pes
soas sem qualquer ligação com o Exér
cito.

Disse o general Coutinho a um i111c-
locutor: 

- É umd yuerra. Se fizerem de novo,
1 eles I vão destruir de novo. 

As investigaç.ôes do Exército, por 
forçi:I das circunstâncias, envolveram 
também dois episódios que sul:ederarn 
o atentado em Volta Redonda. Sobro

'6 o resfriamento repentino do alto-forno 
• da Companhia Siderúrgica Paulista (Co

s,pa). concluiu-se que houve erro de
rnanulenção. A explosao do alto-forno
da CSN foi di:lda como aciJenlal.

Apenas o Estado Maior do Exército e 
alguns membros do governo federal 
foram informados do trabalho de Cou
tinho e de seus resultados até o mo
mento. O general Leónidas já tinha in
foímaçõc:; quando deb!t"j • à rfirPit.l n 
<!!O terrnrista. 

Hepercussão. Há, no Exército, so· 
gundo a mesma ioc,te, a «;i:._;.,:,.:, d.; 
concluir a investigação - e dívulgá-la -
para evitar que o caso se transforme, 
como teme o ministro, "em um novo 
Riocentro", A motivação para investigar 
não tem, entretanto, apenas, causa ex
terna. As declarações iniciais do minis
tro do Exército - culpando dl:l forma oe
n�rica segmen1os de Llireita, ao mesmo 
tempo em qµe parecia justificar o ocor• 
rido como natural reação á ''provoca
ção" dt: ser erigido o monumento - fo
ram mal recebillas tanto por ofici.iis da 
própria corporação como pela Aoro
nâut1ca e Marinha. 

O ministro Moreira lima, por exo�-

pio, não act:ilou o quo disse Leónidas. 
Um de seus assessores traduziu piHa 
o Hola1ório Roservado sua contrario
dade: o ministro do Exórcito não tinha o 
direito de {ICnoralizar a responsabilida
de. Entendida como tal, a direita ex
pressa corrente de pensamento de boa 
parte da opinião pública I.Jfasileira e, na 
sua maioria, de modo aloum está en
volvida em atentados ao património 
público. 

O ministro Saboya também não 
gostou do que ouviu. Outros setores da 
força verde-oliva. na mesma linha de 
raciocfnio de Moreira Lima, considera
ram ''infelizes" as palavras do· ministro 
Leónidas. Deveria ele, ao mesmo tem
po, ter condenado, igualmente como 
terrorista, o bancário da CUT que carre
gava uma bomba durante manifeswção 
em ílecife, explicitando, assim, as duas 
fontes da desordem social. 

Só a competente apuração dos fatos 
amenizaria o mui-estar Qt ovocàdo pelo 
impetuoso prnnunciumento do ministro 
do Exército. 

Reação. Lcónid.i:i, porém. niio es
pera a conclusâo dos tritball1os do Ciex
para retornar a iniciativa. Na última 

quinta-feira, ao receber para palestra 
sobre o Exército no Forte Apaclie um 
grupo do parlamentares. fel o tilogio da 
ordem constitucional que dá ao poder 
civil exdusiva iniciativa sotire como in
tervir nas questões cJa ordem interna. 

Classificando os políticos que recebia 
como "seus p;itróes", Leónidas des
contraiu o ambiente. ao fazer um co
mentário sobre o slide de um Urutu que 
exibia a seus convidados: 

- Não precisam ter medo do Urutu.
Para ser acionado, ele depende da or
dem dos senhores. 

Já no dia anterior, o ministru procu
rara omitir sinais de serenidade, como 
para recompor-se dil perda de controle 
que as imagens de TV eviJenciaram no
dia mesmo do atuntacfo. 

- Eu quero que tudo isso acabe bem.
0ue venham as eleições e que a escala
da de oreve possa ser contida para que 
a transição se enc,.!rre em ordem - pon
derou o ministro, supondo que, com a 
provável aprovação da medida sotire 
!Jrevo pelo Congresso, ela alcance maior
leoilirnidado, livrando-so de tontà con
testação.

Leônidas soúbe antes que explodiriam Memori� 
O 1ni11ist o do Exérdto, Leónidas 

Pin:.s Gon,;alv..:s, cstuvu informado Jc 
quc o Memorial de Vúh:1 ílé<londa si:ria 
alvo de 11w.1ue terruri�ra de grupos c.:x
tn:mJtlo� úc Jircit3 untes mesmo qu..: o 
illQ � consumasse .. 

No tlia J!! dc' maio, f.<;Óniilas comcn
!�� !�! :"''� .. ihiH,t�uJ,• ,�un �n,i!_{l1S. alu
dind<> à existéncia tk "gc11LG qut: não 
acçíwva u co11s1ruçã? do monumento". 

Ainda no e.lia P!, fat<> m,ús grave e 
revelador cteu &O Reiatório íie��rvuôo 
a OOiiY'k:ç_ão t!� q� e E,\érci!o j!! disp�� 
nlu úe mfornütçao sõbrc o que 1na 
ocorrer. ín1erloc1J1or ci.: i..eomuu.s 1.eie• 
fonou inlonnunúo que o "ministro 1en1ia 
uma explosão do n!On1111,cn10, que havia 
muita gente Jispo)la a isso por wnsi
dcrá-lo uma provocação". 

A cxplÍClll,:iio para t..is i111c.:nções foi 
pos1a nos seguintes termos: o Memorial, 
homenagt.llndo os operários, os trnns
fonnavu cm mártires e o Ei,.én:ilo cm 
algoz. A r.ítu,>Çãu eni i11j11s1ificávd, sc
gunJo a 111c:.:.111u fonte ,.o flíl, porque, 11l 
greve Ja CSN, 1ratava-1>G <le confronto 
enln: os tmhalll.iidorcs que ocuparam 
propric<l,.ide do GaiuJv e un,u fo"iu 
dc!tlacada p.lr.& dc).l.lüj.i-los. Nfu.l t.cna 

havido crime e, pon.ullo, nem homicidas 
nem vítimas • 

A fo111e - n:pita-se: ainda no dia 1 !! 
de maio - reproJulia u intluicla\·ão Je 
seu w11ii;o, o 111.inistro Lc6111Jas. 0issc
r.1-lhc.: o miuistro: 

-Tem gcntc.: quaentlo dc.s1rnir isso
ln p,i�'"""'"nln 1 (< vii.o 1.1.Cabar culoanJo o 
Exército. ·. · 

O lcmor e.lo ministro seria confimrn
c.lo hor.i.s depois, 1\a maJruta<la do dia 2. 
U cu.so p�wu iJ1M!uirlifuíi.::ni.:: à alç�fa 
du �rv!ço <l-: !ntrlh!ên•·ia. cla.'i.�ificado 
como grave e proocupunIe até porque as 
1n1on11açocs coíciaàa.s i11i1.."Úli11\é1ltc ua

VlJJll con111 ck 4uc: o utcnwJo poderá n:
()Ctir-sc: se for erguido outro memorial, 
el..: será 11ovamcntc deslruíJo. 

O CJlS.O Antunes A i11teligéncia do 
Ex.érc.:ito es1á e11volviJa corn operações 
sobre a si1uação de Volta ReJonJa <les· 
de a morté t.lo pn:kiI0 Juurci. Anrunci,, 
que lllguns grupos polflkós, s,:�unJo 
apurou o !tcrviço, pr0<.:11rarfam debitar 
ao Eitérd10. Por orJcm t.lo ministro foi 
1r.:ali.i..wa minuciusu i11ve:.ligação sobre o 
acidente Jc au1om6vc:I nu quuJ mom:u o 
prcfciio, ü1tndo à corporn,;6o amplu mu
uição tlc úcf�a. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIMAS FILHO 

NOVA IGUAÇU - RJ 

LEVANTAMENTO SÕCIO ECONÕMICO 

JULHO DE 1987.

01. Nome do marido

02. Profissão

03. Nome da m ulher

04. Profissão

os. O casal vive junto? SIM ( ) NÃO. ( )

06. Ond e moravam an t es :

07. Quanto p:tgava d e aluguel

08. Tem filhos? SIM ( ) NÃO ( ) - Quantos

09. Quantos filhos menores maiores 

10. o pii está trabalhando? SIM ( ) NÃO ( ) 

11. Se está d es an p:- egado, hã quanto temp:,?

12. Tan carteira assinada? SIM ( ) NÃ0 ( )

13. Salário mensal: menos de l salário ( ) 1 salário ( )

2 salários ( ) 3 salários ( )

14. Paga INPS? SIM ( ) NÃO ( ) 

15. A mulher trabalha fora? SIM ( ) NÃO ( ) 

·- 16. Onde trabalha?

17. Em que trabalha?

18. Tem carteira assinada? SIM ( ) NÃO ( ) 

19. Paga INPS? SIM ( ) NÃ<' ·' ) 

20. Os filhos
-

registrados? SIM ( ) NÃO ( ) estao 

21. Os filhos estao na escola? SIM ( ) NÃO ( ) 

22. Tan terreno p:-Õ irio? SIM ( ) NÃO ( ) 

23. Tan casa p:-Õ p:-ia ? SIM e- ) NÃO ( ) 

24. Por que vieram morar aqui?



Relatório da 39 reunião do mutirão de Diroas Filho, realizada nofdia 19/8/87 
às 19:30h na Igreja da Nova Piam 

Gnlf.lOS presentas: Azuleicka, Vera, Georgina pela COOP, MAB e outras Entida
des: Associ��o.ôe são Bernado ,Piam, Santa Amélia, Dimas Filho e estiveram 
presentes mais de 150 pessoas do mutirão. 

Cleide, abriu os trabalhos E!Xplicando o incidente do pessoal de en
contrar a Igreja fechada, disse que .a ca:mmidade está aberta ao mutirão Pe. 
Terezo, também falou se colocando a diSf.l()sição. 

A seguir azulaicka, pediu que a canissão se apresentasse e desse o 
infontle dos passos dados e dificuldatdes: de cada membro, usou a palavra e 
deram as seguintes infonnes:Estarros trabalhando canas fichas, e medindo a 
terra aos sábados, pela manhã nós fatzerros reuniões e�inscrições das pessoas. 
Tem:>s recebido ameaças do Sr. Ary, que se diz proprietário de uma parte da 
área e até apresentou uma planta, e também tem tido ter dificuldades can 
alguns l"OC>radores da área, que estão preocupado da ocupação que se transfoE_ 
l"OC>U em favela. E também estão preocupado can as pessoas que fazem inscrição 
mas nao ocupam. 

IDgo após, falou os representantes das Entidades Dra. Vera e Georg.!_ 
na. 

Azululeicka, concluiu a reunião dizendo que é necessário que as pe.§_ 
soas, tonem f.lOSSe da terra indo l"OC>rar, f.l()is a COOP, MAB e as Associações , 
não vão af.l()iar e nem defender as texras· ·vazias, nós defenderros as pessoas 
carentes. 

Sem mais, encerro-se os trabalhos, Nova Iguaçu, 19/08/87. 

Ficando a próxima reunião para o dia 02/09/87, às 19:30h na Igre
ja de Nova Piam. 

Novat Iguaçu, 03 de setembro de 1987. 

AZULEICKA SAMPAIO RODRIGUES 



' 

,,.-�Relatório da 29 reunião do mutirão do Diroas Filho, realizada no dia 05�/8y
às 19:30, na Igreja de Nova Piam. 

Gnlpos presentes: Azuleicka, Sada, Luis, 3 visitantes da Alemanhã represen"'" 
tantes das Associações de Santa Amélia, Diroas Filho, Piam, são Bernado e 

mais de 200 rroradores, canditatos a ocuparem a terra. 

Sada, coordenou os trabalhos e falou em nane da CDJP. Luís e Azu

leicka também, usaram à palavra. 

Todos os rroradores colocaram a situação de extrerro empoblecimento e 
da população, devido ao sistema Político, Sociao e Econanico. E foi dito que 

é necessário que o povo se organize, para lutar por seus direitos e à rrora
dia é um direito primário do Ser Humano. Falaram, também os representantes 
das Entidades as quais hipotecaram apoío e solidariedade à luta das pessoas. 

A seguir, foi escolhido na canissão, para cx:meçar organizar a entr� 
da das pessoas na terra. 

Sada se cornpraneteu em rodar as fichas para fazer o levantarrento So

cio-Econânico. 

A Assembléia foi encerrada, ficando aproxima reunião marcada para o 

dia 19/08/87. 

Sem mais, encerra-se os trabalhos. 

Nova Iguaçu,03 setembro de 1987. 

AZULEICKA SAMPAIO RODRIGUES 



CSS: ?bnes dos membros da Cmd.ssão do M.rt:.irão: 

'1- Eliane z.J.:ti.ria de souza
02- Dilene Farias Meu.eles
03- � Antônio Vieira

04- Francisoo eia assoei� oos noradores de 0:1.mas Filoo
Os- Regina GaLtv.a
06- José Wilson da C.onoeição A1exandfe
07- Silvam.a GJ.óriu Alves dcs Sant.os
Os- Dilho Rodrigues Augusto
09- Pedro �o Alves ãos Santos
1119 Izaias Elpidio de Souza
11- serg1o

sen J'lla.is, encerrou-s� os trabalhos. 

Nova Iguaçu,02 de setanbro de 1987. 



la. Reunião da ocupação no Dimas Filho - Distrito de Belford Roxo. Realizada no 

dia 26/07/1987 às 10 horas em local próximo da ocupação. 

Estiveram_�resentes: 

Pela CDJP: - Azuleicka e Sada. 

Associações: - Jarnbuí, Piam, Interlândia e Dimas Filho. 

M\B: - Azuleicka e Dulce. 

Inicialmente houve apresentação das entidades feita por Neide,pr� 

sidente da Associação do Dimas Filho. 

A seguir Sada falou do apoio da CDJP e da forma com que trabalha. 

Cada entidade hipotecou seu apoio sendo a Associação local responsável para di

rigir junto com a comissão dos ocupantes a ser fonnada na próxima reunião. 

Neide infonnou a data da ocupaçao que se deu em 12/07/1987,levan-

tou uma das áreas ocupadas a qual o registro em Cartório foi feito no ano de 

1956. 

Foi citado que um tal de Sr. Joca se diz dono de uma das âreas o

cupadas. 

Nessa reunião ficou amarrado; 

- Ficha s8cio-econômica

- fazer outra reunião - a ser marcada

- fonnar uma comissão para junto com a associaçâo desenvolver o trabalho de acom

panhamento.

Sem mais encerraram-se os trabalhos, 

Nova Iguaçu, 26 de julho de 1987. 
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Relatório da 49 assembléia do Mutirão de Oi.mas Filho, realizada no dia 02/09/87 

às 19:30 h na Igreja de Nova Piam. 

Grupos presentes: Azuleicka, Vera, Adelrro, Cleide da associação da Piam e Neide 

de Oi.mas Filho. 

Inicialmente, Neide abriu os trabalhos compondo à mesa e pediu, para 

se retirar, pois teria uma reunião do Regional do MAB, para tratar da questão 

da água. 

A seguir, Azuleicka, pediu a ccmissão que dessem o infonre dos passos 

realizados e que foi feito o relato dos seguintes fatos: Existem mais de 100 

pessoas inseri tas, porém apenas um norando e os outros 3 em construção. o Sr ..• 

Ary, marcou o encontro can a ccmissão no dia 31/08/87, às 13 h em sua casa e 

não canpareceu, pa17a esse encontro. 'P., ccmissão, solici tau à presença da Dra. Ve

ra, que os acaupanhou ao encontro, e a Dra. Q30rgina, acaupanhou também a ccmi� 

são até o cartório, para levantar de quem é a propriedade.E não se conseguiu o 

mapa da área, porque não tinha o mapa da área na mão, e estanos tentando conse

guir o mapa. E existem várias pessoas: que se intitulam, proprietário, que sao 

eles: Sr. Ary, Sebastião, Paulo e Jaca. 

Dando o prosse:JUimento, a comissão, fez um apelo para que as pessoas 

construam, à sua noradia e ocupem. E: hOOVê, uma tentativa de denúncia de ven

das de lotes. 

Ein seguida, foi passada à palavra para Azuleicka, que diante do re

lato da cx:::rnissão, sugeriu que se, fizesse uma proposta do regimento interno a 

ser discutido e aprovado na próxima assembléia. o objetivo, é regulamentar _. e 

coibir distorções na luta pela terra, e sugeriram também, que a ccmissão siil::ne

tesse aprovação dessa proposta e votasse, ainda sobre a ocupação das áreas que 

estão sendo oralmente reclamada, pelas pessoas que já a cima citadas. Disse� 

da que se caneçassem a vender os lotes. Pois a Diocese,o .MAB e as ,, associações 

vão retirar o seu apoio, pois todos �amos contra a canercialização da terra. 

logo após, Cleide, falou sóbre um problema que está surgindo o qt!Ial 

seja: os noradores do Dimas Filho, estão se omitindo de ceder a água, para os 

ocupantes para construção de suas cas;as. E lembrou que a água é resultado · de 

uma luta das associações e não devem, haver essa falta de fraternidade é neces

sário marcar uma reunião can os rroraodores, para discutir esse problema ccmuni -

fá.rio. 

Adelrro, falou pela associaç!io e reforço, a idéia da organização e a 

não canercialização da terra.A Dra. Vi:rra, reforçou o apoio jurídico e se coito 

cou à disposição, para ajudar na elaboração cb regimento interno. 

A seguir, a comissão siil::neteu a votação das seguintes questões: 

1- Deve ou não, se ocupar das áreas jii mencionada?

2- Deve ou não, se elaborar uma proposta de regimento interno, a ser discutido

na próxima assernbléia.

3- Deve ou não, ser construido as ban:racas can tijolos?

As três, propostas, foram aprovadas por humanidades.Que ficou marcada 

a reunião, para o dia 05/10/87 às 19:30 h no :rresno local. 
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FUNDADA EM 01-11-81 
Sede Própria: Rua Moraes e Castro. af• - Bettord Roxo - 4.0 distrito de Nova Iguaçu • CGC n.0 28.461.374/0001-23 

D � C L A R A Ç X O 

8u, NeinE" o� Silva r!p Üljveir11, �Pclaro pera os aevinos 

finR, que impossibilite�� nP 8Ssumir provisoriamente o cmrgo , 

a e pres j n ente n;a Assocüw ã.o, por motivos n P s�Ún e, ps.sso torl a 

a rPsponsaibilit'lan� par� o Vice-pr(>sjõentP. Francjsco Sf:ina. <'IP J,e_ 

sus. 
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me.a lugar. 
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LEVANTAMENTO SÕCIO-ECONÔMICO DO MUTIRÃO DIMAS FILHO 

- Realizado no 29 semestre d� junhe de 1988.

01) NOME DO MARIDO

02) PROFISSÃO

03) NOME DA MULHER

04)PROFISSÃO

05) O CASAL VIVE JUNTO: SIM ( ) 

06) ESTÃ EMPREGADO: SIM ( ) 

07) TEM CAR1'EIRA ASSINADA: SIM ( ) 

08) PAGA INPS: SIM ( ) 

09) SALÃRIO DO PAI: Cz$

10) SALÁRIO DA MÃE: Cz$,

11) RENDA FAMILIAR: Cz$

12) TEM FILHOS: SIM ( ) 

13) QUANTOS FILHCS MENORES

14) QUANTOS FILHOS MAIORES

15) OS FILHOS ESTÃO ESTUDANDO SIM ( ) 

16) QUANTOS ESTUDAM EM ESCOLA P0IlLICA

17) QUANTOS ESTUDAM EM ESC0LA PARTICULAR

18) QUANTO A FAMÍLIA GASTA DE PASSAGEM POR �s Cz$

19) HÃ QUANTO TEMPO OCUPOU O MUTIRÃO

20) PORQUE VEIO OCUPAR ESTA TERRA

21) ANTES DE VIR MCRAR AQUI:

Morava de aluguel ( )

Morava em casa prÕpria ( )

Morava de favor ( )

NÃO ( ) 

NÃO ( ) 

NÃO ( ) 

NÃO ( ) 

NÃC ( ) QUANTOS 

NÃO ( ) 

Outros 
____;_ __ �------------------------

22) TIPO DE MORADIA:

Tijolo ( )

Estuque ( )

Madeirn ( )

Sucata ( )

Telha ( )

Laje ( )

Outros ______________________________ _

Nova Iguaçu, ju�ho de 1988. 
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LEVANTAMENTO SÕCIO-ECONÔMICO DO BAIRRO DIMAS FILHO, REALIZADO NO 29 SEMESTRE DE 
1988. 

109 FAMÍLIAS. 

01) O casal vive junto

SIM 61 NÃO 44

02) Profissão do homem.

motorista 
pedreiro 
servente 
ajudante 
pintor 
mecânico 

S,RESPOSTA 04 

Sem resposta 
diversas 

07 
15 
07 
06 
03 
03 
39 
29 - TOTAL 109 

03) Profissão da mulher.

domê-stica 
do lar 

56 
31 
15 
05 

01 

sem resposta 
costureira 
balconista 
servente 01 - TOTAL 109 

04) Estâ empregado?

SIM

NÃO
Sem resposta

N9 

63 
44 
02 

Iõ9 

05) Tem carteira assinada?
SIM 48 
NÃO 58 
Sem resposta 03 

06) Paga INPS?

SIM
NÃO
Sem resposta

07) Salário do pai:

um salário
dois salários
sem resposta

08) Salário da mãe:

um salário
Sem resposta

09) Tem filhos?

SIM
NÃO

10) QUANTOS: 346

De l a  3 filhos - 69
De 4 a 6 filhos - 28
De 7 a 9 filhos - 06

11) FILHOS:

lÕ9 

68 
38 
03 

Iõ9 

12 
01 
96 

lÕ9 

14 
95 

lÕ9 

103 
06 

Iõ9" 

% 

58 
40 
02 

100 

44 
53 
03 

100 

62 
35 
03 

1õõ 

11 
01 
88 

100 

13 

87 
Tõõ 

94 
06 

Iõõ 

MENORES - 269 - MAIORES - 77

12) Os filhos estão estudando?

SIM 67 61 

NÃO 
Sem resposta 

13) ESCOLA P0BLICA - 129
ESCOLA PARTICULAR - 04

14) Quanto a familia gasta de
por mês? 

de 1 a 3 mil cruzados 
de. 4 a 6 mil cruzados 
di 7 a� m:l cruzados 
sem resposta 

N9 

38 
04 

109 

% 

35 
04 

100 

passagem 

16 15 
55 51 
04 03 
34 31 

109 100 

15) Hã quanto tempo ocupou o mutirão?

de 1 a 3 meses 
de 4 a 6 meses 
de 7 a 10 meses

de 1 a 5 anos 
acima de 5 anos 

42 38 
35 32 
25 23 
05 05 

02 02 
109 100 

16) Por que veio ocupar esta terra?

não tem condições de pagar
aluguel 
morava de favor 
por necessidade 
foi despejado 
por causa das enchentes 
sem resposta 

17) .Antes Je vir morar aqui.

morava de aluguel
morava de favor

18) Tipo de moradia.

Tijolo
Estuque
Sucata
Madeira
Telha
Laje
diversos

70 
08 
16 
04 
07 
04 

109 

64 
07 
15 
04 
06 
04 

100 

73 67 
36 33 

109 Iõõ 

95 87 
04 04 
03 03 
07 06 
94 ·86

10 09

05 05
109 1ÕÕ 

Nova Iguaçu, julho de 1988. 
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RESPOSTAS DOS_TRABALHOS DE_GRUPO: 

PERGUNTAS: 

01) Levantar 3 problemas sérios do Mutirão. Apresentar possíveis soluções.

02) Estabelecer algumas normas internas para reger o Mutirão.

RESPOSTAS DOS GRUPOS: 

GRUPO N9 01 

- precisamos de luz, âgua e esgoto. Temos que nos illliT para o bem de todos.

GRUPO N9 02 

- Posse, confirmar a posse, falta de âgua. Precisamos cumprir as nonnas e esta

belecer um regulamento.

GRUPO N9 03 

� Precisamos de âgua, luz, esgoto, pavimentação. Precisamos nos juntar e ajudar 

e 
no material de construção, fazer nru.tirão para abrir ruas e os outros trabalhos 

GRUPO N9 06 

-Saneamento bâsi,co (_ruas asfaltadas), Box policiál, Posto de Saúde, Creche.

'"' Un:i,ão ou colaboração para construção das obras:.

'"'A$ normas de propriedade: ex. proibição de vendas, não dar prioridade a pes

soas que j a são proprie�Ti,as. 

GRUPO N? 07 

- Esgoto, água, iluminação, creche. Temos que ter mais união uns com os outros.



RelatOrio da reunião do Mutirão de Dimas Filho, realizada em/;liOl�na Igreja 
Cristo Libertador. --

Inicialmente, Sada, falou sobre a reunião anterior e apresentou um pro
grama de trabalho. 

A seguir o pessoal IOi para os grupos para discutir as seguintes ques
tões: 
1 - levantar 3 problemas sérios do Mutirão. Apresentar possfveis soluções. 
2 - Estabelecer algumas normas internas :para reger o Mutirão. 
RESULTADO OOS 1RABALHOS DE GRUPO.

01 - Luz, água, Ônibus, esgoto, ocupações nào efetivadas, difícil acesso para o 
material de construção, falta de llll1a creche, pavimentação, posto de saúde, 
falta de condições de comprar material e pagar pedreiros, materiais que 
são roubados, falta de tempo para construir. 

SUGESTõES: 
- Mutirão para ajudar na construção, se iunir mais a associação, construir uma

e escada para a subida no morro, abaixo-assinado para pedir, água, aumentar a co
missão para 15 a 20 pessoas, criar diversas comissões de trabalho tais como:
- Comissão para esgoto
- Comissão nara aQUa

- C.omissão para luz
- Comissão para creche
- Comissão para pessoas carentes
- Comissão para pavimentação
- Comissão para melhoria nas ruas
- Comissão para coordena� a distribuição dos lotes

02 � Normas internas
- não distribuir teTI1as paTa quem possui propriedade
�passar as casas vazias para quem precisa e que� morar
� aue o novo ocupante pa.{!lle o material gasto oelo 1� ocupante

A seguir, Neide, presidente cla associaçào deu os seguintes informas: 
�Ida.em caravana a CEDAE do Rio dia 21/01/88 pressiona� a questão da água. Jâ

foi encaminhado a LBA proieto de construção da cTeche. 
Jâ foi encaminhado â Lignt ofício pedindo luz no sistema de baixa renda

1 
se

gundo eles deverâ ser ligada imediatam.ente, 
'.Fo;l:. encaminhado também um pedido de Mini-Posto� 

Lembrou ainda que é necessário a participação do Mutirão na associação e

não ficar sO querendo receber os beneffcios que ela conquista, a luta ê â=rdua e 
rt • .. .. � - .--i: e preciso muita un1ao e organizaçao. 

Para terminar Frei Luiz, fez a conclusão do plenário. 

Sem mais foram encerrados os trabalhos ficando a próxima reunião marcada 
para o dia 08/02/88 1 âs 19,30h. no mesmo local. 

Nova tguaçu; 11 de janeiro de 1988, 



Relató�io da reunião da Ccrnissão do Mutirão de�, realizada em: 17/06/88. 
No salao da Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, das 10,as 12 horas. 
Participaram da rresrna, Azuleicka, Sada, Fernando e Anadir. Além de 48 representantes 
do Mu.tirão. 
Objetivo: Aireaça de despejo. 

Inicialmente, Francisco da canissão, fêz um pequeno histórico da luta, 
a qual teve inicio dia 12/07/87, quando se deu a ocupação de uma área situadã no 
distrito de Belford Roxo e que segundo os noradores, abandonada há mais de 20 anos. 
Nesse espaço de tenq;:io, ninguém reclanou a área apena boatos, um tal de seu Ary 
ameaçou algtmS noradores e ate colocou uma cerca, porém nunca apresentou docmnento da 
rresrna, apezar de ser o rresrro solicitado pela ccmunidade que marcou reunião com ele 
e a canissão de Justiça e Paz em sua própria casa, na qual ele não canpareceu. 

Asseguir o pessoal careçou a expor o-fato que está ocorrem.do, o seja: 
A maioria do pessoal estão recebendo citações judicial solicitada pela canpanhia 
Resendencia e Participação, em alguns casos, essas citações estão sendo entrege ás 
6hs da manhã onde a pessoa que traz a citação vem acanpanhada de pessoas arnléldas 
ate de escopeta e querem fazer o norador assinar sobre coação. 

Após ouvir todas as denuncia da atual cituação, a Ccrnissão deu os seguintes 

e:ncarni.nharretos: 
1- que todos que receberão as citações, passar procuração aos advogados da canissão
para que se possar contestar a ação.
2- Fazer ilrediatarrente, levantamento socio-econânico das pessoas que estão norando
na referida área.
3- Que todas as pessoas citadas judicialmente, desçam em canissão à SEAF, no dia 

20/06/88 às 15 hs. afim de solicitar a interferência do estado nas negociações com 
o pretenço proprietário, caso exista.
4- realizar assembléia geral, no local dia 20/06/88 às 17 hs. na Igreha Cristo Liber
tador, a:m objetivo de manter o pessoal informado e organizar a ccmunidade para o

- enfrentamento dessa nova situação.
Sem mais, encerrou-se os trabalhos. Nova Icyuaçu, 17 de Junho de 1988. 
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIM4S FILHO - 28/U/95 
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Reunião com wn grupo de moradores do bairro l)l;mas Filho, realizada no dia 28/ll/95 as 

l0 hoPas, no Centro de lJireitos Humanos de Nova Iguaçu. 

Presentes: 29 moradores, e pelo CDHs: Sada., Dr. Anadir, Azuleicka, Roy e D.Adriano. 

Pauta: 

l. Informes da. situação jurídica da ocupação

2. Informe das negociações com o Poder Púbilico

3. Organização do mutirão

Os informes foram passados por Dr.Anadir e Sada.

A seguir, discutiu-se a questão interna.

Sada colocou para o grupo a imporssibilidade de continuar a luta sem a participação

da. comunidade, e que é necessário reativar a Associaçáo que está com prazo da. lJireto

ria vencido. 

Alguns moradores falaram que o Sr. José, atúal Presidente, nada faz e nao p;prmite 

nenhuma interferência na Associação, e que até colocou uma pessoa morando na sede da. 

entidade. 

Azuleicka orientou-os para se organizarem, para retornar a Associação indepencknte di 

• vontade do Sr. José, visto que juridicamente ele não tem mais nenhum poder.

• 

Pe.Roy orientou sobre as etapas da organização: 

Z. Formar uma comissão

2. Reunir com os moradores para dis·cutí,r a formação de chapa

3. Convocar Assembléia para eleger uma nova diretoria

A seguir, prontificaram-se a fazer parte da Comissão as seguintes pessoas: 

l.Maria Luíza Inácio

2.Creuza Gonçalves

3.Nazareth Rangel

4.Edile Rangel

5.Manuela da Conceição

6.Maria do Carmo

?. ZuZeide Moreira

Essa Oomissáo irá marcar uma reuniáo no bairro e avisar ao CDH do qual pedem a pre-

aença. 

Sem mais, encerrou-se a reunião. 

Nova, Iguaçu, 28 ck novembro de Z995 

AzuZeicka Sampaio Rodrigues. 
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Pesquisa ISTO E/ Os olhos são vermelhos, amea- - viciado é um marginal. Não impor-

B k 
çadores. A fala desconexa delata ta se usa maconha, cocaína ou rasmar et mostra que a presença de um mal que insiste heroína. Tudo vira farinha do 

O apoio à descriminação em rondar as famílias de bem. A mesmo saco. Menos de 15 anos 

· d d 
maconha, trampolim para todas as atrás, a imagem que se tinha de cresc�u e que a soc1e .ª e drogas. é mais difícil de se comba- quem fumava a chamada erva maldita 

COilVlVe COm OS USUáOOS ter cio que o próprio diabo. Dita em sus- era exatamente essa. Hoje, não há dú-

CARLA GULLO E GISELE VITÓRIA 
Sllfl'los, a palavra maconheiro é sinônimo vida, o mito caiu por terra. Apesar de 
de decadência e degradação. O suposto proibido, o baseado saiu da clandestini-

O uso da maconha deve ser 
descriminado? 

1996 

O usuário de maconha deve 
ser tratado com maior, igual 

ou menor rigor do que o 
traficante da droga? 

Maior rigor 

Igual rigor 

Menor rigor 

Não sei 



• 
aldita 

dade e parece não causar mais tanto 
temor na sociedade. O cigarro de ma
conha é enrolado com tranquilidade 
nas praias, nas praças e nas festas e 
dispensa a tradicional operação de 
guerra para fumar. 

A moda do apito no posto 9, em 
Ipanema, é apenas um sinal da mu
dança de comportamento. A atitude 
de avisar com bom humor a presença 
da polícia na praia demonstra um des
prendimento que seria inimaginável 
na década de 70. Mesmo que a re
pressão policial tente conter a mani
festação inusitada, a ousadia carioca 
mostra que a visão menos preconcei
tuosa da maconha é irreversível. Nem 
mesmo as prisões de alguns dos au
tores da farra, como o médico Wel
lington Paiva Gouveia, 25 anos, e o 
engenheiro Carlos Roberto Roque, 24 
anos, este último detido quarta-feira 
31, serviram para intimidar a deter
minação deste grupo de Ipanema. A 
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,,Dei urna 
tragada 
e achei 

horrível �,, 
Fernan,do
Henriq1ue
Cardono, 

presidelfte 
do Bra1sil

,,Provei na 
faculdade, 
mas sem 
inalar,, 
Bill Clinton, 

1 presidente
� dos Estados
� Unidos da

América 

O fim da arbitrariedade 

L 
ivrar o usuimo de drogas da cadeia.
Essa é a principal novidade do proje

to de uma nov:a lei de drogas, aprovado
na Comissão JEspecial da Câmara dos 
Deputados. EJlíl vez de ser levado à de-
legacia, o usu:mo detido em flagrante 
apenas comuni �ará ao policial nome, en
dereço e número da carteira de identida
de. Para virar léi, a proposta precisa ain
da ser aprovada no plenário da Câ-

guardar ou consumir pequena quantidade
de maconha não será crime. Caberá ao 
Ministério da Saúde definir mais tarde, 
em portaria, a quantidade exata que sepa
ra o usuário do traficante. O problema é 
que a quantidade não é argumento defini
tivo. "Não há dúvida de que portar um 
grama de maconha é para uso próprio e 

mara e do Senado. Como o porte 
continuará sendo crime, a droga 
será apreendid;1. A puníção se 
resumirá à pres fÇão de serviços 
à comunidade por um perío-
do de um a doi:; meses1 

tempo em que ele não 
poderá ausent·1r-se 
de sua cidade. "A ,, 

prisão é um tra1�ma � 
que deixa cicatrizes i 
para sempre. A,lém j 
do mais, o usuário 
não representa peri
go para a sociedade. 

que guardar um quilo da droga é tráfico. 
Mas quem é pego com l 00 gramas, 

por exemplo, pode ser tanto um 
consumidor voraz como um tra
ficante", admite Gomes, alvo de 
um processo administrativo no 

Tribunal de Justiça por de
clarar-se publicamente con
trário à prisão do usuário. 

Gomes prefere sempre 
punir o consumidor com 

multa de um terço do 
salário mfuimo.

Ele precisa de aju- O deputado Ursicino: sem traumas
da", diz o relator do 

Hoje para elaborar 
um flagrante de trá
fico, além da quanti
dade, o inquérito 
deve arrolar vítimas 
que compraram a dro-

projeto da Câmara, Ursicino Queiroz 
(PFL-BA), 65 anios. 

Um antigo P.roblema da legislação 
continua sem sol1úção no projeto da nova 
lei: a definição c ara de quem, é usuário 
e quem é traficante. Hoje, quem decide 
o enquadramenw é o delegado de polí
cia, valendo-se das circunstâncias do fla
grante. "Essa linha tênue que separa o
indíciamente por tráfico ou porte de ma
conha para consumo próprio se presta a
injustiças. Muitas! vezes, a pessoa é cla
ramente usuária. mas é enquadrada por 
tráfico devido a rixas pessoais com a 
polícia ou mesmú preconceito racial ou 
de classe social", afirma o juiz Luiz Flá
vio Gomes, da 2611 Vara Criminal de São 
Paulo. Pelo projelto da Câmara, plantar, 

ga e apresentar instrumentos de precisão, 
como balanças. Nada disso é levado em 
conta. A diferença é que um usuário pode 
sair da cadeia horas depois de ter sido 
preso, enquanto um traficante (por ser acu
sado de crime hediondo) deve ficar atrás 
das grades até o final do julgamento. Isso 

· faz o paraíso dos advogados. Uma banca
criminal de respeito no Rio Grande do Sul,
Lia Pires, cobra absurdos R$ 15 mil de
pais desesperados para ver os filhos fora
da cadeia. Um processo inteiro pode cus
tar até R$ 90 mil, enquanto que a tabela da
OAB detennina valores não superiores a
R$ 5,5 mil. A nova legislação, como mui
tos juristas têm alertado, não é perfeita.
Mas absurdos como este devem terminar.

Paulo César Teixeira 
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classe média, q_ue sempre estig
matizou o usuário de maconha, 
agora apita em sentido contrário. 

,,Nunca 
experimentei 
maconha 

Mesmo mães que jamais en 
rolaram um papel de seda ou
sam hoje partilhar da experiên
cia com seus filhos sem medo Uma pesquisa exclusiva de 

ISTOÉ/Brasmarket realizada nas 
principais capitais com 2.374 pes
soas mostra que 41,6% dos en
trevistados querem a descrimina 
ção do usuário de maconha. Ao 
todo, 20,3% já experimentaram. 
É verdade que 50,9% são contra, 
mas a mesma pesquisa no verão 
do ano passado apontou que ape
nas 20% eram a favor e 75,3% 
não desejavam a liberação. É a 
prova de que a turma do apito 
não está sozinha. Há 11 anos, o 
então senador Fernando Henrique 
Cardoso confessou numa campa
nha pela Prefeitura de São Paulo 
que já havia experimentado ma
conha. Agora, foi a vez de o g o 
vernador do Rio de Janeiro, Mar
cello Alencar, 70 anos, se mos-

como também 
nunca traí 
minha mulher,, 

de ver de perto a cara do mons
tro. O agente de viagens L.S., 
que prefere não se identificar, 
39 anos, conta que quando era 
mais jovem a mãe soube de seu 
hábito e entrou em pânico. Com Gustavo Krause, 

ministro do 
Meio Ambiente 

,, Fumei quando 
era adolescente 

e até achei 
engraçado. Hoje 

não combina 
mais comigo,, 

trar disposto a experimentar um 
pacauzinho. "Se houver uma dis-
puta, acabo fumando um para sa-
ber o que é", arriscou ele. Mudanças 
como essas, é claro, não acontecem de 
uma hora para outra. Fazem parte de um 
conjunto de transformações que envolve 
a liberação sexual, o exercício do diálo
go e, mais do que tudo, o livre-arbítrio. 

( oc,e ade mudou, mas resta ain-

1 

da o rigor de uma lei de 1976 qu 
trata consumidor como trafican 
e impõe wna pena mínima de sei 

meses. A reboque da nova ótica da soei 
edade, contudo, tramita no Congresso u 
projeto para adaptar a lei aos hábitos mai 
recentes (leia quadro). Essa tolerãnci 
portanto, se deve a um processo geral d 
democratização dos costumes. ''Democra
cia não é só política. É acima de tudo a' 
liberdade de cada cidadão exercer suas 
preferências em todos os campos", afir 
ma o antropólogo carioca Gilberto Ve-

Isabel, 
Jogadora de 

vólei de praia 

lho.,Estudioso do uso das drogas desde 
'â<Mcada de 70, Velho é a favor da des
criminação da maconha e lembra que 
esta droga certamente não é pior do que 
o cigarro e do que o álcool. "Em exces
so, qualquer coisa pode fazer mal. Fu
mei na minha juventude o sufic�nte para
saber que a maconha não é aterrorizan
te." Aos poucos, as famílias foram per 
cebendo que os  temíveis maconheiros
eram os próprios filhos. E muitos pais
de boje que fumaram maconha nos anos
60 e 70 afastaram o fantasma de que um
mero baseado é um vício sem volta. ''A
vida desmentiu que o destino de quem
fuma maconha é a sarjeta. Muitos adep
tos de antes são hoje pessoas dignas e
profissionais bem-sucedidos". diz a psi
cólóga paulista Lídia Aratangy, autora
do livro Doces venenos. O título trata
de drogas e é dirigido a adolescentes.

o passar do tempo, foi perce
bendo que isso não alterou o
comportamento do filho. "Dis-
se a ela que tinha informações
erradas sobre a droga e pergun
tei se queria experimentar. Um
dia, dei um baseado para ela
usar com quem e quando qui
sesse." Para surpresa de L.S., a
mãe o convidou para parceiro.
A desmistificação pode começar,
portanto, dentro da própria casa.

§ "Temos que calibrar a paranóia",
� lembra o psiquiatra Auro Les
� cher, do programa de ajuda a vi
� ciados, da Universidade Federal

de São Paulo (UFSP). "O seu 
uso está disseminado na sociedade sem 
prejuízo do cotidiano." 

Embora o tabu tenha caído, há fantas
mas que ainda assombram. Um deles é o 
de a maconha ser a porta de entrada para 
as demais drogas. Para o psiquiatra Les
cher, não há nada mais falso que esse 
argumento. "Se 90% dos viciados em dro
gas pesadas já fumaram um baseado, 90% 
dos que usam maconha não se transfor
maram em viciados em cocaína." Essa 
o inião, no entan , A • • típsi�óy

· ogo pa sta Ivan Rojas acredita q_ue á
maconha é o primeiro degrau do vício

iEle partilha do argumento do senso co 
muro de que o adepto da Cannabis sativ
com o tempo não se satisfaz só comt
efeito da erva e acaba procurando praze-
res mais intensos. O psicólogo é cautelo
so na discussão sobre a descriminação 
do usuário da maconha. "Temo que a so 

Mil e uma utilidades 

e ultivado na China e índia há nove mil
anos, o cânhamo (Cannabis sativa) é

o arbusto de onde se extraem as folhas
de maconha. Para os naturalistas ameri-

� canos e herdeiros da geração riponga, a 
� planta é muito mais do que apenas fonte 
j do bom e velho baseado. Os macrobióti-

cos estão trocando os derivados da soja 
pelo consumo de queijo e sementes de 

cânhamo, e até de cãnhamoburger, se
gundo eles muito mais saboroso do que a 
insossa carne de soja. Paralelo a isso, os 
apóstolos da nova era defendem a utili
zação medicinal do cânhamo na confec
ção de tecidos e papel como substituto 
ao algodão e à celulose. Para debater as 
propriedades miraculosas do vegetal, os 
naturebas da ten-a de Tio Sam navegam 
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ciedade se tome não só liberal, mas per -1missiva demais", diz. ,-....._______ -J
aro que a maéonha não é o esto

pim do vício. Mas também não é o antí
doto dele. A grande preocupação dos es
pecialistas é na verdade com o crack, 
uma droga muito mais assustadora e pe
rigosa do que a maconha e a cocaína. 
No programa de atendimento a depen
dentes de drogas da UFSP. entre os pa
cientes que procuram tratamento, no má
ximo 2% se queixam de problemas rela
cionados à maconha. De outro lado. pelo
menos 80% são viciados em crack. De 
fato, a maconha em princípio não vicia 
e tampouco provoca dependência física. 
Mas ela não é de todo inofensiva. O pe
diatra e toxicologista Sérgio Graff, da 
Sociedade Brasileira de Toxicologia, 
afirma que um baseado P:Ode trazer até
mais prejuízos do que um cigarro. "A 

por nada menos que 1.232 bancos de d a 
dos na lntemet exclusivamente voltados 
para a discussão do hemp {cânhamo. em 
inglês). É quase tanto quanto os quase 
1.800 que tratam só de maconha. 

Ativistas de organizações pró-hemp 
prevêem que em 1997 lojas de departa
mento poderão oferecer aos seui clientes 
uma extensa variedade de roupas confec
cionadas com fibras de cânhamo. Alguns 
desses produtos, inclusive, estão chegan
do às lojas. A Homey, da Galeria R1ver, 

ISTOÉ/1375-7/2/96 

O agente de viagens L.S. 
(à esq.): a mãe como 
parceira. O porto-riquenho 
Pizzaro: "Não jogo fumaça 
na cara do &uarda" 

pessoa se expõe a substâncias tóxicas. e 
se arrisca a ter problemas respiratórios, 
cardiovasculares e, a longo prazo, até 
câncer", explica. 

A maconha tem um lado bom. entre
tanto, estudado por cientistas desde a dé
cada de 60. O princípio ativo da droga. o 
tetrahidrocanabinol (THC), foi sintetiza
do em laboratório há quatro anos, nos 
Estados Unidos, e naquele país passou 
da lista de substâncias tóxicas proibidas 
para a de medicamentos. O Marino!, n o 
me comercial do remédio à base de THC, 
é indicado para diminuir as náuseas e vô
mitos de pacientes com câncer que se sub
Qtetem a quimioterapia. Também estimu
la o apetite de pessoas com Aids e dis
túrbios alimentares. Em forma de colírio, 
ajuda no tratamento de glaucoma. "O me
dicamento tem indicações específicas .e 
efeitos colaterais significativos··. afirma 

em Copacabana, vende o tênis Adidas 
Hemp, feito deste material. O gereflte da 
casa. Fred Otoni, conta que são vendidos 
pelo menos 70 pares por mês. ··o tênis 
nem é tão bonito. Mas as pessoas com
pram por causa do barato ... afirma.

Os analistas americanos garantem que 
o consumo não ficará só ni�so. Em 1998,
Washington aprovará a implantação de
plantas industriais para a produção de câ
nhamo. Para tanto. o governo precisa re
vogar a legislação de 1937 que proíbe o

Elisaldo Carlini. secretário de Vigilãncia 
Sanitária do Ministério da Saúde. 

É claro que os usuários da maconha 
não sentem os mesmos sintomas dos pa
cientes tratados com o Marino!. Por ter 
só THC e em pouca dosagem, o remé
dio não provoca os efeitos habituais da 
erva. O paciente não fica fora do seu 
normal, os olhos não ganham cor aver 
melhada e nem o coração bate mais for
te, a exemplo do que acontece com quem 
fuma. Como atua no sistema nervoso 
central, a droga pode provocar falhas de 
memória e intensificar a depressão. No 
entanto, é mais comum uma sensação 
de bem-estar, seguida de acessos de ri
sos e euforia. A Cannabis saliva é co
nhecida há nove mil anos e era utilizada 
como fins medicinais por melhorar o hu
mor dos doentes. Até o início do século, 
a maconha era usada livremente em vá
rios países, inclusive no Brasil, como 
um medicamento útil para diversos pro
blemas como asma e cólicas menstruais. 
Mas a erva fugiu das mãos dos médicos 
e. aos olhos das autoridades, as pessoas
começaram a usá-la de forma abusiva.
Foi o que bastou para tomá-la proibida

plantio do arbusto. No ano 2000. pla
cas compensadas de fibra de cânhamo 
debutarão nas lojas de material para 
construção, em subsútuição às fónni
cas e madeira compensada de pinos. A 
especulação mais fantasiosa. no entan
to. pode se concretizar em 2008. Gaso
lina e derivados de petróleo serão total
mente obsoletos. O motorista poderá 
abastecer o tanque de seu veículo com 
etanol à base de óleo de cânhamo. 

PeterMooo 
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nos últimos 60 anos em praticamente 
todo o Ocidente. 

A maconha foi símbolo da contesta
ção dos costumes e da repressão que 
marcou o final dos anos 60 e início dos 
70. Os hippies principalmente não hesi
tavam em acender um baseado em p ú 
blico para mostrar sua indignação à guer
ra do Vietnã e ao moralismo vigente. A 
maconha foi descriminada em alguns 
países, como a Holanda, Suécia e Cana
dá e algumas regiões dos Estados Uni
dos. Em Nova York, o usuário pode fu, 
mar sem constrangimentos e culpa pelas 
ruas. É o que costuma fazer o porto
riquenho Nestor Pizzaro, 41 anos. "Pro
curo ser cuidadoso. Não jogo fumaça na 
cara do guarda", diz. Fumar maconha,
na verdade, é proibido por lei, mas quem 
for flagrado receberá apenas uma multa 
equivalente a uma de trânsito. Mas em 
alguns Estados como Oklahoma maco
nha pode dar prisão perpétua. 

M 
esmo oscilando entre liberdade 
e repressão, a maconha nos Es
tados Unidos arrebanha uma le
gião de 12 milhões de adeptos. 

Desde 1990 houve um aumento de 33% 
do consumo. O país, que até os anos 70 
não plantava um pé de Cannabis se 
transfonnou num importante pólo pro
dutor. A Orug Enforcemenl Agency, 
agência governamental de combate às 
drogas, calcula que a maconha movimen-
ta US$ 32 bilhões por ano. É suficiente 
para transformar a erva no principal pro
duto agrícola americano. Numa distante 
segunda colocação viria a produção de 
milho, com US$ 14 bilhões. Este fato 
faz cair por terra o sonho de alguns bra

sileiros de legalizar a Cannabis para in
centivar a economia no Nordeste. A não 
ser que os entusiastas se esfor
cem para mudar algumas reali
dades. Em primeiro lugar, o 
Brasil. assim como todos os paí
ses da ONU, está comprometi
do por tratados que o impedem 
de legalizar a droga. O segundo 
desafio é tornar o produto nacio
nal competitivo. A erva tupini
quim tem entre 2% e 0,5% de 
THC, enquanto a americana 
atinge até 15% do princípio ati
vo. Ou seja, a maconha made 
in Brazil é de péssima qualida
de para os exigentes padrões 
atuais dos amantes do barato. 
Participaram. Daniel Stycer, Fran- ti 
cisco Alves Filho e Valüia Pro- f
paro, do Rio, Eduardo Hollanda e t
Eliane Trindade, de Brasília, Os- 0 

mar Freitas Jr., de Nova York. e •·----.:.

Paulo César Teixeira, de São Paulo 
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Cannabis do futuro 
Americanos desenvolvem um novo tipo de planta. 
Mais eficiente e que pode ser cultivada em casa 
OSMAR FREITAS JR., DE NOVA YORK 

As explosões de consumo, produ
ção e qualidade da maconha 
americana são frutos de dois pi
lares dos anos 90: a cibernéti
ca e a engenharia-genética. É 
verdade que a nova mariju1ana 
também é filha bastarda da po
lítica governamental americana 
combate às drogas. Os plantadores con
temporâneos de Cannabis não são mais 
humildes camponeses de países ensola
rados tampouco hippies de comunida
des papo-cabeça. Os fazendeiros de ago
ra dependem menos do sólo fértil e do 
sol e estão cada vez mais voltados para 
a tecnologia. São genetici:stas, botâni
cos, analistas de computadores que mon
taram suas "fazendas" em pequenos 
apartamentos urbanos. Toda uma plan
tação cabe num espaço do tamanho de 
uma cama de casal. Dentro de um pro
saico armário - equipado com lâmpa
das de sódio de 600 watts, ventiladores. 
um sistema de irrigação automática, fer
tilizantes e um computador programado 
para cuidar de tudo - pode-se acomo
dar uma fazendinha com ce,rca de 100 
pés de maconha. O faturam1:nto obtido 
a partir deste armário high-t,:ch será de 
US$ 180 miJ por safra. 

A nova maconha não se parece nada 
com a velha planta de folhas pontudas 
como uma estrela, e que atinge entre 
dois e cinco metros de altura. As espé

cies contempo
râneas são pe
queninas como 
"Bonsai" aque
la árvore mini-

atura japonesa do tamanho de 
um anão de jardim. São pelu

das e oleosas, com folhas fe
chadas como punhos e agre
gadas em cachos, da cor de 
ferrugem e verde bem escu-

ro. Estes mutantes são resul
tado de misturas de espécies desen
volvidas dentro de estufas para bur

lar a repressão policial exercida nos 
cultivos ao ar livre. 

Até o fim da década de 70, o merca
do ianque conhecia apenas a Cannabis

sativa, popular espécie tropical que não 
se adapta ao frio. Os produtores pes
quisaram nova_s opções para fugir do 
cerco repressor e acabaram encontran
do a Cannabis indica. É uma varieda
de resistente a temperaturas baixas, 
atinge pouca altura e é cultivada no 
Afeganistão e Paquistão. Seu principal 
subproduto é a sensemilla (sem semen
te). A alta potência desta maconha le
vou agricultores empreendedores a fa
zér o cruzamento entre a poderosa in

dica e a suave sativa. Em 1980, as ruas 
americanas foram invadidas por uma 
erva 100% nacional, cultivada a partir 
de híbridos desenvolvidos na Costa 
Oeste do país. Mas a repressão do go
verno Reagan aumentou em vigor e for
çou os novos fazendeiros a procurar o 
abrigo das estufas. A mudança provo
cou intenso trabalho de pesquisa gené
tica e tecnológica. Processos de cria
ção seletiva possibilitaram a cópia dos 
melhores exemplares fêmeas (existem 
plantas macho, mas só as fêmeas são 
fumadas). Passou-se a manipular os pa-

Paraíso da droga 

A peisar da forte tradição conservadora, a Holanda apli
ca, desde os anos 70, uma política liberal em relação 

às drogas. Na verdade, o governo apenas reconheceu um 
fato: as drogas eram indissociáveis do enorme fluxo de 
bippics do mundo todo, que haviam transformado a ca
pital, Amsterdã, em uma espécie de paraíso da juventu-

de. O passo inicial foi fazer uma 
Fabien Barthez: divisão entre drogas leves (ma
doping por maconha conha e haxixe) e pesadas (coca-
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drões de luz- recebida pelo vegetal, a 
quantidade de dióxido de carbono no 
ar e as quantidades de nutrientes rece
bidas pelas raízes. Esses recursos fa
zem com que a planta complete um ci
clo inteiro de floração em apenas dois 
meses. "Numa área de dois metros qua
drados se pode concentrar 100 pés de 
maconha", garante o agente Robert 
Neel, do Drugs Enforcement Agency 
(DEA), agência de combate às drogas. 

Numa fazenda de apartamento, um 
emaranhado de tubinhos de plástico au
tomaticamente abastece as plantas com 
nutrientes líquidos, enquanto um tan
que de dióxido de carbono exala eflú
vios no ar. Durante 12 horas por dia, 

cerca de quatro lâm�adas de sódio de 
600 watts de potência banham as Can
nabis com hiperluminosidade. As de
mais horas são passadas em absoluta 
escuridão. O controle de luz deve ser 
rigoroso, pois vai determinar a quali
dade e quantiôade de produção. Mas 
são as lâmpadas fortes que denunciam 
os horticultores à polícia. Os agentes 
do DEA verificam que a conta de ele
tricidade de um determinado local está 
absurdamente alta. A partir disso, in
vadem o local e destroem a fazendi
nha, mas poucas vezes agarram o agri
cultor. "O governo americano gasta 
US$ 1,6 bilhão no combate às drogas, 
mas estamos perdendo esta guerra", 

A Informática no 
cultivo da maconha: 
adubo moderno e 
qualidade superior 

confessa o agente Neel. 
A informática passou 

a ser responsável não 
apenas pelo controle do 
meio ambiente das estu
fas, mas também serve de 
sistema de segurança 
para seus proprietários. 
Utilizando-se de softwa
res apropriados, através 
do telefone um produtor 
pode entrar em contato 
com outro. Esta comuni
cação é feita por servi
ços de correios eletrôni
cos privados. Se a polí 
cia invadir a estufa, sen
sores eletrônicos de mo
vimento dão o alarme. 
Tanto o material de mon
tagem da estufa quanto 
os programas de contro
le informatizados podem 
ser comprados por reem
bolso postal. Uma das 
principais vitrines para 

estes equipamentos é a revista 
americana High Times. "Temos cerca 
de oito leitores por exemplar e nossa 
tiragem é de 200 mil exemplares", diz 
Peter Gorman, editor executivo da pu
blicação. Este sucesso comercial moti
vou a revista a promover um gigantes
co festival anual da maconha em Ams
terdã, na Holanda. No final do mês de 
novembro, a Cannabis Cup, da High
Times, atrai centenas de expositores e 
milhares de consumidores. "O festival 
só é possível porque o governo holan
dês considera a maconha um problema 
do Ministério da Saúde. A polícia só 
cuida das outras drogas mais pesadas", 
explica Gorman. • 

ína ou heroína). As primeiras são vendidas Livremente 
em coffee-shops especiais que, aliás. não podem comer
cializar bebidas alcoólicas. Os garçons oferecem ao fre
guês menus pitorescos, com os vários tipos de maconha 
de acordo com a procedência - do Brasil, Nepal ou Tur
quia - num máximo de 30 gramas. O curioso é que a 
maioria conservadora dos holandeses acostumou-se ao 
cheiro adocicado da fumaça, já que há também no país 
uma longa tradição de respeito às liberdades individuais. 

Quanto às drogas pesadas, oficialmente se autoriza a pos
se para consumo pessoal. Seringas são dist1ibuídas gratui
tamente para evitar o contágio de Aids. Há quem diga que 

isso provocou um aumento no número de usuários de cocaí
na ou heroína. Países vizinhos, como a França e a Alema
nha, pressionam o governo holandês a endurecer sua políti
ca. A Federação Francesa de Futebol suspendeu no último 
dia 24 o goleiro reserva da seleção. Fabien Barthez, e poderá 
aplicar punições a outros 85 atletas cujos testes antidoping 
acusaram o uso da maconba. Os defensores da descrimina
ção têm argumentos fortes para manter a política de libe
ração na Holanda. Há anos, estão quase estacionados os 
números de internações em clínicas de recuperação de vicia
dos e de doentes com Aids. 

Jayme Brener 
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1 ÍNDIOS 

! Tese selvagem
Leô11idas ll/LIL'll ,, tribu
110 JJia Jo Índio 

O 
111i111:.110 Ju L:xdn.:i10, lA!ô11idlls Pires
Gonçalv�. tfllil�fonnou, 11a semana 

,p,1�:,i1Ja, a tnbuua da Cmli:,são de lkh1çõcs 
Exk1 ion.:s Ja Cà111aru dos CxputU41os 11u111a 
maqui11a do h:111po que o h:z n:tn..:i.:Jcr pdu 
111i.:11os Ju1s �ulo:. na hblúria da t:volui;au 
d1l pc:nsamento dvilizado. fulamlo aos 
nh.:111bms da co111b:.àó, o mi11is11ó v.iku-st: 
<le u111 ;11 :.ena! 1i.:ôriw pré-ilumini:.1u. "A 
cuhu1 a 11u.ligc11a é baixíssima e náu � n.:s
pci1ávd", dil>lil! o ge11cral Lcélni<la:.. Em 
17'/ 1, Manins Mcllu de Cm,lru, mi11b1ro 

"Dus 220 000 111,ligcnas brnsik:iros. 
30 000 :.ão sclvagi.:11s e o 1\::.10.são alo1\:!> que 
apenas se tmvc:,lern, prnqrn: na ven.ladc 11ão 
go:.l,u11 Ju vid:i lim11,1<la que o i11tl10 leva". 
disse ll 111i11isuu. "Eb gmtiun de u�ur jeans, 
relógios &iko e w,�i�1irTV l'anu:.onic." 

-

TRIBO SEM FUTUHO-Não..: prci:i:,o :,ér ín-
Jio p,11 a go�1,1r de jcaJlS e lekvbc)rcs - u 
p1ópri,1 111i11is1ro Vilkll·SC, 11., p.ilcslra que 
proferiu elll llra�ília, de 11111 1ipo de equipa· 
111c1110 clctrôni..:o 11�.,du p.11,1 1..:ali;ar pollluS 
espcdlico� 11as pr11Jct;ôi.:':> Jc :.liJi::.. O dis
cur�o de Lcô11iJ,1:,, olwia111..:111c, k.l. ch,1vcr 
rctali:it;õcs <los sei v.1gcns e seus rcpn:sen-
1,ulles. "A':> ucchuat;õcs fora,n lamcm:iveis. 
vcrgo11lwsas e p1ccu111.:ci1uosas". acu:-.ou, 
prl!vi�ivcl111c111c1 a 111.11a olici;d du Cun�i.:lh1l 
l11Jige11i:,1a Mis!',i1,11.irio, o Ci111i. "Suus 
conccp1;õcs süo i11m:ci1i\veis para quem ocu

p;1 1,ll �urgo." A onlc111 Jo 
Ota du lmlio du 111inis1ro i:cr
rou fogo ta111l11!111 no c;ultur 
S1i11g e uu c:ai:ique Raoni, 
que :-.e tr:111sfon11an1111 muna 
c,1x:cie uc c11,b.1ix.idorcs ili· 
ncranlt:� Ja questão .. ,digcna 
ur.1:,il..:irn. "Sáo mrne:. cum
prinJu o �cu p.ipd, <.:0111 
va111:1gcns cconônticas p:,m 
os tluis l;iJ11s." Outro i11dio 
que c11s.ii;1 la111bi:111 vôm in
lt1n.i1.:io11.ii:,, Uavit.l Yam>nta· 
mi, liwu na 111i1a Jó 111i1tis-
1ro. "Elt: está f.i1.cndó char-
111i11ho pat'a wuscj!Uir seus 
obji.:tivos", Ji�!',C l .ci'utiJa�. 

Lt,011141.t�, 1>011 dflarulho elclr,rnl1..o e DavlJ Y ,,11ú11i.11111; ful;u .. ,i.-.itlo 

Nus tese:. :.uu�1;u1ciais que 
expôs, p,m:,n, o 111ini�1ro 
J..:u opini&:s sc.:11�:.Has - que 
p<xlem r,crfci1amc111c �cr 
paI1ilhaJ,1s por ll<!S!>ll:.JS SCIII 1 .. 

pi>llllL\lll':> 1.h.: lll11,111HII, Cll\ 1,111 11111,1 c.11ta 
uo 1...ip11ao-gc1 ;11 e i:;1,vc111adu1 d,1 ... q>llania 
<lc Uuias cm 411c rcvcl,1va u11H1 p11siçúu 
mais avan1iada Ju que a Jc 1 cüniu.ts ... As
uifo:11IJadc:, lla red111iílO d,�� .til JlOS (Clllrc 
brau .. .,:, c í11Jiu:,) e 110 h1.111elec1111i.:11lo da 
civihu.tJc pcuvê111 mais da Uh:,:,a ha1 had
d,1dc <lo que <l.i Jol> í11d111:.", 1::.c1 cvcu 
Mcllo 1k Ca�1ro. 

l lá mais dt: mdo �1.:ulu os oci<lcrll,w,
"I'' cudcnun. co111 pc11sauori::, i:omu o fi an
cê:. Cfoudc Lévi-Sm111!,S e a amei 1ewla Mar
garcl Meud, 4ut:, qu.111Ju se tr.11a <le etnias, 
é pou..:, 1 t:11nquccalur i11tclc1.:111ali11c111c fal,lf 
c:rn ..:ulturi.l!, "baixís:.1111us'' ou "pouco rc:,
pcitàvcis". Sc:jarn as culturas ga;,das 11.,s 
ai:,1Jc111ias 1k l'uris ou nas co111ur1id,1<lcs 
uu11-x:1011cs úa Au:.tníha, das trazc111 c,111-
11 iuui�oc:. Cl>pt:..:1tkils p.trn o p,111 i111il11io 
co111um Lia huniantúaJc. O:. 111Jios pode
riarn ,1lha1 baixa e pi,ui.:o ft:-Spcilávcl a 
guerra atómica, a poluição e u:, ctl/!llrrala· 
nie1Hos de 1r;i11si10 úas gr;111th:s i:uladcs. 

111ei..u11ccilu algum. "O:. fndiu� 11:1u dcvc
m1111 lku1 i:unlinadus 11as 1c1>c1vus J.:111.nca
úa:, pclu falado". di!',�C l.cimidas. "Seri.1 
111.:lhur lum:i-lus hr.1:-.ilt!ims." Não é ra.l.llá
vd, de fa111, 11cg,u· i:iJ:ulania uus inúios ou 
exigir que ele:, :-.e pcrp,.:1uc111 cm ilha!', palco
l11ica:, 11.1 :.clva, q1i.111d,1 seu':> iniifü>:. ua raça 
branca c111pri.:i:11úc111, por cxc111plu. u111a 
cu1 núa c:-.p;lcial qlle vai levá-los aus plane
tas e à:. cs11dus. O 111111btro csconegou, na 
vc11l.11k, au n.iu 1cc,111hcccr nos indigi.:nas a 
J,>sc d.: :.;1lll:d1Jria hu11r.111:1 qui: toda i:ullura 
produz. Se 1iw:.:.e tido vivênda real na :-.d
va, talvez Lcô11iúas pudesse ler c:.c:ul.tdu um 
to111t111:írio t;io sahi,l qu:11110 u 4ue o i11Jige
ni�w u:,uuiu Vil!.,� U11.1S ouviu de Ull) cm:i-
4ué do Xi11µ11 11a dl!cada de;_ 40. Villas 
Boas rclatuu uu t:i1ll iuc a i:;ue11 ,t Jc i:u11-

q1mla que os 11a'li:-.1a� i.:rnpn:cndiarn uu 
L:uropa, í11vad111Ll1l p:,bi.::. vi1111lio:-. e q11c
brand1> traladus uc 11.iu :1gre!ls:"1u. O cac.:i
quc ouviu a1c111a111cn1c e C0111e111011: "Essa 
lrir10 IIÔO tel11 t\lllÍlO futuro". '1 

Vt:JA, 26 IJE ,\l!IUI .. l'J!N 
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